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APROVEITAMENTO DE CALOR DE CALDEIRAS PARA SECAGEM DE GRÃOS 

DE MILHO 

 

 

Rodrigo da Cruz Marques Moleiro  

  

 

 

RESUMO 

 

Este projeto tem como objetivo o estudo de um novo método para a secagem de grãos de 

milho, tendo como base para estudos a parceria com a Usina COOPERVAL, onde atualmente 

se utiliza carvão vegetal como fonte de aquecimento do ar para a secagem. Neste projeto, foi 

estudado como nova fonte de calor o vapor de água superaquecido e em alta pressão 

produzido pelas caldeiras existentes na usina. Também foi contemplado o dimensionamento 

de tubulações para o transporte de vapor, de um trocador de calor para o aquecimento do ar 

atmosférico e, por último, o dimensionamento de um novo ventilador. Apesar de serem 

necessárias novas estruturas para execução do projeto, almeja-se alcançar um retorno 

monetário em razão da economia de carvão vegetal. 

 

Palavras-chave: Dimensionamento. Vapor. Trocador.  

 

 

BOILER HEAT EXPLOITATION FOR CORN GRAINS DRYING  

 

ABSTRACT 

 

This project have as objective a study of a new approach for drying corn grains, using a 

partnership with COOPERVAL facility as base for studies, where currently vegetal coal is used 

as heat source for drying. In this project overheated water steam produced in the facility boilers 

was considered as the new heat source with high levels of pressure. It was also deliberated the 

pipeline scaling for steam transport, the heat exchanger for atmospheric air heating and at last a 

new fan sizing. Although it is necessary new estructures for this project, it aims a cost payback 

due to the vegetal coal savings.  

 

Keywords: Exchanger. Sizing. Steam. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A secagem de grãos se refere à retirada de humidade interna, possibilitando o 

armazenamento por um maior período, sem perdas, assim como uma maior concentração de 

matéria orgânica, o que torna processos como a produção do álcool de milho mais eficientes. 

Segundo Paulo Coradi (2016), o rendimento de etanol produzido por grãos após uma secagem 

a 80℃ é de 389,83 L ton-1, contra um rendimento máximo de 355,48 L ton-1 de grãos 

armazenados à temperatura ambiente. 

A COOPERVAL é uma usina de cana de açúcar sediada na cidade de Jandaia do Sul, 

Paraná, onde são produzidos etanol e açúcar. Recentemente ela iniciou a produção de álcool a 

partir do milho, tendo dentro de suas instalações um secador à lenha e silo para 

armazenamento. Este projeto foi realizado a partir de uma parceria com a usina, buscando 

uma otimização do processo com o objetivo de substituir o combustível atual da secagem pelo 

calor proveniente do vapor produzido pelas caldeiras existentes no final do processo da cana 

de açúcar. 

 Usualmente os combustíveis usados para secagem de grãos são gás natural e lenha 

ou carvão, este último usado na COOPERVAL. Entretanto, segundo José Antônio Portela 

(2001), a lenha é um combustível que normalmente tem sua combustão incompleta, gerando 

uma boa quantidade de contaminantes químicos que podem aderir aos grãos e à atmosfera.  

Observando toda a estrutura de uma usina de cana de açúcar, pode-se notar um 

grande potencial calorífico produzido a partir das caldeiras de bagaço de cana, que geram um 

grande fluxo de vapor superaquecido, com valores de temperatura e pressões elevados. Esse 

grande potencial já é usado para outros processos dentro da usina como, por exemplo, 

produção de energia elétrica e até mesmo a movimentação de turbinas a vapor usadas no 

processo de moagem da cana de açúcar. 

O processo de secagem de grãos é feito essencialmente, por equipamentos de 

limpeza e armazenamento, os quais não serão tratados em detalhes neste trabalho; de uma 

coluna de secagem, onde é realizado a troca de calor entre o ar aquecido e os grãos; um grupo 

aerotérmico, que consiste em fornalhas ou caldeiras, de ventiladores ou exaustores; e também 

dos difusores de ar. Como este projeto tem a intenção de substituir a fornalha de carvão 

utilizando parte do vapor de ar das caldeiras, o foco deste trabalho será o dimensionamento de 

tubulação, de um trocador de calor entre esse vapor e o ar, também de um novo ventilador que 

atenderá aos novos requisitos do processo. Serão mantidos alguns equipamentos já instalados 

na usina, como a coluna de secagem e a limpeza de grãos. 
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Em resumo, este trabalho busca a implantação de uma nova fonte de calor para a 

secagem dos grãos de milho usados para produção de etanol, gerando uma economia em 

gastos com lenha, e também a redução de poluentes causados pela queima desse carvão.  

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 Conceito de Caldeiras 

 

A primeira parte do projeto engloba os dados de saída de caldeiras, as quais a partir de 

uma queima de combustível, realizam o aquecimento de água e, assim, produzem vapor. De 

acordo com Botelho (2015), as caldeiras são constituídas por um reservatório no qual a água, 

a partir de um grande aquecimento, se transforma em vapor; tubos internos feitos de aço por 

onde escoam os gases aquecidos ou a água a ser aquecida; o queimador e alimentador de 

combustível que pode ser manual ou automático; os tubos de escape dos vapores e gases 

queimados e as válvulas. Podem ser usados diversos combustíveis, e os sistemas possíveis são 

abertos ou fechados. Nos sistemas abertos, o vapor é liberado diretamente na atmosfera, 

enquanto nos fechados esse vapor é reaproveitado. Existem quatro tipos: fogo tubular, água 

tubular, elétrica e fissão nuclear. A implementada na usina é um exemplo de caldeira água 

tubular.  

 

2.1.1 Caldeiras Água Tubulares 

 

Esse tipo se caracteriza por passagem de água como fonte fria nos tubos internos, os 

quais são envolvidos pelo calor proveniente da queima do combustível. Elas são usadas 

comumente em usinas termoelétricas.  
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Figura 1 – Esquema Caldeira Aguatubular 

Fonte: Botelho (2015, p 25) 

 

Em alguns casos, o vapor produzido pode ser submetido a um superaquecimento, o 

qual o transforma em vapor seco (sem condensado) e pode elevar a altas temperaturas (até 

400℃) (BOTELHO, 2015).   

Para início do projeto, foi necessário analisar as fontes de calor existentes. Encontram-

se instaladas na usina duas caldeiras que utilizam o bagaço da cana de açúcar como 

combustível, elas possuem a capacidade média somada de produção de 170.000 m3/h, com 

uma temperatura de 300℃ e uma pressão de 21kgf/cm2. A maior parte desse vapor é utilizado 

no processo de moagem, movimentando quatro turbinas a vapor, entretanto, parte dele é 

utilizado em outros subprocessos da empresa como, por exemplo, a produção de energia 

elétrica ou a secagem de DDG, um subproduto do milho após a produção de álcool. Para esse 

processo, uma parte de vapor é canalizado, passando por uma válvula de rebaixamento de 

pressão para 10 kgf/cm2. Por questões de aproveitamento de equipamentos, foi adotada essa 

válvula para o vapor utilizado no processo, o qual será a fonte de quente do trocador de calor 

que será instalado para a secagem dos grãos de milho.  

A conexão entre a válvula de pressão e a entrada do trocador de calor será realizada 

por tubos de Schedule 40, por questões de padronização com outras ligações presentes na 

usina. O dado principal a ser obtido pelo dimensionamento do tubo é a perda de energia e a 

perda de calor pelo escoamento, uma vez que esses dados são imprescindíveis para o estudo 

do trocador de calor. 
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2.2 Conceito de trocadores de calor  

 

Os trocadores de calor são equipamentos em que, a partir de dois fluidos com 

temperaturas diferentes separados por uma parede normalmente metálica, ocorre uma 

transferência de calor que causa o resfriamento da fonte quente e o aquecimento da fonte fria. 

As aplicações desses equipamentos são diversas podendo se usadas tanto em indústrias quanto 

no dia a dia, nos ares-condicionados, por exemplo. De acordo com Braga Filho (2020), a 

classificação depende do tipo de escoamento e do tipo de construção do trocador. Os dois 

tipos de escoamento são em paralelo ou contracorrente. Os tipos de construção possíveis 

englobam os trocadores tubulares, com ou sem aletas, e o modelo de cascos e tubos.  

 

2.2.1 Escoamento Paralelo 

 

Neste tipo, o fluxo de ambos os fluídos ocorre no mesmo sentido, ou seja, eles entram 

e saem do trocador no mesmo lado, possuem uma média de temperatura alta no início do 

escoamento e podem chegar a uma diferença quase nula no final; neste caso, a temperatura do 

fluido a ser aquecido nunca supera a do fluido quente (BERMAN, 2019). 

 

 

 

Figura 2 – Escoamento Paralelo 

Fonte: Berman, Theodore L (2019) 

  

2.2.2 Escoamento Contracorrente 

 

Os fluidos escoem em sentidos opostos, havendo uma diferença de temperatura menor 

que o paralelo, uma vez que a transferência de calor ocorre entre as parcelas mais quentes e 

mais frias dos fluidos. Neste caso, a temperatura do fluido pode superar a do fluido quente. 
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Figura 3- Escoamento Contracorrente 

Fonte: Berman, Theodore L (2019) 

 

2.2.3 Trocador Casco e Tubo 

 

Esses trocadores possuem uma ampla utilização, podendo apresentar diversos 

tamanhos e aplicações. A transferência de calor ocorre entre as superfícies dos tubos por onde 

escoem um dos fluidos, enquanto o outro escoe entre os limites externos desses e o casco do 

trocador. Seus componentes principais são: casco, onde os tubos são instalados interiormente, 

cabeçotes, espelhos, chicanas e juntas de expansão. Outra característica que tem grande 

influência na eficiência é a disposição dos tubos, a qual pode ser triangular e quadricular. A 

escolha influencia na facilidade de limpeza e manutenção.  

 

 

 

Figura 4 – Trocador Casco e Tubo 

Fonte: COELHO (2018 p. 216) 
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Analisando a diferença entre os fluxos do projeto, é possível notar uma grande 

diferença de massa entre o ar a ser aquecido e a parcela de vapor que será utilizada como 

fonte quente, por isso o trocador de casco e o tubo com escoamento contracorrente foram 

escolhidos, por possibilitar uma maior e mais homogênea transferência de calor. Os dados 

importantes a serem retirados do dimensionamento são a área e a perda de carga interna do 

trocador, a qual será necessária para calcular o ventilador a ser usado para fornecer energia ao 

ar da secagem.  

 

2.3 Conceito de Ventiladores 

 

Os ventiladores estão classificados dentro das turbo máquinas, onde há transformação 

de energia elétrica em energia mecânica. Segundo Fernandes Filho (2015), por não haver 

fonte de calor, a diferença de temperatura na entrada e saída é praticamente nula, assim como 

a diferença de pressão do fluido normalmente é baixa, considerando a lei universal dos gases, 

o volume específico também tem alteração desprezível.  

As turbo máquinas são constituídas pelo rotor, que é formado por um disco rotativo 

com pás. A rotação é causada normalmente por um motor elétrico (FILHO, 2015). Após o 

início do movimento, o fluido começa a ganhar energia cinética que, após a saída, é 

transformado em energia piezométrica (pressão). 

Os ventiladores podem ser classificados em radiais centrífugos ou axiais. O que difere 

os dois é a direção de saída do fluido: enquanto nos ventiladores centrífugos o fluido sai 

perpendicularmente à entrada, nos axiais a saía se dá na mesma direção. Como os ventiladores 

axiais são empregados para baixas pressões e no projeto deverá ser somado a perda de carga 

do silo com a interna do trocador de calor, o ventilador usado no projeto será do tipo 

centrífugo. 

 

2.3.1 Ventilador Centrífugo Pás Retas 

 

Podem desenvolver pressões altas e serem usados em fluidos com partículas sólidas, já 

que suas aletas permitem a separação. Possuem custo baixo em relação aos outros tipos, 

entretanto possuem uma baixa eficiência e produzem alto nível de ruído. Outra desvantagem é 

sua eficiência, que atinge seu valor máximo em valores pequenos de vazão (Bistafa, Sylvio R. 

2015). 
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Figura 5 – Ventilador Centrífugo de Pás Retas 

Fonte: Bistafa, Sylvio R (2017 p. 233) 

 

2.3.2 Ventilador com pás curvadas para trás 

 

Por causa do perfil aerodinâmico das paletas, esse ventilador alcança a maior 

eficiência entre os radiais, produzindo um baixo nível de ruído, mas esse formato também o 

impossibilita de ser usado com partículas sólidas, que poderiam danificá-las. É conhecido 

como “sem sobrecarga”, já que mesmo com pequenos erros de projeto ou má utilização, a 

sobrecarga não ocorre. (Bistafa; Sylvio R. 2015) 

 



12 

 

 

 

Figura 6 – Ventilador Centrífugo Pás Curvadas para trás 

Fonte: Bistafa; Sylvio R (2017 p. 234) 

 

2.3.3. Ventilador com pás curvadas para frente 

 

Não pode ser usado com fluido que apresenta partículas sólidas. Esse tipo de aletas 

permite uma maior constância de valores de pressão, tornando-o adequado para sistemas que 

possuem alterações decorrentes de outros dispositivos. Em baixas vazões, ele possui 

instabilidade na curva característica e quanto maior a vazão nesse ventilador, maior a potência 

requerida. Sua eficiência é menor quando comparada com o de pás curvadas para trás 

(Bistafa, Sylvio R. 2015). 
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Figura 7 – Ventilador Centrífugo Pás curvadas para frente 

Fonte: Bistafa, Sylvio R (2017 p. 235) 

 

 

3 ESTUDO DE CASO 

 

 

Para o início do projeto, é preciso analisar o que será instalado e o que já está presente 

na usina, buscando aproveitar instalações para minimizar os custos. A válvula de pressão 

escolhida, que será o ponto inicial do vapor a ser utilizado como fonte quente no trocador de 

calor, será a mesma usada para a secagem do DDG, um processo paralelo da COOPERVAL. 

Para a escolha do diâmetro da tubulação, foi considerada a padronização dos tubos já 

presentes em outros processos da empresa e um diâmetro em que não haja grandes perdas de 

carga. 

Atualmente, o complexo de secagem de grãos já está instalado, será aproveitado o silo 

de secagem, substituída a fornalha de lenha pelo trocador, e o três exaustores axiais presentes 
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serão substituídos por um ventilador centrífugo, que terá a função de exaustor (referente ao 

trocador) e soprador (referente ao silo).   

 

3.1 Tubulação 

 

Os dados de saída necessários para os cálculos dos tubos englobam o comprimento da 

tubulação e o diâmetro escolhido. Os tubos devem respeitar as normas ANSI. Na seção 

B.36.10, os tubos de aço para condução têm suas especificações e espessuras padronizadas e 

catalogadas dependendo do Schedule usado (Silva Telles). O tubo escolhido para o projeto, a 

partir de critérios analisados para uma menor perda de carga e manutenção do padrão de tubos 

instalados na usina, seguirá a norma no Schedule 40 STD, com diâmetro nominal de 12 

polegadas.  

 

 

 

Tabela 1 – Dimensões Tubos de 12 polegadas 

Fonte: Tubosabc 

 

A partir dessas tabelas, o diâmetro interno e a área por onde o fluido escoará foram 

calculados, tem-se que De = 323,84 mm e t = 9,52 mm: 

 

.................................................................................................................................................................................... (1)  

..................................................................................................................................................................................................... (2)  
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O valor encontrado para Di é de 304,8 mm e uma área de 72965,17 mm2. O 

comprimento da tubulação foi medido através do programa Autocad, utilizando a planta da 

usina, cedida pela COOPERVAL (ver anexo A-1). O comprimento total é de 163 m.  

A vazão utilizada para o projeto será de, aproximadamente, 17.000 m3/h (4,72m3/s), 

ou seja, 10 % do total produzido A temperatura inicial após a válvula de pressão é de 220℃ 

(493,15 K). Por se tratar de um vapor superaquecido, ou seja, um fluido compreensível, não 

se deve considerar a lei universal dos gases (P.V = n.R.T), sendo necessário o uso da tabela 

termodinâmica para encontrar o peso específico (ρ), segundo (Braga Filho, 2020), o valor 

encontrado por interpolação é de 4,615 kg/m3. A gravidade usada é de 9,81 m2/s. A 

viscosidade para essa temperatura é de 0,0167614 mPa/s. 

Para definir a velocidade dentro do tubo e, assim, calcular o número de Reynolds para 

o escoamento, usou-se: 

 

 .................................................................................................................................................................................................(3) 

...............................................................................................................................................................................................(4) 

            A velocidade encontrada foi de 14,03 m/s e o número de Reynolds igual a 1.177.377, 

classificada como um escoamento turbulento. Sobre a perda de pressão, é necessário o fator 

de atrito (f), que foi obtido a partir da equação de Colebrook.  

 

........................................................................................................................................................(5) 

              Para o aço, o valor de 𝜀 é de 0,046 (Çengel,2015). O valor obtido é de 0,014. Assim, o 

próximo passo é o cálculo de perda de pressão. 

.........................................................................................................................................................................................(6) 

            Obteve-se, assim, uma perda de pressão correspondente de 95,45 metros. Por fim, foi 

utilizada a equação de Bernoulli para chegar à pressão final do fluido. Segundo Çengel 

(2015), as perdas de velocidade em escoamentos tubulares são pequenas, na faixa de 1,01 de 

perda, por isso é desconsiderado para cálculos de perda e Bernoulli. A diferença de altura “z” 
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no projeto é considerado nulo, uma vez que a altura da válvula de saída e a entrada do 

trocador de calor estão na mesma altura. 

............................................................................................................................................(7) 

Substituindo: 

 ......................................................................................................................................................................................................(8) 

..............................................................................................................................................................................................(9) 

            Com isso, o valor final é de 896,198 kPa (9,13 kgf/cm2) e uma temperatura de 219 ℃.  

Ou seja, apesar de ser uma longa tubulação, a perda total pelo escoamento não é significativa. 

Com esses dados, o próximo passo é o cálculo do trocador de calor. 

 

3.2 Cálculo Trocador de Calor 

Para cálculo do trocador, é necessário fazer a média logarítmica das temperaturas, 

entretanto a temperatura final do vapor ainda não é conhecida, então é necessário calcular o 

calor transferido. A vazão do ar foi estabelecida em 100.000 m3/h (27,7 m3/s), o peso e calor 

específico, que são estipulados pelas tabelas termodinâmicas do ar a pressão atmosférica, é de 

1,2013 kg/m3 e 1050 J/kg.K. As temperaturas de entrada e saída são de 20℃ e 80℃, 

respectivamente.  

.........................................................................................................................................................................(10) 

            O calor encontrado é de 2101,2 KJ/s, substituindo esse valor na equação “10” junto 

com os valores específicos do vapor de água, retirados das tabelas e cálculos. A temperatura 

final do vapor será de 33,65℃ (239,5 K). Dados: Cp vapor: 2297,15J/kg.K. Vazão mássica: 4,72 

kg/s. T0= 219℃ (492,15 K).  

             O próximo passo é calcular a média das temperaturas, seguindo a equação para fluxo 

de contracorrente:  
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..................................................................................................................................................................(11) 

             Sendo:  

.......................................................................................................................................................(12) 

.......................................................................................................................................................(13) 

             Obtém-se o resultado de 53,56℃. Em seguida, é necessário calcular o coeficiente de 

transferência de calor para ambos os escoamentos, assim possibilitando o cálculo do 

coeficiente global:  

              Para o ar atmosférico que escoará dentro dos tubos, foi escolhido tubos de 2”, que 

possuem um diâmetro externo de 50,8 mm. A viscosidade foi retirada das tabelas de 

propriedades químicas, com um valor de 0,00001813 mPa/s.  O número de Prandtl e a 

emissividade, também retirado de tabelas, têm um valor de 0,71 e 0,026. 

........................................................................................................................................................................................(14) 

.......................................................................................................................................................(15) 

...........................................................................................................................................................................................(16) 

              A partir do Reynolds encontrado (46118443,8), sabe-se que será um escoamento 

turbulento, com o coeficiente de calor (Nu) de 27173,25 e uma transferência de calor do 

fluido de 13881,6 W/m2.K.  

              A seguir foram usadas as equações para medir a transferência da parte do casco, por 

onde passará a fonte quente. Dados: Tubo 3,25 (DI= 82,55 mm), k=0,016, viscosidade 

dinâmica de 1,7x 10-6 e vazão mássica de 4,72 kg/s. Neste caso, o número de Prandlt foi 

calculado por equação:  

....................................................................................................................................................................(17) 

.............................................................................................................................................................................................(18) 
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.......................................................................................................................................................(19) 

..........................................................................................................................................................................................(20) 

          Os resultados para essas equações foram: Re=26510027,35; Pr=0,24; Nu=11286,01; 

hi=5687,43 W/m2.K. Com os dados obtidos, pode-se calcular o coeficiente de transferência 

global por convecção e também o comprimento total da tubulação necessária, o que dá o 

tamanho do trocador de calor: 

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

.........................................................................................................................................................................(22) 

               A transferência encontrada foi de 4034,45 W/m2.K. e o comprimento total deve ser de 

87,5 metros. Por questões de espaço para instalação e para minimizar a perda de carga do ar, 

foi escolhido 20 tubos com 4,4 metros. Para a perda de carga:  

............................................................................................................................................................................(23) 

              Onde, segundo Everaldo Araújo (2002), Φ é considerado 1, f é o fator de atrito de 

Fanning e G é a vazão mássica por unidade de área, para qual foi considerado vazão mássica 

por tubo de 1,668 kg/s e o diâmetro do tubo de 50,8 (tubo de 2”): 

......................................................................................................................................................................................................(24) 

.............................................................................................................................................(25) 

            O valor de G é de 205,74 kg/s.m2, o f encontrado é de 1,94x10-4 e a perda de carga do 

ar dentro do trocador de calor é de 0,235 Mpa. Essa perda deverá ser somada com a perda 

atual do silo secador para que se chegue ao valor total da perda de pressão do ventilador.  

3.3 Dimensionamento do ventilador 

            O ventilador será do tipo centrífugo com pás curvadas para trás, uma vez que são os 

mais eficientes para grandes vazões. Os dados de saída para este dimensionamento são: 
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Vazão= 27,77 m3/s, uma pressão total de 237115,5 Pascal, temperatura do ar de 80℃, e 

escolhida uma rotação de 2500 rpm. Foi assumida uma pressão atmosférica de 100.000 N/m2. 

Segundo Souza, dada a opção por um motor elétrico trifásico, os valores assumidos são de: 

τtrad=29,43x106 N/m2, ηv=0,97, ηm=0,96, ηel=0,97, zl=2, a=1,2, fe4=0,96 e fe5=0,96. O primeiro 

passo foi calcular o peso específico do ar à temperatura correspondente, o volume de ar que 

passa pelo rotor em condições reais, utilizando o valor de eficiência, depois foi calculado o 

trabalho específico: 

................................................................................................................................................(26) 

.....................................................................................................................................................................................................(27) 

.......................................................................................................................................................................................(28) 

.....................................................................................................................................................................................(29) 

.......................................................................................................................................................(30) 

...................................................................................................................................................................(31) 

Se nqAr for maior que 30, continuar com: 

...............................................................................................................................................................................................(32) 

.................................(33) 

....................................................................................................................................................................................................(34) 

           Os valores correspondentes para as contas acima são: densidade real de 0,9862 kg/m3; 

volume de ar pelo rotor de 28,62 m3/s, pressões de 99.000 N/m2 e 336.115,5 Pa. O trabalho 

total consumido pelo motor é de 42009,52 J/kg, O coeficiente de pressão foi de 75,96, 

mantendo-se dentro do intervalo. O rendimento interno do rotor é de 0,8216 e o trabalho 

específico se deu em 51131,32 J. Os próximos cálculos serão relacionados à potência do rotor. 
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...................................................................................................................................................................(35) 

    ............................................................................................................................................................................................(36) 

              Com os valores de potência real em 1549,79 KW, os próximos passos se referem aos 

cálculos de diâmetro. Vale ressaltar que os valores de D5 podem ser corrigidos em 5%, para se 

manter dentro do intervalo de motores centrífugos.  

.....................................................................................................................................................................(37) 

...................................................................................................................................................(38) 

...........................................................................................................................................................................(39) 

............................................................................................................................(40) 

....................................................................................................................................................................................(41) 

    ...........................................................................................................................................................................(42)          

            A partir desses cálculos, foram obtidos alguns dados físicos do rotor, o eixo é de 

10cm, o coeficiente de pressão é de 1,0685, o diâmetro de saída já corrigido é de 2,1422 

metros, e o diâmetro de entrada é de 0,7535. O momento estático é de 0,5026 m2. A partir de 

agora serão calculados as velocidades tangenciais e os ângulos das linhas médias.  

........................................................................................................................................................................................(43) 

................................................................................................................................................................................(44) 

................................................................................................................................................................................(45) 
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....................................................................................................................................................................................(46) 

..........................................................................................................................................................................................(47) 

.............................................................................................................................................................(48) 

            A velocidade meridional é de 64,18 m/s, a tangencial na entrada é de 98,63 m/s, com 

um ângulo de linha média de pás de 33,05º. Já a velocidade tangencial na saída é de 280,41 

m/s, com componente de 209,69 m/s. O valor de a usado foi de 1,15. O ângulo da linha média 

de saída deu 42,22º. A seguida será calculada o número de pás: 

...........................................................................................................................(49) 

.....................................................................................................................................................................(50) 

...................................................................................................................................................(51) 

 

             O intervalo ficou entre 11 a 16 pás, com Ψ* dentro do intervalo de a1, continuou-se o 

projeto utilizando 14 pás. Foi calculado a velocidade média na saída do rotor e o número de 

Mach: 

......................................................................................................................................................................................(52) 

..................................................................................................................................................(53) 

           A velocidade resultou em 95,5 m/s e Ma menor que 0,85. Os próximos cálculos se 

referem aos passos, espessuras: 

..........................................................................................................................................................................(54) 
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..........................................................................................................................................................................(55) 

...............................................................................................................................................................(56) 

..............................................................................................................................................................(57) 

............................................................................................................................................................................(58) 

            Os passos resultantes de entrada e saída são de 168,08 mm e 480,2 mm, enquanto as 

espessuras nas arestas de entrada e saída são de 3,68 e 12,92. Entretanto, é adotada uma 

espessura constante, calculada na equação 58, cujo valor fixo é de 9 mm. A seguir foram 

calculados os fatores de estrangulamento e comprimento de aresta: 

.....................................................................................................................................................................(59) 

.....................................................................................................................................................................(60) 

.......................................................................................................................................................................(61) 

.......................................................................................................................................................................(62) 

            Os fatores são de 0,902 e 0,9721, o comprimento na entrada é de 208,84mm e o de 

saída é de 68,16mm. Os últimos cálculos se referem ao raio médio, ângulo das pás e traçado 

da linha média da pá: 

.......................................................................................................................................(63) 

...................................................................................................................................................................(64) 

............................................................................................................................................................................................(65) 

                 Os valores são respectivamente de 1,052m, 80,82º e 1,41m. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Separando os dados principais dos três dimensionamentos realizados, pôde-se concluir 

que o projeto é fisicamente possível, uma vez que os diâmetros usados nos tubos para vapor 

apresentam grandezas parecidas com as instaladas atualmente na usina para outros processos, 

como escoamento para as turbinas a vapor. O valor de perda de carga, apesar do longo 

comprimento da tubulação e o grande número de Reynolds, ainda é pequeno em razão do 

diâmetro.  

As dimensões do trocador de calor serão viáveis para implantação. Mesmo sendo 

consideravelmente grande para seu tipo em razão da grande diferença de vazão mássica das 

fontes quente e frias, são viáveis em questões físicas para implantação no template, uma vez 

que a fornalha de lenha, que atualmente é a fonte de calor para o secador, ocupa um espaço 

substancialmente maior. 

O ventilador calculado deverá substituir os três exaustores presentes, posicionando-se 

entre o trocador de calor e o silo de secagem. Haverá ganhos por menor número de motores 

usados e mão de obra, considerando um posicionamento baixo, enquanto os atuais se 

encontram a grande altitude (acoplados ao silo). 

A capacidade de secagem por metro cúbico de lenha é de 75 toneladas de milho, o 

metro cúbico de carvão comprado pela COOPERVAL custa 60 reais. A secagem de milho, do 

ano de 2019, na COOPERVAL, foi de 54.000 toneladas de milho, ou seja, foram gastos 720 

m3 de carvão. Com a implantação desse sistema, a economia para essa produção seria de 

aproximadamente 43.200 reais. A previsão de produção de álcool de milho está cada vez mais 

crescente, tornando esse estudo uma boa alternativa para as usinas. 

 

Grandeza Valor 

Comprimento Total 163 metros 

Diâmetro Tubos  12 polegadas 

Pressão Final  9,13 kgf/cm2 

Temperatura Final  219℃ 

Vazão 4,72 m3/s (19,47 kg/s) 

 

Tabela 2 – Principais Dados da Tubulação 
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Grandeza Valor 

Transferência de Calor 4034,45 W/m2.K 

Diâmetro Tubo 2 polegadas 

Perda de Carga 0,235 MPa 

Comprimento Equivalente 87,5 metros 

 

Tabela 3 – Principais Dados do Trocador de Calor 

 

Grandeza Valor 

Rotações  2500 rpm 

Número de Pás 14 

Potência  1549,79 KW/h 

Diâmetro de Entrada 0,7535 metros 

Diâmetro de Saída 2,1422 metros 

Espessura Constante das Pás 9 milímetros 

Diâmetro do Eixo 10 centímetros 

Vazão de Ar 27,77 m3/s 

 

Tabela 4 – Principais Dados do Ventilador 
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ANEXO A – PLANTA DA USINA 

 

A seguir imagens da planta com os componentes calculados durante este projeto: 

 

 

Anexo A-1 – Planta baixa 
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Anexo A-2 – Planta Instrumentos Dimensionados 

 

 

ANEXO B – DADOS RECOLHIDOS SOBRE A USINA 

Os dados a seguir foram recolhidos a partir de uma entrevista com Fernando Nardini, 

Presidente da COOPERVAL e Engenheiro Mecânico. 

Vazão total produzida pelas caldeiras de 170 toneladas de vapor por hora. 

Pressão e temperatura de saída de 21kgf/cm2 e 300℃. 

Pressão e temperatura de saída após a válvula de pressão de 10kgf/cm2 e 220℃. 

Preço de compra do carvão vegetal de R$ 60. 

Para o processo atual de secagem, 1m3 de carvão fornece energia necessária para secar 

75 toneladas de milho. 

Processamento de 2019 de milho foi de 54.000 toneladas de milho. 

 

 


