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RESUMO 

 
A análise fluidodinâmica de secadores industriais de grãos do tipo torre de leito fixo com fluxo misto, 

por meio de técnicas computacionais (CFD), se faz necessária para auxiliar os projetos de tais equipamentos 
ao contribuir para a redução de custo de secagem que envolve a produção de grãos. É apresentado, neste 
trabalho, o desenvolvimento de solução utilizando CFD para análise do escoamento de ar em um secador. A 
influência do modelo k-ω SST de escoamento turbulento para ar na entrada e saída do secador foi investigada. 
A região do secador ocupada por grãos foi tratada como um meio poroso de escoamento laminar, tendo para 
o modelo uma geometria simplificada com a torre considerada como meio poroso e a entrada e saída de ar 
como domínio fluido turbulento. O escoamento foi tratado em regime permanente e isotérmico. Vazão e 
pressões do secador foram utilizadas conforme parâmetros de projeto. Para comparação do modelo CFD, foi 
obtido, experimentalmente, o perfil de velocidade na entrada do secador, o qual apresentou resultados com 
boa concordância entre o modelo numérico e experimental O modelo obteve resultado satisfatório para a 
validação computacional do escoamento de ar no secador apresentando boa convergência exigindo pouco 
esforço computacional, sendo adequado para a simulação de secadores em escala industrial, quanto ao seu 
escoamento de ar por meio de uma torre, operando com soja em leito fixo em regime permanente e isotérmico. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Escoamento Turbulento; Leito Fixo; Meio Poroso; Método Computacional; Secador de 
Soja. 

 

1. INTRODUÇÃO: 

 
 A produção agrícola de grãos é um impulsionador da economia mundial, gerando 

empregos diretos e indiretos, além de suprir grande parte da demanda por alimentos 
necessários ao sustento e desenvolvimento da população mundial. A industrialização dos 
grãos se faz necessária para o melhor condicionamento e aproveitamento de suas 
propriedades para os diversos fins de utilização na indústria alimentícia e outros produtos 
de diversas aplicações. Para que os grãos produzidos possam ser comercializados e 
industrializados, os processos de secagem representam papel importante para o controle 
dos custos produtivos, além de possibilitar melhor qualidade de armazenamento e 
transporte dos grãos, visto que grande parte da umidade é retirada nesse processo de 
secagem, o que reduz os possíveis danos aos grãos por diversos agentes físicos e 
biológicos. 

Para preservar grandes quantidades de grãos para armazenamento a longo prazo, 
os secadores do tipo torre de fluxo misto são cada vez mais utilizados em todo o mundo 
Brooker et al.(1992) podendo operar em regime continuo de escoamento de grãos e de 
fluxo de ar, bem como operar em regime de batelada com leito fixo de grão e fluxo contínuo 
de ar. Os componentes do secador que forem construídos ou arranjados de forma errônea 
ou desfavorável podem causar problemas de fluxo de grãos e de ar com grande 
permanência de tempo no secador, tendo assim, condições de secagem não homogêneas 
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com elevado consumo de energia e perda de qualidade devido a secagem não uniforme do 
grão (SCAAR et al., 2016). Portanto para evitar uma secagem irregular, é importante 
compreender os fenômenos físicos que ocorrem no secador, como o fluxo de ar por meio 
do leito de grãos que é afetado pela geometria do secador e da torre de secagem de grãos. 
O objetivo torna-se então, melhorar o design do secador e o processo de secagem, a fim 
de garantir a qualidade do produto e minimizar o desperdício de energia. 

Muitos dos trabalhos de pesquisa publicados sobre secagem em fluxo misto têm se 
concentrado em aumentar o desempenho do secador e preservar a qualidade do produto 
por meio da melhoria de controle do secador (BRUCE, 1984; COURTOIS et al., 2001). Para 
modelagem em regime transiente em secadores de leito fixo, diferentes abordagens têm 
sido desenvolvidas, como os modelos unidimensionais de Sun e Woods (1997) e o modelo 
bidimensional de Sitompul et al. (2003). Entretanto, recentemente foram apresentados 
estudos transientes em secadores de leito fixo por Bathiebo et al. (2009) e Hemis et al. 
(2011). Esses modelos obtiveram sucesso em predizer o comportamento do fluxo de ar em 
secadores de leito fixo. Na abordagem de regime permanente, podemos citar o trabalho de 
Kowalski e Pawlowski (2010) que apresenta um modelo matemático para a secagem 
convectiva estacionária e intermitente. Um modelo matemático para secadores de grãos de 
fluxo misto foi desenvolvido por Khatchatourian et al. (2013) para simular o desempenho do 
secador com e sem recirculação de ar. Podemos ainda citar Cao et al. (2007) que 
desenvolveram um modelo de simulação bidimensional e investigaram a influência da 
geometria do corpo do secador e a altura da torre de secagem no desempenho do 
equipamento. 

Estudos iniciais sobre o fluxo de ar em leitos de grãos foram realizados na década 
de 50 por Matthies (1956) que estudou a queda de pressão de grãos armazenados durante 
sua ventilação, e posteriormente, na década de 60, surgiram as primeiras simulações sobre 
o padrão de fluxo de ar em grãos armazenados com ventilação realizadas por Brooker 
(1961) acompanhadas de medidas de queda de pressão. Já nas décadas de 70 e 80, 
modelos de simulação para o fluxo de ar e a queda de pressão em leitos de grãos foram 
publicados por Thorpe e Hunter (1977), Smith (1982) e Hunter (, 1983). Depois de muitos 
anos, a distribuição do fluxo de ar em secadores de fluxo misto entrou no foco de pesquisa 
e desenvolvimento. Olesen (1987), Cenkowski et al. (et al., 1990), e Sun e Arnauld (1991) 
investigaram experimentalmente e simularam a distribuição de fluxo de ar no leito de grãos 
entre as zonas de entrada e saída em secadores de fluxo misto. 

Para as simulações tridimensionais (3D) temos os trabalhos de Rupesh e Jyeshtharaj 
(2008), Prukwarun et al. (2013) e Scaar et al. (2016) que analisaram o comportamento do 
escoamento de ar pelo leito fixo de grãos tratado como um meio poroso levando em 
consideração os modelos turbulentos de escoamento para o ar no secador resultando em 
simulações CFD satisfatórias para entender o comportamento fluidodinâmico de 
escoamento em secadores do tipo torre de fluxo misto. 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma solução CFD para simulação e projeto 
de equipamentos de secagem quanto ao comportamento do escoamento do fluido em 
termos de velocidade, dentro e fora da torre de secagem em secadores industriais de leito 
fixo com fluxo misto. Foi utilizado o modelo de meio poroso para a simulação CFD, 
validando o modelo com dados experimentais obtidos em um equipamento industrial 
operando em regime de leito fixo. Análise do comportamento da velocidade foi efetuada 
para verificar o comportamento do secador, tendo como ponto de validação o perfil dos 
contornos de velocidade na entrada do secador. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
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A proposta do trabalho foi avaliar o escoamento fluidodinâmico do ar em termos de 
sua distribuição de velocidade dentro de um secador industrial do tipo torre de fluxo misto, 
onde a torre está cheia de grãos de soja em estado estacionário e empacotados. Podemos 
considerar essa torre carregada como um meio poroso por onde o ar e atravessa, do sentido 
de maior pressão para o de menor pressão, por meio de um campo fluido definido pela 
entrada e pela saída do secador. 

Este secador opera em regime permanente de escoamento com exaustão por meio 
de quatro exaustores no topo da zona de resfriamento que somam uma vazão definida pelo 
fabricante de 180.000 m³.h-1 o que pelo diâmetro de 1,26 m de seção de exaustão de cada 
exaustor nos dá uma velocidade média de aproximadamente 10 m.s-1 por exaustor. A 
depressão de trabalho na zona de resfriamento do secador é definida pelo fabricante como 
30 mmCA (294 Pa). O ar entra no secador por meio de uma seção retangular na base da 
zona de aquecimento com uma área de 7,5624 m² que é conectada a fornalha do secador 
que fornece o ar aquecido entrando no secador. A depressão de trabalho na zona aquecida 
do secador é também definida pelo fabricante como 18 mmCA (176,4 Pa). Ainda na zona 
de aquecimento (entrada do secador) existe uma subzona que pode ser utilizada hora para 
aquecimento, hora como zona de resfriamento da torre que possui uma depressão de 
trabalho definida pelo fabricante de 22 mmCA (215,6 Pa). A saída de ar do sistema se dá 
por meio da zona de despoeiramento do secador que é composta por uma zona externa ao 
domínio de secagem que contem ciclones e geometria que favorece a decantação de 
particulados sólidos da corrente de ar antes que o mesmo seja lançado na atmosfera. Como 
a zona de despoeiramento e a fornalha, não fazem parte do domínio de secagem, elas 
serão desprezadas do estudo, visto que não influenciam o domínio de estudo em suas 
fronteiras. A figura 1 ilustra o arranjo descrito anteriormente para o secador. 
 

 
Figura 1 - Esquemático do secador tipo torre de fluxo e seus componentes. 

 
O desenvolvimento experimental foi focado na definição do contorno de velocidade 

na entrada do secador que foi coletada no interior do secador, visto que a operação se 
realizou com o secador com leito fixo e empacotado de soja e ar a temperatura ambiente 
com a vazão de trabalho de 180.000 m³.h-1. 

Para a coleta das velocidades que compuseram o contorno de velocidade de entrada 
do secador foi utilizado anemômetro digital do tipo hélice da marca Minipa do modelo MDA-
11. O anemômetro possui um intervalo de trabalho para temperatura de 0 a 60 °C, com 
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faixa de trabalho de leitura de velocidade entre 0 a 30 m.s-1, com resolução de 0,01 m.s-1 e 
precisão de 3% do fundo de escala. O mapeamento das velocidades na entrada do secador 
foi efetuado dividindo-se a área da zona de entrada em uma malha de 14x3 definindo-se 
seus pontos de coleta do valor de velocidade em função do comprimento e altura da área 
de seção montando-se uma tabela de referência para posterior preenchimento com os 
dados coletados. 

Para desenvolvimento computacional, foi avaliado cada passo da estrutura de 
modelagem CFD para construção de um modelo computacional que pudesse reproduzir os 
fenômenos de escoamento do fluido no secador alvo do estudo. Para tanto, foi utilizado o 
software ANSYS-Fluent, e desenvolvido o modelo conforme o pacote de solução 
computacional para escoamentos fluidos FluidFlow-Fluent, composto pelas etapas de 
criação da geometria (Geometry), criação da malha de controle (Mesh), formulação das 
configurações de modelamento (Setup), solução computacional (Solution), e por fim, 
análise dos resultados (Results) (ANSYS, 2018). 

A geometria foi definida por meio da estrutura do secador, objeto do trabalho, 
desprezando as dimensões e elementos não essenciais, definindo as condições de 
contorne de entrada, de saída, de paredes e internas, como a torre do secador. A malha de 
controle foi adotada levando-se em consideração os seguintes parâmetros: 
- Uso de malha não estruturada composta por elementos lineares e quadráticos com o 
máximo de refinamento possível (relevance = 100); 
- Função de tamanho definido como adaptativa, com centro de relevância refinado e de 
transição lenta, tendo o centro do ângulo de extensão refinado; 
- A qualidade de construção da malha foi considerada com o máximo de suavização 
possível; 
- Foi aplicado o método de varredura (sweep method) na geometria para as áreas que 
apresentam essa característica de varredura de malha, com o intuito de gerar uma malha 
mais homogênea possível; 

A modelagem e a simulação baseou-se em uma solução geral para um modelo de 
regime estacionário, fundamentado no cálculo de pressão e de velocidades absolutas sem 
a interação de gravidade. O fluido é o ar considerado como gás ideal e o leito de grão dentro 
da torre foi tratado como meio poroso em regime laminar de escoamento (PRUKWARUN 
et al., 2013). O modelo SST-k-ω (Shear Stress Transport) de turbulência foi utilizado para 
descrever o comportamento do ar nas zonas de entrada e saída do secador (SCAAR et al., 
2016). O método de solução abordado foi o SIMPLE de segunda ordem Upwind. 

As equações governantes para o modelo aplicado são descritas abaixo: 
 

- Equação da continuidade: 
 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇. (𝜌 �⃗� ) = 0   

 
- Equação da conservação de momento: 
 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌 �⃗� ) + ∇. (𝜌 �⃗� �⃗� ) = −∇𝑝 + ∇. (𝜏̿) + 𝐹  

 

onde 𝐹  representa as forças externas aplicadas e o tensor de tensão 𝜏̿é definido como o 
tensor de tensão. 
 
- Equação de Blake-Kozeny para o meio poroso: 
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|∆𝑃|

𝐿
= −

1

𝛼
µ𝜈𝑠 

 
onde a permeabilidade (α) é dado por: 
 

𝛼 =
𝐷𝑃

2

150

𝜃3

(1 − 𝜃)2
 

 
tendo o diâmetro médio da partícula (𝐷𝑃) igual a 7 mm e a porosidade (θ) da soja como 
0,361. 
 
- Equações do modelo SST-k-ω respectivamente para k e ω: 
 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕

𝜕𝑋𝑖

(𝜌𝑘𝑢𝑖) =
𝜕

𝜕𝑋𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑋𝑗
] + 𝐺𝑘 − 𝑌𝑘 + 𝑆𝑘   

 
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝜔) +

𝜕

𝜕𝑋𝑗
(𝜌𝜔𝑢𝑗) =

𝜕

𝜕𝑋𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜔
)

𝜕𝜔

𝜕𝑋𝑗
] + 𝐺𝜔 − 𝑌𝜔 + 𝐷𝜔 + 𝑆𝜔   

 
com o incremento da equação de viscosidade turbulenta dada por: 
 

𝜇𝑡 =
𝜌𝑘

𝜔

1

max [
1
𝛼∗ ,

𝑆𝐹2

𝛼1𝜔
]
   

 
onde: 
 

𝐹2 = 𝑡𝑎𝑛𝑔ℎ {(max [2
√𝑘

0,09𝜔𝑦
 ,

500𝜇

𝜌𝑦2𝜔
 ])

2

} 

 
onde 𝐺𝑘representa a geração de energia cinética turbulenta para o gradiente de velocidade 
média; 𝐺𝜔 representa a geração de ω; os termos 𝜎𝑘 e 𝜎𝜔 são as constantes turbulentas de 
Prandtl para k e ω respectivamente; 𝑌𝑘 e 𝑌𝜔 representam a dissipação de k e ω durante a 

turbulência; Dω representa o termo de difusão cruzada; 𝜇𝑡 é a viscosidade turbulenta; y é a 
distância até a próxima superfície; S é módulo do tensor médio de taxa de deformação e Sκ 
e Sω são constantes definidas pelo usuário (ANSYS, 2018). 
 

3. RESULTADOS E DISCUÇÕES 

 
Para desenvolvimento do trabalho obteve-se a geometria do secador desprezando 

as dimensões e elementos que não eram essenciais ao estudo do domínio, definindo as 
zonas porosas e fluídas do secador (figura 2). Para compreensão e estudo dos resultados 
nomeou-se o domínio fluido em suas três zonas sendo representadas na figura 2. 
 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 
Figura 2  - Definição do domínio fluido e poroso da geometria do secador. 

Legenda: a) vista de frente, na qual os contornos amarelos representam a zona porosa e os transparentes a 
zona fluida do domínio; b) visão em 3D com maior detalhamento. 

 

Também se obteve as condições de contorno de entrada e de saída; e a torre do 
secador como condição de parede (figura 3). 
 

 
Figura 3 - Detalhes das condições de contorno da torre, entrada e saída do secador. 

Legenda: a) superfícies da torre de secagem como condição de contorno de parede; b) superfície que 
define a entrada de ar no secador como condição de contorno de entrada e c) superfícies que definem os 

quatro exaustores do secador como condição de contorno de saída. 

 
A malha de controle apresentou-se com mais de 90% de elementos tetraédricos, 

onde os 10% restantes são compostos de elementos hexaédricos e piramidais. A malha 
apresentou boa qualidade de elementos e de ortogonalidade com baixa deformação de 
elementos. 
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O modelo de turbulência adotado SST-k-ω apresentou convergência para todos os 
parâmetros com os resíduos abaixo de 1,3x10-3 (continuidade, velocidade nos eixos, k e ω) 
após 2000 iterações com uma diferença no fluxo de massa de entrada e saída na ordem 
de 0,0022 kg.s-1. 

Utilizando a configuração projetada para a coleta de dados experimentais, foi 
extraído da simulação os valores de velocidade para a entrada do secador nos mesmos 
pontos (nós) de contorno dos dados experimentais, obtendo assim, os gráficos de contorno 
de velocidade para a entrada do secador de acordo com as figuras 4 e 5. 
 

 
Figura 4 - Contorno de velocidade na malha de entrada do secador – modelo SST-k-ω. 

 

 
Figura 5 - Contorno de velocidade na malha de entrada do secador – dados experimentais. 

 
Os dados do modelo, bem como os dados experimentais, apresentam o mesmo 

comportamento observado nos gráficos de contorno (figuras 4 e 5). As velocidades tendem 
a ser ligeiramente mais elevadas, conforme avançam para o lado da torre de secagem. As 
velocidades na posição central no eixo horizontal de medidas que representa o lado 
próximo a torre e o meio da área da seção de entrada de ar no secador, respectivamente, 
apresentam menor desvio e erro absoluto entre o modelo e os dados experimentais, 
enquanto a posição abaixo do eixo horizontal representa a entrada mais afastada da torre 
de secagem que apresenta desvio e erro entre o modelo e os dados experimentais mais 
elevados, representando um desvio do modelo em relação aos dados experimentais. 

 As diferenças para as medições efetuadas no eixo horizontal na posição central 
oscilaram em valores absolutos de velocidade entre 0,04 a 0,9 m.s-1, representando um 
desvio máximo de 15% nos valores medidos, enquanto as medições efetuadas para a 
posição abaixo no eixo horizontal tiveram um desvio de velocidade absoluto entre 0,05 e 
1,84 m.s-1, o que representou um erro máximo de 47% para os valores medidos. A 
velocidade média na entrada do secador ficou em 6,57 m.s-1 para o modelo. Valor 
suficientemente próximo para a validação do modelo simulado quando comparado com o 
valor de velocidade para uma vazão de trabalho de 50 m³s-1 na entrada do secador de 6,61 
m.s-1. 

Os perfis de contorno criados por meio dos dados de velocidade obtidos para a 
malha proposta, tanto no modelo simulado, quanto nos dados obtidos experimentalmente 
apresentam contornos similares de velocidade, nos quais os contornos apresentam 
velocidades mais elevadas na seção próxima a torre de secagem caindo ao longo do perfil 
distanciando-se da torre. É seguro dizer que o modelo é suficiente para predizer o 
comportamento de velocidade na entrada do secador o que representa que a simulação é 
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apta para predizer as velocidades em todo o campo vetorial do secador em seus contornos 
e linhas de contorno. 

Os contornos para a velocidade no interior secador, apresentam as velocidades mais 
elevadas na zona de entrada do secador na ordem de 7 m.s-1 fluindo pela zona centro-
superior do eixo y atravessando o leito e se mantendo mais elevada na mesma zona centro-
superior da saída do secador em direção aos exaustores com valore médios na ordem 3,5 
m.s-1, chegando a velocidade de saída de 10 m.s-1 nos exaustores (Figura 6). 

Conforme os contornos aproximam-se do leito e das paredes do secador, sua 
velocidade diminui, tendendo a zero. O comportamento é condizente com o esperado 
fisicamente para escoamento de fluidos visto a interação de forças viscosas no meio fluído. 
Fato importante também é o regime de exaustão de ar no secador que corrobora o 
comportamento fluidodinâmico da zona fluida do secador com maiores velocidades nas 
regiões centrais e superiores do secador visto que a perda de carga imposta pelo leito fixo 
de soja forçando sucção (exaustão) do ar por essa região. Podemos ainda verificar na figura 
6 o comportamento onde as velocidades apresentam valores mais elevados nas regiões 
próximas a torre de secagem com tendência de redução quando se afasta da torre. Um 
fator que influencia neste comportamento da velocidade é devido a geometria do secador 
quanto a posição dos exaustores e do afunilamento do secador na zona de entrada de ar 
conforme sua altura é elevada. Na figura 6 b) podemos verificar a queda de velocidade para 
o interior da zona porosa. 
 

 
Figura 6 - Perfil do contorno de velocidades no secador. 

Legenda: a) contorno de velocidade passando pela zona fluida da torre; b) contorno de velocidade 
passando pela zona porosa da torre. 
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A velocidade no interior da torre não teve valores superiores a 2,5 m.s-1 para zona 
fluida, no qual seu valor médio foi na ordem de 1,25 m.s-1

, chegando a valores próximos de 
zero nas zonas de fluxo morto de ar por meio da torre de secagem, bem como nas paredes 
do secador, conforme sua geometria. As velocidades no meio poroso no interior da torre 
oscilaram entre 0 e 0,26 m.s-1

, como pode ser visto na figura 7, esse comportamento se 
reproduz por todas as regiões da torre, excluindo as zonas mortas de fluxo de ar, que, de 
acordo com a geometria do secador que ficaram próximas de zero. A figura 7 apresenta 
detalhes dos contornos e vetores de velocidade para o meio poroso. Fica nítido o 
comportamento de fluxo misto no interior da torre de grão (meio poroso). 
 

 
Figura 7 - Contorno e vetores de velocidade no meio poroso. 

Legenda: a) contorno de velocidades no meio poroso; b) vetor velocidades no meio poroso. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4. CONCLUSÃO 

 
O presente artigo avaliou o comportamento do escoamento fluidodinâmico em 

relação a velocidade de escoamento em um secador do tipo torre de fluxo misto com leito 
fixo, operando em regime permanente e isotérmico por meio de técnicas de CFD. Os 
resultados da simulação efetuada com o modelo de turbulência SST-k-ω foram comparados 
com dados experimentais de velocidade para a validação do modelo, onde: 
- A velocidade média de entrada do secador para a simulação experimental apresentou 
valores muito próximos sendo: 6,57 m.s-1 para o modelo e 6,61 m.s-1 para a simulação 
experimental, representando um erro absoluto de 0,6%; 
- As velocidades de entrada do secador simulada e experimental apresentaram um erro 
absoluto de 15% para a condição de contorno de entrada nas regiões de maior velocidade 
longe da influência das paredes da seção de entrada; 
- Os contornos de velocidade na entrada do secador apresentam comportamento similar, 
tanto na simulação, quanto nos dados experimentais, como pode ser visto nas figuras 4 e 
5. 

Com essas constatações, conclui-se que o objetivo principal do trabalho foi 
alcançado a partir da compreensão que o método computacional de CFD para modelos 
turbulentos SST-k-ω com aplicação de meios porosos podem ser aplicados nas simulações 
e nos projetos de secadores do tipo torre de fluxo misto, operando em leito fixo para a 
avaliação do comportamento do perfil de velocidades do escoamento de ar. 
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