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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo buscar o melhor modelo possível através da teoria da 

fluidodinâmica computacional para a modelagem numérica do processo de resfriamento de 

grãos em silos armazenadores. O processo de aeração envolve a insuflação de ar na massa de 

grãos armazenados com o intuito de preservar as características fisicoquimicas iniciais 

durante o período de armazenamento. A aeração, quando realizada adequadamente, pode 

auxiliar na redução das perdas ocasionados por insetos-praga e ou fungos e micotoxinas. 

Neste contexto, a mecânica dos fluidos computacional (CFD) surge como uma técnica 

importante para predição e estudo dos processos de resfriamento em silos armazenadores de 

grãos. O problema proposto é em regime transiente e leva em consideração a dependência das 

propriedades do material com a temperatura. A solução do problema envolve a análise de 

fluxo de ar, a transferência de calor e de massa na massa de grãos armazenados. Essa análise 

resulta em equações que descrevem o comportamento da velocidade do ar, da temperatura e 

da umidade do ar e da temperatura e do teor de água do grão. As equações que descrevem o 

comportamento dos fluidos são chamadas de equações de Navier-Stokes. O método ideal para 

este problema é o de Volumes Finitos, sendo um procedimento para se obter uma versão 

discreta das equações diferenciais parciais (EDPs) que são a forma em que as equações de 

Navier-Stokes se apresentam,  a partir da integração da mesma em uma região, ou volume, do 

espaço. Foi escolhido o programa OpenFOAM para a simulação do resfriamento da massa de 

grãos em um silo, onde foram criados dois modelos, um que mostra o resfriamento do silo 

vazio e outro que considera a massa de grãos como um sólido. O modelo mais simplificado, 

sem a massa de grãos, se mostrou fiel à realidade do processo físico enquanto que o modelo 

com a massa de grãos obteve resultados incoerentes. 

 

Palavras Chave: Modelagem computacional, Resfriamento de grãos, Mecânica dos fluidos, 

OpenFOAM. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to create the best model possible throught the theoretical basis of 

computational fluid dynamics for the process of grain cooling in storage silos. The aeration of 

grains is done with the objective of prolonging their consumption time and thus avoiding the 

product waste, thanks to the action of insects-pest, fungi and mycotoxins among others. In 

this context, computational fluid dynamics (CFD) emerges as an important technique for 

predicting and studying cooling processes in grain storage silos. The proposed problem is 

transient and takes into account the dependence of the properties of the material with 

temperature. The solution involves the analysis of airflow, heat transfer and mass, in the mass 

of stored grains. This analysis results in equations describing the behavior of air velocity, air 

temperature and humidity, and temperature and water content of the grain. The Navier-Stokes 

equations describe the behavior of fluids.  The ideal method for this problem is Finite 

Volumes, being a procedure to obtain a discrete version of the partial differential equations 

(EDPs) that are the way in which the equations of navier-stokes are presented, from the 

integration of the same in a region, or volume, of the space. 

 

Keywords: computational modeling, Grain cooling, Fluid mechanics, OpenFOAM. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O agronegócio registrou importantes aumentos tanto em área plantada quanto em 

valor da produção, demonstrando que este setor da economia nacional continua em ascensão, 

apesar da crise financeira no País (SNA-RJ, 2016). Para a safra 2016/17, a estimativa é de 

238,8 milhões de toneladas. Crescimento de 28% em relação à safra 2015/16, o que equivale a 

52,1 milhões de toneladas (CONAB, 2017).  

Para reduzir as perdas de grãos na agricultura e prolongar seu tempo de consumo é 

utilizado o armazenamento. “O armazenamento de grãos faz parte do sistema pós-colheita por 

meio do qual o alimento é mantido até chegar ao consumidor” (PADIN et al., 2002, p. 2). 

Para a preservação das qualidades físicas, sanitárias e nutricionais dos grãos depois 

da colheita é feito o armazenamento em silos. A temperatura e a umidade relativa do ar 

intergranular, a temperatura e o teor de água dos grãos influenciam a conservação dos 

mesmos no silo (SILVA et al., 2008, p. 269). 

O armazenamento inadequado pode ocasionar em torno de 15% de perdas 

significativas de produto, principalmente no que se refere à ação de insetos-praga, fungos e 

micotoxinas, alterações climáticas, e ou teor de umidade de grãos (SNA-RJ,2015). De acordo 

com Padin (2002, p.2),  é necessário evitar que os grãos armazenados percam a sua qualidade 

e peso durante o armazenamento, assim como sua deterioração. A deterioração pode ser 

resultado de crescimento de microorganismos, roedores, aves entre outros que são 

influenciados pelas condições ambientais. Podem se formar substâncias tóxicas na massa de 

grãos e diminuir o nível de certos nutrientes. 

O processo de migração de umidade no interior da massa de grãos é induzido pelos 

gradientes de temperatura, e isso faz com que a temperatura e o teor de água dos grãos sejam 

fundamentais para o controle da qualidade. (CHANG & WENG, 2002 apud ROCHA,2012, p. 

110). 

Como a maioria das reações químicas são aceleradas com o aumento da temperatura, 

esta se torna o fator físico mais importante para se preservar os grãos armazenados. Com 

temperaturas menores, o armazenamento é feito com mais segurança mesmo que a umidade 

dos grãos esteja um pouco elevada, pois a temperatura baixa a atividade de água é reduzida e 

assim os microorganismos e insetos-praga não se desenvolvem. Outro fator físico importante 

para o armazenamento é o teor de água dos grãos, pois quando o mesmo é baixo ( 11 a 13% 

(base úmida – b.u.)), a respiração é diminuída e o metabolismo reduzido drasticamente. Logo, 
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conclui-se que baixas temperaturas e baixo teor de água dos grãos torna a armazenagem mais 

segura (BRAGANTINI, 2005, p.12). 

De acordo com Silva et al. (2008, p.109) a secagem é definida como um processo 

simultâneo de transferência de calor e massa (umidade) entre o produto e o ar de secagem. A 

remoção da umidade deve ser feita em um nível tal que o produto fique em equilíbrio com o 

ar do ambiente onde será armazenado e deve ser feita de modo a preservar as características 

físico-químicas. 

O armazenamento de grãos é uma ferramenta eficaz na conservação das 

características físicoquimicas e, quando realizado adequadamente, pode melhorar a eficiência 

energética. O resfriamento artificial dos grãos, durante o processo de armazenagem é um 

método que, quando comparado a sistemas de aeração com ar ambiente, pode ser viável 

economicamente, além de contribuir para a manutenção da qualidade do produto. 

A aeração consiste na passagem forçada do ar, com fluxo adequado, através da massa 

de grãos, com o objetivo de solucionar problemas de conservação.  

Em muitas regiões brasileiras as temperaturas ficam em torno de 25 a 40ºC e isso 

intensifica a atividade respiratória nos grãos armazenados, o que causa o aumento na perda de 

matéria seca, na umidade relativa do ar intergranular e além disso há a produção de calor. Na 

faixa de 25 a 40ºC a degradação da qualidade dos grãos pode ocorrer devido a oxidação de 

lipídios que é intensificada nesta faixa de temperatura, já que a degradação dos grãos é 

acelerada devido ao calor, luz, reações de ionização entre outros (SILVA et al.,2008, p.270). 

Segundo Silva et al. (2008, p.270), a aeração afeta a massa de grãos, de acordo com 

as condições do ambiente e do próprio produto. A aeração pode atender aos seguintes 

objetivos: 

a) Resfriar a massa de grãos. 

b) Uniformizar a temperatura da massa de grãos. 

c) Prevenir aquecimento e umedecimento de origens biológicas. 

d) Promover secagem, dentro de certos limites. 

e) Promover remoção de odores. 

A aeração permite prevenir ou bloquear a migração da umidade, sendo importante 

que a massa de grãos fique sob temperatura uniforme (variação inferior de temperatura a 4º 

C). As correntes de convecções naturais do ar presente nos grãos podem se intensificar caso o 

gradiente de temperatura aumente (SILVA et al., 2008, p.277). 
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Segundo Silva et al. (2008, p.273), regiões de clima tropical e subtropical possuem 

condições que dificultam a aeração por meio do ar natural, visto que o teor de água do grão, 

temperatura do mesmo e umidade relativa do ar intergranular afetam o desenvolvimento da 

microflora. 

A faixa de temperatura ideal para o desenvolvimento de insetos-praga é de 29 a 30ºC 

em grãos armazenados em silos. Se a temperatura atingir valor próximo a esta faixa de 

desenvolvimento de insetos-praga ou se passar alguns meses sem ações preventivas no silo, o 

nível de infestação será elevado. Os insetos-praga não se desenvolvem bem a temperaturas 

baixas e a temperaturas altas, sendo 16º C considerada baixa e 42ºC alta (SILVA et al., 2008, 

p.271). 

Além disso, a região do topo central do silo pode sofrer deterioração facilmente 

quando o ar que se movimenta de modo ascendente, no centro do interior do silo, estiver 

saturado de água (retirada dos grãos devido a temperatura mais quente na base, atingir o topo 

mais frio e assim transferir esta umidade para os grãos superiores) (SILVA et al., 2008, 

p.277). 

Diante deste contexto o objetivo deste trabalho foi desenvolver o melhor modelo 

possível através da teoria sobre a fluidodinâmica computacional para a modelagem numérica 

do processo de resfriamento de grãos em silos armazenadores. 

 

 

2. OBJETIVO 

 

Através do estudo da modelagem numérica do processo de resfriamento de grãos, 

propor um modelo matemático que possa ser validado a partir de experimento prático em que 

grãos de milho foram submetidos ao processo de aeração com ar resfriado artificialmente e, 

aeração com ar a temperatura ambiente, por um período de 120 dias. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Aeração de grãos  

 

“A aeração convencional faz a manutenção dos grãos armazenados, através de um 

sistema de ventilação, insuflando ar à temperatura ambiente pelos ventiladores para dentro de 

silos armazenadores” (GOERGEN,2010, p.30). 

 

Um exemplo pode ser observado na figura 1. 

 

Figura 1 - Figura adaptada do sistema de aeração. Fonte: LEITE. 

 

Para DAHLKE (2006) os principais objetivos da aeração são: 

 Resfriamento da massa de grãos; 

 Evitar a migração de umidade; 

 Retirar bolsas de calor da massa de grãos; 

 Conservação temporária de grãos úmidos; 

 Secagem limitada; 

 Aplicação de fumegantes. 
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“A eficiência de um sistema de aeração está no controle do escoamento do ar e na 

manutenção da uniformidade deste em todas as regiões do silo” (KHATCHATOURIAN, 

1999; SAVICKI,2001 apud DAHKLE,2006, p.29). 

Os sistemas de aeração podem ser classificados em (DAHLKE,2006 apud 

WEBER,2005):  

 Aeração de manutenção: deve ser acionada sempre que a termometria indicar um 

aquecimento em algum ponto da massa de grãos. Utiliza ar natural nas temperaturas 

mais baixas do que a temperatura média dos grãos. Este tipo de aeração é utilizado em 

grãos armazenados secos. 

 Aeração corretiva: utilizada para controlar a temperatura quando esta estiver elevada 

acima do normal.  

 Aeração de resfriamento: esta aeração finaliza a secagem reduzindo a temperatura e a 

umidade dos grãos dentro dos silos, tornando-os uma massa fria e homogênea. 

 Aeração secante: é usada para pequenos lotes de produtos úmidos, faz secagem lenta. 

O ar utilizado tem temperatura de 4°C a 8°C acima da temperatura ambiente. 

 

Um sistema de aeração deve ser acionado quando (WEBER,2005 apud 

DAHLKE,2006): 

 

 Sempre que forem constatados pontos na massa de grãos com diferenças de 

temperaturas iguais ou maiores de 6 °C. 

 Sempre que for constatada na massa de grãos uma temperatura média igual ou 

superior a 6°C em relação à temperatura ambiente. 

 

Os componentes de um sistema de aeração segundo DAHLKE (2006): 

 

 Um ventilador para movimentar o ar através da massa de grãos. 

 Condutos perfurados para conduzir e distribuir o ar através da massa de grãos. 

 Tubos de conexão que ligam o ventilador com os condutos. 

 

“O fluxo de ar necessário para a aeração pode variar de uma região para outra, o 

tamanho e a forma dos grãos afeta a resistência ao fluxo de ar” (DAHLKE,2006, p.30). 
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3.2. Modelo matemático 

 

3.2.1. Simulação do processo de resfriamento de grãos usando a mecânica dos 

fluidos computacional 

 

COELHO (2009) desenvolveu um modelo para o processo de resfriamento de grãos, 

considerando a transferência de calor entre a fase sólida e a fluida, validando o modelo com 

dados experimentais.  

Seus objetivos específicos eram: modelar o perfil de porosidade axial em silos 

armazenadores; implementar e validar um modelo para o escoamento em meios porosos e 

implementar e validar um modelo acoplado de transferência de calor e de massa, capaz de 

predizer o processo de resfriamento em uma massa de grão de soja. 

COELHO (2009) simulou três casos diferentes. O primeiro foi um caso de advecção-

difusão em regime transiente, o segundo foi sobre escoamento em meios porosos sem 

transferência de calor e o último caso estudado foi o resfriamento de grãos. 

 

 Estudo de um caso puramente advectivo-difusivo em regime transiente 

 

Foi feita uma simulação de um caso advectivo-difusivo com o propósito de verificar 

as limitações do programa Ansys CFX (http://www.ansys.com/products/fluids/ansys-cfx), 

versão 11 sp1, quanto à solução de problemas desse tipo, sobretudo quando o problema é 

altamente advectivo. 

 

As simulações para o transporte unidimensional de um escalar qualquer (ϕ) em um 

meio poroso saturado foram feitas e os resultados obtidos pela simulação foram comparados 

com os resultados da solução analítica da equação 1, que expressa problemas advectivo-

difusivos em regime transiente (BEAR, 1979 apud COELHO,2009, p.30). 
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(Eq. 1 ) 

 

http://www.ansys.com/products/fluids/ansys-cfx
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 √  
 )  ) (Eq. 2 ) 

 

Em que: 

 

Erf(x) = função-erro, definida pela equação 3. 

 

    ( )  
 

√ 
 ∫    (   )   

 

 

 (Eq. 3 ) 

 

A conclusão de COELHO (2009) foi “que o programa utilizado é capaz de resolver 

com exatidão problemas advectivo-difusivos, porém o erro aumenta com o crescimento do 

número de Péclet, um número adimensional definido como sendo a razão da taxa de advecção 

de uma grandeza física pelo fluxo à taxa difusão da mesma grandeza. Sendo necessário refinar 

a malha e o passo de tempo para aumentar a precisão do modelo”. 

 

Tabela 1 – Número de Péclet. 

 

Fonte: COELHO, 2009. 

 

Neste trabalho adotou-se um número de Courant (Co) menor ou igual a 1,definido 

pela equação 4,assim não tendo a necessidade de se realizar o teste do passo de tempo 
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(FERZIGER; PERIĆ, 2002 apud COELHO,2009). Assim, fixa-se o passo de tempo em 

função do número de Courant, que vai depender do espaçamento entre os pontos da malha e 

da velocidade de escoamento (COELHO,2009, p.39). 

 

    
  

  
   (Eq. 4 ) 

 

 

Em que: 

 

Δt = passo de tempo, s; 

Δx = espaçamento entre os pontos da malha, m; e 

u = Velocidade, m s
-1

. 

 

Um fenômeno conhecido como difusão numérica ocorre em situações com altos 

números de Péclet como mostra a figura 2, onde o principal mecanismo de transferência (de 

calor ou massa) é a advecção. E os modelos numéricos acabam apresentando uma falsa 

difusão (MALISKA, 2004 apud COELHO,2009, p.40). 

 

Figura 2 - Concentração adimensional em função da posição adimensional (malha com 2.804 

nós). Fonte: COELHO,2009. 



 

 

23 

 

Se a malha for refinada pode-se reduzir a difusão numérica, e assim esquema de 

advecção foi escolhido e se mostrou eficiente para reduzir a falsa difusão (COELHO,2009, 

p.41). 

 

 Escoamento tridimensional em regime permanente em um meio poroso sem 

transferência de calor 

 

A figura 3 mostra o esquema de aeração de grãos utilizado por Devilla (2005), feito 

para avaliar e validar o modelo computacional utilizando o grão de milho com 13% de teor de 

água (b.u.) para a aeração. COELHO,2009). 

 

Figura 3- a) Esquema do sistema estudado e da condição de simetria para modelagem do 

fluxo de ar e b) vista superior do duto de aeração. Fonte: COELHO,2009 apud 

DEVILLA,2005. 

 

“A espessura da camada de grãos era de 1,6 m, em um silo metálico, cilíndrico, com 

1,8 m de raio. O ar foi insuflado na parte inferior do sistema, através de um duto circular 

perfurado com 0,2 m de largura. O fluxo de ar utilizado foi de 0,0157 m
3
 s

-1
 m

-2
” 

(COELHO,2009, p.30).  O modelo proposto por COELHO (2009, p.30) considera a variação 

de porosidade axial, e a simulação foi comparada aos dados experimentais gerados por 

DEVILLA (2005). 

O programa usado por COELHO (2009, p.32) foi o Ansys CFX-Mesh 

(http://www.ansys.com/products/fluids/ansys-cfx) , que gerou malhas tridimensionais para 

http://www.ansys.com/products/fluids/ansys-cfx
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discretizar o domínio de solução, e as equações foram resolvidas através do método de 

volumes finitos pelo programa computacional Ansys CFX, versão 11 sp1. 

Notou-se que a malha com 59.511 nós é suficiente para simular o escoamento de ar, 

uma vez que os resultados comparados com uma malha, aproximadamente três vezes mais 

refinada, não apresentaram diferenças significativas no valor da variável em estudo 

(velocidade) (COELHO,2009, p.46). 

O erro relativo foi de 6,86%, próximo ao verificado nos estudos realizados por 

DEVILLA (2005). Este erro pode ser explicado pelo fato do modelo não predizer a variação 

de porosidade radial. Possivelmente esta variação causa menor escoamento na região central 

do silo, podendo-se concluir que a pressão e velocidade são dependentes de forma que regiões 

com menores velocidades de escoamento apresentam também menor pressão 

(COELHO,2009,p.46). 

COELHO (2009, p.49) observou que o resfriamento na parte central do interior do 

silo é mais demorado, já que a troca de calor pode vir a ser governada, principalmente, pelo 

fenômeno de difusão, que é bem mais lento que o processo convectivo, e as velocidades nesta 

região são muito baixas. 

O modelo, em CFD, pode ser usado para estudar sistemas que envolvam escoamento 

de fluidos através de grãos, em leito fixo (COELHO,2009, p.56). 

 

 Modelo acoplado de transferência de calor e massa (simulação do resfriamento de 

grãos de soja) 

 

“As malhas usadas na discretização do domínio de soluções foram geradas no 

programa computacional Ansys CFX-Mesh, versão 11 sp1. As equações constitutivas do 

modelo foram resolvidas pelo programa computacional Ansys CFX, versão 11 sp1” 

(COELHO,2009, p.34).  

Segundo COELHO (2009), os dados de entrada estão na tabela 2. 
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Tabela 2 - Dados usados na simulação 

Parâmetro Valor/Equação Unid. Fonte 

Permeabilidade 

(K) 
 

m
2
 

Molenda 

(2005) 

Porosidade (ε) 
 

- - 

Relação 

área/volume (av)  

m
2
m

-3
  

Calor específico 

do vapor d’água 
1952 

J kg
-1

K
-1

 

Incropera 

(2003) 

Calor específico 

do ar seco 
1005 

Calor específico 

do ar (cf)  

Calor latente de 

vaporização (λ) 
2,555E+06 J kg

-1
 

Condutividade 

térmica do ar 

(kf) 

0,026 W m
-2

K
-1

 

Calor específico 

do grão (cg) 
1,699+ 0,0172M kJ kg

-1
K

-1
 

Alan e 

Shove 

(1973) 

Condutividade 

térmica do grão 

(ks) 

0,0316 W m
-1

 K
-1

 

Assis et al. 

(2004) Difusividade da 

água no grão 

(D) 
 

m
2
 s

-1
 



 

 

26 

 

Parâmetro Valor/Equação Unid. Fonte 

Coeficiente de 

convecção (h) 
 

W m
- 2

 K
-1

 
Brooker et 

al. 

(1992) 

Viscosidade do 

ar 

(μ) 
 

kg m
-1

 s
-1

 

Temperatura do 

ar 

na entrada 

15,5 ºC - 

Razão de 

Mistura 

(MR)  

- 

Brooker et 

al. 

(1992) 

Teor de água de 

equilíbrio (Me) 
 

- 

Navarro e 

Noyes, 

(2002) 

Fonte: COELHO (2009). 

 

Como condição de contorno utilizou-se a temperatura média do ar de resfriamento, 

15ºC. A umidade relativa do ar na entrada sofreu uma variação de 65 a 75%, logo a umidade 

relativa média de 70% foi utilizada (COELHO,2009, p.50). 

Na simulação feita por COELHO (2009, p.52), foi-se utilizado uma malha 

unidimensional, baseada nas configurações simétricas do silo e no escoamento uniforme do 

mesmo. 

A malha de 404 nós apresentou resultados muito próximos da de 4.004 nós como 

mostra a figura 4, o que mostra que a de 404 nós é suficiente, enquanto que os resultados da 

malha de 44 nós foram influenciados pelos erros de truncamento visto que os valores no 

gráfico se distanciam bastante de alguns pontos das outras malhas. Mostrando que um 

refinamento maior na malha de 404 nós não apresentaria diferenças relevantes 

(COELHO,2009, p.52). 
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Figura 4 - Teste de malha para o problema acoplado de transferência de calor. 

 

 

Os valores simulados e experimentais apresentaram erro absoluto de 3,76% e 5,55% 

e erro relativo de 6% e 5,5%, nos mesmos pontos como mostra a figura 5. Essa diferença pode 

ser explicada pelo fato da temperatura do ar de resfriamento ter sido considerada constante, o 

que causa divergência entre os resultados, além de que o fluxo de ar (média dos valores 

experimentais) variou durante o experimento (COELHO,2009, p.54). 
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Figura 5 - Comparação entre os resultados experimentais e simulados. Fonte: COELHO 

(2009). 

 

 

Através da figura 6 nota-se que a taxa de resfriamento variou drasticamente durante o 

processo, em todos os pontos da massa de grãos, sendo os mais próximos da entrada de ar frio 

mais rapidamente resfriados (COELHO,2009, p.54). 
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Figura 6 - Perfis de simulação de temperatura em vários pontos da massa de grãos. Fonte: 

COELHO,2009. 

 

No começo, o resfriamento é lento e pode ser devido ao fato da massa de grãos ter 

baixa difusividade térmica, armazenando mais calor do que transferindo. E então, o ar 

atravessa as primeiras camadas e grande parte do calor é absorvida pelos grãos, reduzindo a 

capacidade de resfriamento do ar (COELHO,2009, p.55). 

Quando as camadas de grãos na base foram resfriadas, a taxa de resfriamento 

aumentou bruscamente, resfriando muito rapidamente os grãos. E então o resfriamento volta a 

ser lento e a temperatura dos grãos se resfria assintoticamente, e, isso ocorre, porque a 

principal força-motriz desse processo é a diferença de temperatura entre fase sólida e fluida. A 

taxa de resfriamento pode se tornar pequena caso a diferença de temperatura entre a fase 

sólida e fluida seja pequena também, e com isso, conclui-se que o modelo pode ser utilizado 

com confiança para simulação do resfriamento de grãos (COELHO,2009, p.55). 

 

 Resfriamento de grãos de soja 

Fez-se um sistema experimental de armazenamento, com uma bateria de seis silos (10t 

cada), com um sistema de termometria acoplado a 0,10 , 2 e 3 m acima do fundo do silo. A 

pressão foi medida através de um manômetro e para o resfriamento dos grãos utilizou-se uma 

bomba de calor da empresa Cool Seed Ind. E Com. De Equipamentos de Aeração Refrigerada 



 

 

30 

 

Ltd. Com base nos resultados da simulação e a comparação com os resultados experimentais, 

o sistema de aeração não foi satisfatório (COELHO, 2009, p.32).  

 

3.2.2. Modelagem e simulação do processo de resfriamento de grãos 

armazenados em silos graneleiros por meio das leis de conservação de 

energia e massa (ROCHA, 2012). 

 

“A modelagem do processo de resfriamento (ou aquecimento) de grãos armazenados 

pode ser realizada por meio das equações de Navier-Stokes” (ZIENKIEWICZ & TAYLOR, 

2000 apud ROCHA,2012, p.45). 

 

Segundo ROCHA (2012), “as equações de transferência de calor e massa podem ser 

consideradas matematicamente como as leis de conservação da mecânica dos fluidos”. Se 

aplicadas a um fluido contínuo, podem relacionar as taxas de mudança de uma propriedade do 

fluido com as forças externas, considerando as seguintes leis: 

 

a) A lei de conservação da massa ou continuidade. 

b) A lei de conservação da quantidade de movimento ou momentum. 

c) A lei de conservação da energia ou primeira lei da termodinâmica. 

 

A modelagem do trabalho de ROCHA (2012) do comportamento da transferência 

simultânea de calor e massa em grãos armazenados (meio poroso), leva em consideração que: 

 

 Os materiais são homogêneos, isotrópicos e não deformáveis. 

 Os efeitos devidos à aceleração da gravidade são desprezíveis. 

 O comportamento do teor de água pode ser descrito por meio de uma equação para o 

teor de água total, ou seja, a soma da equação da continuidade para as fases líquida e 

de vapor. 

 

O resfriamento é em regime transiente e considera a dependência das propriedades 

do material com a temperatura. Faz parte da solução a análise de fluxo de ar, transferência de 

calor e de massa. E o resultado é em forma de equações que visam descrever o 
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comportamento da velocidade do ar, da temperatura e da umidade do ar, do teor de água no 

grão e da temperatura do mesmo (ROCHA, 2012, p.46). 

 

Foram realizadas as mesmas técnicas numéricas que são realizadas no processo de 

secagem de grãos, que segundo ROCHA (2012) é um processo similar ao de resfriamento dos 

grãos.  

A dinâmica dos fluidos computacional (CFD) auxilia a entender os eventos físicos 

que ocorrem no fluxo dos fluidos, no interior e exterior dos objetos em estudo. Fenômenos 

como dissipação, difusão, convecção, ondas de choque, entre outros e suas interações estão 

relacionados aos eventos físicos mencionados (ROCHA, 2012, p.58). 

As equações diferenciais parciais de Navier-Stokes associadas ao processo são 

convertidas para a forma algébrica em uma malha que define a geometria e o domínio do 

fluxo de interesse (ROCHA, 2012, p.58). 

A dinâmica dos fluidos computacionais é realizada em três etapas : pré-

processamento, processamento e pós-processamento. São definidas condições de contorno 

iniciais, que serão aplicadas para a malha, além das propriedades com seus valores definidos 

como temperatura, concentrações, velocidade, pressão e turbulência que serão determinadas 

interativamente nos pontos da malha (Xia & Sun, 2002 apud ROCHA, 2012, p.59). 

O modelo computacional de convecção-difusão em meios porosos desenvolvido por 

ROCHA (2012) foi feito através do programa comercial CFX®, versão 11 SP-1 (ANSYS Inc, 

2007, http://www.ansys.com/products/fluids/ansys-cfx) utilizando a Dinâmica dos Fluidos 

Computacional. 

“O processo de resfriamento de uma massa de grãos armazenada pode ser descrito 

pela seguinte equação diferencial em uma forma geral” (FRANÇA et al.,1994 apud 

ROCHA,2012, p.78): 

 
 

  
(   )    (    ⃗⃗⃗    )    (    )    (Eq. 5 ) 

 

Onde, 

  – Massa específica (kg. m
-3

); 

Φ- Variável dependente; 

Γ- Coeficiente de difusão (m
2
. s

-1
); 

 ⃗  – Vetor velocidade (m.s
-1

); 

S – Termo fonte. 
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Através da equação da continuidade (Eq. 6) e dos balanços de energia descritos 

posteriormente foi desenvolvido o modelo por ROCHA (2012). Na entrada do silo, a 

temperatura e a vazão de ar na entrada do silo foram mantidas constantes e a condição de 

contorno de Neumann foi aplicada nas demais faces do domínio (ROCHA, 2012). 

 

   (     )    (Eq. 6 ) 

 

Os balanços de energia e de massa foram realizados em um volume de controle 

diferencial localizado em uma posição arbitrária na massa de grãos armazenada, conforme 

figura 7 (ROCHA,2012). 

 

Figura 7 - Volume de controle diferencial. Fonte: ROCHA,2012. 
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  (Eq. 7 ) 
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 (Eq. 9 ) 
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Em que: 

 

W - Razão de umidade do ar, (kg.kg
-1

); 

M - Teor de água dos grãos, base seca, decimal. 

T – Temperatura do ar, (K); 

  – Temperatura do grão, (K); 

t – Tempo, (s); 

  - Porosidade da massa de grãos, decimal; 

   - Massa específica do grão, (Kg.m
-3

)  

   - Calor específico do ar, (J⋅kg
−1

 ⋅K−1
); 

   - Calor específico do vapor de água, (J⋅kg
−1

 ⋅K−1
);  

   - Calor específico do grão, (J⋅kg
−1

 ⋅K−1
);  

   -Calor específico da água, (J⋅kg
−1

 ⋅K−1
);   

   - Coeficiente de transferência de calor por convecção, (W⋅m−2
 ⋅K−1

);  

    -  Calor de evaporação da água, (J⋅kg
−1

). 

 

 

A Tabela 3 relaciona cada termo na Equação 38 aos termos correspondentes nas 

Equações 6,7,8 e 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 

 

Tabela 3 – Correspondência entre a equação geral de transporte, Equação (3.1), e as Equações 

(2.6), (2.9), (2.10) e (2.11) 

 

Fonte: ROCHA (2012). 

 

O modelo matemático completo do processo de resfriamento de grãos é descrito 

pelas equações 6,7,8 e 9, com os termos fontes e parâmetros definidos na Tabela 3. A solução 

das equações do modelo matemático foi implementada com a utilização de malhas 

computacionais e a geometria do silo graneleiro e as malhas computacionais foram geradas 

utilizando o programa comercial Ansys Workbench (ANSYS Inc, 2007, 

http://www.ansys.com/products/fluids/ansys-cfx ) (ROCHA, 2012,p.79). 

Foi projetado e construído um protótipo de silo com as características reais, com a 

finalidade de testar e validar o modelo implementado, dotado de um sistema de 

monitoramento de temperatura e umidade relativa do ar intergranular (ROCHA, 2012, p.80). 

Controla-se o fluxo de ar na entrada do silo e a umidade relativa do ar ambiente no entorno é 

monitorada (ROCHA, 2012, p.82). 

 

As propriedades físicas do grão de milho utilizadas no modelo foram:  

 

http://www.ansys.com/products/fluids/ansys-cfx
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 Teor de água de equilíbrio (MARTINS, 1988 apud ROCHA, 2012): 

 

 

    *
  (    )

       (        )
+

        

 (Eq. 10 ) 

 

 

Em que: 

 

Ur - Umidade relativa do ar intergranular, decimal. 

 

 

 Calor latente de evaporação da água do grão de milho (FRANÇA et al, 1994 apud 

ROCHA, 2012): 

 

 

    =3638548 – 4000720.M-3529,08.T (Eq. 11 ) 

 

 

 Calor específico de grãos de milho (ANDRADE et al.,2004): 

 

 
                (

 

   
) 

 

(Eq. 12 ) 

 

 Massa específica de grãos de milho (ANDRADE et al.,2004): 

 

                 (
 

   
)      (

 

   
)

 

 (Eq. 13 ) 

 

 Porosidade da massa de grãos e área específica média (BAKKER-ARKEMA et 

al.,1978; FRANÇA et al., 1994 apud ROCHA, 2012): 
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 Coeficiente de transferência de calor por convecção (BAKKER-ARKEMA et al.,1978 

apud ROCHA, 2012): 

 

          ( 
       

  
)

 

 (Eq. 14 ) 

 

          (Eq. 15 ) 

 

Em que: 

 

hc - Coeficiente de transferência de calor por convecção, (W⋅m−2
 ⋅K−1

); 

A, B, C, D - Constantes (Tabela 7); 

r o - Raio da partícula equivalente, (m); 

c a - Calor específico do ar, (J⋅kg
−1

 ⋅K−1
); 

Q a - Taxa de fluxo de ar, (kg⋅ s−1
 ⋅m−2

); 

μa - Viscosidade do ar, (kg⋅ s−1
 ⋅m−1

); 

T - Temperatura do ar, (K) 

 

Tabela 4- Constantes para o cálculo do coeficiente de transferência de calor por convecção 

para grãos 

 

Fonte: (COELHO, 2012 apud Brooker et al., 1974) 

 

Um sistema de aquisição de dados que utiliza dispositivos endereçáveis foi utilizado 

por Rocha (2012, p.68), devido a experiências anteriores satisfatórias em outros trabalhos.  

Sendo este uma rede de sensores de temperatura e de umidade relativa que por meio de um 
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programa computacional apropriado gerencia todo o sistema (STEIDLE NETO et al., 2005; 

LOPES et al., 2007; MONTE et al., 2008; ROCHA et al., 2008 apud ROCHA, 2012, p.68). 

ROCHA (2012, p.93) criou um modelo 3D para a análise da distribuição de 

temperatura e de umidade relativa do ar, através de sensores em um túnel de vento. E o fluxo 

na camada limite mostrou causar um impacto significativo na distribuição de fluxo de calor. 

Considerando a geometria do protótipo, a análise de transferência de calor e massa 

foi realizada com uma malha hexahédrica, gerada para a análise utilizando volumes finitos. 

Para a discretização do domínio do fluxo a malha numérica foi definida, e foi calculado a 

temperatura, velocidade e distribuição da umidade na massa de grãos. Como este processo é 

complexo, o programa ANSYS ICEM CFD com licença comercial 

(http://www.ansys.com/products/fluids/ansys-cfx) foi utilizado na construção da malha 

(ROCHA, 2012, p.108). 

Os resultados da simulação foram comparados aos resultados obtidos no experimento 

onde o armazenamento de grão de milho ocorria sem aeração, para validar o modelo. “O silo 

foi carregado com 2000 kg de milho com teor de água inicial de 11 % bu, sem aeração. A 

massa específica aparente do milho era de 798 kg⋅m-3
 e a porosidade igual a 40%. 

Inicialmente, foram coletados dados durante cinco meses” (ROCHA, 2012, p.113). 

Através dos valores obtidos experimentalmente no trabalho de ROCHA ( 

2012,p.116), foram definidas as condições de contorno do modelo. Para isso, ofereceu-se 

valores iniciais de umidade relativa e temperatura do ar na massa de grãos e no entorno do 

silo para se calcular o teor de água de equilíbrio dos grãos e a temperatura do ar intergranular 

em cada passo no tempo e obter a solução das equações de conservação (ROCHA,2012, p.116). 

No ambiente externo as variações de temperatura tiveram incrementos de uma hora, 

e as temperaturas máximas e mínimas diárias do ar foram usadas para condições de contorno. 

Para as paredes do silo e interface do grão com o ar ambiente foram utilizados os mesmos 

valores, para cada passo no tempo (ROCHA, 2012, p.116). 

“A técnica de CFD foi utilizada para resolver as equações de Navier- Stokes escritas 

para os campos médios de velocidades e de energia, quantificando os campos de temperatura 

e de velocidade pelo método de volumes finitos” (TU et al., 2008; VAZ et al., 2011 apud 

ROCHA, 2012, p.116), expressa pela Equação 16. 
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 (      (   )    )     (   (      ))

   [      (∑    
 

)  (     )]    
  

(Eq. 16 ) 

 

Onde, 

 

t - Tempo, (s); 

ρf - Massa específica na fase fluida, (kg⋅m−3
); 

ρs - Massa específica na fase sólida, (kg⋅m−3
); 

ε - Porosidade do meio, decimal, adimensional; 

Ef - Energia total do fluido, (J⋅kg
−1

); 

Es - Energia total do meio sólido, (J⋅kg
−1

); 

  - Vetor velocidade, (m⋅ s−2
); 

P - Pressão, (Pa); 

κef - Condutividade térmica efetiva do meio, (W⋅m−1
 ⋅K−1

); 

T - Temperatura, (K); 

hi - Entalpia, (J⋅kg
−1

) 

Ji - Fluxo de difusividade da espécie, (kg⋅m−3
 ⋅s−1

) 

τ - Tensor de tensão, (N⋅m−2
); 

  
  - Termo fonte, (W⋅m−3

). 

 

O autor, ROCHA (2012) conclui que: “podem ser utilizados dados de séries 

climatológicos de temperaturas máximas e mínimas e umidade relativa média diária da região 

de interesse para predição do comportamento da massa grãos armazenada em silos 

graneleiros”. 

 

3.2.3. Modelagem Matemática do Resfriamento de Grãos de Soja em Silos com 

Aeração utilizando o Modelo do Reator Ideal Homogêneo Modificado 

 

O trabalho de DAHLKE (2006, p.13)  se propõe a melhorar o modelo matemático do 

Reator Ideal Homogêneo, que apresentou resultados satisfatórios para silos com geometria 

constante, e resultados não satisfatórios para silos de geometria variável. 
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DAHLKE (2006) utilizou o modelo do Reator Ideal Homogêneo, resolvendo o 

problema direto, para descrever a dinâmica de resfriamento de uma massa de grãos sob 

aeração. Considerando que toda massa de grãos, em cada camada, entra em equilíbrio térmico 

com o ar que atravessa esta camada em um determinado intervalo de tempo. 

 

Fez-se dois experimentos para posterior comparação com os resultados da simulação,  

“Utilizou-se um tronco de pirâmide (como mostra a figura 8) em madeira de 

altura 1m, cuja área da base inferior é metade da área da base superior, 
totalmente isolado termicamente, contendo grãos de soja até uma altura de 

0,6 m, anteriormente aquecida por aproximadamente 3 horas dentro de uma 

estufa, a uma temperatura de 45 °C. Após, ligou-se o sistema de aeração, 
repetindo-se os experimentos e coletando os dados experimentais para as 

seguintes velocidades do ar na entrada do tubo: v1 = 0,11m/ s , v2 = 0,13m/ s 

,v3 = 0,17m/ s e  v4 = 0,19m/ s” (DAHLKE, 2006,p.36).  

 

Figura 8 - Tubo (tronco de pirâmide) utilizado para realização das simulações. Fonte: 

DAHLKE, 2006. 

 

No segundo experimento, 

“Colocou-se no interior de um grão de soja um termopar, em seguida este 
grão foi posto dentro da estufa, juntamente com toda a massa de grãos, para 

ser aquecido a uma temperatura de aproximadamente 45°C. Após atingida 

esta temperatura, este grão foi colocado em uma altura de x = 0,15m, dentro 
do tubo (tronco de pirâmide), juntamente com toda a massa de grãos para ser 

resfriado. Repetiu-se o processo para duas velocidades do ar de aeração v = 

0,15m/ s e v = 0,23m/ s” (DAHLKE, 2006, p.39). 
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Para resolver o Problema Direto, DAHLKE (2006,p.41) utilizou o Modelo do Reator 

Ideal Homogêneo feito por Khatchatourian (2005), que considerava haver conservação de 

energia entre os grãos e o ar, em uma camada em qualquer instante de tempo. 

“Consideram-se neste trabalho, camadas de grãos de 1 cm de altura e a partir 

disso é possível calcular os valores para o volume V ocupado pelos grãos e a 

área A da seção reta da camada considerada. A velocidade do ar, v, que entra 
na primeira camada, foi considerada igual à velocidade de aeração 

(velocidade de entrada no tubo vo). Para este modelo a velocidade muda de 

camada para camada, pois a área é variável conforme a altura. O tempo t, 
considerado nas simulações foi de 30 segundos”. 

 

Observou-se que as curvas da simulação do modelo do Reator Ideal Homogêneo não 

se aproximaram satisfatoriamente dos dados experimentais, pois a simulação foi mais lenta do 

que o que ocorre experimentalmente (DAHLKE, 2006, p.53). Pela hipótese utilizada por 

DAHLKE (2006) existe equilíbrio térmico entre a superfície do grão e o ar que atravessa a 

camada, já que apenas uma percentagem da massa de grãos por camada participa das trocas 

de calor com o ar.  

DAHLKE (2006, p.53) sugere que a massa de grãos deva ser corrigida por um fator 

y, massa efetiva. Utilizando o Problema Inverso, DAHLKE (2006) calculou este fator para as 

diferentes velocidades do ar de aeração. 

DAHLKE (2006, p.63) concluiu que, o modelo do Reator Ideal Homogêneo feito por 

MIRANDA (2005) apresentou resultados satisfatórios quando aplicado para geometria 

constante, porém, quando utilizado em geometria variável os resultados não foram 

satisfatórios. O modelo tratava da distribuição de temperatura da massa de grãos em silos com 

aeração. 

DAHLKE (2006, p.63) atesta que o interior da massa de grãos não entra em 

equilíbrio com a temperatura do ar que é injetado no silo, pois permanece com temperatura 

alta (DAHLKE,2006, p.63). 

Foram realizadas simulações numéricas com o modelo modificado, e foi observado 

que as curvas do resfriamento da massa de grãos apresentaram boa concordância na 

comparação com os dados experimentais. Sendo o modelo do Reator Ideal Homogêneo 

suficiente para simulações de resfriamento de grãos em tubos de geometria variável, tendo 

que se corrigir a massa de grãos pelo fator y (DAHLKE, 2006, p.64). 
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3.2.4. Modelagem Matemática da Transferência de Calor em um Meio 

Particulado 

 

O trabalho de GOERGEN (2010) apresenta um modelo matemático que descreve a 

distribuição de temperatura no interior de grãos sujeitos a aeração e compara os resultados da 

simulação com dados experimentais para cinco diferentes velocidades do fluxo de ar de 

aeração. 

 

“Os estudos experimentais foram realizados no Laboratório de Medidas 

Físicas e Modelagem Matemática da Universidade Regional do Noroeste do 

Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ. Os grãos de soja foram adquiridos 
na Cotrijuí, já limpos e secos, com teor de umidade em torno de 12 %. Foi 

construído um aparato experimental que consiste em um pequeno silo para 

que fosse possível analisar o resfriamento de uma massa de grãos de soja” 

(Goergen, 2010, p.36). 
 

O esquema que apresenta a bancada utilizada para os estudos experimentais se encontra na 

figura 9. 
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Figura 9 - O esquema da bancada utilizado no trabalho. Fonte: Goergen ,2010. 

 

Os grãos de soja foram aquecidos em uma estufa até uma temperatura de 

aproximadamente 50 ºC, para uniformizar a temperatura em toda a massa de grãos, para uma 

camada de 0,60m de altura. Para cada experimento, a velocidade do ar foi mantida constante 

(GOERGEN, 2010, p.38). 

“Neste trabalho foram analisados experimentos de resfriamento de grãos 

realizados para cinco diferentes velocidades do ar: v=0,15 m/s, v=0,23 m/s, 
v=0,45 m/s, v=0,57 m/s e v=0,68 m/s. A temperatura dos grãos foi medida 

por termopares inseridos dentro da massa de grãos ao longo do tubo, nas 

seguintes seções da coluna de grãos: y=0,15 m, y=0,27 m, y=0,40m e y=0,54 
m. Experimentos realizados previamente mostraram que a temperatura do ar 

é a mesma que a temperatura medida pelos termopares inseridos na massa de 

grãos” (KHATCHATOURIAN e OLIVEIRA, 2006 apud GOERGEN, 2010, 

p.38).  
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Notou-se que para cada seção examinada existem três intervalos característicos da 

dinâmica de resfriamento.  

“A taxa de resfriamento durante o primeiro intervalo de tempo (início do 

resfriamento) não é muito grande. A extensão deste intervalo de tempo é 

aumentada para as seções que se encontram mais afastadas da entrada do ar. 
No segundo intervalo, a taxa de resfriamento tem um incremento e a 

temperatura dos grãos varia rapidamente, e no terceiro intervalo a taxa de 

resfriamento lentamente decresce” (GOERGEN, 2010, p.42). 

O modelo matemático descreveu a dinâmica de resfriamento de grãos de soja, 

conhecendo-se a distribuição de temperatura no interior dos grãos durante todo o processo.  

 “Para obter esta distribuição, considerou-se o grão de soja como uma 

esfera com um coeficiente de difusividade térmica ( ) constante durante 

todo o processo (problema linear). A equação do calor foi resolvida para o 

caso unidimensional onde a expressão para a temperatura da superfície do 
grão Tsup em r = R, (R é o raio do grão) é conhecida e descrita através do 

número de Homocroneidade H0” (KHATCHATOURIAN e OLIVEIRA, 

2006 apud GOERGEN, 2010, p.46). 

 

Considerou-se a temperatura inicial T0 no interior do grão de soja e a temperatura na 

superfície Tsup  para solucionar o problema de transferência de calor, modelado pela equação 

de energia em coordenadas esféricas (OZISIK, 2000 apud GOERGEN, 2010, p.46): 
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(Eq. 17 ) 

Onde, 

T (r,  ,  , t) é a temperatura do grão, (K); 

r é o raio - r   0, (m); 

t é o tempo, (s); 

  é o ângulo polar - 0    < 2  ; 

  é o ângulo vertical - 0    <   ; 

k é a condutividade térmica do grão de soja, (W m
-1

 K
-1

); 

  é a massa específica do grão de soja, (kg m
-3

); 
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cp é o calor específico à pressão constante do grão de soja, (J kg
-1

 K
-1

); 

 ̇ é a fonte de calor, (W). 

Foi considerado durante o resfriamento, a velocidade do ar de aeração e a posição do grão na 

coluna como constantes. A condição de fronteira para a distribuição de temperatura no 

interior do grão foi escrita como: 

  (   )                          (Eq. 18 ) 

 

Onde, 

Tsup =   (T0 – Ta) + Ta é a temperatura da superfície do grão. 

De acordo com GOERGEN (2010) o problema de transferência de calor no interior do grão 

descrito é descrito pelas equações 19,20,21 e 22. 
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   (   )

   
 

 

(Eq. 19 ) 

 

 
 

 (   )     (   )        
(Eq. 20 ) 

 

 

 (   )      (   )   (     )( ( ) 
(Eq. 21 ) 

 

 

 (   )      (   )    
(Eq. 22 ) 

 

Onde, 

  
 

    
  é a difusividade térmica do grão (m

2
 /s). 
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Segundo GOERGEN (2010, p.49) o problema de transferência de calor, expresso 

pelas equações 13 a 16, não podem ser resolvidas através do método de separação de 

variáveis quando uma das condições de contorno é dependente do tempo. Este problema foi 

resolvido de duas formas: 

1) analiticamente, através do Teorema de Duhamel, (FARLOW, 1993) 

2) numericamente, através do método de Crank-Nicolson, (SMITH, 1978). 

 

“Aplicando o modelo matemático proposto para o processo de resfriamento 

de uma massa de grãos sujeita a aeração, foram realizadas simulações 

numéricas para cinco diferentes velocidades do ar v=0,15 m/s, v=0,23 m/s, 

v=0,45 m/s, v=0,57 m/s e v=0,68 m/s. As simulações foram realizadas 

utilizando o parâmetro               “(GOERGEN, 201, p.63). 

 

As distribuições de temperatura no interior do grão apresentadas apontam que a 

solução do problema, tanto pelo Teorema de Duhamel quanto pelo método de Crank-

Nicolson, dão resultados muito próximos. Neste trabalho, os cálculos foram feitos com a 

utilização das expressões analíticas para a temperatura no interior do grão, fornecidas pelo 

Teorema de Duhamel (GOERGEN, 2010, p.65). 

Os resultados das simulações, nas velocidades de v=0,15 m/s e v=0,23 m/s, 

mostraram que o modelo descreveu satisfatoriamente o processo de resfriamento. Os valores 

experimentais obtiveram uma boa concordância com os dados do modelo (GOERGEN, 2010, 

p.67). 

Em velocidades maiores o modelo não forneceu bons resultados, sendo que a 

simulação mostra a dinâmica de resfriamento ocorrendo de maneira mais lenta do que a 

mostrada pelos dados experimentais, como mostra a figura 10. Essa diferença justifica-se, 

pois, os dados experimentais descrevem a distribuição temperatura da superfície do grão, e os 

dados obtidos pela simulação do modelo consideram a distribuição de temperatura do interior 

do grão e a superfície dos grãos resfria-se numa taxa maior do que o interior do grão e este 

permanece mais tempo aquecido (GOERGEN, 2010, p.70). 
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Figura 10 - Dinâmica de resfriamento para diferentes velocidades do ar de aeração para uma 

altura da coluna de grãos y=0,40 m. Dados experimentais e simulação. Fonte: GOERGEN, 

2010. 

 

Também foi observado que com o aumento da velocidade ocorre, consequentemente, 

uma diminuição da temperatura. 

 

3.3. Considerações finais 

Para a confecção de um estudo de caso, proposto para a continuação deste trabalho, 

será considerada a aeração de resfriamento, que terá como objetivo reduzir a temperatura e a 

umidade que são dois fatores muito importantes para a conservação dos grãos, principalmente 

em regiões tropicais. A principal dificuldade para a aeração é a não uniformidade dos grãos, 

que pode ser comprometida mais ainda quando em situações de ressecamento dos mesmos, 

causando quebra em tamanhos ainda menores. 

Visto a importância da aeração em um silo armazenador, a modelagem matemática 

do processo visa otimizar a aeração de forma a reduzir a perda de grãos que prejudica a oferta 

e o valor econômico do produto, e ainda, diretamente a população consumidora. 
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Para simplificar a modelagem matemática a massa de grãos pode ser considerada 

uma massa homogênea em relação à porosidade, já que modelos que consideram a variação 

da porosidade axial e radial são muito complexos. A desvantagem desta simplificação é um 

aumento no valor do erro relativo, mas que, segundo a bibliografia estudada, não invalida um 

modelo simplificado de resfriamento de grãos como o proposto para a continuação deste 

trabalho. Além disso, o grão também deve ser considerado uma esfera com um coeficiente de 

difusividade térmica constante durante toda a simulação. 

A geração de malhas para discretizar o domínio da solução é um passo fundamental 

da modelagem já que ela define a geometria e o domínio do fluxo, e a mesma deve ter um 

número de pontos considerável, de forma a evitar o erro de truncamento que ocorre com 

pontos de malha muito distantes um do outro. Também é necessário realizar o refinamento da 

malha, de forma que o número de pontos da malha seja o mínimo possível para simular 

corretamente o resfriamento da massa de grãos, pois um número muito alto de pontos torna o 

processamento do programa a ser utilizado para a simulação mais lento. Visto que 

dependendo do número de Péclet utilizado na simulação pode ocorrer erros de difusão 

numérica, o refinamento da malha em pontos onde se é necessário a melhor visualização da 

solução do problema deve ser suficiente para evitar este fenômeno, além de se ajustar o passo 

de tempo utilizado. 

A velocidade do escoamento é importante, de modo que regiões com maiores 

velocidades geram maiores pressões no silo, e altas pressões podem facilitar a quebra de 

grãos. E na parte central do silo, que suporta mais peso que a parte superior da massa de 

grãos, a velocidade é muito baixa e a principal forma de troca de calor pode ser a difusão que 

é mais lenta do que a convecção. 

O comportamento do teor de água nos grãos pode ser considerado na simulação por 

meio de uma equação que expresse o teor de água total. Valores de temperaturas máximas e 

mínimas e umidade relativa média diária da região podem ser usados na simulação, de acordo 

com os trabalhos consultados. 

Cada modelo feito pelos autores já citados é único, visto que foram validados com 

valores experimentais obtidos de maneiras diferentes. Cada experimento utiliza um tipo de 

geometria de silo armazenador, é feito em uma região com condições climáticas diferentes e 

com valores de velocidade de injeção de ar diferentes também. 

Todos os modelos aqui analisados utilizaram as equações de Navier Stokes, que são 

equações diferenciais que descrevem o escoamento de fluidos. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1. Esquema de refrigeração de Silos proposto para estudo 

 

O sistema de armazenamento do grão será considerado um sistema fechado, sem troca de 

calor com o ambiente externo, sendo definidos como condição de contorno: 

 Umidade relativa média do ar de 70% (COELHO, 2009) 

 Temperatura média do ar de resfriamento 15ºC (COELHO,2009) 

 Temperatura da parede do silo  

 Fluxo de ar utilizado foi de 0,0157 m
3 

s
-1

 m
-2 

(COELHO, 2009) 

 Calor específico do vapor d’água de 1952 J kg
-1

K
-1 

(INCROPERA,2003 apud 

COELHO, 2009)  

 Calor específico do ar seco de 1005 J kg
-1

K
-1 

(INCROPERA,2003 apud COELHO, 

2009)  

 Condutividade térmica do ar (kf) de 0,026 W m
-2

K
-1 

(COELHO, 2009 apud 

INCROPERA,2003)  

 Condutividade térmica do grão (ks) de 0,0316 W m
-1

 K
-1

 (ASSIS et al., 2004 apud 

COELHO,2009) 

Na figura 11 é mostrado o esquema do silo que será utilizado para a simulação de 

resfriamento numa continuação deste trabalho, onde dentro do cilindro (silo) estão os grãos 

(em preto) e ao lado está o sistema de aeração.  
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Figura 11 – Esquema dos silos armazenadores pelo programa Autocad 2018. Fonte: 

Autoria própria. 

O modelo será feito considerando a massa de grãos a 0,40 m da borda dos silos, e em 

um sistema fechado, numa continuação deste trabalho. 

 

4.2. Fluidodinâmica computacional (CFD- Computational Fluid Dynamics) 

 

CFD é a análise de sistemas envolvendo fluxo de fluido, transferência de calor e 

fenômenos associados, tais como reações químicas por meio de simulação baseada em 

computador. Os códigos CFD são estruturados em torno dos algoritmos numéricos que podem 

solucionar problemas de fluxo de fluido (VERSTEEG E MALALASEKERA, 2007, p.1). 

Se faz necessário dividir a solução do problema de resfriamento de grãos em silos por 

meio da Fluidodinâmica computacional em : 

 Definição da geometria do problema e das condições de contorno 

 Definição das equações a serem utilizadas 

 Validação do modelo com resultados experimentais 
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4.3. Considerações teóricas sobre os grãos 

 

Uma noção sobre a estrutura dos grãos é fundamental para a o estudo sobre a 

armazenagem e resfriamento dos mesmos. Segundo SILVA e CORRÊA (2008, p.19), os 

grãos como milho, arroz, ou trigo são formados basicamente pelo tegumento (cobertura 

protetora) e embrião, além do endosperma que pode estar ausente. 

 

Propriedades dos grãos 

 

As propriedades físicas dos grãos compreendem: ângulo de repouso, massa 

específica granular, porosidade, velocidade terminal, tamanho e forma dos grãos, 

propriedades térmicas, propriedades dielétricas, e, condutividade elétrica. Sendo o ângulo de 

repouso, o ângulo máximo do talude formado pelos grãos em relação à horizontal; a massa 

específica granular a razão entre a massa e o volume de determinada quantidade de produto; a 

porosidade é a relação entre o volume ocupado pelo ar existente na massa granular e o volume 

total ocupado por esta massa e a velocidade terminal é a velocidade na qual um corpo em 

queda livre alcança a velocidade constante pelo efeito resultante da força de arraste. 

Em relação as propriedades térmicas, pode-se definir a condutividade térmica como a 

taxa de calor que flui por condução normal a uma superfície e por unidade de tempo; a 

difusividade térmica como uma propriedade que expressa a capacidade de um dado material 

em transmitir e o quanto ele armazena de energia e o calor específico como a quantidade de 

energia necessária para variar uma unidade de temperatura em uma unidade de massa 

(SILVA; CORRÊA, 2008). 

As propriedades dos grãos relevantes para o processo de resfriamento em silos 

armazenadores em estudo são as propriedades térmicas, porosidade e massa específica. Deve-

se considerar também, informações a respeito da temperatura da massa de grãos e do ar 

ambiente, umidade relativa do ar, e atividade de água dos grãos. 

Os valores das propriedades térmicas da massa de grãos (leitos porosos) são 

importantes para a predição da distribuição de temperatura no interior do mesmo (ROSSI et 

al., 1982 apud ANDRADE et al.,2004).  

“As propriedades térmicas mais relevantes, nesse caso, são condutividade térmica, 

difusividade térmica e calor específico do produto” (ROSSI e ROA, 1980 apud ANDRADE et 

al.,2004). A massa de grãos é um material heterogêneo, o que faz com que o calor se difunda 



 

 

51 

 

com velocidade diferente em todas as direções, alterando a quantidade de calor transferido por 

unidade de área. A massa de grãos, um material granular e higroscópico, possui propriedades 

térmicas diferenciadas, pois as mesmas são alteradas devido ao teor de água do produto, 

temperatura, composição, densidade e porosidade (STOLF, 1972 apud ANDRADE et 

al.,2004). 

Uma das propriedades físicas dos grãos é a porosidade, que é a relação entre o 

volume ocupado pelo ar existente na massa granular e o volume total ocupado por esta massa. 

Tem grande influência sobre a pressão de um fluxo de ar que atravessa a massa de grãos, 

refletindo-se no dimensionamento dos ventiladores, nos sistemas de secagem e aeração e na 

potência dos motores. Outra propriedade relevante é a condutividade térmica, que é a taxa de 

calor que flui por condução normal a uma superfície e por unidade de tempo, quando é 

estabelecido um gradiente de temperatura entre esta superfície e outra paralela. Esta 

propriedade dos materiais biológicos é variável segundo o próprio produto, o seu teor de 

umidade e a sua temperatura inicial. (SILVA; CORRÊA, 2008, p.30). 

O resfriamento de grãos em regime não linear leva em consideração a dependência 

das propriedades do material com a temperatura. A solução inclui a análise de fluxo de ar, a 

transferência de calor e de massa na massa de grãos armazenados, resultando em equações 

que descrevem o comportamento da velocidade do ar, da temperatura e da umidade do ar e da 

temperatura e do teor de água do grão (ROCHA,2012, p.46). 

Nas próximas seções serão apresentados os modelos a serem utilizados neste 

trabalho, com base no texto de ROCHA (2012). 

 

4.3.1. Equações para o fluxo de ar 

 

“A taxa de fluxo de ar é derivada a partir da equação da quantidade de movimento” 

(KAVIANY, 1995 apud ROCHA, 2012, p.46). Depois de efetuadas as simplificações 

necessárias, a taxa de fluxo de ar pode ser expressa pela Equação 23 (COELHO, 2009): 

 

       ⃗⃗  (Eq. 23 ) 

 

 

Em que: 

 ⃗⃗  - Força resistiva resultante da interação entre o fluido e o meio, (N⋅m−3
); 
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 P - Gradiente de pressão, (Pa ⋅m-1
); 

 

A força resistiva pode ser calculada Equação 24 (MASSARANI, 1999 apud ROCHA, 

2012, p.46): 

 

 ⃗⃗  ( 
 

 
)  ⃗   (

       

√ 
)  | ⃗ |  ⃗  (Eq. 24 ) 

 

Em que: 

μ - Viscosidade, (Pa ⋅ s); 

κ - Permeabilidade do meio, (m
2
); 

 ⃗  -Vetor velocidade, (m⋅ s−1
); 

Cf - Coeficiente de forma, (adimensional); 

ρa - Massa específica do ar, (kg⋅m−3
). 

 

A permeabilidade, κ, e o coeficiente de forma, cf, foram apresentados 

detalhadamente por (COELHO, 2009) e são descritos pelas Equações 25 e 26. 

 

   
   

    

    (   ) 
 (Eq. 25 ) 

 

     (
√  

    
) (

 

    ) (Eq. 26 ) 

 

Em que: 

 

k1, k2 - Constantes que dependem do produto, (adimensional); 

dp - Diâmetro equivalente da partícula, (m); 

 - Porosidade do meio, (adimensional). 

O diâmetro equivalente da partícula é determinado empiricamente de acordo com 

metodologia apresentada por LI e SOKHANSANJ (1994), conforme citado por COELHO 

(2009). 
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Valores de k1, k2 e p d para grãos de milho e de soja são apresentados na Tabela 1 

(COELHO, 2009, p.14). 

 

Tabela 5 - Valores de k1, k2 e dp para grãos de milho e de soja. 

Produto k1 k2 dp (mm) 

Soja 113,2 1,628 5,84 

Milho 191,2 2,176 7,36 

Fonte: (COELHO, 2009) 

No caso de escoamento de fluido em meio poroso, o vetor gradiente de pressão ( P) 

e o vetor velocidade (   ) são paralelos e possuem direções opostas, Equação 27. 

 

         (Eq. 27 ) 

 

Pela equação da continuidade tem-se, Equação 28: 

 

 (      )    (Eq. 28 ) 

 

Substituindo-se a Equação 6 na Equação 5 obtém-se a Equação 29: 

 

 (      )    (Eq. 29 ) 

 

Segundo Rocha (2012), o parâmetro k é dado pela Equação 30: 

 

    |  |(   ) (Eq. 30 ) 

 

A Tabela 6 contém valores das constantes A e B para grãos de milho. 
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Tabela 6 – Valores de A e B para grãos de milho 

Gradiente de pressão (Pa m
-1

) A (x10
-3

) B 

0,000 – 8,175 1,451 0,950 

8,175 – 20,438 1,713 0,867 

20,438 – 57,225 2,197 0,768 

57,225 – 163,500 3,017 0,702 

163,500 – ......... 4,443 0,628 

4,088 – 899,250 3,294* 0,680* 

Fonte: (BROOKER et al., 1974 apud ROCHA,2012) 

* Valores médios apresentados por BROOKER et al. (1974) 

 

4.3.2. Propriedades físicas de grãos de milho  

 

O grão retém certa quantidade de água de diversas formas, e parte dela está em 

contato direto com a estrutura celular e é facilmente evaporada na presença de ar com baixa 

umidade relativa. Outra parte da água compõe a estrutura celular, estando quimicamente presa 

ao material (SILVA et al., 2008, p.69). 

“O teor de água de equilíbrio foi calculado utilizando-se a equação de Henderson 

modificada, segundo recomendação da American Society of Agricultural Engineers” 

(MARTINS, 1988 apud ROCHA, 2012), Equação 31: 

 

    *
  (    )

       (        )
+

        

 (Eq. 31 ) 

 

Em que: 

   – Umidade relativa do ar intergranular, decimal. 

T - Temperatura do ar, (K). 

 

O calor latente de evaporação da água do grão de milho foi estimado pela Equação 

32 (FRANÇA et al., 1994 apud ROCHA,2012): 
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                                (Eq. 32 ) 

 

Em que: 

M - Teor de água dos grãos, base seca, decimal. 

T - Temperatura do ar, (K). 

 

O calor específico de grãos de milho pode ser estimado pela Equação 33(ANDRADE 

et al., 2004): 

 

                 (
 

   
) (Eq. 33 ) 

 

 

Em que: 

M - Teor de água dos grãos, base seca, decimal. 

 

A massa específica de grãos de milho pode ser estimada pela Equação 34 

(ANDRADE et al., 2004): 

 

                 (
 

   
)      (

 

   
)

 

 (Eq. 34 ) 

 

 

Em que: 

M - Teor de água dos grãos, base seca, decimal. 

 

A porosidade da massa de grãos e a área específica média (área superficial do grão 

por unidade de volume) foram assumidas como sendo constantes, e podem ser expressas 

rescpectivamente como: (BAKKER-ARKEMAet al., 1978; FRANÇA et al., 1994 apud 

ROCHA,2012, p.51) 
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O coeficiente de transferência de calor por convecção foi calculado utilizando as 

seguintes equações (BAKKER-ARKEMA et al., 1978 apud ROCHA,2012): 

 

 

          ( 
        

  
 )

 

 (Eq. 35 ) 

 

         (Eq. 36 ) 

 

Em que: 

   - Coeficiente de transferência de calor por convecção, (W⋅m−2
 ⋅K−1

); 

A, B, C, D - Constantes (Tabela 3); 

r0 - Raio da partícula equivalente, (m); 

ca - Calor específico do ar, (J⋅kg
−1

 ⋅K−1
); 

Qa - Taxa de fluxo de ar, (kg⋅ s−1
 ⋅m−2

); 

   - Viscosidade do ar, (kg⋅ s−1
 ⋅m−1

); 

T - Temperatura do ar, (K). 

 

Tabela 7 – Constantes para o cálculo do coeficiente de transferência de calor por convecção 

para grãos 

A B C D 

0,2755 -0,34 0,06175 0,000165 

Fonte: (Brooker et al., 1974 apud ROCHA, 2012). 

 

4.4. Transferência de calor 

 

Transferência de calor é o estudo da transferência de energia entre corpos materiais 

unicamente como resultado de diferenças de temperatura. Em termodinâmica calor é uma 

forma de energia que atravessa o limite de um sistema termodinâmico por meio de uma 

diferença de temperatura entre o sistema e o seu entorno. Sendo calor a energia em transição 

através do limite do sistema e a diferença de temperatura o potencial de condução de sua 

propagação. O fluxo de calor é vetorial indo na direção de um gradiente de temperatura 

negativo (de temperaturas superiores para temperaturas mais baixas) (KAKAÇ,1946, p.1). 
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“Existem quatro leis gerais que todas as análises relativas à transferência de calor dependem” 

(KAKAÇ,1946, p.2): 

1.a lei da conservação de massa; 

2. a primeira lei da termodinâmica; 

3.a segunda lei da termodinâmica; e, 

4. a segunda lei do movimento de Newton. 

 

Existem 3 modos de transferência de calor: condução, convecção e radiação. 

Condução é o processo de transferência de calor pelo movimento das moléculas, às vezes 

auxiliado pelo fluxo de elétrons livres, através de um corpo ou de uma região de alta 

temperatura para uma região de baixa temperatura. Também se dá em interfaces entre dois 

corpos em contato, quando estão em temperaturas diferentes. O mecanismo de condução de 

calor foi postulado como transferência de energia cinética do movimento molecular. A 

transferência de energia térmica para um fluido aumenta sua energia interna, aumentando a 

energia cinética de suas moléculas vibratórias, e é medido pelo aumento da sua temperatura. 

A condução de calor é a transferência de energia cinética das moléculas mais energéticas na 

região de alta temperatura, por colisões sucessivas, às moléculas na região de baixa 

temperatura. Radiação térmica, ou radiação, é transferência de calor na forma de ondas 

eletromagnéticas. Todas as substâncias, corpos sólidos assim como líquidos e gases, emitem 

radiação como resultado da sua temperatura, e eles são também capazes de absorver esta 

energia. 

Além disso, radiação pode passar através de certos tipos de substâncias (chamados 

materiais transparentes ou semi-transparentes) e no vácuo, enquanto que para a condução 

ocorrer é necessário um meio material. Em gases e fluidos, onde não há movimento do fluido 

aparente, o mecanismo de transferência de calor será a condução (se não insignificante, 

radiação). Contudo, se há macroscópico movimento de fluido, a energia pode ser também 

transportada por efeito combinado de condução de calor (e radiação) e do movimento do 

fluido e é chamado de convecção ou transferência de calor convectivo. Convecção na verdade 

é condução (e radiação) em fluidos em movimento (KAKAÇ, 1946, p.2). 
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4.4.1. Equações governantes 

 

Lei da conservação de massa 

 

A lei de conservação de massa, em relação a um sistema fechado, simplesmente 

afirma que, na ausência de qualquer conversão de massa em energia, a massa do sistema 

permanece constante (KAKAÇ, 1946, p.4). 

 

Assim, para um sistema:  

 

  

  
                   (Eq. 37 ) 

 

m= massa do sistema 

Aplicando essa lei a um volume de controle, 

 

  

  
   (  )    

(Eq. 38 ) 

 

Em que, 

ρ=densidade 

V=vetor velocidade 

 

Chamada de equação da continuidade, para fluidos compressíveis (VERSTEEG E 

MALALASEKERA, 2007, p.12). 

 

Segunda lei de movimento de Newton 

 

A segunda lei de movimento de Newton atesta que a força resultante F atuante em 

um sistema com um sistema de coordenadas inerciais é igual à taxa de tempo de mudança do 

momento M linear total do sistema (KAKAÇ, 1946, p.6), isto é, Equação 39: 

 

     
    

  

  
 

  

  
 (Eq. 39 ) 
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Aplicando essa lei a um volume de controle, Equação 40: 

 

  
 

  
∫      ∫              ∫           

           

 (Eq. 40 ) 

 

Ou, 

 

  
 

  
∫        ∫          

        

 (Eq. 41 ) 

 

Este resultado é chamado de teorema do momento ou de lei da conservação linear de 

momento, onde a força resultante que atua sobre o fluido ocupando instantaneamente um 

volume de controle é igual à taxa de tempo de mudança do momento linear dentro do volume 

de controle, mais a taxa líquida de fluxo de momento linear fora deste volume (KAKAÇ, 

1946, p.7). 

A Equação 41 é uma relação vetorial. Para utilizar a equação nas coordenadas 

retangulares x, y e z pode-se reescrever a componente desta equação na direção x como: 

 

   
 

  
∫      ∫        

        

 (Eq. 42 ) 

 

“Onde u é o componente x do vetor velocidade V =îu +  ̂v +  ̂w, e Fx é o 

componente da força resultante, F= î Fx +  ̂ Fy +  ̂ Fz, agindo no fluido instantaneamente, 

ocupando o volume de controle” (KAKAÇ, 1946, p.8). 

A força F nas equações 34 e 35 é a resultante de todas as forças exercidas na 

vizinhança sobre o fluido, ocupando instantaneamente o volume de controle. As forças 

exercidas na vizinhança podem ser, em geral, divididas em duas classes: forças do corpo e 

forças de contato. As forças do corpo são aquelas proporcionais ao volume ou a massa do 

fluido e compreende as forças envolvendo ação à distância, como a gravitacional, 

eletrostática, eletromagnética, centrífuga e força de Coriolis. As forças do corpo são 

normalmente expressas por unidade de massa ou volume do fluido em que foi atuada. As 

forças de contato são, por um outro lado, aquelas agindo em um elemento de fluido através de 

sua superfície limitante e descreve a influência do fluido da vizinhança no elemento de fluido 

considerado (KAKAÇ,1946, p.8). 
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Primeira Lei da Termodinâmica 

 

A equação da energia é derivada da primeira lei da termodinâmica, que atesta que a 

taxa de mudança de energia de uma partícula de um fluido é igual a taxa de calor adicionado a 

essa partícula mais a taxa de trabalho feito na partícula (VERSTEEG E MALALASEKERA, 

2007, p.17). 

Quando um sistema sofre um processo cíclico, a primeira lei da termodinâmica pode 

ser expressa como: 

∮    ∮   (Eq. 43 ) 

 

Onde uma integral cíclica ∮   representa a transferência de calor resultante para o 

sistema e a integral cíclica ∮   é o trabalho de rede realizado pelo sistema durante o 

processo. Ambos, calor e trabalho, são funções de estado, isto é, dependem da quantidade de 

calor transferido e da quantidade de trabalho realizado, quando um sistema sofre uma 

mudança de estado depende do caminho que o sistema segue durante a mudança de estado. 

Para um processo que envolve uma mudança infinitesimal de estado durante um intervalo de 

tempo dt, a primeira lei da termodinâmica é dada por (KAKAÇ, 1946, p.8): 

 

         (Eq. 44 ) 

 

Onde    e    são as quantidades diferenciais de calor adicionadas ao sistema e o 

trabalho realizado pelo sistema, respectivamente, e dE é a variação da energia total do sistema 

durante o intervalo de tempo dt. A energia E é uma propriedade do sistema e depende apenas 

dos estados inicial e final, e não do caminho seguido entre os dois estados (KAKAÇ,1946, 

p.8). 

A equação da primeira lei da termodinâmica na forma de um volume de controle 

pode ser dada por: 

 

  
∫      ∫                   ̇

        

 (Eq. 45 ) 
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Segunda Lei da Termodinâmica 

 

A segunda Lei da Termodinâmica, define processos reversíveis (universo em 

constante equilíbrio) e irreversíveis (universo em degradação) de forma que durante a 

evolução a energia útil do universo está em constante decaimento, sendo esta a energia que 

pode ser convertida em trabalho. A medida dessa degradação da energia é feita através da 

variação de entropia do universo (P.M.C.;K,2003, p.359). 

 

A segunda lei leva para a entropia, uma propriedade termodinâmica. Para cada 

processo reversível que um sistema sofre durante um intervalo de tempo, a mudança na 

entropia S do sistema é dada por (KAKAÇ, 1946, p.13), Equação 46: 

 

   (
  

 
)     (Eq. 46 ) 

Para processos irreversíveis, a equação é dada pela Equação 47: 

 

   (
  

 
)     (Eq. 47 ) 

A irreversibilidade de um sistema instantaneamente ocupando um volume de controle é 

definida como, Equação 48: 

 

       
 

  
∫        ∫           ∫

 

 
     

            

 (Eq. 48 ) 

 

Sendo uma medida da produção de entropia dentro do volume de controle (KAKAÇ, 1946, 

p.14). Além disso, Equação 49: 

 

               (Eq. 49 ) 

Sendo LW uma abreviação para lost work (trabalho perdido). 
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Equações para taxa de secagem 

 

“A variação do teor de água dos grãos é descrita por uma equação de secagem em 

camada fina. Neste trabalho, foi utilizada a equação de Page na forma diferencial” (Martins, 

1988 apud ROCHA,2012, p50.): 

 

  

  
             (     ) (Eq. 50 ) 

 

Onde 

Me - Teor de água de equilíbrio dos grãos, base seca, decimal; 

α, β - Parâmetros que dependem do produto, adimensional. 

 

“Os parâmetros α e β foram determinados por Li e Morey (1984) em função da 

temperatura do ar, T, e do teor de água inicial, o M, para grãos de milho” (ROCHA,2012, 

p.50): 

 

                                          (Eq. 51 ) 

 

                      
                (Eq. 52 ) 

 

 

Leis Particulares 

 

Os princípios ou leis gerais por si só não são suficientes para resolver problemas de 

transferência de calor. Nas próximas sessões são inseridas algumas leis particulares da 

transferência de calor (KAKAÇ,1946, p.14). 

 

Lei de Fourier de condução de calor 

 

A Lei de Fourier é a lei básica que regula a condução de calor com base no conceito 

de continuidade. Esta lei afirma que o fluxo de calor, devido à condução em uma determinada 

direção (ou seja, a taxa de transferência de calor por unidade de área através de um elemento 
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de área infinitesimal cujo normal está nesta direção) em um ponto dentro de um meio (sólido, 

líquido ou gasoso), é proporcional ao gradiente de temperatura na mesma direção e no mesmo 

ponto. Para a condução de calor em qualquer direção n, esta lei é dada por (KAKAÇ,1946, 

p.14): 

 

   
     

  

  
 (Eq. 53 ) 

 

Onde   
   é a magnitude do fluxo de calor na direção n,  

  

  
 é o gradiente de 

temperatura na mesma direção e k é a constante de proporcionalidade conhecida como 

condutividade térmica do material de meio em consideração, sendo uma constante  positiva. O 

sinal negativo na fórmula é incluído de modo que o fluxo de calor seja definido positivo 

quando é na direção de um gradiente de temperatura negativo (KAKAÇ,1946, p.15). 

Condutividade térmica é uma propriedade termofísica e sua unidade é W (m.K) no 

sistema SI. Um meio é homogêneo se sua condutividade térmica não varia de ponto a ponto 

dentro do mesmo, e heterogêneo se existe essa variação. Meios porosos são exemplos de 

meios anisotrópicos. Em meios anisotrópicos, o fluxo de calor devido à condução de calor em 

uma direção pode também ser proporcional ao gradiente de temperatura em outras direções, e 

assim sendo a Equação 37 pode não ser válida (KAKAÇ, 1946, p.15). 

 Em um meio isotrópico a Equação 53 pode ser escrita em cada direção coordenada. 

Por exemplo, em coordenadas retangulares, as relações de fluxo de calor em x, y e z pode ser 

descritas como: 

 

    
     

  

  
    

     
  

   
      

     
  

  
 (Eq. 54 ) 

 

 

Lei de resfriamento de Newton 

 

Quando um fluido flui sobre uma superfície sólida é experimentalmente observado 

que as partículas do fluido adjacentes à superfície se apegam a ela e, portanto, têm velocidade 

zero relativa na superfície. Outras partículas do fluido que tentam deslizar sobre as 

estacionárias na superfície são retardadas como resultado de forças visíveis entre as partículas 
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de fluido. Como as partículas do fluido na superfície são estacionárias, o fluxo de calor da 

superfície para o fluido será (KAKAÇ,1946, p.16): 

 

   
       (

   

  
)  (Eq. 55 ) 

 

Onde kf é a condutividade térmica do fluido, Tf é a distribuição de temperatura no 

fluido, o w subscrito significa que o derivado é avaliado na superfície, e n denota a direção do 

material da superfície. Se o movimento do fluido envolvido no processo é induzido por algum 

meio externo, como uma bomba ou ventilador, por exemplo, então o processo é referido como 

convecção forçada (KAKAÇ,1946, p.17). 

 

 

4.5. Métodos numéricos  

 

Para resolver as Equações Diferenciais Parciais (EDPs) que são a forma em que as 

equações de Navier Stokes se apresentam, é necessário a discretização do domínio da solução 

em um conjunto de pontos. Estas equações então se transformam em equações algébricas por 

meio de aproximações e assim elas são resolvidas gerando um conjunto discreto de valores 

sobre a região. Tais pontos são chamados de malhas, que dividem o domínio em pequenos 

elementos (células) que podem ser triângulos,polígonos,quadriláteros entre outros. Sendo a 

geração de malhas um passo essencial dos métodos numéricos que utilizam por exemplo 

volumes finitos para a solução de EDPs (JUSTO,2001, p.1). 

 

4.5.1. Método do volume de controle (método dos volumes finitos)  

Segundo FORTUNA (2000), esse método está intrinsicamente ligado ao conceito de 

fluxo entre regiões, ou volumes, adjacentes. É um procedimento para se obter uma versão 

discreta da equação diferencial parcial (EDP) a partir da integração da mesma em uma região, 

ou volume, do espaço. A aplicação da técnica de volumes finitos permite escrever equações 

de diferenças finitas que exprimem, diretamente a relação 1. 
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=                                                        +                                            

 

 

Relação 1 

 

O método de volumes finitos pode ser utilizado em malhas não uniformes, tanto em 

duas ou três dimensões. Sendo as equações diferenciais parciais integradas diretamente na 

malha, gerando as equações de diferenças finitas e assim a solução numérica do problema 

(FORTUNA,2000,p.110). 

Para uma representação de malha, que poderá ser refinada ao longo da simulação, 

fez-se o desenho do silo em formato cilíndrico no programa ANSYS Fluent 18.2 (licença de 

estudante) indicado pela Figura 12. 

 

 

Figura 12 - modelo em malha pelo programa ANSYS Fluent 18.2. Fonte: Autoria própria. 

 

 

5. METODOLOGIA 

 

Foi utilizado o programa OpenFOAM 5.0 na distribuição do Linux Ubuntu como 

pré-processador e pós-processador, já que o OpenFOAM dispõe de estruturas essenciais para 

Taxa de variação 

temporal de Ø em V 

     Entrada líquida 

de Ø em V 

Produção líquida 

de Ø em V 
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a elaboração de códigos para a elaboração de modelos físicos gerais, operações de campo, 

entre outros. O OpenFOAM é um programa escrito na linguagem C++ para o 

desenvolvimento de ferramentas de análise numérica de problemas que incluem a dinâmica 

dos fluidos computacional. Mudou-se o programa a ser utilizado devido a dificuldade de 

manuseio do ANSYS Fluent 18.2. 

No capítulo 4, no subtítulo 4.1 “Esquema de refrigeração de Silos proposto para 

estudo” foram definidas condições de contorno a serem usadas na simulação onde só foi 

efetivamente utilizado no OpenFOAM a temperatura de entrada no silo de 15º C por 

dificuldades técnicas e limitações do programa. A velocidade de aeração foi definida como 5 

m/s por ser uma velocidade comumente usada no resfriamento de grãos no Brasil. A 

porosidade também foi desconsiderada assim como a umidade no silo, e a massa de grãos foi 

definida como uma massa contínua sólida, devido a dificuldade de se atribuir a mesma no 

OpenFOAM. 

O código é lançado com o status livre e fonte aberta. O OpenFOAM inclui 

bibliotecas de solução numérica (solvers), que discretizam e efetuam os cálculos para resolver 

um problema específico e de utilitários, que são usados para preparar a malha, selecionar o 

caso de simulação, processar os resultados e para realizar outras operações, tais como 

adicionar termos fonte nas equações governantes. 

 

Estrutura do OpenFOAM 

Para a simulação é necessário que  tenha na pasta do modelo 3 diretórios: 0, constant e 

system. Na pasta 0 contém os parâmetros utilizados como condição inicial e de fronteira, 

constant com as características do fluido e da malha e pasta system com os métodos de 

solução, critérios de convergência entre outros. 

O programa possui 3 sub-diretórios: controlDict, onde os parâmetros temporais da 

simulação, tais como o tempo de início, tempo total e intervalo de tempo para plotar os 

resultados são definidos; fvSchemes onde os esquemas de discretização são selecionados; e 

fvSolution, onde as equações governantes e tolerância são selecionados. 

O FvSchemes define os esquemas numéricos para aguns termos, como derivadas em 

equações que são calculadas durante a simulação. Os termos que necessitam de esquemas 

numéricos variam de derivadas, como gradientes,  e interpolações de valores em um conjunto 

de pontos. O método de discretização padrao é o método de integração Gaussiano de volumes 
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finitos. A integração Gaussiana é baseada no somatório dos valores das faces das células que 

são interpolados a partir do centro das células. 

 timeScheme: derivadas de primeira e segunda ordem ( ) 

 gradSchemes: gradiente ( ); 

 divSchemes: divergente ( ); 

 laplacianSchemes: Laplaciano( ); 

 interpolationSchemes: interpolação de valores da célula para face; 

    snGradSchemes: componente do normal gradiente a uma face de célula; 

 wallDist: cálculo da distância das paredes, quando necessário. 

 

O OpenFOAM trabalha com as dimensões de a cordo com tabela 8 para facilitar o 

usuário no momento das definições de valores. É mostrado um exemplo no cabeçalho da 

tabela que seria a unidade de m²/s. 

 

Tabela 8 - Dimensões no OpenFOAM. Fonte: UserGuide OpenFOAM. 

Exemplo [0 2 -1 0 0 0 0]   

Nº Propriedade Unidade SI 

1 Massa kilograma (kg) 

2 Distância metro (m) 

3 Tempo segundos (s) 

4 Temperatura Kelvin (K) 

5 Quantidade mol (mol) 

6 Corrente ampere (A) 

7 Intensidade luminosa candela (cd) 

 

Geometria 

 

Para simular um silo no OpenFOAM é necessário que a geometria seja mais próxima 

possível da realidade, com isso fez-se um cilindro com as dimensões equivalentes ao silo 

usado nos experimentos para validar o modelo computacional. 

Definindo a altura do cilindro em 2.75m e o raio em 0.8675 m. As figuras 13 e 14 

mostram como é definido pelo programa e a ordem dos número na definição dos blocos e 

faces da geometria.  
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A geometria se encontra na pasta resfriamento(caso1)/system no arquivo 

blockMeshDict. A mesma foi adaptada de um arquivo obtido no site 

https://www.ehsanmadadi.com/cylinder-mesh/ que tem como geometria um cilindro. O 

arquivo base veio no formato blockMeshDict.m4 , para transformá-lo no formato padrão do 

OpenFOAM foi necessário instalar o pré-processador m4 no ubuntu. E então digitar o 

seguinte comando no terminal: 

“m4 blockMeshDict.m4 > blockMeshDict”  

 

A geometria, encontrada no anexo A mostra a forma que o programa relaciona as 

vértices que são definidas no início do código blockMeshDict com os blocos e as superfícies 

com curvas. É utilizada a regra da mão direita, com o polegar no sentido para fora da 

geometria. Nesse mesmo arquivo são definidas as condições de contorno, como por exemplo 

se determinada face, composta por vários vértices, terá condições de parede ou condições 

específicas. Se define os blocos como hex e os números dos vértices ao lado para definir seu 

limite, o nome do bloco com a o valor do número de célula em cada direção (x, y e z) e por 

último a proporção de expansão das células, que no presente trabalho foi de 1 para todas as 

malhas geradas. 

 

Figura 13 - Malha numerada definida de acordo com o arquivo blockMeshDict. Fonte: 

Autoria própria. 

https://www.ehsanmadadi.com/cylinder-mesh/
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Figura 14 - malha numerada definida de acordo com o arquivo blockMeshDict , por outro 

ângulo. Fonte: Autoria própria. 

 

Para formação do cilindro, a malha usada como base é definida também pela figura 15. 

A figura mostra o topo ou base do cilindro, onde cada número é um vértice. O cilindro não é 

composto de forma inteira, porém dividido em blocos onde há o bloco central e blocos com 

superfícies curvas com seus raios definidos pelo usuário no início do arquivo 

blockMeshDict.m4 . 
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Figura 15 - Malha em corte, para visualização do topo do cilindro. Fonte: MADADI, 2016.  
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Com o arquivo cylinder.m4 o próximo passo é abrir o terminal do Ubuntu e digitar: 

 

m4 cylinder.m4 > blockMeshDict 

 

O arquivo blockMeshDict deve conter a geometria que se quer criar a malhar, com o comando 

blockMesh no terminal. O princípio do blockMesh é decompor a geometria em blocos 

hexaédricos 3D, com o número de células especificado no arquivo blockMeshDict em cada 

bloco para definir quantos pontos a malha terá. 

 

Após a geração da mesma é possível visualizar a malha no paraView como mostrado nas 

figuras 16,17 e 18. 

 

Figura 16 - Malha na forma de cilindro. Fonte: Autoria própria. 
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Figura 17 - Superfície cilíndrica com duto. Fonte: Autoria própria. 

 

 

Figura 18 - Cilindro com duto. Fonte: Autoria própria. 

 

Para rodar as simulações é necessário que a malha esteja definida no arquivo 

blockMeshDict e então se usa o comando: 

blockMesh 
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Após isso é necessário configurar manualmente as características das regiões, silo e 

grão, através dos arquivos que definem as condições iniciais e de contorno na pasta 0 e 

constant. Também é necessário que já esteja definido os métodos de solução e discretização 

na pasta system. Então, o último comando será o nome do solver, por exemplo: 

buoyantSimpleFoam 

Se necessário, há um comando adicional que salva os resíduos gerados na simulação e 

resultados através de um arquivo definido pelo usuário, por exemplo Log: 

buoyantSimpleFoam > Log 

E o programa irá calcular as variáveis de temperatura, velocidade e pressão após o 

término da simulação. Para visualização é necessário o comando que abre a interface gráfica 

do pós processador paraView: 

paraFoam 

 

5.1. Transferência de calor no silo sem a massa de grãos com o solver: 

buoyantSimpleFoam 

 

No Solver buoyantSimpleFoam as equações governantes são: a conservação de massa 

descrita pela equação 56, a conservação do momento descrita pela equação 57 e a de energia 

descrita pela equação 60, de acordo com NOZAKI (2016).  
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 Conservação de massa 

 

Dada pela equação 56. 

   

  
   (  )    

(Eq.56) 

 

ρ = densidade e u=velocidade 

 

● Conservação de momento  

 

Dada pela equação 57. 

 

  (  )

  
   (   )           (      ( ))   (

 

 
    (   )) 

(Eq.57) 

 

ρ = densidade, u=velocidade ,g= gravidade, μeff = viscosidade efetiva e D = taxa de tensão 

(deformação) 

 

O gradiente de pressão fica rearranjado de acordo com as equações 58 e 59 no OpenFOAM. 

 

          (         )            (   )        

        (   )   

(Eq.58) 

 

 

             (Eq.59) 

 

● Conservação de energia 

 

Entalpia é a grandeza física que descreve a energia interna total de um sistema. Sendo 

então a entalpia a variável escolhida para a solução do problema, definida no arquivo 

thermophysicalProperties de acordo com NOZAKI (2016). 

 

No arquivo utilizado para a simulação, escolheu-se a sensibleEnthalpy que utiliza a 

equação 60. 
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Figura  SEQ Figura \* ARABIC 20 – arquivo pressão Figura  SEQ Figura \* ARABIC 21 - arquivo pressão dinâmica 

  (  )

  
   (   )  

 (  )

  
   (   )  

  

  
   (      )       

(Eq.60) 

 

 

onde, 

K=|u|² /2 (energia cinética por unidade de massa), 

h = e + p/ρ (entalpia por unidade de massa)  

 e=energia interna por unidade de massa e  

p/ρ (pressão cinemática) 

A aeff  (difusividade térmica efetiva) pode ser descrita pela equação 61, 

 

 
     

   

   
     ⁄

   

   
 

 

  
 

(Eq.61) 

 

k= condutividade térmica 

cp = calor específico a pressão constante 

 μ = viscosidade dinâmica 

νt = viscosidade cinemática turbulenta 

Pr= Número de Prandt  

Prt= Número de Prandt da turbulência 

 

● Esquema dos arquivos do solver: 

  

Pasta “0” onde contém os parâmetros utilizados como condição inicial e de contorno, 

encontrado no Anexo B assim como o arquivo da pressão. As condições iniciais são definidas 

como os valores que ele utiliza para inicializar as simulações, que se encontram como valores 

de internalField. 

Onde é calculada a pressão a partir da p_rgh (pressão dinâmica) na entrada de ar (duto) 

e na saída (outlet) através da equação 62. 

               (Eq.62) 

 

A configuração da pressão dinâmica, Arquivo “p_rgh”, se encontra no Anexo B. Onde 

se define para a entrada a pressão atmosférica e, para a saída, uma pressão um pouco menor 

para haver fluxo. 



 

 

76 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 23 – Arquivo velocidade 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 24 - Pasta system 

No anexo B se encontra o arquivo “T” de Temperatura e as condições de contorno 

para os pacthes definidos, com a temperatura da entrada de ar de 15º Celsius. Também no 

mesmo anexo, se encontra o arquivo “U” de Velocidade de 5m/s de ar dentro do silo, onde a 

velocidade se dá apenas na direção x. 

Representação da pasta “system” na figura 20. 

 

 

Figura 19 - Pasta system 



 

 

77 

 

Arquivo “fvSchemes” encontrado no Anexo B, define para os esquemas de tempo ( 

ddtSchemes) como steadyState onde as derivadas no tempo são levadas a zero;  o 

gradSchemes define os esquemas de discretização para os termos gradientes, como Gauss 

linear, onde a interpolação é linear dos valores das células para o centro das mesmas; para os 

esquemas de discretização divergentes (que inclui termos advectivos e difusivos), é utilizado 

o  bounded Gauss upwind (método de Gauss upwind limitado) e Gauss linear. Onde se 

encontra escrito “default none”,  é em relação aos termos que não são advectivos nem 

difusivos, tendo assim nenhuma discretização definida.  

Os esquemas são todos baseados na integração de Gauss, usando o fluxo phi (  ρU 

como o fluxo de velocidade) e o campo advectivo sendo interpolado para as faces da célula 

por um dos tipos de esquemas. O esquema bounded Gauss upwind (método de Gauss upwind 

limitado)  é de primeira ordem e limitado, e o Gauss linear de segunda ordem e ilimitado. 

O esquema para os termos laplacianos Gauss linear corrected (método de Gauss linear 

corrigido)  é ilimitado, de segunda ordem e conservativo. No interpolationSchemes é definida 

a interpolação de ponto a ponto, que no caso foi definida como interpolação linear. No 

snGradSchemes é definido o esquema para o componente do gradiente normal para uma face 

de célula, que é o “Correção não ortogonal explícita”.  

Os solvers de equações, tolerâncias e algoritmos são controlados a partir do dicionário 

fvSolution no diretório system, como mostra o arquivo fvSolutions encontrados no Anexo B.. 

O fvSolution especifica cada resolvedor linear usado para cada equação discretizada; 

aqui, o termo linear-solver refere-se ao método de processamento de números para resolver 

uma equação matricial, em oposição a um solucionador de aplicativos, como o simpleFoam, 

que descreve todo o conjunto de equações e algoritmos para resolver um problema específico. 

Os esquemas são: 

PCG/PBiCGStab : Gradiente pré-condicionado (bi-) conjugado estabilizado, tanto para 

matrizes simétricas como assimétricas. 

Exemplo do conteúdo da pasta “constant” de um caso do tutorial chamado 

hotRadiationRoom na Figura 21, onde a turbulência foi desconsiderada. 
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Figura 20 - Pasta constant no Ubuntu 16.04 LTS. Fonte: Autoria própria. 

 

Modelos termofísicos estão relacionados com energia, calor e propriedades físicas. 

Um modelo termofísico é construído no OpenFOAM como um sistema p - T de pressão e 

temperatura, do qual outras propriedades são computadas (GREENSHIELDS,2017). 

O arquivo “thermophysicalProperties”  encontrado no Anexo B mostra que foi 

utilizado o modelo termofísico heRhoThermo para composição fixa, baseado na densidade 

constante ρ. Os solvers que constroem o rhoThermo incluem a família heatTransfer 

(transferência de calor) de solvers (buoyantSimpleFoam, solvers de CHT, etc., excluindo 

solvers de Boussinesq) e rhoPorousSimpleFoam, twoPhaseEulerFoam e thermoFoam 

(GREENSHIELDS,2017). 

Em um sistema fechado incompressível, a pressão é relativa, isto é,  o que importa é a 

faixa de pressão e não os valores absolutos. Nesses casos, o solver define um nível de 

referência de pRefValue na célula pRefCell (GREENSHIELDS,2017).  

 

5.1.1. Resultados 

 

A simulação foi feita baseada na injeção de ar resfriado (15ºC) dentro do silo vazio 

com o topo aberto à atmosfera, com uma velocidade constante de 5 m/s. 

Na figura 22 é mostrado a distribuição da pressão no silo, onde se nota que a pressão é 

alta na parte de injeção do ar resfriado e baixa no topo do silo. 

 

https://cfd.direct/author/chris/
https://cfd.direct/author/chris/
https://cfd.direct/author/chris/
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Figura 21 - resultado pressão (Pa) no silo na simulação do resfriamento. Fonte: Autoria 

própria. 

 

A temperatura dentro do silo se mostrou praticamente uniforme, como mostra a figura 

23, e no duto como definido uma temperatura constante de 15 º C.  

 

Figura 22 - Resultado temperatura (K) no silo na simulação do resfriamento. Fonte: Autoria 

própria. 
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A velocidade no silo foi mais alta no duto, devido a injeção de ar forçado e no fim da 

simulação diminuiu no seu entorno, como mostra a figura 24. 

 

 

Figura 23 - Resultado velocidade (m/s) no silo na simulação do resfriamento. Fonte: Autoria 

própria. 

 

Nota-se que os resultados observados nas figuras 22,23 e 24 são coerentes com  a 

injeção de ar frio dentro de um cilindro. 

 

5.2. Resfriamento da massa de grãos em um silo com o solver : 

chtMultiRegionSimpleFoam 

 

O solver se baseia no método de solução laplacianFoam para resolver a equação de 

Laplace para transferência de calor em sólidos e buoyantSimpleFoam para fluidos. Nesta 

simulação a massa de grãos é incluida como um sólido sem porosidade, com as mesmas 

condições da simulação anterior para a entrada de ar exceto que neste caso a entrada será por 

toda a base do silo. A condução de calor é dada pela equação 63: 
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   (   )        

(Eq.63) 

 

Onde T [K] é a temperatura absoluta,  ρ [kg/m
3
] é a densidade, q [W/m

3
] é a taxa de 

geração de energia por volume, k [W/(m⋅ K)]  é a condutividade térmica e Cp [J/(kg⋅ K)] o 

calor específico à pressão constante. 

Se a capacidade térmica  ρcp  é espacialmente uniforme, então a equação 64 pode se 

transformar na equação 2, independentemente da condutividade térmica ser espacialmente 

uniforme ou não. 

   

  
     (   )  

 

   
 

(Eq.64) 

 

Onde α=k/ρcp [m
2
/s]  é a difusividade térmica. 

O solver laplacianFoam não considera a geração de calor, tendo como equação final a 

equação 65. 

   

  
     (   ) 

(Eq.65) 

 

 

Para modelagem da transferência de calor entre o ar resfriado, que será considerado 

numa temperatura fixa de 15º C, utilizou-se a mesma malha da simulação anterior 

(buoyantSimpleFoam), sem a inserção do duto devido a problemas da integralização do 

mesmo com as condições de contorno e iniciais.  

O modo utilizado para definir as duas regiões (silo e grão) foi criar duas malhas 

separadas, através do arquivo blockMeshDict de forma apenas a separar as duas áreas baseado 

no arquivo usado na simulação anterior. Na figura 25 se encontra o resultado final da malha, 

onde o fluxo de ar resfriado vai da base do silo até o topo. 
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Figura 24 - Malha cilíndrica, com massa de grãos. Fonte: Autoria própria. 

 

Para a lateral do silo foram definidas condições de parede e para o resto da malha, 

incluindo o grão, condições patch que é um tipo genérico sem informação geométrica ou 

topológica da malha usada como entrada e saída.  

Para a separação das regiões foi usado o comando “blockMesh -region silo” e 

“blockMesh -region grao” , que cria um diretório na pasta 0 (figura 26), para as condições 

iniciais, chamado constant (figura 27) com as características das regiões e system (figura 28) 

para os métodos de solução.  

 

Figura 25 - Condições iniciais, pasta 0, no Ubuntu 16.04 LTS. Fonte: Autoria própria. 
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Figura 26 - Pasta constant no Ubuntu 16.04 LTS. Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 27 - Pasta system no Ubuntu 16.04 LTS. Fonte: Autoria própria. 

 

A simulação da transferência de calor pelo solver chtMultiRegionSimpleFoam é 

laminar e utilizada para fluidos compressíveis, usando a equação de Laplace. O solver é uma 

combinação do solver para sólidos (laplacianFoam) e fluidos (buoyantFoam), que simulam  

transferência de calor.  

A condução de calor em um sólido deve ser considerada junto ao fluido adjacente, que 

no presente trabalho é o ar resfriado. Em fluxos com transferência de calor, as propriedades 

do mesmo são dependentes da temperatura e variações na densidade podem causar 

movimento do fluido. Neste solver as propriedades são calculadas usando a temperatura 

enquanto ocorre iterações, e assim a mesma é atualizada durante a simulação. As equações de 

energia e momento são acopladas e resolvidas simultaneamente pelo solver.  

Nos tutoriais de transferência de calor o valor da aceleração da gravidade foi definido 

como zero, e o tipo do escoamento, que no presente trabalho é laminar, são definidos através 

do arquivo turbulenceProperties encontrado no Anexo C. Esses arquivos se encontram na 

pasta constant. 
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● Configurações do silo 

 

Para o silo foram definidas as seguintes propriedades termofísicas, como mostra a figura 

43.  Esta configuração foi baseada em um tutorial do OpenFOAM que simula a troca de calor.  

O tipo heRhoThermo é um modelo para composição fixa baseado na densidade  e os 

solvers que simulam transferência de calor o utilizam. 

Para o transporte foi usado o const que assume µ constante e o número de Prandtl como Pr 

= Cp µ / k .O modelo térmico utilizado foi o hConst que assume Cp (calor específico) e o Hf 

(calor de fusão) como constantes e definidos através do arquivo “thermoPhysicalProperties” 

encontrado no Anexo C. Para as equações de estado foi considerado o ar como um gás ideal 

na equação 66. 

 

 
  

 

  
  

(Eq.66) 

 

A entrada energia permite ao usuário especificar a forma de energia a ser usada na 

solução e na termodinâmica. Nos tutoriais de transferência de calor se utiliza 

sensibleEnthalphy. 

A velocidade foi definida como 5m/s na entrada do silo apenas na direção Z 

encontrado no Anexo C através do arquivo “U” de velocidade. Na saída do silo foi definida a 

função inletOutlet que permite que o fluxo de ar atravesse o topo do silo, porém, sem 

velocidade inicial definida, e nas paredes do silo foi definida a função zeroGradient, que 

indica gradiente zero na velocidade. 

A pressão dinâmica foi definida como constante na entrada do silo, no valor de 

101325Pa e na saída como 100000 Pa para forçar um fluxo de ar no mesmo através do 

arquivo “p_rgh” encontrado no Anexo C. Nas paredes foi definido gradiente zero de pressão 

para condição inicial. 

A pressão é calculada em função da pressão dinâmica, assim como em muitos tutoriais 

do OpenFOAM, onde se utiliza a função calculated quando se calcula o resultado do campo 

baseado em outros parâmetros, encontrado no Anexo C através do arquivo “p”. 

A temperatura na parede foi definida como gradiente zero; na saída utilizou-se a 

função inletOutlet, que permite o fluxo de ar na parede, mas define a velocidade inicial da 

mesma como nula. Na entrada foi definida a função conjunta 

compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed com a base do silo, utilizada em 
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todos os tutoriais de transferência de calor entre sólidos e fluidos, que permite a interação 

direta entre a entrada de ar resfriado (inlet) com a base do grão. A temperatura do ar resfriado 

é de 15 ºC (288.15 K) encontrado no Anexo C através do arquivo “T”. 

Arquivo “fvSchemes” encontrado no Anexo C, define os esquemas de tempo ( 

ddtSchemes) como steadyState, onde as derivadas no tempo são levadas a zero;  o 

gradSchemes define os esquemas de discretização para os termos gradientes como Gauss 

linear onde a interpolação é linear dos valores das células para o centro das mesmas; para os 

esquemas de discretização divergentes (que inclui termos advectivos e difusivos) utiliza 

bounded Gauss upwind (Gauss upwind limitado) e Gauss linear e onde se encontra escrito 

“default none” é em relação aos termos que não são advectivos nem difusivos tendo assim 

nenhuma discretização definida. 

 Os esquemas são todos baseados na integração de Gauss, usando o fluxo phi de 

velocidade (  ρU) e o campo advectivo sendo interpolado para as faces da célula por um 

dos tipos de esquemas. O esquema bounded Gauss upwind (Gauss upwind limitado) é de 

primeira ordem e limitado, e o Gauss linear de segunda ordem e ilimitado. Todos esses 

esquemas também foram usados na simulação anterior com o silo vazio. 

No arquivo fvSolution, encontrado no Anexo C, os esquemas de discretização são: 

 GAMG: multi-grade geométrica e algébrica generalizada; 

 PCG / PBiCGStab: Gradiente conjugado pré-condicionado (bi-) estabilizado, tanto 

para matrizes simétricas como assimétricas. Assim como o usado no solver anterior, 

na simulação com o silo vazio.  

 

● Configurações do grão 

 

O modelo termofísico “heSolidThermo” é para um sólido com composição homogênea 

uniforme. Ele usa a equação de energia e propriedades termodinâmicas sólidas fundamentais 

para determinar a distribuição de calor. Este modelo utiliza a "condutividade térmica", a 

"capacidade específica de aquecimento" (a pressão constante) e a "densidade" do sólido.  

Geralmente, um material homogêneo uniforme é categorizado como mistura pura, que 

representa uma mistura com composição fixa. 

Os valores definidos o arquivo “thermoPhysicalProperties”, encontrado no Anexo C, 

foram copiados de um tutorial que simula a transferência de calor entre o ar e um sólido, 

especificado como parede. 
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A pressão na região do grão foi definida como calculated, que é uma função que se 

usa quando o campo é dependente de outras funções e então precisa ser calculado. Os campos 

da pressão e pressão dinâmica serão calculados de acordo com as condições da entrada de ar e 

do silo, encontrado no Anexo C através dos arquivos “p” e “p_rgh”. Esse formato foi usado 

com base em outros solvers que simulam troca de calor entre fluidos e sólidos em uma região 

com entrada e saída de ar. 

A temperatura no grão foi definida também como 

compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed , que define a troca de calor direta 

entre a base do grão e a entrada do silo (inlet), com a temperatura de 15º C, encontrado no 

Anexo C através do arquivo “T”. 

Para os esquemas de discretização foram utilizados praticamente as mesmas 

configurações do silo, com a diferença os esquemas para os termos gradientes onde usou-se o 

Gauss linear uncorrected (Gauss linear não corrigido), com nenhuma correção não ortogonal, 

e com os esquemas para os termos laplacianos modificados, encontrado no Anexo C através 

do arquivo “fvSchemes”. 

E as equações do solver laplacianFoam e as tolerâncias definidas foram baseadas, 

assim como todas as configurações anteriores, nos tutoriais inclusos no OpenFOAM relativos 

a transferência de calor, encontrado no Anexo C através do arquivo “fvSolution”. 

 

5.2.1. Resultados 

 

● Grão 

 

Para o grão não houve variação de pressão, provavelmente devido as condições de 

contorno definidas onde na entrada do silo a pressão era fixa de 101325 Pa e no topo do silo, 

que é aberto, definido como 100000 Pa para forçar o fluxo de ar dentro do mesmo. O 

resultado da pressão é expresso pelas figuras 29 e 30. 
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Figura 28 – Resultado da  pressão (Pa) no grão na simulação do resfriamento do silo. Fonte: 

Autoria própria.  

 

 

Figura 29 – Resultado pressão (Pa) no grão ,com rotação na simulação do resfriamento do 

silo. Fonte: Autoria própria. 

 

Topo /Saída 

Topo /Saída 
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A temperatura no grão, como mostra a figura 31, se manteve por volta de 300K apesar 

da injeção de ar resfriado a 288.15K , o que pode ser devido a configuração termofísica do 

sólido (grão) ter sido baseada em um sólido do exemplo multiRegionHeaterRadiation e a não 

adição da porosidade no modelo. 

 

Figura 30 - Resultado temperatura no grão na simulação do resfriamento do silo. Fonte: 

Autoria própria. 

 

● Silo 

 

No silo a pressão se mostrou equivalente na entrada e na saída do mesmo, como 

mostra a figura 32 e 33. 

Base/Entrada 
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Figura 31 - Resultado pressão (Pa) no silo na simulação de resfriamento. Fonte: Autoria 

própria. 

 

Figura 32 -Resultado pressão (Pa) no silo, com rotação, na simulação do resfriamento. Fonte: 

Autoria própria. 

Topo /Saída 

Base/Entrada 
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A temperatura no silo, mostrado na figura 63, se encontra uniforme ao final da 

simulação e no início da mesma nota-se o aumento gradual da temperatura da base até o topo 

através das figuras 34, 35 e 36. 

 

 

Figura 33 - Resultado temperatura (K) no silo na simulação do resfriamento. Fonte: Autoria 

própria. 

 

 

 

 

 

Topo /Saída 
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Figura 34 - Resultado temperatura (K) no início da simulação no silo na simulação do 

resfriamento. Fonte: Autoria própria. 

 

 

Topo /Saída 
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Figura 35 - Resultado temperatura (K) no início da simulação de resfriamento no silo. Fonte: 

Autoria própria. 

 

A velocidade no silo, expressa pela figura 37 e 38, se mostra uniforme devido a 

condição forçada de velocidade na entrada do silo e na base da massa de grãos (que se 

encontra adjacente a entrada do silo). Isso ocorre pela ausência da inserção de um ventilador 

na malha com as funções de pressão e velocidade que são impostas pelo mesmo e que seriam 

mais realistas com a situação do resfriamento da massa de grãos. 

 

Base/Entrada 



 

 

93 

 

 

Figura 36 - Resultado velocidade (m/s) ) no silo na simulação do resfriamento. Fonte: Autoria 

própria. 
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Figura 37 - Resultado velocidade (m/s) , com rotação ) no silo na simulação do resfriamento. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os resultados poderiam ser melhores caso a porosidade tivesse sido considerada, assim 

como a turbulência na entrada do ar com um duto de aeração na malha e com a inserção de 

um ventilador como uma malha dinâmica que se movimenta na entrada do duto. 

 

6. CONCLUSÃO 

O sofwtare OpenFOAM permite uma liberdade ao usuário praticamente sem limites, o 

que facilita a configuração de situações mais complexas como o resfriamento de grãos em 

silos, e na primeira simulação do resfriamento do silo vazio os resultados foram satisfatórios. 

Já na segunda simulação era esperado que a massa de grãos reduzisse a temperatura de forma 

uniforme, porém o resultado foi um aumento da mesma, e isto pode ter acontecido devido as 

condições iniciais e de contorno definidas.  

Outro ponto que pode ter influenciado é o fato da simulação ter sido feita 

considerando muitas simplificações, como a ausência de um ventilador na malha geométrica e 

as funções de velocidade e pressão que acompanham o mesmo, além da ausência do duto 

devido a dificuldade de se atribuir o mesmo à malha na segunda simulação. O OpenFOAM 
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possui inúmeras condições de contorno e iniciais e apenas pelo guia do usuário não é possível 

se conhecer todas, sendo as simulações feitas no presente trabalho baseadas nos casos 

tutoriais do mesmo. 

Para trabalhos futuros pode-se buscar simulações mais completas do caso de estudo, 

visando criar condições mais realísticas para a simulação deste importante problema que é 

relacionado a secagem e estocagem de grãos. 
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