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RESUMO 
 

A secagem sempre precede os estágios de combustão ou gaseificação de um sólido 
combustível. No processo de secagem de biomassa uma, por exemplo, e verificada 
uma variação volumétrica devido à perda de umidade. Essa variação de volume de 
tem impacto direto sobre o processo térmico associado, impactando, 
consequentemente os estágios de combustão ou gaseificação. O presente trabalho 
tem por objetivo modelar e simular o processo de transferência de calor duas em 
dimensões, parágrafo avaliar o comportamento da madeira durante o processo de 
secagem. Foi realizada uma revisão da literatura associada à secagem, aos principais 
mecanismos de transferência de calor e massa, parágrafo identificação das variáveis 
importantes e construção do modelo. O conjunto de equações, resultantes da 
modelagem física, foi resolvido pelo método de volumes de controle baseado em 
elementos. O MATLAB foi utilizado nesta tarefa de simulação. Os principais resultados 
produzidos estão associados à perda de massa, perfil térmico e perfil de umidade 
devido à secagem do meio sólido. O código de simulação, produto deste trabalho, 
será validado por meio de comparações de resultados simulados e experimentais 
obtidos na literatura. Com o entendimento e simulação da transferência de calor nessa 
primeira parte do trabalho de conclusão de curso, pretende-se desenvolver na parte 
segunda, uma deformação de sólidos higroscópicos, parágrafo realizar uma análise 
completa, abordando a transferência de energia e a deformação, oriundas do 
processo de secagem. 
 

Palavras-chave: Secagem, Higroscopia, Transferência de calor, Transferência de 

massa, Madeira, Ortotropia. 
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ABSTRACT 

 

Drying always precede the combustion or gasification stages hum solid fuel. In the 
process of biomass drying one, for example, and verified a volumetric variation due to 
moisture loss. This variation has a direct impact volume about thermal process 
Associate, impacting consequently gasification or combustion stages. The present 
work aims to model and simulate the heat transfer process in Two Dimensions, 
paragraph evaluate the behavior of wood during the drying process. We performed a 
review of the literature associated with drying, the main mechanisms of heat and mass 
transfer, paragraph identifying important variables and model construction. Equation 
set from physical modeling was solved at control volume method based on elements. 
MATLAB is Used In this task simulation. The main results produced are associated 
with weight loss, thermal profile and moisture profile due to solid medium drying. The 
simulation code, product in this work, will be validated through simulated and 
experimental comparisons obtained from the literature. With the understanding and 
simulation of heat transfer in this part of course completion work, we intend to develop 
in the second, one hygroscopic solid deformation, paragraph perform a complete 
analysis, addressing the energy transfer and deformation arising process drying. 
 

 

 

 
 
 
Keywords: Wood, Drying, Hygroscopic, Heat Transfer, Orthotropia, Mass Transfer. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo irá apresentar o tema proposto deste trabalho, a contextualização 

do mesmo, o problema que se tentará resolver e os objetivos a serem alcançados. 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A escassez de recursos naturais renováveis, o aumento da demanda de 

energia e suas implicações ambientais têm estimulado pesquisas e desenvolvimento 

de tecnologias alternativas de suprimento energético. A crescente procura por fontes 

alternativas de energia vem se tornando um dos maiores desafios tecnológicos para 

os países neste século (SILVA; CARDOSO; SAIKI, 2004; GRANATO, 2003). 

Segundo a agência internacional de energia (IEA, 2014), a matriz energética 

de muitos países é baseada no uso de combustíveis fósseis, sendo que esses estão 

em quantidades limitadas na natureza. A conversão da biomassa em energia vem 

tomando cada vez mais espaço no contexto das alternativas viáveis, pois geralmente 

é a forma mais barata para produção de eletricidade ou ar quente para a secagem de 

produtos agrícolas, principalmente em regiões rurais. 

O processo que ocorre é uma transformação da energia contida dentro da 

biomassa, em forma de ligações químicas, em calor, por meio da queima da biomassa. 

Para depois esse calor ser transformado em eletricidade.  

Um dos primeiros estágios da combustão ou gaseificação de um sólido 

combustível é a secagem, que é também uma das operações mais usuais nas 

indústrias químicas. Entende-se por secagem como um processo de remoção do 

líquido contido em um sólido para uma fase gasosa através de vaporização térmica, 

sendo esse sólido um corpo com uma forma definida e a fase gasosa deve ser 

insaturada para receber a umidade sob forma de vapor.  

A secagem demanda existência de gradientes de pressões parciais de vapor 

de água entre o sólido combustível e o ar de secagem. De acordo com as 

propriedades higroscópicas, o fluxo de vapor de água ocorre no sentido da maior para 

a menor pressão parcial de vapor; assim, o aquecimento do ar de secagem determina 

a redução da umidade relativa e o consequente aumento do potencial de retenção de 

água. A secagem, mediante convecção forçada do ar aquecido, estabelece dois 

processos que ocorrem simultaneamente: transferência da água superficial do sólido 

combustível para o ar e movimento de água do interior para a superfície do sólido 
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combustível, decorrente do gradiente hídrico entre essas duas regiões (VILLELA, 

1991; MORAES, 2000). 

O sólido a ser utilizado pode ser de diversos tipos, mas levam-se em 

consideração principalmente duas propriedades para sua classificação, a higroscopia 

que é capacidade do corpo de absorver umidade e a porosidade que seria o espaço 

entre as partículas, no qual a água se armazena. Considerando apenas sólidos 

higroscópicos e de acordo com a porosidade, pode-se ter:  

 Sólidos higroscópicos e porosos: onde os efeitos de tensão superficial são 

consideráveis, possuindo uma secagem extremamente complexa. Exemplos 

desses sólidos são madeira, papel e lã. 

 Sólidos higroscópicos e não porosos: onde a umidade é distribuída no interior 

do corpo, com possíveis movimentações por difusão devido à diferença de 

concentração de umidade no seu interior. A secagem desse tipo de sólido é 

complexa, porém o processo possui um entendimento teórico melhor. 

Exemplos desse tipo de material são a argila, gel de sílica e o sabão. 

1.2. QUESTÃO DE PESQUISA 

Esse trabalho tem como intuito colaborar com a seguinte questão: No processo 

de secagem de sólidos higroscópicos como se dá o comportamento de variáveis como 

tamanho e volume dos mesmos devido à perda de umidade?  

1.3. JUSTIFICATIVA 

Para a elaboração de projetos de unidades de processamento e 

dimensionamento de equipamentos de secagem, gaseificação, combustão e outros 

processos que envolvem transferência de calor e massa, informações concernentes 

à forma e ao tamanho, entre outras características físicas dos sólidos que serão 

processados, são consideradas de grande importância (Weber, 1995). 

A variação de volume da biomassa utilizada influencia diretamente o processo 

térmico que a mesma está associada, impactando diretamente em estágios 

subsequentes, tais como a gaseificação e a combustão. O entendimento e a previsão 

de como ocorrerá essa variação, pode influenciar na otimização e na eficiência global 

do processo.  
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1.4. OBJETIVOS 

Esta seção expõe os objetivos gerais e específicos do Trabalho de Conclusão 

de Curso 1. 

1.4.1. OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho tem por objetivo modelar e simular o processo de variação 

dimensional de sólidos higroscópicos durante o processo de secagem. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar um estudo sobre sólidos higroscópicos e suas propriedades, 

mais especificamente a madeira. 

 Fazer uma pesquisa bibliográfica sobre secagem, para a compreensão 

de suas etapas e requisitos inerentes a esse processo. 

 Expor as principais formas de transporte de calor e de massa. 

 Apresentar as principais equações que representam as deformações em 

sólidos ortotrópicos. 

 Fazer uma descrição do método de volumes de controle baseado em 

elementos finitos para a difusão. 

 Simular um processo de transferência de calor em duas dimensões de 

um pedaço de madeira esférico.  

 Realizar uma análise em duas amostras de tamanho diferente e verificar 

como o perfil térmico, a perda de massa e o perfil de umidade se comportam. 

1.5. ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

Este documento será divido em 8 capítulos que são brevemente descritos a 

seguir: 

 Introdução: Capítulo destinado à apresentação do tema proposto, da 

justificativa, contextualização e objetivos que se pretende alcançar.  

 Madeira: Capítulo destinado a apresentar as características importantes 

da madeira, que será a biomassa utilizada nesse estudo. 

 Processo de secagem: Capítulo destinado a apresentação dos 

princípios de secagem. 
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 Transferência de Energia e Massa: Capítulo destinado a explicitar os 

conceitos e apresentar as equações de transferência de energia e 

massa.  

 Tensão Deformação em Sólidos Ortotrópicos: Capítulo destinado à 

apresentação dos conceitos básicos de elasticidade e da formulação 

matemática de tensão deformação em sólidos ortotrópicos. 

 Metodologia Matemática e Numérica: Capítulo destinado à 

apresentação das equações e do método numérico utilizado para 

resolve-las. 

 Resultados: Capitulo destinado à apresentação dos resultados da 

simulação da secagem da partícula de madeira.  

 Considerações Finais: Capitulo destinado aos resultados encontrados 

e como se dará a continuidade do projeto. 
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2. MADEIRA 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os tópicos importantes sobre a 

biomassa estudada, no caso a madeira, tais como estrutura e propriedades físicas. 

2.1. ESTRUTURA DA MADEIRA 

A madeira é um material heterogêneo, ortotrópico e higroscópico e 

essencialmente lenho-celulósica (CORREIA, 2009; SANTOS, 2007). Além disso, a 

madeira tem a capacidade de atrair e reter moléculas de água do ambiente em que 

ela está inserida.  

 É considerado um material complexo estruturalmente e morfologicamente 

(JÚNIOR, 2006).  Em função de sua estrutura, as madeiras podem ser divididas em 

dois grandes grupos botânicos: as coníferas e as folhosas. As madeiras coníferas 

apresentam uma estrutura relativamente simples, constituída de 90 a 95% de 

traqueoides, que são células compridas e delgadas, com extremidades fechadas. Já 

a madeira de folhosas apresenta tecido básico de sustentação mecânica constituído 

por fibras libriformes e fibro-traqueióides, onde são distribuídos vasos de condução, 

que são tubos de comprimentos diversos e possuem as extremidades abertas.  

Quanto à sua estrutura anatômica trata-se basicamente de um material 

celular constituído por pequenos elementos histológicos, que desempenham 

diferentes funções (SANTOS, 2007). Os principais elementos são: 

 Casca: camada mais externa do tronco, formada por duas seções 

distintas: a camada epidérmica, que tem como função proteger o lenho, e o líber, que 

além da proteção do tronco possui a função de conduzir a seiva, permitindo o 

crescimento da árvore (SARDINHA, 1988). 

 Câmbio: tem a função de gerar novas células. É constituído por um 

tecido em permanente transformação celular, que é responsável pelo engrossamento 

do líber e do borne(SARDINHA, 1988). 

 Lenho: constitui o suporte da árvore, é formado pelo borne e pelo 

cerne(SARDINHA, 1988). 

 Borne: camada mais externa, é a madeira mais jovem da árvore. É 

constituído por células vivas e contém grande quantidade de água e substâncias 

nutritivas(JÚNIOR, 2006). 
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 Cerne: é a camada mais interior, constituída por tecido morto. Apresenta 

maior densidade, resistência e estabilidade perante umidade e agentes de 

degradação biológica(SARDINHA, 1988). 

 Medula: é a parte central do tronco da árvore. Possui espessura reduzida 

e é constituída por tecido sem qualquer resistência mecânica e durabilidade.  

No borne e no cerne são visíveis os anéis de crescimento anual, que são 

resultado do crescimento transversal por adição de novas camadas concêntricas e 

periféricas (CORREIA, 2009). Os anéis de crescimento variam muito de largura e 

distinção em função das diferentes espécies de madeira, da altura da árvore, e as 

condições que a mesma se encontra exposta. São o reflexo do crescimento da árvore 

e podem indicar a idade das mesmas (CAPUZ, 2003). 

Os anéis de crescimento servem também de referência para a consideração e 

estudo da ortotropia da madeira. A madeira pode ser considerada um material 

anisotrópico, pois suas propriedades mecânicas variam de acordo com a disposição 

de suas fibras. Pode-se classificá-la mais especificamente como um material 

ortotrópico. Os anéis de crescimento servem também de referência para a 

consideração e estudo da ortotropia da madeira. Para esse efeito, na avaliação do 

desempenho físico e mecânico do material são consideradas três direções, sendo 

essas: a paralela à direção da fibra (longitudinal); a normal aos anéis de crescimento 

(radial); e a tangente a esses anéis de crescimento (tangencial), como pode ser visto 

na figura abaixo: 

 

Figura 1: Direções relacionadas as fibras e aos anéis de crescimento da madeira (fonte: 
própria) 
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2.2. COMPOSIÇÃO QUIMICA DA MADEIRA 

2.2.1. COMPONENTES QUÍMICOS 

Levando-se em conta madeiras de diversas espécies pode-se afirmar que não 

há diferenças consideráveis em relação a composição química. Os principais 

elementos são o Carbono (C), o Hidrogênio (H), o Oxigênio (O) e o Nitrogênio (N). 

Como mostra a Tabela 1 (KLOCK et al., 2005). 

Tabela 1: Análise da composição química elementar da madeira

 

2.2.2. SUBSTÂNCIAS MACROMOLECULARES 

Os principais componentes macromoleculares constituintes da madeira são a 

celulose, a hemicelulose e a lignina. Estes componentes estão presentes em todas as 

madeiras, porém as proporções e composição química da lignina e hemicelulose são 

diferentes em coníferas e folhosas (vide Tabela 2). 

Tabela 2: Comparação entre a composição de coníferas e folhosas

  
  

A celulose é o componente majoritário, representa quase a metade da 

composição de ambos tipos de madeiras. É o principal componente da parede celular 

dos vegetais, e pode ser caracterizado como um polímero linear de alto peso 

molecular. 

A hemicelulose possui estreita associação com a celulose na parede celular. 

As cadeias moleculares são mais curtas que as de celulose e em geral as folhosas 

apresentam maior teor de hemicelulose que as coníferas. 

A lignina é uma substância amorfa que é incorporada como o ultimo 

componente na parede, interpenetra as fibrilas e enrijece/fortalece as pareces 

celulares. 
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2.3. PROPRIEDADES FÍSICAS DA MADEIRA 

A madeira como material orgânico que é, tem associada a si uma complexidade 

de fatores que influenciam as suas características físicas e mecânicas e que explicam 

a sua grande heterogeneidade (CORREIA, 2009). No âmbito deste trabalho as 

características mais relevantes são: 

2.3.1. ESPÉCIE BOTÂNICA DA MADEIRA 

Os principais responsáveis pelo comportamento físico-mecânico da madeira 

são a estrutura anatômica e a constituição dos tecidos lenhosos que variam de acordo 

com a espécie(CORREIA, 2009). 

2.3.2. TEOR EM ÁGUA/UMIDADE 

Além de poder conter água no estado livre, nos espaços vazios da sua 

estrutura, a madeira é um material higroscópico, tende a absorver ou a ceder água 

conforme as condições de temperatura, estado higrométrico e pressão atmosférica do 

ar, até alcançar o equilíbrio com o meio que a rodeia (CORREIA, 2009; SANTOS, 

2007).  

O teor em água é calculado pelo quociente entre a massa de água e a massa 

de substância lenhosa no estado anidro. O teor em água é importante pois esse valor 

tem relação com as variações dimensionais, densidade, propriedades mecânicas, 

entre outros (SANTOS, 2007). 

Segundo Mellado (2007) existem dois tipos de água na madeira: água livre ou 

capilar, localizada nos espaços intercelulares e no lúmen celular, e água de 

impregnação ou higroscópica, que se encontra nos espaços submicroscópicos da 

parede celular, ligada por forças físico-químicas. Como mostra a Figura 2. 

 
 

Figura 2: Evolução da presença de água na madeira decorrente do processo de secagem 
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 O movimento da água capilar é o mecanismo de transporte 

predominante, o mesmo é baseado na ação da força capilar e segue a lei de Hagen-

Poiseuille (KOLLMANN; CÔTE, 1968; PLUMB ET AL. 1984). Este movimento da água 

capilar envolve o deslocamento da água pelo ar, na estrutura porosa da madeira 

(MELLADO, 2007). A água capilar é eliminada com relativa facilidade por secagem 

natural ao ar. 

 A tensão capilar é diretamente proporcional à tensão superficial da 

interface ar-água e inversamente proporcional ao raio da curvatura, e o movimento da 

água é produzido por essa tensão (KOLLMANN; CÔTE, 1968; PLUMB ET AL. 1984). 

 O movimento da água higroscópica ou água de impregnação 

corresponde à perda de água abaixo do ponto de saturação das fibras, que é 

geralmente considerado como um fenômeno de difusão. Este processo é lento e 

considerado complexo.  

A água de impregnação encontra-se a preencher os espaços entre as paredes 

das células, ligando-se a estas por meio de pontes de hidrogênio e forças de “Van der 

Waals”, requerendo uma maior energia para a sua liberação. A sua liberação provoca 

alterações no volume da peça, de maior ou menor impacto, de acordo com o teor de 

umidade.  

 

2.3.3. RETRAÇÃO 

A retração consiste na propriedade da madeira de alterar as dimensões quando 

o seu teor de água se modifica. Como dito anteriormente, a madeira é considerada 

um material heterogêneo e ortotrópico, o que significa que a mesma apresenta valores 

diferentes de retração em cada uma das três direções principais: radial, tangencial e 

longitudinal. As retrações tangenciais são as mais significativas, chegando a ser duas 

vezes superiores às radiais (JÚNIOR, 2006).  

O comportamento ortotrópico da madeira é explicado pela existência de dois 

extratos diferentes de células, em cada anel de crescimento: o lenho inicial e o lenho 

tardio. Este último, sendo constituído por paredes celulares muito mais espessas, 

apresenta movimentos de expansão/contração muito superiores aos do lenho inicial 

(CARVALHO, 1997). 
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3. O PROCESSO DE SECAGEM 

Este capítulo tem por finalidade apresentar a fundamentação teórica necessária 

para compreender os princípios de secagem e o como se dá o seu processo. 

3.1. PRINCIPIOS DE SECAGEM 

A secagem é um dos principais processos para a indústria madeireira. Este 

processo demanda grandes investimentos e elevando consumo de energia, 

resultando em altos custos (MELLADO, 2007). 

A secagem tem por finalidade eliminar um liquido volátil contido num corpo não 

volátil, através da evaporação (PARK et al., 2007). É definida como um processo 

simultâneo de transferência de calor e massa. Em geral entende-se por secagem a 

operação unitária que retira parte da água contida no material (SILVA; AFONSO; 

DONZELLES, 2015). 

Durante o processo de secagem é necessário um fornecimento de calor para 

evaporar a umidade do material e também deve haver um sorvedor de umidade para 

remover o vapor d’agua formado a partir da superfície do material a ser seco (PARK 

et al., 2007). Existem basicamente dois tipos de secagem: a natural, feita pelo sol e/ou 

vento; e a artificial, a qual necessita de fornecimento de energia, diferente da solar 

(PARK; YADO; BROD, 2001). 

Os fenômenos de transferência de calor, remoção de umidade e alterações de 

dimensões, resistência mecânica e outros, envolvidos em uma operação de secagem 

são complexos. O fenômeno que rege o processo de secagem é a transferência de 

massa, calor ou energia, sendo necessário a existência de dois gradientes associado 

as condições de operação (PARK et al., 2007). 

Para melhorar a secagem é necessário ter um perfeito entendimento dos 

processos físicos envolvidos na transferência simultânea de calor e massa. 

(MELLADO, 2007) 

O movimento de água do interior do material até à superfície é analisado pelos 

mecanismos de transferência de massa, que indicará a dificuldade de secagem nos 

materiais. Para que haja a evaporação de água da superfície do material ao ambiente, 

a água dever ser transportada do interior do sólido até a superfície, como mostra a 

Figura 3.  
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Figura 3: Diagrama da migração de sólido no interior de um sólido. Fonte: (PARK et 
al, 2007) 

 

Segundo Park et al (2007) os principais mecanismos para migração de umidade 

são: 

 Difusão líquida: que ocorre devido à existência de gradientes de 

concentração; 

 Difusão de vapor: ocorre devido ao gradiente de pressão de vapor, que é 

causado pelo gradiente de temperatura; 

 Escoamento de líquido e de vapor: ocorrem devido à diferença de pressão 

externa, de concentração, capilaridade e alta temperatura. Todas estas 

considerações, tais como, conteúdo inicial de umidade do material; 

conteúdo final de umidade que o material pode chegar (umidade de 

equilíbrio); modo pelo qual a água está relacionada com a estrutura do 

sólido e modo pelo qual o transporte da água é feito do interior à superfície 

do sólido durante a secagem servem para fundamentar o fenômeno de 

secagem. 

3.2. SECAGEM DA MADEIRA 

A madeira como material orgânico que é tem associada a si, uma complexidade 

de fatores que influenciam as suas características físicas e mecânicas e que explicam 

a sua grande heterogeneidade(CORREIA, 2009). 

De acordo com SIMPSON (1991), a água na madeira normalmente se 

movimenta de zonas de maior teor de umidade para as de menor teor de umidade, 

podendo ser considerada em duas fases: movimento de água do interior para a 

superfície e remoção de água desde a superfície.  
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Figura 4: Exemplo de curva de secagem (PARK et al., 2007)  

 

A curva (a) representa a diminuição do teor de água do produto durante a 

secagem, em outras palavras, é a curva obtida pesando o produto durante a secagem 

numa determinada condição de secagem. A curva (b) representa a velocidade de 

secagem do produto, isto é, é a variação da umidade no material pelo tempo do 

processo (dX/dt). A curva (c) representa a variação da temperatura do material 

durante o processo (Park et al., 2007). 

De acordo com VILLIERI (1966), HART (1977), MOYNE E MARTIN (1982), 

JANKOWSKY (1995), SANTOS (2003), no processo convencional de secagem pode-

se distinguir três diferentes fases caracterizadas pela variação na taxa de secagem e 

que determinam a curva característica de secagem do material, como mostra a Figura 

4.  

 A primeira fase da secagem: 

Esse período é chamado por Park et al (2007) como o período 0 ou período de 

indução. Esta fase representa o início do regime operacional. Neste período o material 

está mais frio do que o meio que o circunda, sendo assim, a transferência de massa 

e a taxa de secagem são praticamente nulas, porém com o passar do tempo a 

temperatura do material a ser secado é elevada, acarretando em aumento de pressão 
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e da velocidade de secagem.  Nessa fase a superfície da madeira está acima do ponto 

de saturação das fibras, segundo BRAMHALL (1975) pode-se dizer que a taxa de 

evaporação nessa fase é proporcional à diferença de temperatura entre o ar e a 

superfície da madeira e também proporcional à diferença de pressão de vapor1entre 

o ar e a superfície desta.  

 Segunda fase da secagem 

A segunda fase da secagem ou período de taxa constante de secagem começa 

exatamente quando a umidade na superfície fica menor que a umidade do ponto de 

saturação das fibras, nesse momento a zona interior ainda contém água livre (Park et 

al, 2007). Desta forma, a madeira atinge um teor de umidade no qual a linha de 

evaporação se desloca em direção ao centro da peça (MELLADO, 2007). 

Nessa fase aparece o teor de umidade crítico, que é o ponto de transição entre 

o período constante e o período decrescente do teor de umidade (KOTOK et al. 1969). 

A evaporação da água presente na superfície gerará um gradiente de umidade, 

principalmente no sentido da espessura, dando início à movimentação da água do 

interior até a superfície por difusão, que também é influenciada pelo fluxo de calor que 

ocorre no sentido inverso (MELLADO, 2007). 

A transferência interna de água ocorre nas fases de líquido, de vapor e como 

água higroscópica. Na fase líquida é basicamente um fenômeno de capilaridade, 

sendo afetado pela estrutura anatômica da madeira. As outras duas fases são 

fundamentalmente um fenômeno difusivo, influenciado pelas condições 

termodinâmicas do fluxo de ar e pelas características da própria madeira. A taxa de 

secagem decresce e depende cada vez mais das propriedades físicas do material. 

Este período continua até que a migração de água do interior do material para a 

superfície seja tão rápida quanto a evaporação da mesma. 

 Terceira fase da secagem  

A última fase ou período de taxa decrescente de secagem inicia-se quando o 

material está no domínio higroscópico e a linha de evaporação da água se restringe 

ao centro da peça. Nessa fase não há mais água livre no material e a taxa de secagem 

                                                 
1A pressão de vapor de uma superfície úmida não corresponde à pressão de vapor de 

saturação de bulbo úmido, mas sim à pressão de saturação à temperatura do ponto de orvalho. 

(MELLADO, 2007) 
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é regulada pelas características do material, até que o teor de umidade de equilíbrio 

seja alcançado, a velocidade nesse processo tende a zero. As características do ar já 

não têm uma influência tão grande no processo, visto que a temperatura do material 

tende a temperatura do ar e a migração de água no interior do material se torna um 

fator limitante. A velocidade de evaporação depende então da umidade média da 

madeira e, em certa medida, da temperatura que se encontra a própria madeira. O 

processo se encerra quando a pressão parcial de vapor d’agua no material se iguala 

à pressão de vapor d’agua do ar.  

De acordo com Tomaselli (1981), existe um movimento paralelo ao de 

capilaridade, que ocorre na primeira fase da secagem e que corresponde ao de 

expansão de bolhas de ar existentes no interior dos lumes criando pressões interiores 

e com isso o aparecimento de um fluxo hidrodinâmico.  

Existe um limite para a quantidade de água que pode ser adsorvida pela 

madeira, que é chamado de ponto de saturação das fibras (PSF). Este ponto é de 

grande importância, pois a retirada da água livre não afeta na estrutura da madeira, 

porém quando a retirada de umidade ultrapassa o PSF ocorre uma redução de 

tamanho no material, é onde se inicia o processo de encolhimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

4. TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA E MASSA 

Este capítulo tem por objetivo explicitar os conceitos básicos e as equações de 

transferência de energia e massa. 

4.1. TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

Na natureza existem diversos tipos de fenômenos de transporte, podendo ser 

de massa, de energia ou de forças, inerentes ao sistema. A transferência de energia, 

também chamada de transferência de calor, ocorre do meio de maior temperatura 

para o de menor temperatura até que haja um equilíbrio térmico no sistema. A energia 

pode existir de diversas formas, na termodinâmica estuda-se principalmente duas 

dessas formas, sendo elas o trabalho e o calor. O calor pode ser definido como a uma 

quantidade de energia transferida de um sistema termodinâmico para outro, como 

consequência de um gradiente de temperatura entre eles. Sendo assim o ramo da 

ciência que estuda as taxas transferidas de um sistema para o outro, é chamado de 

transferência de calor (ÇENGEL, 2009). 

A transferência de calor pode ser dividida em alguns mecanismos, como 

condução, convecção e radiação. Dentre esses mecanismos, serão abordados no 

contexto deste trabalho os mecanismos de condução e convecção, pois possuem 

contribuições maiores no processo de transferência de calor da secagem quando 

comparados à radiação. 

4.1.1. CONDUÇÃO 

O processo de condução se dá pela transição de calor entre uma partícula e as 

partículas de sua vizinhança fluindo da partícula com mais energia para a menos 

energética. Esse processo pode ocorrer em sólidos, líquidos e gases, onde em 

líquidos e gases ocorre por colisões e difusões e em sólidos ocorre por vibrações 

(INCROPERA, 2010). 
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Figura 5: Formas de condução de calor em diferentes fases (ÇENGEL,2009) 

 

A condução de calor em meios sólidos a partir da função da derivada da lei de 

condução de calor de Fourier, e considerando que o processo ocorra em três 

dimensões, é expressa pela seguinte equação diferencial: 

∂
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(kx

∂T

∂x
) +

∂

∂y
(ky

∂T

∂y
) + 

∂

∂z
(kz

∂T

∂z
) + eġ  =  ρcp

∂T

∂t
                                                              (1) 

Na equação (1) a constante k é a condutividade térmica em cada direção, que 

é especifica de cada material, e expressa à capacidade do material em transmitir calor, 

o termo eġ expressa a taxa interna de calor gerado, cp é o calor específico, ρ é a 

densidade do material, T é o campo de temperatura em todas as direções e t 

representa o tempo (INCROPERA, 2010). 

4.1.2. DIFUSIVIDADE TÉRMICA 

Trata-se de uma propriedade única para cada material, e representa a 

velocidade com que o calor consegue se propagar no mesmo (ÇENGEL, 2009). 

A difusividade térmica (α) além de ser encontrada em tabelas, é encontrada 

também através da razão entre a condutividade térmica (k) e o produto entre a 

densidade e o calor específico, também chamado de capacidade térmica. 
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α =  
k

ρcp
                     (2) 

4.1.3. CONVECÇÃO 

A convecção é um mecanismo de transferência de calor que se dá pela 

movimentação de um fluído em torno de um sólido devido à diferença de densidade 

do meio em que se encontram. 

Essa transferência é composta por duas parcelas, sendo elas a difusão e a 

advecção, a primeira parcela é originária do movimento aleatório das partículas 

presentes no fluido, enquanto que a segunda é devido ao fluxo que o fluído possui 

(INCROPERA, 2010). 

A convecção pode ser natural ou forçada, a primeira é quando o fluido se 

movimenta de forma espontânea, devido à diferença de densidade entre regiões 

específicas do meio em que se encontra. Enquanto que a segunda, e causada devido 

a ação de um agente externo que realiza uma força responsável pela movimentação 

do fluido 

Segundo Çengel (2009) a equação que melhor expressa esse mecanismo é a 

Lei de resfriamento de Newton, na qual relaciona a área de contato da superfície (As) 

que entra em contato com o fluido durante a convecção e a diferença de temperatura 

entre a superfície (Ts) e um ponto que está longe da superfície (T∞). A lei de 

resfriamento de Newton é expressa da seguinte maneira:  

Q̇ = hAs(Ts − T∞)                   (3) 

4.1.4. COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR CONVECTIVO. 

A constante h é o coeficiente de transferência de calor convectivo, o cálculo do 

valor desse termo é onde reside grande parte da complexidade nos cálculos 

relacionados a esse mecanismo de transferência de calor. 

Nota-se que esse coeficiente não é uma propriedade do material, mas sim um 

valor experimental no qual, fatores como a geometria da superfície, e as propriedades 

do escoamento são parcelas que influencia no valor desse coeficiente(ÇENGEL, 

2009). 

Para o cálculo desse coeficiente utiliza-se alguns números adimensionais, 

sendo esses o número de Nusselt, o de Prandtl e o de Reynolds. E é expresso pela 

divisão do produto entre o número de Nusselt (Nu) e a condutividade térmica (k) sobre 

um comprimento característico (Lc): 
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h =  
Nu.k

Lc
                (4) 

4.2. TRANSFERÊNCIA DE MASSA 

A transferência de massa pode ser conceituada como o deslocamento de 

algum componente específico em um sistema com vários componentes, como por 

exemplo, a solubilização do sal na água ou a secagem de uma madeira após o seu 

corte (ÇENGEL, 2010). 

A força motriz para a existência da transferência de massa encontra-se no fato 

de haver concentrações diferentes de um componente específico entre determinadas 

regiões, havendo um fluxo natural no sentido dos locais que possuem uma menor 

concentração do componente citado.  

Esse escoamento ocorre até que o equilíbrio de fases exista, e para encontrar 

os valores das concentrações de equilíbrio entre as fases, existem diversos recursos, 

como tabelas e gráficos. Sendo possível encontrar expressões analíticas que 

expressam equilíbrio entre as fases, como a Lei de Henry (eq. 1) ou a Lei de Raoult 

(eq. 2), válida para equilíbrio líquido-gás, e que relacionam a pressão parcial (ppar) de 

um componente da mistura gasosa em equilíbrio com um líquido de concentração X 

(CX), relaciona-se concentração comumente a razão entre a quantidade de uma 

substância (mols ou massa) por seu volume, ou também pode ser relacionada para 

gases através da razão entre a pressão parcial e o produto entre a constante dos 

gases ideais (R) e a temperatura absoluta (INCROPERA, 2010). 

A Lei de Henry possui uma constante de proporcionalidade (H), também 

chamada de constante de Henry, já na Lei de Raoult, encontra-se um conceito que 

também é abordado quando se fala em transferência de massa que é a fração 

molar(xA), que nada mais é que a razão entre o número de mols de um componente 

específico e o número de mols total da mistura, e um valor de pressão de vapor 

relacionado ao estado puro do componente (Ppuro)(ÇENGEL, 2010). 

ppar = H. CX                (5) 

ppar = Ppuro. xA                (6)  
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Figura 6: Esquema básico do equilíbrio entre as fases. 

 

4.3. MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA 

Existem basicamente duas maneiras de ocorrer à transferência de massa, 

sendo essas a difusão molecular e a convecção, nas quais serão abordadas nesse 

tópico. 

4.3.1. DIFUSÃO MOLECULAR 

A difusão molecular é um processo normalmente comparado à transferência de 

calor por condução, e se dá pela desigualdade de concentrações em espaços da 

matéria. Ao se tratar da difusão molecular em gases, o equilíbrio entre as 

concentrações é atingido devido ao movimento das moléculas constituintes desse gás 

de forma aleatória (MELLADO, 2007). 

Uma equação que está relacionada a essa categoria de transferência de 

massa, é a 1ª Lei de Fick (eq. 3), que relaciona a velocidade da transferência de massa 

de um componente específico (mol/s), em um meio que contêm uma mistura de A e 

B. Por meio da 1ª Lei de Fick, é possível denotar que a velocidade (NDif) é proporcional 

ao gradiente de frações molares (dx/dy) e a área de transferência perpendicular ao 

movimento (A), além de apresentar uma constante de proporcionalidade, a 

difusividade mássica (Dm) (INCROPERA, 2010). 

NDif = −C. A. Dm.
dx

dy
               (7) 

Para líquidos e sólidos, uma consideração que pode ser feita, é a de que a 

concentração total (C) é um valor constante, sendo assim o produto entre a 

concentração total e a fração molar do componente, é a própria concentração do 

componente. Resultando então na seguinte relação: 
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NDif = −Dm. A.
dC

dy
             (8) 

NDif = −Dm. A.
C2−C1

y2−y1
             (9) 

4.3.1.1. DIFUSÃO EM CORPOS POROSOS 

Devido à madeira ser um material poroso, a difusão que ocorre por ela 

necessita de um fator de correção sobre o percurso percorrido, no qual y′ = T. (y2 −

y1), justamente devido aos seus poros, sendo esse fator de correção a tortuosidade 

(T), que para sólidos inertes tem valores dentro do intervalo de 1,5 a 5. E o cálculo da 

velocidade se torna o seguinte: 

𝐍𝐃𝐢𝐟 = −𝐃𝐁𝐦. 𝐀.
𝐂𝟐−𝐂𝟏

𝐲𝟐−𝐲𝟏
           (10) 

Onde essa nova difusividade mássica DBm, é igual a ao produto da difusividade 

anterior (Dm), e a razão entre a porosidade do sólido e a tortuosidade do mesmo 

(INCROPERA, 2010). 

 

Figura 7: Difusividade de A em um corpo poroso 

 

 

4.3.2. CONVECÇÃO 

A transferência de massa por meio de convecção pode ser natural resultante 

da diferença de densidade, ou forçada, que é originária de uma força externa que gera 

o movimento do fluido. Tal mecanismo é bastante similar a transferência de calor por 

convecção (ÇENGEL,2010). 



 

33 

 

Nesse mecanismo de transferência de massa, a velocidade pode ser  composta 

apenas da velocidade proveniente da diferença de pressão. Todavia, também pode 

ser resultante da junção de duas componentes, uma é o movimento convectivo 

originário da diferença de pressão, e a outra é o movimento difuso oriundo do 

gradiente de concentração, de acordo com a 1ª Lei de Fick (INCROPERA, 2010). 
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5. TENSÃO DEFORMAÇÃO EM SÓLIDOS ORTOTRÓPICOS 

Este capitulo tem por objetivo elucidar os conceitos de tensão deformação e 

demonstrar a formulação de tensão deformação em sólidos ortotrópicos.  

5.1. ORTOTROPIA 

Um material é ortotrópico se suas propriedades são únicas e independentes 

nas três direções. O mesmo apresenta três planos de simetria ortogonais entre si, 

x1x2, x2x3 e x1x3.  

Para materiais ortotrópicos, o número de coeficientes independentes reduz de 

21 para 9. Além disso, as deformações angulares são independentes das tensões 

normais; as deformações lineares são independentes das tensões tangenciais e cada 

tensão tangencial só provoca deformação no plano em que atua. 

5.2. ELASTICIDADE 

 Todos os materiais possuem um limite para os quais as tensões aplicadas 

respondem com comportamento elástico, quando esse limite é ultrapassado o material 

responde com comportamento plástico. A Elasticidade é a propriedade de um material 

de retornar ao seu estado inicial após a remoção de carga, já a plasticidade é a 

propriedade de um material de não retornar ao seu estado inicial após a remoção de 

carga(REIJNEN, 2012). 

 O limite de elasticidade da madeira é um conceito arbritário, diferente de 

outros materiais – por exemplo o aço. Quando pequenas deformações elásticas são 

impostas por um período de tempo, essas podem se transformar em deformações 

plásticas. Quando o teor de umidade na madeira émais elevada do que o ponto de 

saturação da fibra ( FSP ) , assume-se que o teor de umidade não influencia nos 

modulos de elasticidade, modulos de cisalhamento e na razão de poisson da mesma. 

Porém se o teor de umidade é inferior ao ponto de saturação da fibra, assume-se que 

os módulos de elasticidade, de cisalhamento e de poisson são proporcionais às 

tensões  efetuadas pela umidade, bem como pela temperatura. Além disso, os 

módulos de elasticidade,cisalhamento e razão de poisson diferem de acordo com a 

espécie de madeira (REIJNEN, 2012). 
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Figura 8: Tipos de deformação, gráfico geral. Adaptado de Viana. 

 

 

5.3. EQUAÇÕES BÁSICAS DA TEORIA DE ELASTICIDADE 

As relações que permitem descrever o comportamento de um sólido, são as 

seguintes relações básicas da teoria da elasticidade: relações deformação-

deslocamento, relações constitutivas e condições de equilíbrio. 

As forças atuantes em um corpo podem ser de dois tipos, forças volumétricas 

(por unidade de volume) ou forças de superfície (por unidade de área). 

5.4. FORMULAÇÃO DE TENSÃO DEFORMAÇÃO 

As variações locais de tamanho da madeira dependem de cada fração de 

espécie que a constituem, porém, as variações globais dependem da forma e das 

propriedades mecânicas do material combinadas a heterogeneidade do processo de 

secagem (KUBORN; PAPALEXANDRIS; JEANMART, 2007). Para o presente estudo 

assumiu-se que a madeira se comporta como um sólido médio linearmente elástico, 

dessa forma pode-se aplicar a Lei de Hooke, que é uma forma de relacionar tensão 

(𝜎) e deformação (𝜀) através do operador de Hooke (C), como mostra a equação 11. 

𝝈 = 𝑪: 𝜺𝝈             (11) 

A variação de tamanho associada a higroscopia pode ser tratada da mesma 

forma que a variação térmica, e a deformação total é obtida pela união das 

deformações mecânicas e tensões higroscópicas (HERAKOVICH, 1998). No caso da 
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secagem podem-se adicionar as deformações causadas pela decomposição térmica 

da celulose, hemicelulose e lignina, como mostra a equação 11. 

ε = εσ + εs1 + εs2 + εs3 + εs4          (12) 

 A estrutura microscópica da madeira indica que a variação de fração de cada 

espécie não possui o mesmo impacto na deformação total do material. Por exemplo, 

o impacto da degradação da lignina e da celulose é diferente, já que a lignina é o 

componente que mantém as fibras ligadas e a celulose é o esqueleto da biomassa. 

Pensando nisso, assume-se que as deformações são proporcionais às variações de 

volume de cada espécie, de acordo com as equações 13, 14, 15 e 16. 

εs1 = βs1∆∅s1             (13) 

εs2 = βs2∆∅s2            (14) 

εs3 = βs3∆∅s3                     (15) 

εs4 = βs4∆∅s4              (16) 

Onde β é uma propriedade do material que representa a constante de 

proporcionalidade e deve ser determinada experimentalmente em cada uma 

das espécies.  

A lei de Hooke pode ser reescrita devido às condições de simetria, como: 

𝜎𝑖
′ = 𝐶𝑖𝑗

′ 𝜀𝑗
′𝜎             (17) 

Onde 𝜎𝑖
′ é o vetor de tensões: 

σ′i = 

(

  
 

σxx
σyy
σzz
σyz
σzx
σxy)

  
 

             (18) 

𝐶𝑖𝑗
′  é a matriz de rigidez para sólidos ortotropicos: 

Cij
′ =

(

 
 
 

c11 c21 c13 0 0 − 0 −
c12 c22 c23 0 0 − 0−−−
c13 c23 c33 0 0 − 0 −
0 0 0 c44 0 − 0
0 0 0 0 c55−− 0
0 0 0 0 0 − c66 )

 
 
 

        (19) 

𝛽′é o vetor que representa a constante de proporcionalidade, que pode ser escrita de 

forma contraída: 
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𝛽′ =  

(

 
 
 

𝛽𝑥𝑥
𝛽𝑦𝑦
𝛽𝑧𝑧
0
0
0 )

 
 
 

                                                                                                                                   (20) 

Por fim, pode-se escrever o vetor de deformações como: 

ε′j
σ
=

(

 
 
 
 

εxx −βxx
s1∆ϕs1 −βxx

s2∆ϕs2 −βxx
s3∆ϕs3 −βxx

s4∆ϕs4
εyy −βyy

s1∆ϕs1 −βyy
s2∆ϕs2 −βyy

s3∆ϕs3 −βyy
s4∆ϕs4

εzz −βzz
s1∆ϕs1 −βzz

s2∆ϕs2 −βzz
s3∆ϕs3 −βzz

s4∆ϕs4
2εyz
2εzx
2εxy )

 
 
 
 

      (21) 

Os coeficientes de rigidez dependem do módulo de Young e da razão de 

poisson, ambos são medidos experimentalmente. As propriedades mecânicas são 

função da composição do material, e para a secagem pode ser escrita como: 

Cij
′ = (

∅s1+∅s2+∅s3+∅s4

∅s
) Cij

madeira           (22) 

Segundo as equações expostas acima se pode simular o comportamento 

mecânico da madeira durante o processo de secagem.  
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6. METODOLOGIA NUMÉRICA 

Neste capitulo é apresentado o conjunto de equações de conservação (massa, 

quantidade de movimento, espécies e energia) e as equações que modelam o campo 

de temperatura, esse conjunto de equações permite o estudo da secagem e torna 

possível a simulação numérica da mesma, partindo de algumas hipóteses 

simplificadoras, que seguem: 

 A partícula sólida será tratada como meio poroso rígido, com estrutura 

homogênea e isotrópica; 

 A água capilar e a água higroscópica serão tratadas sem distinção. Será 

utilizada uma única taxa de evaporação. 

 A umidade será tratada como um constituinte sólido. Uma fração de 

volume do sólido será atribuída à umidade, no caso a fração 

corresponde a 10% da massa total. Considera-se ainda que a saída de 

umidade não provoca dilatação ou contração do sólido, porém a 

conversão de umidade altera a permeabilidade do meio poroso. 

Seguindo o exposto no decorrer do trabalho e as simplificações propostas 

acima, a modelagem do meio poroso e do fluido que envolve a biomassa é descrita 

no decorrer do capitulo. 

6.1. MODELAGEM DO ESCOAMENTO LAMINAR 

Segundo Whitaker (2005),aplicando um procedimento de média volumétrica 

formal às equações de Navier-Stokes e assumindo escoamento incompressível e 

fluido newtoniano podem se descrever as equações de conservação apresentadas a 

seguir, que são as governantes do escoamento laminar. 

6.1.1. EQUAÇÃO DA CONTINUIDADE 

Esta equação traduz analiticamente que, se num volume fechado não houver 

criação ou destruição de massa, a acumulação de massa, por unidade de tempo, no 

interior do volume equilibrará a diferença entre a taxa de massa que entra e a que sai 

do volume. 

    OHu
t 2

 



          (23) 
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Onde   representa a massa especifica, ε representa a porosidade do material 

e OH2
  representa a fonte de massa devido o processo de secagem. 

A massa específica no escoamentoé variável com a pressão, a temperatura e 

concentração dos componentes da mistura. 

6.1.2. EQUAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DA QUANTIDADE DE MOVIMENTO 

O princípio de conservação da quantidade de movimento, estabelece que a 

taxa de variação da quantidade de movimento de um corpo iguala a soma das forças 

exteriores que atuam sobre o corpo. Este princípio se aplica a um corpo fluido e a uma 

porção de fluido que poderá eventualmente estar a mover-se no espaço com a 

velocidade característica do escoamento na região onde o corpo se encontra. 

 p
e p

u
gp

uuu

t








 



































      (24) 

(∆𝐩)𝐩 = −
𝛍𝐠

𝐊
𝐮 − 𝐂𝐅

𝛒

√𝐊

|𝐮|𝐮

𝛆𝟑/𝟐
.            (25) 

Onde u é o vetor velocidade e p é a pressão. A viscosidade da mistura é 

representada por μ. O termo  OH2
  representa a fonte de massa devido o processo de 

secagem. O termo  pp  modela o arrasto devido à presença da matriz porosa. 

As equações de conservação da massa e conservação de quantidade de 

movimento linear são válidas para um meio puramente fluido e para um fluido dentro 

de uma matriz porosa. Para o meio numa matriz porosa o termo  deve ser igualado 

a porosidade. Já para um meio totalmente fluido o termo  deve ser igualado a unidade 

e o termo  pp .deve ser zerado. 

6.2. MODELAGEM DO CAMPO DE ESPÉCIES QUÍMICAS 

O cálculo da evolução de cada espécie química considerada está associado à 

solução de uma equação de conservação: 

∂

∂t
(ρYN2) + ∇ ∙ (ρuYN2) = −∇ ∙ (JN2)         (26) 

∂

∂t
(ρYH2O) + ∇ ∙ (ρuYH2O) = −∇ ∙ (JH2O) + ω̇H2O       (27) 

A fração de massa é representada por Yk. O índice k denota a espécie química 

específica. A lei de Fick será empregada na utilização do fluxo de difusão das 

espécies, Jk = −ρDk∇Yk. O Dk é o termo para o coeficiente de difusão.  
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O termo representa a taxa líquida de produção de H2O. Este será calculado 

com base no o modelo de taxa cinética, que é similar a uma reação heterogênea. 

Matematicamente o modelo é descrito como: 

�̇�𝐇𝟐𝐎 =
𝐝𝛒𝐇𝟐𝐎

𝐝𝐭
= −𝐤𝐇𝟐𝐎𝛒𝐇𝟐𝐎              (28) 

Onde kH2O = Ae
−
E

RT, sendo A, E e T, fator de frequência, energia de ativação e 

temperatura do sólido, respectivamente. 

6.3. MODELAGEM DO CAMPO DE TEMPERATURAS 

O campo de temperaturas é obtido a partir da solução da equação de 

conservação de energia, dado por: 

      OHvapOHmixmixpmixp hTkuTcTc
t 22 ,,,  



               (29) 

Onde T é a temperatura, os termos cp,mix e kmix representam calor especifico e 

condutividade térmica da mistura, respectivamente. O termo OHvapOH h
22 ,  representa o 

sumidouro de calor associado à secagem. Sendo OHvaph
2,  a entalpia de vaporização 

da água. 

6.4. CÓDIGO DE SIMULAÇÃO 

Rotinas computacionais apresentadas por Cunha (2010) foram utilizadas no 

presente trabalho para obtenção do campo de escoamento, campo de espécies 

químicas e campo de temperaturas. No código, as equações diferenciais 

apresentadas são resolvidas seguindo o método de volumes de controle baseado em 

elementos, que consiste na transformação de equações diferenciais em equações 

algébricas. De acordo com o autor um esquema implícito de primeira ordem (método 

de Euler) é aplicado na discretização do termo temporal, um esquema de interpolação 

exponencial upwind, conhecido como FLO, é utilizado na discretização dos termos 

advectivos e um esquema de interpolação linear é utilizado na discretização dos 

termos difusivos.  

De acordo com Cunha (2010), as equações de conservação da massa e 

quantidade de movimento linear são resolvidas de forma segregada, de forma análoga 

descrito no algoritmo SIMPLE de Patankar (1980). Todas as equações resultantes dos 
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métodos de discretização são resolvidas por método de solução direta disponível no 

software MATLAB.  

O código de simulação escrito por Cunha (2010) resolve basicamente a 

equação de conservação de um escalar genérico na seguinte forma: 

∂

∂t
(ρϕ) +

∂

∂x
(Uϕ) +

∂

∂y
(Vϕ) =

∂

∂x
(Γϕ

∂ϕ

∂x
) +

∂

∂y
(Γϕ

∂ϕ

∂y
) + Sϕ     (30) 

Onde U e V são as componentes do vetor velocidade, ρ é a massa específica 

da mistura, Γϕ é o coeficiente de difusão, Sϕ é o termo de fonte e N_bc armazena 

informações das condições de contorno. E finalmente, ϕ é o escalar no momento atual 

e ϕ0 é o escalar no passo de tempo anterior, dt. 

6.5.CASO TESTE DE SIMULAÇÃO 

6.5.1.  DESCRIÇÃO DO CASO 

As amostras de biomassa levadas em conta nessa simulação, possuem 

simetria em relação a um eixo de rotação, ou seja, são axisisimétricas. A Figura 11 é 

uma demonstração de como era o ambiente em que ocorreu a simulação, no qual 

possui uma  amostra de biomassa lenhosa com formato esférico dentro de um secador 

com formato cilíndrico, sendo que a biomassa se encontra a um quinto de distância 

da entrada desse secador.  

Também foram analisadas duas amostras de biomassa lenhosa, com volumes 

diferentes, sendo que a primeira possui um raio cinco vezes menor que a segunda, 

de modo que seja possível observar a variação do campo térmico com a variação de 

volume. Uma entrada de gás se encontra no fundo da câmara, possibilitando a entrada 

de N2 com elevada temperatura. O fluxo de gás que entra para realizar a secagem  

incial é composto por 100% de N2, por meio desse fator, é possível realizar a análise, 

evitando que haja qualquer oxidação da biomassa. 
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Figura 9: Domínio computacional (Coelho, 2013 - Adaptado). 

6.5.2. GEOMETRIA E MALHA 

O primeiro passo para a realização da simulação foi a criação de uma malha, 

que é basicamente uma representação numérica do domínio geométrico em que se 

resolveu o problema, a mesma dividiu o elemento a ser analisado em pequenos 

elementos. O domínio foi divido em elementos triangulares, comumente gerados por 

triangulação de Delaunay, e posteriormente a malha de volumes de controle foi obtida 

pela união de seus centroides aos pontos médios dos lados correspondentes. Esse 

procedimento criou volumes de controle poligonais ao redor de cada nó pertencente 

ao domínio de cálculo, esse domínio é formado por vários subvolumes de controle que 

estão ligados ao mesmo nó, é neste nó que as variáveis dependentes são 

armazenadas. Pelo modo como os volumes são formados, os pontos nodais podem 

representar entes geométricos dos volumes finitos. Um exemplo de discretização do 

domínio pode ser visto na Figura 10. 
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Figura 10: Volume de controle poligonal e método centroides e pontos médios. 

 

As malhas utilizadas neste trabalho foram criadas no software GAMBIT 2.4.6. 

O computador utilizado para o teste de sensibilidade espacial possui um processador 

INTEL CORE i5, 2,2 GHz, 8 GB RAM e sistema operacional Windows 10.1 Home, a 

versão do MATLAB foi a 8.0.0.783, R2012b. 

Na Figura 11podem-se visualizar as malhas utilizadas para os dois casos 

analisados na simulação. 

 
Figura 11: Malhas utilizadas (a) esfera com diâmetro de 1 mm (b) esfera com diâmetro 5 mm 

 

6.5.3. CONDIÇÕES DE CONTORNO E INICIAIS DO PROBLEMA 

Na Figura 12 é exibido um modelo da geometria da simulação a partir de 

informações dadas no trabalho de Hong Lu (2006),  nas quais foram ajustasdas e 

adaptadas para o estudo de caso, e estão demonstradas na Figura 14 e na Tabela 3. 
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Figura 12: Perfil bidimensional axissimétrico em coordenadas cilindricas utilizado nas 
simulações. 

 

Tabela 3:  Condições de contorno, CC, e condições iniciais, CI. 

CI 0t  rz   inuu   0v  
in   

CC L1 t  
inuu   0v  

in   

CC L2 t  0u  0v  
in   

CC L3 t  0 zu  0 zv  0 z  

CC L4 t  0 ru  0v  0 r  

 

As condições de contorno na entrada (L1) e na parede (L2) são valores 

permanentes, em contrapartida, as condições de saída (L3) e de simetria (L4) são 

transientes. 

As condições de contorno aplicadas a L1 consistem em um fluxo de massa 

somente na direção z, e os valores da temperatura e da composição de espécies 

químicas são determinados e fixos. 

As condições de contorno para L2 consistem em uma condição de não 

deslizamento, ou seja, a velocidade é nula no contorno, além de possuir os valores de 

temperatura e espécies químicas determinados e fixos.  

A condição de contorno aplicada em L4 é a de simetria, expressa por meio de 

derivadas nulas. Considera-se ainda que os valores dos campos não mudam 

expressivamente com a direção z na região de saída do domínio, de tal modo as 

derivadas em L3 são postas nulas.  
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O termo   representa as espécies químicas ou a temperatura, sendo que as 

condições iniciais são impostas no instante t=0. 

A temperatura do gás de secagem foi ajustada igual a 423K na entrada do 

domínio, sendo escolhida essa temperatura, pois nela ocorre apenas a secagem da 

biomassa, não havendo o processo de pirólise. A temperatura da parede do reator 

também foi posta igual a 423K. A velocidade de entrada dos gases foi calculada de 

modo que o número de Reynolds fosse igual a 40, baseado no diâmetro da esfera. 
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7. RESULTADOS 

Nos próximos tópicos serão apresentados os resultados da simulação da 

secagem da partícula de biomassa considerada, mostrando os perfis de umidade e 

térmico e a perda de massa. 

7.1. COMPORTAMENTO DO CAMPO TÉRMICO 

Nesse tópico foram obtidos os resultados do campo térmico no início, na 

metade e no final do processo, para as duas amostras de biomassa: 

 
Figura 13: Variação do campo térmico no centro da esfera de raio de 0,5 mm com o tempo. 
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 A partir da figura 15 é possível constatar que o processo de secagem da esfera 

com o menor raio se torna isotérmico no tempo final, isso se constata devido ao campo 

de temperaturas constante no tempo de 24 segundos. Além disso é possível perceber 

a transferência de calor que ocorre do centro para a superfície, e do centro para o 

ambiente em volta da amostra, ao observar o campo térmico aos 12 segundos. 

 
Figura 14: Variação do campo térmico co centro da esfera de raio de 2,5 mm com o tempo. 
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Já na esfera de raio maior, é possível constatar que diferente da menor, no final 

do processo, mais precisamente no tempo de 128,5 segundos ainda existe um 

gradiente de temperaturas presente, não podendo assumir uma condição isotérmica. 

Essa diferença entre os resultados está diretamente ligada as dimensões das 

amostras. 

7.2. PERFIS DE TEMPERATURA E DE PERDA DE MASSA 

Nesse tópico, foram analisadas a variação da massa e da temperatura com o 

passar do tempo, e os resultados apresentados pela simulação foram os seguintes: 

 

 
Figura 15: Variação da massa pelo tempo (a) e perfil térmico (b) da biomassa com raio de 

0,5 mm 

Ao analisar a perda de massa, percebe-se que a umidade da esfera menor, 

acaba com cerca de 16 segundos de secagem. E ao fazer a comparação com o gráfico 

do perfil térmico da mesma amostra, nota-se que o maior crescimento de temperatura 

se dá nos primeiros 3 segundos, o tempo necessário para começar a diminuir a 

umidade, e durante a evaporação da água presente na amostra, a temperatura 

começa a apresentar um valor mais constante. 

Além disso nota-se um comportamento quase isotérmico durante o processo 

de secagem, isso se dá principalmente devido as dimensões da amostra analisada, 

por a mesma ser pequena, o fluxo de nitrogênio que passa por ela deixa temperatura 

da superfície quase igual a temperatura interna da amostra. 
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Figura 16: Variação da massa pelo tempo (a) e perfil térmico (b) da biomassa com raio de 

2,5mm 

De maneira similar, ao analisar a perda de massa junto com o gráfico do perfil 

térmico da esfera maior, nota-se que o maior crescimento de temperatura se dá 

também durante o tempo necessário para começar a diminuir a umidade, que no caso 

dessa amostra se dá em torno de 20 segundos.  

E ao analisar o comportamento térmico, diferentemente do caso anterior, 

percebe-se uma variação maior dos valores de temperatura da superfície em relação 

à temperatura interna da amostra, isso se dá graças a diferença das dimensões das 

amostras. O fluxo de calor que passa pela biomassa maior apresenta um gradiente 

de temperatura maior, devido a uma maior superfície para que haja um equilíbrio 

térmico durante a propagação de calor através da difusão. 

Por fim, notou-se que o tempo necessário para acabar com a umidade presente 

na esfera com raio maior é de cerca de 130 segundos. 

7.3. PERFIL DE UMIDADE 

No perfil de umidade os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

Figura 17: Perfil de umidade na esfera (e) com diâmetro de 1 mm (b) com diâmetro 5 mm 
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Figura 20: Perfil de H2O e N2  da biomassa de raio (a) 0.5 mm e (b) 2,5 mm 

 A partir da figura 19, é possível perceber os picos nos perfis de umidade, sendo 

que esses picos representam a formação de água no centro da amostra, onde o pico 

da esfera menor encontra-se em cerda de 5 segundos e da esfera maior em cerca de 

70 segundos. 

 E a partir da figura 20, pode ser constatado o comportamento do nitrogênio do 

ambiente e dá água presente no centro da amostra. Denota-se um campo 

praticamente constante de nitrogênio no ambiente que circunda a biomassa, já em 

relação à água, na metade do tempo do ensaio, encontra-se uma quantidade menor 

da mesma presente na amostra.  

 Por fim ao observar os valores das concentrações na figura 19 e na figura 20, 

para os tempos referidos, os valores são iguais. 

 Além do tamanho da amostra não interferir muito nesse ponto, pois o 

comportamento das duas amostras, foram parecidos. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foi apresentada uma modelagem matemática para a secagem de 

sólidos higroscópicos, mais especificamente a biomassa lenhosa. Sendo feita uma 

análise relacionada à transferência de calor em duas dimensões, que ocorre durante 

esse processo, elucidando a influência que aspectos como a perda de massa, o perfil 

térmico e o perfil de umidade tem na variação do tamanho da amostra analisada.  

Os resultados da simulação baseada no método de volumes de controle 

baseado em elementos de difusão foram apresentados e comentados. Tais resultados 

foram satisfatórios, pois as curvas características encontradas coincidiram com as 

curvas características do processo de secagem da literatura, como é possível 

comparar com a figura 5.  

Além disso, foi possível verificar o comportamento da biomassa com a variação 

de tamanho, através dos campos de temperatura, verificou-se que com a amostra 

menor houve um equilíbrio térmico no final do processo, sendo um processo 

isotérmico, diferente da amostra maior, que ainda apresentava transferência ao final 

da simulação. Outra conclusão que pode ser obtida está relacionada aos perfis 

térmicos, no qual constatou-se que o maior crescimento de temperatura, está 

relacionado com o tempo necessário para começar a redução da umidade presente 

na biomassa, onde na amostra menor, após a evaporação a temperatura se manteve 

constante, e na amostra maior a temperatura continuou crescendo. E por fim ao fazer 

um estudo sobre o perfil de umidade, observou-se que o comportamento das duas 

amostras são similares. 

Para o trabalho de conclusão de curso 2, será acrescentado a análise da 

deformação gerada nesse mesmo processo de secagem, por meio do entendimento 

das equações que descrevem a deformação em sólidos higroscópicos, e a 

implementação das mesmas em um código, de forma que seja possível comparar os 

resultados obtidos futuramente, com os que estão presentes no trabalho de conclusão 

de curso 1. 
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