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RESUMO

A secagem de material particulado é uma operação muito importante no meio
industrial, porém energeticamente dispendiosa. O alto custo da energia e a
preocupação mundial cada vez maior em racioná-la fazem com que cresça cada vez
mais o interesse em pesquisas de operações de secagem, buscando-se também
aumentar sua eficiência energética, reduzindo assim os seus custos.
Esse gasto excessivo é algo comum e ocorrente no meio industrial, sobretudo
em secagens, consequente, por exemplo, de parâmetros operacionais indevidos ou
do não conhecimento a respeito da eficiência do processo. Uma solução fornecida
pela engenharia diz respeito à utilização de balanços energéticos para modelar o
que ocorre no sistema real, partindo-se de valores obtidos apenas com a
instrumentação já instalada usada diariamente para controle. Assim, o presente
trabalho busca analisar este tipo de situação, empregando para isso um secador do
tipo ciclone na secagem de embalagens cartonadas (Tetra Pak) trituradas. Visando
uma análise para um processo com alimentação contínua, metodologias de
umidificação, pesagem e alimentação foram desenvolvidas e parâmetros como
rotação do ventilador e vazão de combustível foram ajustados, permitindo assim
demonstrar a intensidade das perdas de umidade, consumo de energia do ventilador
e de GLP no queimador, além do desempenho energético do sistema.
Apesar do pequeno número de testes, os resultados encontrados se
mostraram fisicamente coerentes, motivando a pesquisa por otimização dos
parâmetros de operação e a aplicação do ciclone como uma boa alternativa aos
sistemas de secagem convencionais.

Palavras-Chave: Tetra Pak. Amostras. Secagem. Ciclone. Energia. Custo.

ABSTRACT

The particulate material drying is a very important industrial operation, but
costly. The energy high prices and the worldwide concern involving it´s rationalization
brings the interest in new researches in drying operation. Looking for energy
efficiency and low costs.
As a result of wrong operational parameters and lack of knowledge in process
efficiency spends are huge. Engineering provides a solution based on energy
balance to model the real system, from values obtained from installed
instrumentation. This work seeks to analyze this situation, using a cyclone dryer and
crushed cartons (Tetra Pak). Aiming to analyze a continuous charging process,
humidification, weighing and charging methodologies were developed and fan
rotation and fuel were adjusted, allowing to demonstrate the humidity loss, the fan
energy consumption and burner GLP consumption as well, besides the system
performance.
Even with a reduced number of tests, the results showed to be consistent,
motivating researches for parameters optimization and the cyclone dryer use as a
good alternative to the conventional dryers.

Keywords: Tetra Pak. Samples. Drying. Cyclone. Energy. Cost.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Com o número de atividades industriais se apresentando cada vez maior e mais
diversificado, uma intensa industrialização vem ocorrendo em vários setores de
produção, aumentando o consumo de matérias-primas assim como os seus restos
gerados. Dentre esses resíduos, muitos têm sido reutilizados em processos de
reciclagem,

como

as

embalagens

cartonadas

que

são

empregadas

no

acondicionamento de produtos alimentícios. As mesmas, após um processo de
lavagem para separação do papel do polietileno e alumínio, são trituradas, secas e
posteriormente aplicadas como matéria prima na fabricação de telhas e chapas.
Porém, a etapa de secagem é uma operação de considerável custo energético,
sendo interessante otimizá-la de forma a viabilizar a fabricação de produtos que nem
sempre tem um alto valor agregado. Além disso, trata-se de um processo muito
comum em diversos ramos da indústria, como a química, alimentícia, agrícola e
construção civil, sendo por isso importante uma análise bem realizada de custo e
produtividade.
Atualmente, existem diversos tipos de secadores disponíveis comercialmente, dentre
os quais podem ser citados o pneumático, o rotativo, o de leito fluidizado, o de leito
de jorro e os de fluxo tangencial. O ciclone é um equipamento de fluxo tangencial,
sendo geralmente aplicado como separador de partículas em escoamentos
provenientes de outros equipamentos, como secadores, por exemplo.
A pesquisa do ciclone como secador começou no Brasil no final da década de 80,
tendo sido publicado o primeiro trabalho com resultados experimentais de secagem
em 1991 (SILVA, 1991). Na sua forma mais comum, a corrente de gás aquecida
carrega os sólidos, entrando tangencialmente no topo do ciclone e iniciando um
movimento helicoidal (linhas de corrente circulares), na qual o gás desce em espiral
pelo interior do mesmo, como mostra a Figura 1. Por inércia, as partículas se
chocam contra as paredes do cilindro e se separam do fluxo principal, sendo
depositas por gravidade na saída da parte cônica inferior. O ar utilizado para o
transporte do fluxo de sólidos, assim como algumas partículas de diâmetro muito
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pequeno, seguem um movimento em espiral ascendente pelo centro do ciclone,
saindo por uma tubulação concêntrica na parte superior (LINDEN, 1949;
STAIRMAND, 1951 apud SILVA, 1991).
Figura 1 – Secador ciclônico.

Fonte: Wikipédia (2007).

Desta forma, o ciclone pode ser aplicado tanto na redução de umidade, ao promover
a transferência de energia e massa, como para separação de particulado, através da
diferença de densidade entre o gás e o material sólido.
De acordo com Afonso (2005), os custos de um processo de secagem dependem
dos seguintes fatores:
•

Teores de umidade final e inicial do produto;

•

Características do sistema de secagem utilizado;

•

Capacidade efetiva do sistema de secagem;

•

Combustível utilizado para aquecimento do ar;

•

Manutenção dos equipamentos;

•

Mão de obra;

•

Insumos utilizados no processo;

•

Tipo e volume de produto recebido.
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Desta maneira, é necessário buscar soluções que apresentem boa capacidade
efetiva de secagem, baixo custo de manutenção dos equipamentos, utilizem pouca
mão de obra e fonte de energia adequada, visto que os teores de umidade inicial e
final bem como os insumos utilizados e sua quantidade muitas vezes não podem ser
tratados como variáveis nos processos reais.
Neste contexto, o ciclone se apresenta como uma boa alternativa, pois exige pouca
mão de obra em virtude de ser um equipamento de fácil construção e operação,
além de não conter partes móveis, o que reduz o custo de manutenção. Ainda,
devido à forma construtiva, pode permitir aumento de produtividade por tornar o
processo de secagem contínuo.
Com isso, resta então avaliar se a aplicação do ciclone em um sistema de secagem
apresenta boa capacidade efetiva, bem como uma fonte de energia viável técnica e
economicamente. É importante perceber que a origem da energia a ser utilizada no
processo de secagem deve ser cuidadosamente avaliada de forma a não tornar o
processo oneroso para as empresas, reduzindo sua competitividade. Assim sendo,
tanto a energia elétrica quanto o GLP se apresentam como duas boas alternativas
para estudo, principalmente no que diz respeito às pequenas empresas, já que
possuem um baixo custo inicial de instalação.

1.2 OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo verificar experimentalmente a redução de umidade
e o gasto de energia necessário para a secagem de embalagens cartonadas
trituradas. Além disso, deve-se comparar o custo de secagem de uma determinada
quantia de material utilizando diferentes fontes de energia.

1.3 JUSTIFICATIVA

Com a crescente preocupação em se desperdiçar o mínimo de energia, um processo
geralmente custoso como a secagem sempre é alvo de pesquisas e análises em
busca de melhorar a eficiência energética envolvida no processo ou sugerir
alternativas, a fim de reduzir os custos envolvidos.
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O fato de o ciclone ser um equipamento de fácil manejo, com baixo custo de
fabricação e operação e podendo operar com grandes cargas, fez com que se
renovasse o interesse dos pesquisadores em relação ao mesmo.
A utilização do secador ciclônico a princípio pode parecer inviável quando
comparada, por exemplo, a de uma secagem em tambor rotativo, por ser este último
bastante simples e barato. Porém, para um setor que necessite de continuidade e
rapidez na produção, um estudo mais detalhado de viabilidade torna-se de grande
importância, podendo trazer benefícios significativos aos produtores.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 SECAGEM

Desde o principio da humanidade a secagem acompanha o homem, seja em
técnicas para conservação de alimentos ou na obtenção de utensílios de barro.
Segundo Silva (1991), somente no século XX, no entanto, é que a secagem passou
a ser tratada como uma operação unitária.
Apesar de ser energeticamente muito custosa, é uma operação unitária bastante
utilizada. Diante disso, vários estudos vêm sendo desenvolvidos no sentido de se
aperfeiçoar o processo, buscando redução no consumo energético. Para a
modelagem da operação de secagem, os pesquisadores utilizam dois modelos: um
para o material e outro para o equipamento (SILVA, 1991).
O primeiro descreve, matematicamente, as características de secagem do material
relacionando-as com as cinéticas de secagem e de equilíbrio, além de considerar as
mudanças físicas ou biofísicas que ocorrem durante a secagem. O segundo, por
outro lado, contém as informações sobre as transferências entre o material e o
agente secante, a dinâmica do fluido do sistema de secagem, o mecanismo de
transporte do sólido e como estes fenômenos se relacionam com o projeto do
equipamento.
O material a ser seco pode estar no estado líquido, sólido ou mesmo no estado
gasoso. Para sólidos, a geometria e o tamanho podem variar, desde grãos e pós,
passando pelas pastas até materiais de considerável tamanho. Independente de sua
forma, podem apresentar duas estruturas diferentes, sendo denominadas capilaresporosos quando os poros têm dimensão da ordem de 1 micrometro ou mais, ou de
porosos quando a dimensão dos poros é inferior a este valor (GONÇALVES, 1996).
De acordo com Strumillo e Kudra (1986) apud Silva (1991), a secagem do material
se dá por transferência de calor e massa entre as fases sólida e gasosa, ocorrendo
assim remoção de umidade. O calor é fornecido ao processo por uma fonte externa
e transmitido através de mecanismos de convecção, radiação e condução. Pode
ainda ocorrer dieletricamente dentro do sólido. Vale lembrar que na prática, verifica-
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se tanto a presença de um ou mesmo a combinação dos mecanismos anteriores
(CORRÊIA, 2003).

2.2 SECADORES

Existem vários tipos de secadores que podem ser utilizados na secagem de material
particulado, com exceção do spray-drier e o secador de rolos. Segundo Strumillo e
Kudra (1986) apud Silva (1991), podem ser classificados como: de leito estacionário
(bandeja, túnel e esteira), de leito móvel (co e contra-corrente, cruzado, rotativos e
transportador em parafuso) e de regime hidrodinâmico ativo (leito fluidizado, leito
vibro fluidizado, leito de jorro, pneumático, espiral, vórtex e ciclone). Esse último
grupo foi ainda dividido em secadores de fluxo cruzado, co-corrente, contra-corrente
e tangencial, de acordo com a direção do fluxo (FROLOV, 1987 apud SILVA, 1991).
Os secadores de leito estacionário e de leito móvel com fluxo co e contracorrente e cruzado foram modelados com bastante eficácia por BakkerArkema et. al (1974). [...] O secador rotativo foi modelado por Sharples et al
(1964) [...] enquanto Davison et al (1969) estudaram a secagem com
mudanças periódicas das condições de contorno. [...] Kelly e O’Donnell
(1977) estudaram a dinâmica da partícula no interior de um secador rotativo,
ou seja, desenvolveram um modelo para o tempo de residência da partícula
[...] sendo de grande valia para ser usado em conjunto com balanços de
calor e massa. (SILVA, 1991, p6-7).

Mendes (1978), Mujumdar (1983) e Martin e Saleh (1984) modelaram o secador
pneumático, sendo que esse último comparou os resultados do modelo com os
obtidos experimentalmente, obtendo boa concordância. Para materiais particulados,
os secadores de leito fluidizado e de leito de jorro conseguiram melhores resultados,
estando este último ainda em uma fase bastante experimental (SILVA, 1991).
Após estudos realizados para o secador de leito fluidizado, Paláncz (1983)
conseguiu obter um modelo bem completo após não ter utilizado as hipóteses
simplificadoras mais comuns. Quanto à modelagem do secador de leito de jorro, é
bastante imprecisa devido à complexidade dos movimentos das partículas e do gás.
Ainda assim, Mujumdar (1983) conseguiu uma boa aproximação, embora
simplificada (SILVA, 1991).
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O ciclone, apesar de ter sido classificado como um tipo de secador para materiais
particulados, não tem uso corrente. Como este é o equipamento de interesse no
presente trabalho, uma revisão mais detalhada será apresentada.

2.3 CICLONE

De acordo com Corrêia (2003), os ciclones são equipamentos utilizados há mais de
um século como separador de sólidos dos gases industriais (COOPER e ALLEY,
1994), sendo, provavelmente, os coletores de sólidos mais comuns do setor (YUU et
al.,1978). A primeira patente para um ciclone separador de poeira data de 1886
(BOHNET, 1983). Neste mesmo ano, G. Jackson

patenteou o modelo do tipo

cilíndrico-cônico, como informado por Ogawa (1984) apud Silva (1991).
No entanto, os primeiros estudos mais aplicados sobre ciclone só apareceram a
partir de 1930. Dentre os primeiros trabalhos, destacam-se os realizados por Linden
(1949) e por Stairmand (1951), sendo os estudos experimentais de Linden utilizados
até hoje para testar modelos teóricos (SILVA, 1991).
As principais desvantagens do ciclone são a baixa eficiência para partículas
menores que 5 µm e a alta queda de pressão. No entanto, esse valor pode chegar
até 1 micrometro ou abaixo, dependendo da densidade da partícula e da queda de
pressão no interior do equipamento. Como principais vantagens estão o baixo custo
de fabricação e operação, ausência de partes móveis reduzindo custos de
manutenção e a possibilidade de uso a pressões e temperaturas altas, sendo o
ponto de trabalho limitado por condições metalúrgicas da estrutura ciclônica (DIRGO
e LEITH, 1986; BOYSAN et al., 1982; FRASER et al., 1997 apud CORRÊIA, 2003).
Na literatura, são apresentadas várias configurações dos ciclones obtidas com a
variação de suas dimensões características que, quase na totalidade das vezes, tem
por objetivo aumentar a eficiência ou diminuir a queda de pressão. Segundo Corrêia
(2003), as mais conhecidas são a de Lapple (1950) e a de Stairmaind (1949).
A Figura 2 representa esquematicamente o funcionamento de um ciclone. O ar
escoa com as partículas sólidas entrando tangencialmente na parte superior do
ciclone de formato cilíndrico. Devido à geometria a que está submetido, é forçado a
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mudar de direção, transformando sua trajetória em uma espiral descendente pela
parte mais externa do corpo e da seção cônica. Sendo muito mais densas que o ar,
as partículas sólidas tem maior tendência em permanecer na trajetória tangente ao
escoamento rotativo e assim colidir com as paredes da câmara. Com as colisões, as
partículas perdem velocidade e tendem a se desacoplar do escoamento. Devido à
gravidade, são depositadas na boca de saída da parte cônica inferior. O ar de
transporte e as partículas de diâmetro muito pequeno seguem o movimento por uma
espiral ascendente, saindo por uma chaminé na parte superior, concêntrica ao corpo
do ciclone (CORRÊIA, 2003).
Figura 2 – Esquema do escoamento em um ciclone.

Fonte: Ogawa (1997).

Representado o funcionamento de um ciclone, podemos expor uma importante
definição: a fração de sólidos coletados em relação à quantidade total de entrada é
chamada eficácia, sendo tão maior quanto maior for o diâmetro médio das partículas
e maior for à densidade das mesmas. Isto ocorre porque as partículas menores
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tendem a sofrer força de arrasto aerodinâmico grande, comparada às forças
gravitacionais, permitindo que o ar continue transportando-as.
A limitação do ciclone como separador é baseada na consequência do fato exposto
no parágrafo anterior, ou seja, os ciclones não podem coletar partículas muito finas.
De modo geral, à medida que se aumenta a eficácia, tende-se a reduzir a eficiência
(em termos energéticos), devido à maior perda de carga. A eficácia também pode
ser diretamente relacionada às características geométricas dos ciclones, que devem
ser adequadas ao tipo de partícula e ao fluxo volumétrico de gases.
Embora o ciclone tenha sido tradicionalmente usado como separador de partículas
sólidas, outras aplicações têm sido dadas, como combustor, separador líquidolíquido e pré-calcinador (SILVA,1991).

2.4 TETRA PAK

O Tetra Pak é uma embalagem cartonada constituída por varias camadas, dentre
elas papel, plástico e alumínio (Figura 3), podendo variar em tamanho, forma e
maneira de abertura de acordo com o produto a ser protegido.
Segundo Nascimento et al. (2007), o papel representa 75% em massa do pacote,
enquanto o alumínio e o plástico representam 5% e 20%, respectivamente. Quanto à
disposição, essas embalagens apresentam apenas uma camada de alumínio, que
se encontra entre outras de polietileno, onde esse alumínio atua como uma barreira
à entrada de luz e oxigênio. O plástico empregado (polietileno de baixa densidade,
PEBD) é útil para isolar o papel da umidade (camada externa), impedir o contato
direto do alumínio com os alimentos (camada interna) e promover a adesão entre os
outros materiais (camadas intermediárias).
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Figura 3 – Multicamadas de uma embalagem cartonada.

Fonte: Nascimento et al., (2007).

Para a confecção desses pacotes, Nascimento et al. (2007) explica que os materiais
selecionados passam por um processo de laminação, que consiste em realizar uma
compressão sobre as folhas dos diversos constituintes. O papel cartão usado nas
embalagens cartonadas, também denominado de papel duplex, é formado por duas
camadas (sendo uma delas branca) unidas sem cola, oferecendo sustentação e
resistência à embalagem, além de receber ainda a impressão dos rótulos.
Visto que para a produção dessas embalagens gera-se um impacto ambiental
bastante considerável, como nos processos de fabricação do papel e do plástico
utilizados, a possibilidade de reciclagem desse material surge como uma ótima
alternativa, tanto do ponto de vista ambiental quanto do econômico.
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3 O PROJETO

Este capítulo aborda quais são os componentes utilizados no sistema em questão,
descrevendo suas funções, dimensões e trocas energéticas.

3.1 COMPONENTES

Um esquema de montagem do processo de secagem é demonstrado na Figura 4,
onde estão indicados seus principais componentes. As Figuras 5, 6 e 7 apresentam
fotos tiradas no local
al de teste que mostram detalhes, como os pontos de medição de
temperatura (termopar)) e a rede de distribuição de GLP.
Figura 4 – Esquema do sistema analisado.

Fonte: Os autores.

Basicamente, o processo consiste em utilizar ar aquecido para carrear
carre
uma
determinada quantidade de material particulado úmido até uma câmara ciclônica,
onde o sólido deverá seguir uma trajetória espiral descendente, perdendo velocidade
e umidade, sendo posteriormente recolhido em um silo.. Para que esse resultado se
torne possível, vários elementos são necessários
necessários para compor a instalação, gerando
mudanças contínuas noss estados do líquido e do sólido.
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3.2 FORMAÇÃO DO ESCOAMENTO

Iniciando uma análise em cada componente por sequência de montagem, temos
primeiro um ventilador centrífugo (1). Este equipamento é responsável por transferir
quantidade de movimento ao ar captado, que nesse caso trata-se de ar ambiente.
Esse ar entra na direção axial, succionado pelo vácuo gerado por um rotor de pás
curvadas para trás, saindo radialmente devido à força centrífuga transmitida pelo
rotor. Com isso, de acordo com determinados parâmetros como rotação, tipo de
rotor e restrição na entrada, o fluido irá passar por um certo ganho de pressão e um
elevado aumento de velocidade, que deverá ser suficiente para arrastar o sólido
úmido até o interior do ciclone.
Após forçado, esse escoamento passará por um pequeno difusor (2) responsável
por interligar a tubulação de 6” à tubulação de 8”, ocasionando assim, de acordo
com a equação de Bernoulli (ANEXO A), uma perda de velocidade e um
consequente aumento de pressão que permitirá produzir uma melhor combustão no
queimador. Passado o difusor, tem-se um trecho em aço inox (3), que é mais
resistente à corrosão que o aço comum, sobretudo para temperaturas elevadas. Ao
chegar ao queimador (4), o ar irá se misturar ao GLP que é introduzido por uma
mangueira ligada à tubulação da botija. A ignição é iniciada por uma centelha gerada
eletricamente, dando origem à combustão que fornecerá o calor para o material
úmido ao longo de todo o processo. Esses gases quentes gerados são direcionados
a um novo trecho em aço inox, seguido de um acessório que permite visualizar a
chama da combustão através de um visor (5) localizado na parte superior da
tubulação. Logo após essa posição encontra-se o primeiro termopar, que captará a
temperatura no interior do fluxo. Antes de chegar ao Venturi de alimentação (6), temse um bocal relativamente suave que reduzirá o diâmetro de 8” para 6”, aumentando
assim a velocidade e consequentemente a capacidade de alimentação de sólido.
A constrição de linha do tipo Venturi apresenta-se como uma alternativa para a
alimentação de sólidos em um escoamento sólido-gás. Este tipo de tubulação é
composta de um canal convergente, seguido de um canal divergente. Na junção
entre os dois canais, encontra-se uma abertura de 4” para admissão de sólidos. Para
que haja sucção do particulado, o valor máximo da área de secção transversal ao

22

final do canal convergente, bem como o ângulo de convergência deste canal, deve
ser definido de forma que a pressão máxima deste ponto não ultrapasse o valor da
pressão atmosférica. Após a alimentação, a área da seção transversal volta a
aumentar, para que assim a perda de carga até o ciclone seja reduzida. As etapas
descritas acima podem ser visualizadas na Figura 5.
Figura 5 – Trecho de formação do escoamento.

Fonte: Os autores.

3.3 TRECHO DE SECAGEM

Para a introdução do material úmido é utilizado um alimentador de formato piramidal
(7), que será responsável por direcionar o particulado adicionado manualmente até a
abertura de 4”, onde irá receber a vazão de ar quente do queimador. Após esse
trecho, um escoamento gás-sólido terá se formado, sendo transportado para a
entrada do ciclone por meio de uma tubulação de 6” de diâmetro por
aproximadamente 8 metros de comprimento (8), conforme Figura 6. Essa entrada
encontra-se instalada em uma posição deslocada do eixo central do ciclone,
permitindo assim que o fluxo já entre de forma tangencial à parede e assim consiga
desenvolver por inércia a sua espiral. Para reduzir a perda de carga no ciclone, um
difusor de seção retangular (9) permite que o escoamento entre menos veloz e mais
espalhado, evitando que se perca mais energia por atrito nas paredes.
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Figura 6 – Componentes do secador ciclônico.

Fonte: Os autores.

Ao chegar no ciclone (10),
(10), o material úmido é lançado junto à parede cilíndrica e
devido ao seu peso e ao atrito com a parede, adquire uma trajetória espiral
descendente. Quando ocorre a transição desse trecho cilíndrico para o cônico
haverá um choque maior das partículas com a parede,
parede, fazendo com que elas
percam velocidade e se precipitem em direção à saída do cone, sendo depositadas
em um silo cilíndrico (11) que posteriormente será retirado. Devido ao escoamento
ao longo da circunferência do ciclone, uma região de baixa pressão é gerada na
parte central do ciclone,
ciclone propiciando a saída do arr limpo com pequenos sólidos
numa espiral ascendente, cuja saída possui uma chaminé (12) com filtro (Figura 7)
responsável
el pela liberação dos gases.
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Figura 7 – Ciclone.

Fonte: Os autores.
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4 METODOLOGIA

Os experimentos foram realizados nos dias 20 e 27 de março de 2012 nas
dependências de uma empresa sucroalcooleira no estado do Espírito Santo.
Os equipamentos disponíveis na empresa para a simulação do processo de
secagem basicamente foram: um ventilador com inversor de frequência, um
alimentador de sólidos, um queimador à GLP, um ciclone e um silo para
armazenamento das partículas secas, além de dois termopares localizados na saída
do queimador e no interior do ciclone e de toda a tubulação que interliga o sistema.
Como instrumentos auxiliares, uma balança com capacidade para três quilogramas
foi utilizada para medir a massa total de material que passará pelo ciclone, um
tambor de 200 litros foi empregado para a umidificação do material, uma peneira deu
auxílio na remoção do excesso de água, embalagens Ziploc ajudaram na coleta de
amostras, além evidentemente do material alvo da análise de secagem (cerca de 20
kg de Tetra Pak).
Caso o projeto original da instalação não esteja disponível para uma avaliação,
como nesta circunstância, deve ser feito um levantamento de aspectos dimensionais
e construtivos do sistema. Diante disso, foram verificados dados de placa do
ventilador utilizado, assim como a curva característica do mesmo, dimensões dos
componentes instalados, propriedades do material a ser seco e tipos de acessórios
contidos nas tubulações, além também das dimensões do ciclone.
Vale lembrar que como este ciclone está em fase de teste, tendo o mesmo sido
projetado para secagem de bagaço de cana, ainda não conta com um sistema de
alimentação contínua de sólidos.
De forma a determinar as variáveis necessárias à mensuração do teor de secagem e
ao consumo de combustível, seguiu-se uma metodologia para os ensaios de forma
que a coleta de dados fosse coerente e eficaz dentro das limitações técnicas
existentes. Esta metodologia segue 5 etapas.
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4.1 UMIDIFICAÇÃO

De modo a umidificar de maneira uniforme o Tetra Pak para simular condições reais
de sua aplicação, o mesmo foi misturado com água em abundância em um tambor
de 200 litros e deixado em repouso por 15 minutos. Em seguida, o excesso de água
foi retirado manualmente com auxilio de uma peneira (Figura 8) e posteriormente,
através de uma balança, foi quantificada por partes a massa de material a ser
utilizada, totalizando 38,39 kg. Duas coletas de material foram efetuadas em pontos
diferentes e depois identificadas aos pares para que uma análise posterior de
umidade pudesse ser realizada.
Figura 8 – Umidificação.

Retirada do excesso de umidade
a)

Balde para pesagens
b)

Fonte: Os autores.

4.2 PRIMEIRA SECAGEM

Após definida a massa total de material a ser seca, o ciclone foi colocado em
operação. Os parâmetros adotados estão na Tabela 1 e serão utilizados também
nas demais etapas de secagem.
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Tabela 1 – Parâmetros de operação.

Vazão GLP (L/min)
Vazão GLP corrigida,

35

(L/min)*

Rotação do ventilador (rpm)

26,45
1800

* A correção encontra-se em 5.2.

Fonte: Os autores.

Após 5 minutos o sistema se aproximou de um equilíbrio térmico, nas quais as
temperaturas obtidas pelos termopares foram 280°C ( 1° dia) e 284°C (2° dia) logo
após o queimador e 125°C (1° dia) e 131°C (2° dia)

no interior do ciclone. Após esse

equilíbrio, o montante de material foi adicionado ao alimentador e paralelamente
com o uso de um cronômetro obteve-se o tempo desde o inicio da adição do material
até o seu término. Esta etapa de cronometragem foi aplicada apenas no segundo dia
de testes, já que no primeiro não foi possível medir toda a massa de material a ser
utilizada. O alimentador, por estar em fase de testes, ainda não conta com um
sistema vibratório e, por isso, fez-se necessário a introdução dos sólidos de forma
manual e com o auxílio de um cabo de madeira para espalhar o bolo de material e
impedir assim o entupimento da sucção. O tempo total para passagem da amostra
de material pelo sistema foi de 1018 segundos e a nova temperatura do escoamento
registrada no interior do ciclone foi de 103°C.
Esse volume de material ficou depositado no silo após a passagem pelo ciclone. Por
medida de segurança o queimador foi desligado, esperando-se 5 minutos para
desligar também o ventilador e assim efetuar a retirada do silo, coletando em
seguida mais duas subamostras (Figura 9) em pontos diferentes da pilha de
material.
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Figura 9 – Subamostras coletadas.

Fonte: Os autores.

4.3 SEGUNDA SECAGEM

Após a coleta das subamostras o queimador foi religado, esperou-se o equilíbrio
térmico, mantendo-se os mesmos parâmetros de operação. A amostra foi
novamente adicionada de forma manual no alimentador, utilizando mais uma vez um
cabo de madeira para impedir o entupimento da sucção. O tempo total cronometrado
para esta passagem foi 380 segundos.
Após a deposição do material no silo o queimador foi desligado, esperando-se 5
minutos para desligar também o ventilador e assim efetuar a coleta de mais duas
subamostras em pontos diferentes do silo.

4.4 TERCEIRA SECAGEM

Para esta última etapa, o sistema novamente foi colocado em equilíbrio térmico e
então adicionado a amostra de sólidos para medição do tempo de passagem, sendo
registrado 245 segundos. Por fim, os mesmos procedimentos anteriores de
segurança foram aplicados e o par de subamostras coletado, sendo estas
responsáveis por indicar a umidade final de toda a secagem.
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4.5 DESUMIDIFICAÇÃO EM ESTUFA

No laboratório de Pesquisa Físico-química localizado no IC-1 da UFES, as
subamostras foram levadas a uma estufa com convecção forçada (Figura 10) para a
realização da secagem, sendo mantidas a 146ºC.
Figura 10 – Desumidificação em estufa.

Bancada do laboratório
a)

Ajuste de temperatura
b)

Subamostra desumidificada
c)

Fonte: Os autores.

Após uma hora e trinta e cinco minutos, verificou-se por meio de várias medições na
balança (Figura 11) do laboratório que todas as subamostras apresentavam massa
constante, considerando assim que o material nesse estado encontrava-se
totalmente seco. Os resultados obtidos encontram-se no APÊNDICE A.

Figura 11 – Balanças do laboratório.

Fonte: Os autores.
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5 ANÁLISE DO PROCESSO

Após coletar as amostras e fazer o levantamento de aspectos construtivos e
dimensionais, será necessário o desenvolvimento teórico para obtenção de dados
complementares e fundamentais para modelagem do experimento. Assim, para os
pontos de maior influência na determinação da eficiência do processo foi feita uma
análise

mais

detalhada,

explicando-os

separadamente

para

um

melhor

entendimento.

5.1 PONTO DE OPERAÇÃO DO VENTILADOR

Para poder avaliar o montante de energia com que o escoamento chega ao ciclone,
é necessário inicialmente quantificar a participação dada pelo ventilador centrífugo.
O modelo utilizado no processo é o Ventbras VCV 550, cujos dados de placa estão
listados na Tabela 2.
Tabela 2 – Dados de placa do ventilador.

Rotação (rpm)

3500

Vazão (m³/min)

25

Pressão estática (mmca)

715

Potência do motor (cv)

12,5

Fonte: Os autores.

Porém, como o experimento foi realizado com o ventilador operando a 1800 rpm,
deve-se corrigir os valores de vazão e pressão na saída do equipamento. Essa
correção poderia ser feita simplesmente consultando a curva do ventilador para a
rotação desejada, cuja ferramenta indica uma relação funcional entre a pressão total
adicionada e a vazão, sendo apresentada pelo fabricante para uma determinada
condição-padrão. Entretanto, como este último não a disponibiliza para o modelo do
equipamento, foi necessário partir da curva original de 3500 rpm, Figura 12,
estimando assim o comportamento do ventilador em 1800 rpm.
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Figura 12 – Curva original do ventilador.

Fonte: Ventbras (2009).

Para que essa correção pudesse ser feita, utilizou-se como ferramenta as chamadas
Leis de similaridade Aplicadas a ventiladores, indicadas nas equações (5.1) e (5.2),
relacionando, para peso específico do ar constante, a nova rotação com os novos
valores de vazão e pressão total, respectivamente (FRANÇA, 1999).

DII DI

NII
NI

(5.1)

: vazão volumétrica relacionado à rotação II [m³/s]
: vazão volumétrica relacionado à rotação I [m³/s]
: rotação II [rpm]
: rotação I [rpm]

(5.2)
: pressão total em II [Pa]
: pressão total em I [Pa]

Assim, uma nova curva foi encontrada, aplicando as equações (5.1) e (5.2) em
alguns pontos da curva original. Com isso, o ponto de operação (

,

) foi
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determinado, partindo-se dos valores referenciados na Tabela 2, estando destacado
na nova curva indicada pela Figura 13.
Figura 13 – Curva do ventilador corrigida.

Fonte: Os autores.

5.2 CORREÇÃO DO ROTÂMETRO

Segundo Coelho (2009), rotâmetros são medidores de vazão em que a perda de
carga é constante e a área é variável, nos quais um flutuador varia sua posição
dentro de um tubo cônico, proporcionalmente à vazão do fluido. Além disso, ele
caracteriza basicamente o rotâmetro como sendo constituído por duas partes, de
acordo com o indicado na Figura 14:
Um tubo de vidro de formato cônico que é colocado verticalmente na tubulação,
em que passará o fluido a ser medido e cuja extremidade maior fica voltada para
cima;
No interior do tubo cônico há um flutuador que se moverá verticalmente em
função da vazão medida.
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Figura 14 – Representação esquemática do rotâmetro.

Fonte: Coelho (2009).

Quando o fluido a medir não é nem água, no caso líquido, nem ar, no caso de
gases, as vazões medidas devem ser corrigidas para o novo fluido. De acordo com
Azinheira (2002), uma relação como em (5.3) pode ser utilizada para essa correção,
indicando que a vazão de GLP seria inversamente proporcional a raiz quadrada das
densidades relativas.
!"#

!$%&

(5.3)

: vazão volumétrica de GLP [m³/s]
: vazão volumétrica de ar [m³/s]

' : densidade do ar [kg/m³]
'

: densidade do GLP [kg/m³]

A composição do ar é afetada minimamente pelos produtos de combustão, devido à
enorme massa de ar que escoa no secador (OLIVEIRA, 2011). Diante disso, para a
caracterização de todo o processo de secagem será considerado um escoamento
constituindo apenas por ar, sendo modelado como gás ideal. Além disso, adota-se o
fluido como incompressível, pois possui uma velocidade baixa e consequentemente
um Número de Mach bem menor que 0,3 (ANEXO B). Assim, o valor que será
utilizado para a densidade do ar ao longo desse trabalho é de 1,17 kg/m³, para as
condições de 30°C e 1 atm (FOX, 2006). Quanto à den sidade do combustível, será
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definida de acordo com a NBR 13932/97 Instalações Internas de GLP, onde adotase um valor de 1,8 para a relação entre densidades absolutas de GLP e ar seco.

5.3 PERDA DE CARGA NA LINHA DE GLP

Para avaliar o custo do GLP gasto na secagem do material, faz-se necessário definir
qual quantia mássica foi utilizada, pois o preço do mesmo é avaliado por kg. Para
isso, é preciso definir a pressão com que o combustível chega ao rotâmetro,
buscando assim utilizar uma análise para gás ideal. Esse valor pode ser aproximado
a partir da perda de carga até um outro ponto de pressão conhecido da linha. A
Tabela 3 especifica os componentes instalados na rede de distribuição da empresa
em questão para o cálculo da perda de carga.
Tabela 3 – Componentes da rede de gás.

Componentes

Quantidade

Válvula esfera

1 unidade

Válvula agulha

1 unidade

Tubo aço ¾”

10 metros

Cotovelo padrão 45º

2 unidades

Fonte: Os autores.

Esse outro ponto escolhido encontra-se logo após o regulador de pressão da botija
de GLP, sendo passível de ser quantificado através da já citada NBR 13932/97,
aplicada a todas as instalações em que os aparelhos de utilização sejam
abastecidos através de um sistema de tubulações. Segundo ela, um regulador de
pressão terá a função de reduzir a pressão dos botijões P45 de 7 kgf/cm² (687 kPa)
para 150 kPa, que é a pressão de tráfego do GLP em estado gasoso na tubulação
da rede primária, devendo o mesmo ser seguido por uma válvula esfera para
segurança (Figura 15).

35
Figura 15 – Primeiro estágio da instalação de gás.

Fonte: Catálogo técnico FDE.

O cálculo da perda de carga nos trechos retos dos dutos circulares pode ser
realizado utilizando a equação de Darcy e Weisbach (5.4). Este método é aplicável
quando se conhece a rugosidade absoluta das paredes do duto e a massa
específica do fluido de trabalho (MACINTYRE, 1990).

(
Δ

):

)

*

+

! ,-

(5.4)

perda de carga para trecho reto [Pa]

* : fator de atrito [adimensional]
/ : comprimento do tubo reto [m]
0 : diâmetro do tubo [m]
' : densidade do fluido [kg/m³]
: velocidade média do escoamento [m/s]

A velocidade média do escoamento de GLP pode ser determinada a partir da
equação (5.5), já que a vazão indicada no rotâmetro e o diâmetro da tubulação já
foram definidos.
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,

(5.5)

1

: vazão volumétrica [m³/s]
2 : área da seção transversal [m²]

Para o cálculo do fator de atrito será empregada a chamada equação de Miller (5.6),
sendo dependente do conhecimento da rugosidade absoluta da tubulação, que para
aços comerciais é de 0, 046 mm (FOX, 2006).

*

8 ⁄+

0,25 7

:,;

<

=,;>

) ?,@

C : rugosidade absoluta [mm]

A

B

(5.6)

DE : número de Reynolds [adimensional]

O número de Reynolds é definido por (5.7), sendo considerado turbulento para
escoamento interno com valores maiores que 2300 (FOX,2006).

DE

!,+

(5.7)

F

G : viscosidade dinâmica [N.s/m²]

Já a perda localizada de energia para válvulas e acessórios instalados entre o
regulador primário e o rotâmetro na linha de GLP são calculados a partir de
informações contidas na Tabela 3, podendo ser calculadas para cada item por meio
da equação (5.8) (FOX 2006).

(
Δ

I

*

H

+

! ,-

(5.8)

: perda de carga localizada [Pa]

/ : comprimento equivalente de um tubo reto [m]

A relação Le/d para as conexões aqui avaliadas são apresentadas conforme ANEXO
C. Devido à ausência de informações a respeito da válvula agulha, foi necessário
aproximar o seu comprimento equivalente a partir de outra referência. Por ser uma
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variação da válvula globo para controle fino de vazão, a mesma foi, portanto,
aproximada à válvula do tipo globo, já que ambas possuem alta perda de carga.
Assim, tendo disponível a perda de carga sofrida pelo gás ao longo do trecho de
interesse, consegue-se, a partir da equação (5.9), determinar finalmente a pressão
no ponto de chegada do rotâmetro.
)J
)J

(

K:

K

L(

))

(5.9)

: pressão no rotâmetro [Pa]
pressão na linha primária [Pa]

))

: perda de carga do regulador ao rotâmetro [Pa]

5.4 PERDA DE CARGA NA LINHA DO CICLONE

Uma vez definido o ponto de operação do ventilador, a perda de carga na linha do
ciclone pode ser determinada basicamente por meio das equações citadas na seção
5.3, modificando-se apenas os componentes encontrados e o fluido de trabalho, que
agora passa a ser o ar e não mais o GLP. Vale ressaltar que devido à variação de
temperatura, a viscosidade do ar bem como a densidade para aplicação na equação
(5.7) devem ser corrigidas. De acordo com Clezar (1999), a viscosidade do ar pode
ser aproximada como:

G

M

'

N13 < 0,1

M : viscosidade cinemática do ar [m²/s]

Q R

10BS

'

(5.10)

Q : temperatura do ar [°C]

Para modelagem do sistema e cálculos da perda de carga, o escoamento bifásico
gás-sólido que ocorre a partir da adição do Tetra Pak no alimentador não foi
considerado, pois entendeu-se que a complexidade da modelagem fugiria ao escopo
proposto e não traria mudanças que pudessem invalidar os resultados obtidos.
Quanto à linha do ciclone, a Tabela 4 faz referência aos itens dispostos entre o
ventilador e o ciclone. A perda de carga provocada pelo queimador não será
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considerada devido ausência de informações sobre o mesmo, além da complexidade
encontrada no processo de combustão.
Tabela 4 – Componentes no trecho do ventilador ao ciclone.

Componentes

Quantidade

Difusor de 6” – 8"

1 unidade

Tubo inox 8”

0,7 metros

Tubo aço 8”

0,44 metros

Bocal de 8” – 6”

1 unidade

Tubo 6”

6,6 metros

Bocal de 6” – 4”

1 unidade

Difusor de 4” – 6”

1 unidade

Curva raio longo 90º

2 unidades

Fonte: Os autores.

Para tornar completa a análise, resta-se estimar a contribuição das restrições e
expansões instaladas ao longo da linha. Para isso, os mesmos serão considerados
como bocais e difusores, respectivamente, alterando a pressão estática sobre o
fluido de acordo com a variação da área transversal. Assim sendo, uma nova
equação para perdas localizadas (FOX, 2006) será empregada (5.11), onde um
coeficiente de perda K aparece diferenciando cada tipo de situação.

(

T

!, -

(5.11)

T : coeficiente de perda [adimensional]

Os valores para K foram aproximados a partir de análises da Figura 16 e estão
discriminados no APÊNDICE B.
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Figura 16 – Coeficientes de perda para bocais e difusores.
fusores.

Fonte: Fox (2006).

Uma melhor visualização de todos estes componentes
componentes pode ser conferida na
n Figura
17.
Figura 17 – Linha do ciclone.

Fonte: Os autores.

Desse modo, a perda de carga total

do escoamento no trecho
echo entre o ventilador

e a entrada do ciclone
iclone pode ser determinada pela somatória de todas as partes
analisadas individualmente.
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5.5 PERDA DE CARGA NO CICLONE

O conhecimento da perda de carga no ciclone é um dos pontos mais importantes na
busca por melhorias da eficiência energética, pois relaciona parâmetros operacionais
e geométricos que irão influenciar diretamente no tempo de residência das partículas
sólidas. Essa queda de pressão consiste nas perdas na entrada, na saída e dentro
do ciclone, sendo a quantia principal atribuída às perdas internas devido à
dissipação de energia pelo tensor de viscosidade do escoamento rotacional
turbulento (OGAWA, 1997 apud SILVA, 2006). O restante é causado pela contração
do escoamento na saída, expansão na entrada e fricção do fluido na parede do
ciclone.
Segundo Clezar (1999), essa redução de energia mecânica para um escoamento de
ar em um ciclone pode ser avaliado conforme (5.12).

Δ

(
YZY

UVU

UVU

T

!,WXW -

(5.12)

: perda de carga no interior do ciclone [Pa]

: velocidade na entrada do ciclone [m/s]

Quanto ao valor do coeficiente K, é aproximado por uma correlação como em (5.13),
cujas cotas características estão demonstradas na Figura 18.

T

21,16

> \ ] K, K
^ +_ -

Para o cálculo de

UVU

,"#

\ ]

UVU ,

(5.13)

tem-se:

(5.14)

Portanto, com essas relações pode-se ter uma ideia do quanto é importante buscar a
otimização do processo desde a etapa de projeto, partindo-se de um estudo teórico
detalhado a respeito dos principais parâmetros influenciadores de resultado. Neste
caso, é possível perceber como as perdas aumentam para menores expansões do
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escoamento na boca de entrada do equipamento e principalmente para pequenos
diâmetros do tubo vórtex por onde saem os gases
.
Figura 18 – Dimensões características do ciclone.

Fonte: Clezar (1999).

As dimensões reais do ciclone que foi utilizado são apresentadas na Tabela 5.
Tabela 5 – Dimensões do ciclone.

d(mm)

H(mm)

l(mm)

L(mm)

S(mm)

db(mm)

dd(pol)

1000

500

250

2000

750

250

10

Fonte: Os autores.

Com isso, consegue-se estimar através da relação (5.15) a pressão absoluta do
fluido no interior do ciclone. Essa pressão é importante, pois servirá como base para
a definição do estado com que a água irá vaporizar.
`

<

L(

a

L(

UVU

: pressão absoluta do escoamento no interior do ciclone [Pa]
`:

pressão atmosférica [Pa]

: pressão total adicionada pelo ventilador [Pa]
Δ

Δ

Ib

: perda de carga na linha do ciclone [Pa]

bcb

: perda de carga no ciclone [Pa]

(5.15)
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6 GASTO ENERGÉTICO

6.1 DADOS COLETADOS

Como um estudo detalhado sobre o funcionamento do secador foi realizado, uma
análise do escoamento e do balanço de massa e energia se faz necessária para
investigação do problema a partir dos dados coletados no local.
Como mencionado no capítulo 4, uma amostra com 38,39kg de polietileno e
alumínio umidificada foi separada para alimentar o secador e no decorrer dos testes
diversas subamostras foram sendo coletadas em diferentes momentos. Para todas
as porções de material que passaram pela estufa foi feita a suposição de que
estavam totalmente secas, uma vez que a massa não variava mais com o tempo.
Com isso, foi possível quantificar a massa de água contida em cada subamostra a
partir de uma diferença do tipo (6.1).

d11

d

1

L de1

(6.1)

d11 : massa de água na subamostra [kg]
d

1

: massa total da subamostra [kg]

de1 : massa de sólido seco na subamostra [kg]

A umidade de cada subamostra foi calculada pela equação (6.2), sendo o resultado
aplicado para toda a massa de material em que foi feita a coleta. Os valores obtidos
encontram-se no APÊNDICE A, onde cada letra representa um par de amostras
retiradas do mesmo montante.

f

`gg
`hg

100

(6.2)

f : umidade contida na subamostra, base úmida [%]

Como já mencionado, as subamostras coletadas foram recolhidas aos pares,
devendo-se, portanto, considerar umidades médias (6.3) para que seja possível
definir a desumidificação dos sólidos em cada etapa.
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i
f

j kj

(6.3)

i : umidade média do par de subamostras [%]
f
f : umidade contida na subamostra I [%]

f : umidade contida na subamostra II [%]

Para a amostra da primeira secagem deve-se descontar da massa total a massa das
subamostras coletadas nesta etapa. Aplicando sobre esse valor a umidade média
anteriormente calculada, consegue-se estabelecer as proporções de água (d ) e de
sólidos (dl ) contidos nesse montante.
Buscando definir para os outros passos essa mesma proporção, será desenvolvido
um procedimento semelhante ao anterior, porém partindo-se da umidade média e da
massa de sólidos referente à etapa anterior, de acordo com a equação (6.4).

dl

dl

Ld

dl : massa de sólido [kg]

dl
d

1)

i
KBj
Kmm

(6.4)

: massa de sólido do passo anterior [kg]
1)

: massa do par de subamostras [kg]

Ou seja, a massa de material seco é igual a diferença entre a massa de sólidos que
passou anteriormente e a fração apenas de sólido que foi retirada junto ao par de
subamostras, desconsiderando assim o material residual que se mantém no interior
do sistema após a secagem e pequenas perdas externas durante o seu manuseio.
Relacionando esse valor à umidade média obtém-se a fração de água presente
naquele passo e consequentemente a quantidade de água vaporizada em cada
passagem, além da massa total que passou pelo ciclone. Os resultados desses
cálculos podem ser conferidos na Tabela 6, estando relacionados às coletas
realizadas no segundo dia de visita à empresa.
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Tabela 6 – Frações mássicas em cada passo.

Passo

Umidade

Massa de

i (%)
média, n

água, op (kg)

Inicial

59,540

22,680

15,412

38,092

Após1ª passagem

33,398

7,664

15,284

22,948

Após 2ª passagem

14,282

2,527

15,167

17,694

Após 3ª passagem

4,329

0,680

15,033

15,713

Massa de

Massa

sólido, oq (kg) total, or (kg)

Fonte: Os autores.

Conforme descrito no capítulo 4, o intervalo de tempo para a passagem do material
pelo secador foi registrado nas três etapas, obtendo assim as vazões mássicas
médias para cada estágio, conforme (6.5).

d

`h

(6.5)

s

d : vazão mássica média de material [kg/s]
d : massa total da amostra em cada etapa [kg]
Δt : tempo para passagem [s]

Esta vazão de material que escoa pelo ciclone inclui a parte sólida mais a sua
umidade. A Tabela 7 apresenta os valores encontrados para cada passo
desenvolvido, definindo assim as vazões mássicas que servirão para avaliar os
gastos com o aquecimento.
Tabela 7 – Vazão mássica total passante.

Massa

Intervalo

Vazão, o

total, or (kg)

de tempo, ∆t(s)

(kg/s)

1ª passagem

38,092

1018

0,03742

2ª passagem

22,948

380

0,06039

3ª passagem

17,694

245

0,07222

Etapa

Fonte: Os autores.

Como o material perdeu umidade em cada etapa, tornou-se mais fácil a entrada do
mesmo

no

alimentador.

Assim,

o

tempo

de

passagem

foi

reduzido

e

consequentemente aumentou-se a vazão de sólidos, como pode ser verificado na
Figura 19.
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Figura 19 – Vazão de material em função da umidade.

Fonte: Os autores.

6.2 VOLUME DE CONTROLE

Após as etapas de operação, coleta de dados e análise dos resultados, será
possível avaliar o processo de secagem tal como proposto no objetivo.
De forma a determinar a energia necessária para o processo de secagem realizado
com o ciclone, será aplicado um volume de controle conforme a Figura 20, visando
determinar a mínima energia gasta no processo de secagem para então compará-la
com a energia fornecida pela combustão do GLP. Esse volume de controle escolhido
faz uma representação de todos os componentes contidos após o ventilador,
inclusive do próprio ciclone, considerando os estados do ar e do sólido úmido antes
e depois da transferência de calor principal.
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Figura 20 – Volume de controle representativo dos estados.

Fonte: Os autores.

Desta forma, busca-se obter o consumo energético mínimo, dando uma ideia a
respeito do calor desperdiçado no processo.

6.3 DEFINIÇÃO DOS ESTADOS

O sistema de secagem aqui estudado apresenta diversos componentes. O estado
termodinâmico do ar é alterado constantemente ao longo da linha de escoamento.
São na realidade vários processos internos que constituem um processo global de
secagem, tornando a modelagem relativamente complexa. Devido aos fatores
mencionados e ao fato da instalação não possuir tomadas de pressão e vazão, fezse necessário utilizar ferramentas fornecidas pela termofluidodinâmica e adotar
considerações aceitáveis, buscando obter uma boa avaliação qualitativa do
processo.
Como já citado anteriormente, para a solução do problema considera-se, na
determinação das perdas de carga e velocidades médias do escoamento, o ar como
seco. A modelagem do escoamento bifásico não poderia ser adotada diante dos
dados experimentais obtidos.
Para representar o estado do ar que vem do ventilador, define-se um ponto 1 com
uma taxa Nd R entrando no volume de controle, estando este a mesma temperatura
do ambiente (Q

`u ),

aproximada em 30°C, e a uma pressão total result ante da soma

entre as pressões atmosférica (

`)

e a adicionada pelo ventilador (

).
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Quanto ao ponto 2, indica as condições com que o material úmido é adicionado ao
alimentador, sendo retratado por duas taxas de adição separadas, uma de sólido
seco (dl R e outra de umidade Nd R no estado líquido. Ambas as massas encontramse à temperatura e pressão ambiente. Considera-se aqui a vazão de ar entrando
como desprezível.
Após percorrer toda a tubulação e circular pelo ciclone, o escoamento bifásico chega
a um grau de instabilidade bastante alto, ocorrendo transferências de calor e massa
constantes, sendo assim muito difícil definir precisamente os estados dos elementos
constituintes. Buscando simplificar a modelagem, a análise de cada elemento será
efetuada para o ponto 3, definindo taxas mássicas separadas para ar Nd R, sólido

(dl R, água líquida não vaporizada Nd \ R e vapor d´água Nd R. O estado 3 será

definido de forma a quantificar a mínima energia gasta para a realização de um
procedimento teórico de secagem. Isto ocorrerá quando o ar for aquecido apenas
até a temperatura necessária para vaporizar a água. Essa vaporização da água
ocorrerá quando a pressão de saturação da mesma atingir a pressão do
escoamento ( ). Desta forma, para a quantificação da mínima energia, assume-se
que toda água vaporizada permanecerá como vapor saturado e, caso haja algum
restante, como líquido saturado. Assim o estado estará definido em função da
pressão de saturação (igual à

), das quantidades de vapor e de líquido saturados,

conhecidos através da Tabela 8, e do respectivo tempo (∆t). Ainda, pode-se garantir
que enquanto a transição líquido-vapor estiver presente, a temperatura T3 será
constante e igual à temperatura de saturação Ql . É importante perceber que esta
situação trata-se de um caso ideal, pois considera que o ar consegue aquecer os
sólidos úmidos estando ambos a uma mesma temperatura T3.

6.4 APLICAÇÃO DA 1ª LEI DA TERMODINÂMICA

Após definir as variações térmicas dos elementos que constituem o escoamento,
pode-se iniciar o equacionamento a fim de se determinar um coeficiente de
afastamento energético, sendo este uma quantificação do excesso de energia
fornecida em relação ao mínimo teórico consumido, para essas condições e
parâmetros aplicados. Para tal, será empregada como ferramenta a primeira lei da
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termodinâmica com as devidas simplificações, considerando que as trocas de calor
só ocorrem internamente à tubulação, desconsiderando para os cálculos os
vazamentos e trocas com o ambiente.
Tendo escolhido o volume de controle conforme Figura 20, a primeira lei da
termodinâmica (6.6) pode então ser aplicada. Seu desenvolvimento encontra-se
mais detalhado no ANEXO D.

v

d

d

wx,

NQ: L QK R < dl

Ny: L y R

wx,l

NQ: L Q R < d

\

Ny:\ L y R <
(6.6)

v : taxa de calor mínima gasta por etapa [kW]
d

: vazão mássica de ar [kg/s]

wx,

: calor específico do ar a pressão constante [kJ/kg.K]

QK ; Q ; Q: : temperatura nos estados 1, 2 e 3 [K]
dl : vazão mássica de sólido [kg/s]
wx,l : calor específico do sólido a pressão constante [kJ/kg.K]
d \ : vazão mássica de água líquida [kg/s]
d

: vazão mássica de vapor d´água [kg/s]

y ; y:\ : entalpia da água líquida nos estados 2 e 3 [kJ/kg]
y: : entalpia de vapor d´água no estado 3 [kJ/kg]

Para o escoamento serão adotadas as seguintes considerações:
• ar modelado como gás ideal;
• regime permanente, pois os 3 estados na fronteira do volume que foram
considerados encontram-se fixados nesses valores;
• variações de energia cinética e potencial desprezíveis.
As vazões de sólidos e de água foram determinadas experimentalmente para cada
uma das passagens e encontram-se na Tabela 8, indicando como esses valores
variam à medida que novas secagens são realizadas. Vale relembrar que essas
vazões são referentes ao segundo dia de testes, já que no primeiro não foi possível
realizar todas as medições de massa e tempo.
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Tabela 8 – Vazões mássicas parciais para cada passagem.

Etapa

Água não

Água vaporizada,

Sólido,

vaporizada, op| (kg/s)

op} (kg/s)

oq (kg/s)

1ª passagem

0,00752

0,01475

0,01514

2ª passagem

0,00666

0,01350

0,04021

3ª passagem

0,00278

0,00755

0,06192

Fonte: Os autores.

Já a vazão mássica de ar pode ser facilmente encontrada (6.7), uma vez que se tem
a vazão volumétrica fornecida pelo ventilador e a sua massa específica.

d
d

'

(6.7)

: vazão mássica de ar [kg/s]

Dentre algumas expressões empregadas na determinação do calor específico do ar,
a de Van Wylen (2006) determina:

wx,

1,05 L 0,365~ < 0,85~ < 0,39~ :

(6.8)

Onde θ [K] é um fator para cálculo do cp,ar , dado por:

~

•k ‚

(6.9)

Kmmm

Qƒ : temperatura no estado x [K]
Q„ : temperatura no estado y [K]

Segundo Paul e Tavares (2011), o cp,s pode ser obtido a partir das proporções em
massa da embalagem Tetra Pak que, retirado o papel, como no caso presente,
possui cerca de 80% de polietileno e 20% de alumínio. Assim, propõe-se a seguinte
equação:

wx,l

0,8wx,x < 0,2wx,

\

wx,x : calor específico do polietileno à pressão constante [kJ/kg.K]
wx,

\

: calor específico do alumínio à pressão constante [kJ/kg.K]

(6.10)
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Como os testes foram realizados em 3 etapas e cada uma apresentou novas vazões
de sólidos e água, deve-se aplicar o desenvolvimento anterior separadamente para
cada etapa. Será considerado que cada aquecimento inicia-se à temperatura
ambiente, já que entre cada passo o material foi resfriado após saída do ciclone.
Assim, a Tabela 9 apresenta o resultado da equação (6.6) para cada etapa.
Tabela 9 – Taxa de calor e energia mínima consumida.

Etapa

… (kW)

Tempo,

Energia mínima

∆t (s)

consumida, Q (kWh)

1ª passagem

58,09

1018

16,43

2ª passagem

54,95

380

5,80

3ª passagem

38,91

245

2,65

TODAS

-

1643

24,88

Fonte: Os autores.

Na Tabela 9, nota-se um salto considerável da taxa mínima entre a segunda e a
terceira etapa. Observando a equação (6.6) nota-se que o termo referente à vazão
de ar Nd R contribui igualmente para todas as etapas e o termo para a vazão de

sólidos (dl R, apesar de diferentes contribuições, apresenta pouca variação. Assim, a
redução da vazão de água é o fator de maior contribuição para o resultado
encontrado.

6.5 ENERGIA FORNECIDA

Para o desenvolvimento a seguir, o GLP será considerado como uma mistura de
50% propano e 50% butano (POLITO, 1999).
A energia total disponível proveniente da queima do GLP é calculada através da
seguinte relação:

†

d

‡ˆ‰

† : energia líquida fornecida pela combustão do GLP [kJ]

d

: massa de GLP [kg]

(6.11)
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‡ˆ‰ : poder calorífico inferior do GLP [kJ/kg]

Já a massa de GLP consumida é encontrada através de (6.12), aproximando-o para
gás ideal (MORAN e SHAPIRO, 2001).
xDŠQ

d

)

(6.12)

"‹Œ

• : volume de GLP à pressão

)J

e temperatura Q

`u

[m³]

A constante R para o GLP pode ser encontrada relacionando a constante universal
dos gases com a massa molar, conforme a equação (6.13).

D

)Ž

(6.13)

•$%&

Como já visto na Tabela 1, tem-se a vazão volumétrica de GLP já corrigida. Assim,
convertendo-se a vazão volumétrica de L/min para m³/s, pode-se aplicar a equação
(6.14) para obtenção do volume de gás consumido.

•

(t

(6.14)

Uma vez que o volume encontrado na equação (6.14) varia com o tempo, a massa
de GLP encontrada na equação (6.12) e consequentemente a energia disponível
calculada pela equação (6.11) deverão ser calculadas para cada etapa. A Tabela 10
apresenta os resultados obtidos para o desenvolvimento anterior.
Tabela 10 – Massa de GLP e energia fornecida.

Volume,

Massa,

Tempo,

Energia

G (m³)

mGLP (kg)

∆t (s)

fornecida, E(kWh)

1ª passagem

0,44324

1,350

1018

17,27

2ª passagem

0,16546

0,504

380

6,45

3ª passagem

0,10667

0,325

245

4,16

TODAS

0,71538

2,179

1643

27,88

Etapa

Fonte: Os autores.
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6.6 COEFICIENTE DE AFASTAMENTO ENERGÉTICO

Desta forma, será possível obter de acordo com a equação (6.15) o coeficiente de
afastamento, dando uma ideia a respeito do excesso de energia fornecida em
relação ao mínimo teórico consumido no processo.

•

‘

’

100

(6.15)

• : coeficiente de afastamento [%]

v : energia teórica mínima consumida [kJ]

Os resultados obtidos podem ser verificados na Tabela 11.
Tabela 11 – Coeficiente de afastamento energético.

Energia mínima

Energia fornecida,

Coeficiente de

consumida, Q (kWh)

E (kWh)

afastamento, α(%)

1ª passagem

16,43

17,27

105,11

2ª passagem

5,80

6,45

111,21

3ª passagem

2,65

4,16

156,98

TODAS

24,88

27,88

112,06

Etapa

Fonte: Os autores.
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7 CUSTEIO

O custeio tomará como referência uma determinada empresa sediada em Cariacica ES, buscando, desta forma, definir o custo dos insumos tanto na utilização de GLP
quanto na de energia elétrica.
O custo atual do quilograma de GLP em Cariacica é de R$ 2,40 em média, segundo
o site da ANP (Agência nacional do petróleo) em 05/08/2012. Atendendo a
Resolução Homologatória ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) Nº 1143 de
26 de abril de 2011, o valor pago em media por kWh por uma pequena empresa é
de R$ 0,48.
Como o custeio energético do sistema proposto se deve basicamente ao
funcionamento do ventilador e à queima de GLP, esse valor pode ser estimado
baseando-se na potência do ventilador e na massa de GLP consumida, disponíveis
nas Tabelas 2 e 10, respectivamente.
Paralelamente, será sugerido a fim de comparação o custeio energético do sistema
proposto operando na mesma condição, porém substituindo-se o queimador por
resistências elétricas. Contudo, neste caso hipotético, o consumo de energia elétrica
das resistências será relacionado à Tabela 9, considerando o rendimento das
resistências como 100%.
Em virtude da variação de umidade do Tetra Pak comercializado não seguir um
padrão, duas situações serão expostas. A primeira será o custeio do sistema para a
realização de uma secagem com umidade inicial de 60%, enquanto a segunda será
a secagem com umidade inicial de 15%. Em ambas será considerado que o Tetra
Pak secará até atingir 4% de umidade final, como encontrado experimentalmente.

É importante observar que entre as duas situações haverá grande variação na vazão
de sólidos (Tabela 8). Assim, o tempo necessário para secar uma determinada
quantidade de material irá variar consideravelmente, o que na prática influencia na
produção mensal.
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Para a condição de operação disponível na Tabela 1 e considerando a primeira
situação descrita anteriormente, o custo para a secagem de uma tonelada de Tetra
Pak foi avaliado, encontrando-se disponível na Tabela 12.
Tabela 12 – Comparação entre as secagens com GLP e energia elétrica – Situação 1.

Massa Seca [ton]

1

Consumo [kg GLP /kg Tetra Pak]

0,143

Consumo GLP [kg]

143

Consumo Ventilador [kWh]

272,17

Consumo Resistências [kWh]

1632,00

Custo GLP [R$]

343,20

Custo Ventilador [R$]

130,64

Custo Resistências [R$]

783,36

Custo total p/ GLP [R$]

473,84

Custo total p/ eletricidade [R$]

914,00

Fonte: Os autores.

Para a mesma condição de operação e considerando agora a segunda situação
descrita anteriormente, o custo para a secagem de uma tonelada de Tetra Pak
encontra-se disponível na Tabela 13.
Tabela 13 – Comparação entre as secagens com GLP e energia elétrica – Situação 2.

Massa Seca [ton]

1

Consumo [kg GLP /kg Tetra Pak]

0,022

Consumo GLP [kg]

22

Consumo Ventilador [kWh]

41,61

Consumo Resistências [kWh]

179

Custo GLP [R$]

52,80

Custo Ventilador [R$]

19,97

Custo Resistências [R$]

85,92

Custo total p/ GLP [R$]

72,77

Custo total p/ eletricidade [R$]
Fonte: Os autores.

105,89
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8 CONCLUSÃO

Como esperado, o processo de secagem se mostrou dispendioso em termos
energéticos, o que resulta em um custo considerável em uma linha de produção.
Estes custos podem ser reduzidos por meio da otimização do processo, buscando
parâmetros de operação que consigam balancear a eficiência de secagem com o
consumo energético, encontrando assim um ponto de equilíbrio. Dado o Tetra Pak
como uma variável fixa, os parâmetros possíveis de melhoria são portanto a rotação
do ventilador, a vazão de GLP e a vazão de sólidos.
A partir dos resultados obtidos na terceira etapa de secagem, ficou evidente a
necessidade de se otimizar os parâmetros iniciais, haja vista a baixa eficiência
energética constatada. Este fato pode ser justificado pela redução de umidade em
cada etapa, gerando um aumento da vazão de sólidos e uma diminuição do tempo
de residência das partículas no ciclone. Uma alternativa seria alterar a rotação do
ventilador visando reduzir a vazão de ar, pois, desta forma, reduzir-se-ia também a
vazão de sólidos, aumentando assim o tempo de residência. Outra maneira seria
reduzir a vazão de GLP, evitando um desperdício de energia.
Uma forma de reduzir os custos de secagem do processo como um todo e não
apenas de uma etapa seria a realização de uma pré-secagem, com o intuito de
diminuir o excesso de umidade. Uma vez que a secagem ao sol é pouco eficiente e
dependente do meio ambiente, uma sugestão seria a utilização de uma prensa
hidráulica para substituir o procedimento específico de prensagem manual na
peneira realizado neste experimento. A redução da umidade inicial impacta
consideravelmente no consumo de energia e na produtividade.
Ficou evidente também que a utilização de GLP como matriz energética é
financeiramente mais interessante que a utilização da energia elétrica, pois mesmo
considerando que as resistências elétricas fossem capazes de transmitir ao
escoamento toda a energia por elas consumida, ou seja, em caso de rendimento
igual a 100%, e que hipoteticamente toda energia fornecida ao escoamento fosse
utilizada apenas no aquecimento do ar, água e sólidos, sem perdas, ainda assim o
custo mensal com energia elétrica seria bem superior ao de GLP na primeira
situação descrita no capitulo 7. Este fato não se repetiu com tanta intensidade na
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segunda situação, pois ao manter o consumo de GLP constante durante o
procedimento experimental, verifica-se um maior desperdício de energia comparado
às etapas anteriores, podendo este fato ser observado pela sua baixa eficiência.
Contudo, uma vez que a energia elétrica avaliada restringiu-se sempre a mínima
possível, ainda assim o custo total do sistema à eletricidade ficaria superior.
Diante da análise que foi proposta, estando baseada no conhecimento da energia
teórica fornecida pela queima do GLP, propõe-se como estudo uma avaliação
alternativa que considere o potencial real de energia fornecida pela combustão,
comparando-o assim com o valor utilizado para a secagem.
Tendo em vista os resultados obtidos, podemos concluir que o objetivo proposto foi
alcançado e que os mesmos servem como base para fomentar o desenvolvimento e
aplicação do ciclone para secagem de Tetra Pak, caracterizando-se como um
processo competitivo, devido à alta eficiência tanto na secagem como no consumo
energético.
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9 LIMITAÇÕES DO TRABALHO

É necessário salientar que a execução deste estudo encontrou diversas dificuldades,
podendo-se listar:
• A distância de 174 km da residência dos autores ao local de execução da
pesquisa dificultou a obtenção de informações complementares, cuja percepção da
necessidade

das

mesmas

apareceu

durante

a

modelagem

do

sistema,

impossibilitando também um maior numero de experimentos;
• A instrumentação local disponível próximo ao ciclone, por vezes, impossibilitou a
coleta de dados de maior confiabilidade ou mesmo era ausente, forçando os autores
a diversas considerações;
• O ciclone utilizado foi projetado para secar bagaço de cana de açúcar. Desta
forma, alguns aspectos construtivos divergem em relação ao que seria necessário
para o Tetra Pak. Além disso, o mesmo estava em fase de testes, sendo o
alimentador como o ponto de maior dificuldade, uma vez que exigiu habilidade
manual do operador, forçando a uma aproximação;
• Apesar de contar com ampla assistência e boa vontade de todos os envolvidos na
realização dos testes, a disponibilidade do equipamento foi restrita e o tempo
disponível para a execução dos experimentos limitada;
• Devido ao equipamento estar em fase de testes, algumas informações foram
preservadas pela empresa, justificadas como segredo industrial. Além disso, por
exigência da empresa, poucas fotos puderam ser tiradas no local.
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APÊNDICE A - Resultados obtidos com as subamostras coletadas

Tabela 14 – Valores referentes à 1ª visita.

Amostra

Massa da subamostra (g)

Massa de

Umidade

Antes

Depois

água (g)

(%)

A1

1104,014

220,217

883,797

80,053

A2

996,706

185,284

811,42

81,410

B1

212,783

146,262

66,52

31,262

B2

316,451

222,778

93,67

29,601

C1

182,489

156,633

25,86

14,169

C2

240,108

209,483

30,63

12,755

D1

89,022

87,727

1,30

1,455

D2

103,230

102,496

0,73

0,711

Fonte: Os autores.

Tabela 15 – Valores referentes à 2ª visita.

Amostra

Massa da subamostra (g)

Massa de

Umidade

Antes

Depois

água (g)

(%)

E1

165,595

64,527

101,068

61,033

E2

132,431

55,558

76,873

58,048

F1

80,921

54,381

26,54

32,797

F2

111,41

73,533

37,877

33,998

G1

69,622

59,084

10,538

15,136

G2

66,698

57,742

8,956

13,428

H1

66,153

63,571

2,582

3,903

H2

73,602

70,103

3,499

4,754

ECO

54,071

53,410

0,661

1,222

Fonte: Os autores.
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APÊNDICE B - Fatores relacionados à perda de carga na linha do ciclone

Tabela 16 – Coeficiente K e comprimentos equivalentes.

Componentes

Quant.

Comprimento(m)

K

Le/D

Difusor de 6” – 8"

1

0,24

0,22

-

Bocal de 8” – 6”

1

0,24

0,2

-

Bocal de 6” – 4”

1

0,145

0,22

-

Difusor de 4” – 6”

1

0,145

0,3

-

Curvas raio longo 90º

2

-

-

21,5

Tubo 6”

n/a

6,6

-

-

Tubo inox 8”

2

0,35

-

-

Tubo aço 8”

1

0,44

-

-

Fonte: Os autores.
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APÊNDICE C – Resultados relevantes

Tabela 17 – Resultados avaliados.

Variável

Simbologia

Pressão total adicionada pelo ventilador [Pa]

Resultados
2000,56

`

Pressão atmosférica [kPa]
Pressão do escoamento no ciclone [kPa]

101,325
102,28

Temperatura ambiente [°C]

Q

Temperatura de saturação da água [°C]

Ql

`u

30
100,4

Vazão volumétrica de ar [m³/min]

12,9

Velocidade do ar no trecho de 4” [m/s]

>

26,3

Velocidade do ar no trecho de 6” [m/s]

S

11,85

Velocidade do ar no trecho de 8” [m/s]

“

6,64

DES

78167

Reynolds no tubo de 8” depois do queimador

DE“+

58529

Reynolds no tubo de 8” antes do queimador

DE“

84282

Densidade do ar à 30ºC [kg/m³]

'

,ƒ

1,201

Densidade do ar à 100,4ºC [kg/m³]

'

,„

0,947

Viscosidade do ar à 30ºC [Pa.s]

G

,ƒ

1,872x10

Viscosidade do ar à 100,4ºC [Pa.s]

G

,„

2,69x10

Reynolds na linha de 6” do ciclone

UVU

Velocidade do escoamento na entrada do ciclone [m/s]
Perda de carga na linha do ciclone [Pa]

(

Perda de carga no ciclone [Pa]

(

-5

-5

1,72
a

395,689

UVU

126,313

Fator de atrito para o tubo de 6”

*S

0,02081

Fator de atrito para o tubo de 8”

*“

0,02101

Fator de atrito para o tubo de 8” inox

*“ƒ

0,01930

Viscosidade do GLP (propano) a 1 atm e 20°C [Pa.s]

G

7,9x10

Pressão na linha primária de GLP [kPa]

)J
K

-5

150
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Variável

Simbologia

Perda de carga do regulador ao rotâmetro [kPa]
Pressão do escoamento no rotâmetro [kPa]

(

))
)J

Resultados
0,084
149,916
0,00044

Vazão volumétrica de GLP [m³/s]
Densidade do GLP [kg/m³]

'

2,1

Reynolds para a tubulação de GLP

DE

7834

Fator de atrito para a tubulação de GLP

*

0,036

Massa molar do GLP [kg/kmol]

”

51,1

Constante universal dos gases [Kj/kmol.K]

iD

8,314

Calor específico do ar à pressão constante [Kj/kg.K]

wx,

1,01772

Calor específico do sólido à pressão cte. [Kj/kg.K]

wx,l

0,182

Poder calorífico inferior do GLP [Kj/kg]

‡ˆ‰

46040

Entalpia da água no estado 2 [Kj/kg]

y

125,76

Entalpia da água como líquido saturado em 3 [Kj/kg]

y:\

420,9

Entalpia da água como vapor saturado em 3 [Kj/kg]

y:

2676,8
1,528

Velocidade do escoamento de GLP [m/s]
Rugosidade do aço [mm]

C

0,046

Temperatura no estado I [°C]

Qƒ

30

Temperatura no estado II [°C]

Q„

100,4

Coeficiente de afastamento energético global [%]

••

112,06

Calor específico do polietileno à pressão cte. [Kj/kg.K]

wx,x

0,002

Calor específico do alumínio à pressão cte. [Kj/kg.K]

wx,

Coeficiente de perda de carga no ciclone

TUVU

Fonte: Os autores.

\

0,9
72,98
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ANEXO A – Equação de Bernoulli

De acordo com FOX(2006), a equação de Bernoulli é uma relação útil e poderosa
para análise de escoamento de fluidos, pois relaciona as variações de pressão com
aquelas de velocidade e de elevação ao longo de uma linha de corrente. Entretanto,
ela fornece resultados corretos apenas quando atende razoavelmente a 4 quatro
restrições: escoamento permanente, incompressível, sem atrito e ocorrendo ao
longo de uma linha de corrente. Assim sendo, pode-se utilizar a sua relação:
x

!

<

,-

< –—

w˜™št›™tE

g : aceleração da gravidade [m/s²]
z : elevação [m]

Ou seja, sob essas condições consideradas, a variação da pressão, velocidade ou
elevação do escoamento irá alterar a quantia energética de pelo menos um outro
termo da equação, de forma que a energia total entre esses dois estados se
mantenha constante.
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ANEXO B – Número de mach

O número de Mach é uma ferramenta importante empregada para decidir se
determinado escoamento de gás pode ou não ser estudado como um escoamento
incompressível. Se Mh < 0,3, as variações de massa específica são no máximo de
3% e o escoamento é assumido como incompressível. Para o ar padrão, isso
corresponde a uma velocidade abaixo de 100 m/s.
O Número de Mach é definido como:

”y

,œ
U•

onde Vg é a velocidade do gás e cs é a velocidade do som naquele meio.
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ANEXO C - Relações para perda de carga localizada

Tabela 18 – Comprimentos equivalentes para válvulas e acessórios.

Fonte: Fox e McDonald (2006).
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ANEXO D - Análise da 1ª lei da termodinâmica

A partir da definição de um volume de controle, permite-se estimar as principais
trocas energéticas e/ou estados na fronteira. Considerando um escoamento
permanente, a pressão constante e variações de energia cinética e potencial
desprezíveis, chega-se a relação:

v L ž < ∑d

(†

y

L ∑ dl

V

yl

V

(D.1)

Δ† : taxa de variação energética no interior do volume de controle [kW]
v : fluxo de calor [kW]

ž : fluxo de trabalho [kW]

dl V : vazão mássica saindo [kg/s]

yl V : entalpia de saída [kJ/kg]

d

: vazão mássica entrando [kg/s]

y

: entalpia de entrada [kJ/kg]

Considerando um regime permanente e ausência de trabalho, tem-se que:

0e ž

(†
v

∑ dl

V

Assumindo wx,

yl V L y

0
yl V L ∑ d

y

(D.2)

e wx,l constantes e o ar como um gás ideal, aplica-se para ambos:

wx

NQl V L Q

R

(D.3)

Logo, substituindo (D.3) em (D.2):
v

d

wx,

NQ: L QK R < dl

wx,l

NQ: L Q R < d

Ny: L y R

(D.4)

