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Propriedades do ar

Psicrometria
 Estudo das misturas de ar e vapor d´água, isto é, o estudo do ar úmido (misturas binárias nas

quais um dos componentes é um vapor condensável).

 Estudo das propriedades termodinâmicas do ar úmido a fim de analisar as mudanças de estado
do mesmo.

Do grego psychro, isto é, esfriar, resfriar.



Operações de Pós-colheita de grãos

Psicrometria
 Temperatura de bulbo seco

 Temperatura de bulbo úmido

 Umidade relativa

 Umidade absoluta

 Pressão de vapor

 Temperauta de orvalho

 Entalpia

 Volume úmido (específico)



Psicrometria

Psicrômetro Higrômetro Termo-higrômetro

Medição de umidade relativa



Ventiladores

O QUE É UM VENTILADOR?

É uma máquina que produz fluxo de gás com duas
ou mais pás fixadas a um eixo rotativo.

Conversores de energia mecânica rotacional,
aplicada ao seu eixo, obtendo através da alteração
do momento do fluido, um aumento de pressão
total.



Componentes principais

acionamento

propulsor (rotor) 

carcaça

Ventiladores



TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES DOS VENTILADORES

 Ar Padrão (Sistema Internacional)

Ar seco a 20ºC e 101,325 kPa. Sob essas condições, o ar seco tem uma
densidade de 1,204 kg/m³.

Coeficiente de correção da pressão e potência absorvida:

1500 m e 38ºC 

Precisamos de um 

ventilador de 50 mmCa

50/0,785=64mmCa
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 Pressão Relativa
É a medida de pressão acima da atmosférica expressa como a altura
de uma coluna de água em mm (ou polegadas). A pressão atmosférica
ao nível do mar iguala-se a 10.340 mm (407,1 polegadas) de água ou
10m (33,97 pés) de água.

1 atm
10332 mmH2O

10,33 mH2O
760 mmHg

14,69 psi
1,03 kgf/cm²

1,01 bar
105 Pa



Ar a 20°C, 65% UR, 760 mmHg   φ= 1,2 kg/m3

onde:

φ = peso específico do ar a calcular

T = temperatura de trabalho do gás em graus Celsius

Pbar = pressão barométrica do local de trabalho em mmHg

GE = gravidade específica do gás

GE
Pbar

T





760273

273
293,1

Gases GE

Carvão 1,04

Óleo 1,00

Madeira 0,94

Bagaço 0,93

Gás natural 0,97

Gás de alto forno 1,01

Ar normal 1,00
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Exemplo:

Qual o peso específico do ar a 30°C, 750 mmHg ?

GE
Pbar

T





760273

273
293,1 1

760

750

30273

273
293,1 




Qual o peso específico do ar a 80°C, 750 mmHg ?

GE
Pbar

T





760273

273
293,1 1

760

750

80273

273
293,1 




φ= 1,28 kg/m3

φ= 1,15 kg/m3

AERAÇÃO

SECAGEM
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CARACTERÍSTICAS DE UM VENTILADOR

 Vazão

É o volume de ar fornecido pelo ventilador na unidade de tempo
(m3/h, m3/min).

 Pressão

É a medida da energia mecânica total acrescentada ao ar pelo
ventilador (mmCA, mBar, Pa).

Pressão estática

Pressão dinâmica

Pressão total
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PRESSÃO TOTAL (Pt)

 É a medida de energia total disponível na corrente
de ar.

Pt = Pe + Pd
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 No ventilador Pt  diferença algébrica entre a pressão total média na
descarga do ventilador e a pressão total média na aspiração do ventilador.

 É a medida da energia mecânica total acrescentada ao ar pelo ventilador.

PRESSÃO TOTAL (Pt)
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TUBO DE PITOT 
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 O ar em escoamento, como qualquer outro fluído, se 
retarda ao encontrar um obstáculo. 

 A pressão estática é a pressão efetiva que o ventilador
deve proporcionar ao ar em escoamento para que sua
vazão não diminua contra as resistências do sistema.

 Pe = perda de carga do sistema.

PRESSÃO ESTÁTICA (Pe)
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 A Pe atua igualmente em todas direções, independente da velocidade do ar.

 Positiva – quando estiver acima da pressão ambiente (descarga).

 Negativa – quando estiver abaixo da pressão ambiente (aspiração).

 É a medida de energia potencial em uma corrente de ar.

PRESSÃO ESTÁTICA (Pe)
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PRESSÃO ESTÁTICA (Pe)

TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES DOS VENTILADORES



O manômetro é colocado para registrar aumento de pressão. O manômetro contém água.
A pressão é especificada como a diferença de altura entre os terminais da coluna de água.
A unidade comumente utilizada no Brasil para a pressão do ventilador é de mm de coluna
de água ou, mm de água.

Também se utiliza no Sistema Métrico a unidade Pa (pascal), oficial no Brasil desde 1978,
onde 1 mm de água = 9,795 Pa.
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Medição de pressão
Manômetro em U



Medição da pressão estática de um trecho do escoamento 

e
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Secagem

perda de carga na camada de grãos (camada 17,5 cm)  ± 10 mm CA

perda de carga na fornalha                                               ± 20 mm CA 

perda de carga nos cavaletes                                           ± 15 mm CA 

perda de carga nos dutos de ar quente e revestimentos  ± 15 mm CA  

Fonte: Milman (2002)
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Pressão estática (Pe)



 É a pressão exigida para acelerar o ar da velocidade zero a alguma
velocidade.

 É proporcional a energia cinética da corrente de ar.

 A Pd somente será exercida na direção do fluxo de ar. É sempre
positiva.

Pd =  v2/2g v²=19,6Pd/1,204 v=√(16,3 Pd) v=4,04√Pd

Onde:

Pd em mmCA

V em m/s

 = densidade = 1,204 kg/m3

g = aceleração da gravidade = 9,81 m/s2
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Pressão dinâmica(Pd)



 O ar flui naturalmente das zonas de alta para baixa
pressão com uma dada velocidade, que depende do
gradiente existente entre elas.

 Como qualquer outro fluido exerce pressão sobre os
obstáculos que encontra proporcionalmente a
esta velocidade.

Pd =  v2/2g
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Pressão dinâmica(Pd)



TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES DOS VENTILADORES

Medição da pressão dinâmica do fluxo de escoamento
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Medição da pressão dinâmica do fluxo de escoamento



 É o volume de ar fornecido pelo ventilador na unidade de
tempo.

SI  m3/s usual  m3/h

vAQ 
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Vazão



INSTRUMENTOS PARA MEDIR VAZÕES

Anemômetros

Fio quente

Mini ventoinha



INSTRUMENTOS PARA MEDIR VAZÕES

Anemômetros

Anemômetro de fio quente

O princípio desse tipo de sensor é de correlacionar a dissipação

de calor em um fino fio com a velocidade do escoamento que

provoca essa perda.

Anemômetros rotativos

Baseados na transformação de um movimento relativo de um

rotor, submetido a um escoamento de um líquido ou de um gás.



Dados básicos para a seleção de ventiladores

 vazão de ar: (m3/h, m3/min)

 pressão estática: (mmCA, mBar, Pa)

 temperatura de operação (pico): (0C, 0F)

 características: composição química do ar, gás ou fluído

 características dos particulados: abrasivos, pegajosos, 
higroscópicos, aglomerantes, explosivos

 dados elétricos: tensão (V), freqüência (Hz)



INTERVALO DE APLICAÇÃO

Descarga livre Vazão nula

CURVA DE DESEMPENHO

Representação gráfica do desempenho do ventilador.

Diagrama que determina através de testes conduzidos pelas normas AMCA (Air Moving

and Conditioning Association) o desempenho do ventilador.

Curva que cobre todo o intervalo desde a descarga livre (sem obstrução ao fluxo) até a

vazão zero (sistema totalmente vedado sem nenhum fluxo de ar).



Rendimento total

 Também chamado de rendimento mecânico.

 É a razão da saída de potência sobre o suprimento
de potência.

Pabs

PtQ
t

000.270

.
 30 a 85%



Intervalo de aplicação

 Intervalo de vazões e pressões de operação, determinado
pelo fabricante, para o ventilador operar
satisfatoriamente.



CURVA DE DESEMPENHO

Específica para cada

modelo de ventilador

•Pressão

•Vazão

•Rendimento

•Potência

•Rotação

•Velocidade do ar na descarga



POTÊNCIA ABSORVIDA (Pabs)

 É a potência real que um ventilador requer para mover um dado volume de ar a
uma determinada pressão.

Pode incluir:

onde:

Pabs = potência em kw Pabs = potência em cv

Q = vazão m3/s Q = vazão em m3/h

Pt = pressão total em Pa Pt = pressão total em Pa

t = rendimento total do ventilador t= rendimento total do ventilador

t

PtQ
Pabs




1020 t

PtQ
Pabs




000.270



TIPOS DE VENTILADORES

Quanto ao nível energético de pressão

 Baixa pressão: Pt  200 mmCA

 Média pressão: Pt entre 200 e 800 mmCA

 Alta pressão: Pt entre 800 e 2500 mmCA

 Turbo compressores: Pt  2500 mmCA



TIPOS DE VENTILADORES

Quanto ao número de bocas aspirantes

Simples – apenas 1 boca de aspiração

Dupla – 2 bocas de aspiração; equivalem a 2 ventiladores
simples associados em paralelo. Grande vantagem é o
tamanho reduzido



TIPOS DE VENTILADORES

Quanto a forma construtiva

a)Axiais b)Centrífugos c) Mistos



AXIAIS

 Constituídos de um rotor com pás que giram dentro de uma carcaça
em forma de tubo cilíndrico.

 O ar entra no rotor radialmente e é descarregado radialmente.

 Ar paralelo ao eixo de rotação.

 Altas vazões e médias pressões.

Axial propulsor
Pás finas, baixo custo, médias vazões e baixas pressões. Ex.
circuladores de ar ambiente

Tubo axial
Pás grossas, mais comuns, altas vazões e baixas pressões

Vane axial
Pás de guia fixa na descarga, alta eficiência, altas vazões e médias
pressões, uso específico, custo elevado.



CENTRÍFUGOS

Ar entra no rotor axialmente e é descarregado radialmente
em uma carcaça do tipo voluta (caracol).

•Pás retas 

(radiais). +P; -Q

• Pás voltadas para trás 

(limite load) +P; ±Q

• Pás voltadas para frente 

(sirocco) -P; +Q



PRESSÃO ESTÁTICA

Pressão estática desenvolvida em silos de diâmetros diferentes na secagem de 
103 m3 de grãos de soja, usando 3 m3/minuto de ar /m3 de grão

103 m3

103 m3



PRESSÃO ESTÁTICA – Gráfico de Shedd



Onde:
Q= vazão de ar ((m³/s)/m²)
∆P= Perda de carga de um leito (Pa)
L= Altura da coluna de grãos (m)
a e b= Constantes que dependem do produto.

b

L

P
aQ 







 


Equação de Shedd (1953)



Como calcular a vazão a partir da Pd

Rar

Pd
v


033,4

Onde:
Rar= densidade relativa do ar
= peso específico do ar de trabalho (varia em função da pressão barométrica e da 
temperatura) em kgf/m3

0=peso específico do ar standart = 1,2 kgf/m3 a 760 mm Hg
Q = vazão do ar em m3/s
A = área da tubulação em m2

v = velocidade do ar em m/s
Pd = pressão dinâmica do ar em mmCA

0


 Rar

vAQ 
4

2D
A







Exemplo
Calcular a vazão de ar propelida por um ventilador se a pressão dinâmica do ar
de escoamento, medida num duto de 550 mm de diâmetro, é 12 mmCA, e este
ar está a 30 0C e 750 mm Hg( densidade relativa =0,9581)

h
mQ

3

240.12

s
m

Rar

Pd
v 27,14

958,0

12
033,4033,4 



9581,0
2,1

1497,1

0





Rar

2
22

238,0
4

55,0

4
m

D
A 









s
mvAQ

3

4,327,14238,0 



Leis de semelhança de ventiladores

_ Para um mesmo ventilador, se
variarmos a rotação:

• A vazão varia com a relação das
rotações

• A pressão resultante varia com o
quadrado da relação de rotações

• A potência absorvida varia com o
cubo da relação da rotação



Leis de semelhança de ventiladores

Exemplo:
Seja um ventilador, insuflando ar com um peso específico de 1,2
kg/m³ e funcionando com as seguintes características:
_ Pressão total: 40 mmCa
_ Vazão: 1,5 m³/s
_ rotação: 1450 rpm
_ Potência absorvida: 1,34 cv

Se a rotação é elevada à 1800 rpm, o que ocorre com a vazão, pressão
e potência absorvida?

Vazão (Q)= 1,5*(1800/1450)= 1,86 m³/s
Pressão total (P)= 40*(1800/1450)²= 61,5 mmCa
Potência absorvida (W) = 1,34*(1800/1450)³= 2,58 cv



Recomendações para aeração de grãos

Velocidades máx. recomendadas

• Na saída do ventilador = 10 m/s
• No duto principal = 8 m/s
• No duto de aeração = 4 m/s
• Nos grãos = 0,1 a 0,5 m/s



Aula prática

a) Determinar a vazão de ar do ventilador através de anemômetro e de tubo de pitot.

b) Levantar a perda de carga de um leito de grãos de arroz em função da velocidade do

ar (trabalhar operando com inversor de frequência em 40, 45, 50, 55 e 60 hz) em

uma camada de grãos de 20 cm e 40 cm.

c) Graficar os dados.
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