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1. Introdução

O transporte especializado de refrigeração constitui um desafio desconhecido em qualquer outro tipo de transporte. 
Do ponto de vista logístico, uma cadeia de frio exige uma frota especializada. A escolha dos veículos é uma tarefa 
muito complexa, assim como o gerenciamento e a composição da frota. O gerente de frota precisa tomar a decisão 
certa e levar vários fatores em consideração. O veículo e a carga devem estar adequadamente preparados para o 
transporte. Negligenciar boas práticas de transporte pode causar danos à carga e ser perigoso para o consumidor que é 
o elo final na cadeia de suprimentos.

* Maciej Bieńczak. Tel.: +48-61-665-2716; fax: +48-61-665-2129. 
E-mail address: mbienczak@wp.pl.

Resumo
O artigo trata das questões do transporte da cadeia de frio. Um dos critérios mais importantes da eficiência do processo é a 
estabilização da temperatura. No Instituto de Máquinas e Veículos Motorizados da Universidade de Tecnologia de Poznan, foi 
criado um software de computador original para simulação de troca de calor. O software permite prever alterações de 
temperatura no momento do transporte, dependendo do próprio veículo, bem como das condições de exploração. No artigo, 
também são apresentados os resultados da verificação do software. A verificação envolveu a comparação dos resultados 
(mudanças na temperatura das mercadorias) com os resultados da pesquisa. O experimento envolveu o resfriamento da carga e o 
monitoramento de sua temperatura. A verificação abrangeu cinco diferentes estados de execução. Nos testes, foram examinados 
parâmetros como isolamento térmico do corpo, temperatura original da carga, eficiência de refrigeração da unidade e 
temperatura ambiente. Em todos os casos, verificou-se que os resultados dos cálculos estavam dentro da faixa de variabilidade 
dos resultados registrados durante a pesquisa. O software de computador em discussão pode, portanto, ser usado para apontar 
para causas prováveis de aumento significativo da temperatura das mercadorias transportadas em situações da vida real. Na 
segunda parte do artigo, foram apresentadas análises de simulações de dois desses casos. Em cada uma das situações, o fator 
decisivo resultante da previsão numérica foi confirmado pelos resultados das investigações da companhia de seguros. Portanto, 
o software de simulação pode constituir uma ferramenta eficiente para apoiar o processo de tomada de decisão com relação à 
organização do transporte da cadeia de frio.
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Um dos critérios mais importantes da eficiência do processo é a estabilização da temperatura. Para atender a esse requisito, 
os seguintes fatores precisam ser considerados:

Choice a escolha do veículo com boas propriedades de isolamento térmico e capacidade adequada,
Organization boa organização do processo de carga / descarga (especialmente a preparação da carga), considerando a
cronograma de distribuição, bem como o clima.
Seguindo as discussões apresentadas no trabalho de James (1996), a temperatura é o parâmetro que influencia na 

manutenção das características de qualidade dos alimentos transportados. Flores (2003) expressa a opinião de que, no caso de 
vegetais frescos cortados, as saídas da temperatura ideal durante seu armazenamento e transporte são a medida de perigo para 
os consumidores. É bem fundamentado estender a opinião a qualquer alimento perecível transportado. Por esse motivo, parecia 
necessário preparar ferramentas de cálculo que permitissem determinar a temperatura dos alimentos transportados. Antes de 
começar a construir o código do computador, o trabalho realizado em outros centros de pesquisa no mundo foi analisado. A 
análise do fluxo de ar e da recepção de calor do corpo cheio de mercadorias colocadas em paletes é realizada por meio de 
métodos dinâmicos de fluidos computacionais e os métodos experimentais são apresentados no artigo de Moureh e Derens 
(2000). Os resultados das experiências numéricas foram comparados com os das experiências físicas. Tendo construído um 
suporte de modelo e criado procedimentos de cálculo, os autores acima assumiram uma presunção muito fortemente 
simplificada de que não havia transferência de calor entre a carga e o ar circulando no corpo. Eles assumiram que a 
transferência de calor ocorresse apenas entre as paredes da carroceria e o calor do transporte de ar que entra no evaporador.

A presunção não é cumprida:
Loading após o carregamento, pois a temperatura do ar e da carga pode ser diferente (a diferença de temperatura causa o 

calor
transferir),
 quando frutas e vegetais frescos são transportados.

Frutas e legumes frescos geram calor na respiração. O valor desse calor para muitas frutas e legumes é da mesma ordem que 
a transferência de calor das paredes do corpo através da condução. Deve-se salientar aqui que, do ponto de vista das equações 
que descrevem a transferência de calor, o calor da respiração deve ser tratado como "um produto" de fontes internas de calor.

Os resultados apresentados no artigo discutido devem ser tratados como aproximados. Comini et al. (1995) apresentaram 
um modelo matemático que descreve a transferência de calor nos espaços de carga e de inter carga corporal e também nas 
paredes da refrigeração. A circulação de ar no corpo é reforçada por ventiladores, que são parte integrante do evaporador da 
unidade de refrigeração. Os autores utilizaram o método dos elementos finitos para resolver o sistema de equações diferenciais. 
As suposições simplificadas usadas na resolução de equações foram objeto da verificação experimental. Resolvendo as 
equações, eles definiram os campos térmicos nos espaços de carga e entre cargas.

A modelagem do fluxo de ar no corpo de refrigeração foi discutida no artigo de Zental-Menia et al. (2002) Os autores 
testaram o fenômeno mencionado no modelo físico e com o uso de um programa de computador FLUENT. Os experimentos 
realizados confirmaram a eficácia do programa.

O efeito das soluções de projeto da câmara de refrigeração na distribuição de temperatura e velocidade do fluxo de ar foi 
analisado na elaboração de Jing Xie et al. (2006). As análises foram feitas para uma câmara que não estava cheia de carga. O 
processo de transferência de calor entre a parede e a carga empacotada é considerado no trabalho de Laguerre et al. (2006). 
Esse problema é resolvido com o cálculo de uso e métodos experimentais.

As mudanças de temperatura de alimentos congelados colocados em paletes em caixas de papelão influenciadas pela 
temperatura ambiente foram analisadas no trabalho de Moureh e Derens. (2000) Foram realizados cálculos para as temperaturas 
ambientes que ocorreram na França em fevereiro e julho. A transferência de calor no caminho da radiação é levada em 
consideração no modelo de cálculo. Os resultados do cálculo são comparados com os valores das medições. As diferenças de 
temperatura entre os valores de cálculo e medição não excedem 1,5 0C.

2. Modelo de cálculo

No Instituto de Máquinas e Transporte da Universidade Técnica de Poznań, um software de computador original para
foi criada uma simulação de troca de calor. O software permite prever alterações de temperatura no momento do 
transporte, dependendo do próprio veículo, bem como das condições de exploração. Os algoritmos foram preparados 
por meio do seguinte:
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 equações diferenciais de energia de aquecimento temporário trocadas entre a carga, o ar dentro da carga
compartimento, a unidade de refrigeração, as paredes do trailer e o ambiente,

 a equação da condutividade térmica indefinida e a equação geral do balanço de energia para o ar que flui dentro
o canal (o método dos elementos finitos).
A formulação matemática do modelo de cálculo foi apresentada por Bieńczak (2011).

3. Verificação de modelos

Com base nos modelos mencionados, o software foi preparado e verificado. A verificação essencial do programa de
computador foi baseada na comparação dos resultados da simulação e da pesquisa. As experiências de pesquisa foram realizadas 
para o corpo com um volume de cerca de 8 m3 e coeficiente de transferência de calor 0,7 W / (m2K). O corpo foi equipado com a 
unidade refrigerada com a potência de 2 kW. A carga foi composta por caixas de 1 dm3 de capacidade, cheias de água. As caixas 
foram colocadas em caixas de 600 a 400 a 230 mm. Três filas de casos estavam situadas ao longo do corpo. Cada linha continha 
cinco camadas de pacotes. As caixas foram localizadas em paletes. A largura do canal, permitindo o fluxo de ar entre as 
embalagens, era de cerca de 60 mm. Os testes incluíram a medição da temperatura da carga e do ar durante o resfriamento. A 
temperatura inicial da carga foi de cerca de 13oC. A unidade de refrigeração operava na temperatura do termostato no nível de 
6oC. Durante os testes, a temperatura dos seguintes elementos foi medida e registrada:

 carga (em 40 pontos) - na camada inferior, média e superior, na frente e na parte de trás do corpo,

 ar (em 16 pontos) - nos canais entre os casos e entre os casos e a parede do corpo, na entrada de ar

e saída da unidade refrigerada.

A verificação abrangeu quatro estados diferentes de execução (tabela 1). Nos testes, foram examinados parâmetros como 
isolamento térmico do corpo, temperatura original da carga, eficiência de refrigeração da unidade e temperatura ambiente.  

Tabela 1 Plano do experimento de verificação

T
es

t e

Unidade de refrigeração Carga Isolamento térmico

capacidade
nominal 

capacidade
minima

não refrigerado
antes de carregar

refrigerado antes
carga normal pesado

Temperatura ambiente  

26oC 33oC 

1 X X X X

2 X X X X

3 X X X X

4 X X X X

A comparação dos resultados dos testes e cálculos referia-se a mudanças na temperatura do ar dentro da carga. 
Nas Fig. 1 e 2, medições extremas obtidas em testes subsequentes (Tabela 1) foram comparadas com os valores 
temporários previstos de temperaturas do ar e da carga. Para o Modelo I, a temperatura média foi calculada (Fig. 1). 
No entanto, o outro modelo (Fig. 2) permite prever valores de temperatura local medidos nos pontos onde os 
termômetros selecionados foram localizados (Tmin, Tmax). Na faixa analisada, os resultados dos cálculos estavam 
dentro da área de variabilidade dos resultados das medições. Portanto, pode-se concluir que o modelo analítico 
aplicado no programa de computador reflete adequadamente tendências gerais do complexo processo de 
transferência de calor em condições reais de serviço.
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Figure 1 Comparison of simulation and  research  results (model I, test 1 – table 1) A) load temperature; B) air temperature 

Figura 2 Comparação dos resultados da simulação e da pesquisa (modelo II) A) temperatura da carga - teste 2 (tabela 1); B) temperatura da carga 
- teste 3; C) temperatura da carga - teste 4. 

4. Aplicações práticas

4.1. Exemplo I 

As aves congeladas foram transportadas no verão, durante uma onda de calor. A temperatura de transporte 
necessária era de -20oC. Devido a vários problemas com a passagem da fronteira ucraniana e moldava, o semi-
reboque carregado permaneceu por alguns dias na fronteira exposta a altas temperaturas (cerca de 46oC). Após 20 
dias quentes, a carga voltou ao país. Depois de entrar no território polonês, verificou-se que havia um vazamento da 
carne transportada. A temperatura da carne era de –3 a 0oC. Supunha-se que o principal motivo do aumento da 
temperatura fosse a duração do transporte (20 dias em vez de 3 dias). Foram feitas simulações das mudanças de 
temperatura da carga em 20 dias de serviço. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 8. Os cálculos foram 
feitos para 3 variantes:
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propriedades de isolamento térmico do corpo (k = 0,4 W / (m2K)) e a potência da unidade refrigerada apropriada para o
transporte na temperatura –20oC; Nesse caso, não foi encontrado aumento significativo da temperatura da carga e a

a unidade de refrigeração estava em operação por cerca de 80% do seu tempo de serviço,
 propriedades de isolamento térmico muito baixas do corpo (k = 1,0 W / (m2K); a alteração causada por um longo período de serviço

e desgaste; uma capacidade de refrigeração típica para semi-reboques que transportam carga congelada - nessa situação, a 
temperatura de carga aumenta (para cerca de -15oC) e uma unidade de refrigeração trabalhada.

 propriedades de isolamento térmico muito baixas do corpo (k = 1,0 W / (m2K), foi assumido adicionalmente que o resfriamento

a capacidade foi reduzida em 30% (a alteração decorrente de uma temperatura ambiente muito alta e da operação difícil da 
máquina) - nesse caso, a temperatura da carga aumentou para um nível comparável à descrição do evento (cerca de –4oC).
Os resultados obtidos mostram que a principal razão do aumento da temperatura de aves congeladas pode ter sido causada

pela alta temperatura ambiente e operação contínua da unidade de refrigeração. O efeito negativo também pode ser 
conectado à deterioração das propriedades de isolamento térmico do corpo (efeito de desgaste do material). Cabe ressaltar 
que, se a carga chegasse ao local de destino de acordo com o cronograma (em 3 dias), em nenhum dos casos analisados 
ocorreria degelo.

4.2 Exemplo II
Outro exemplo que ilustra a funcionalidade do software trata do aumento substancial da temperatura da carne 

transportada da Polônia para a Hungria. No momento do carregamento, a temperatura da carne era de 2,6oC. O transporte 
durou 35 horas e a temperatura ambiente máxima foi de aproximadamente 22oC. No momento do descarregamento, 
verificou-se que a temperatura da carne (nas caixas localizadas perto da porta traseira do corpo) estava acima de 6oC, o que 
excedia o nível máximo permitido em 2oC. Como as condições técnicas do trailer e da unidade de resfriamento estavam 
corretas, o aumento da temperatura deve ter sido causado pela preparação inadequada da carne para transporte (ou seja, a 
carne não havia sido resfriada o suficiente antes de ser carregada). Após o abate, a carne deve ter sido resfriada em água 
gelada e carregada imediatamente para transporte no reboque de resfriamento. O procedimento, no entanto, exige que a 
carne seja colocada em um depósito de resfriamento para que sua temperatura seja estabilizada.

Usando o Modelo II, a distribuição de temperatura após 35 horas foi definida para duas situações:
Goods as mercadorias foram preparadas corretamente para o transporte, a temperatura inicial em toda a carga foi de 

2,6oC e
Load a carga preparada incorretamente quando metade da mercadoria (colocada na parte distante do reboque) não foi 

resfriada

adequadamente e, portanto, a temperatura inicial era de até 7oC.
Os resultados da computação apresentados na Fig. 4 apontam para o fato de que em (b) era impossível resfriar os 

produtos preparados incorretamente para atingir a temperatura exigida de 4oC. Além disso, na carga preparada 
corretamente, foi observado um aumento substancial da temperatura. O exemplo mostra como é importante preparar 
as mercadorias (esfrie-as) antes do transporte.

Figura 3 Mudança de temperatura no transporte (exemplo I) A) k=0,4 W/(m2K), 7700 W B) k=1,0 W/(m2K), 7700 W  C) k=1,0 W/(m2K), 5900 W 
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Figura 4. Distribuição da temperatura dentro da carga após 35 horas de transporte (exemplo II) A) temperatura original: 2,6oC em toda a carga 
B) temperatura original: 2,6oC na parte frontal do reboque e 7oC na parte posterior do reboque

5. Conclusão

Nos dois casos analisados, o fator decisivo resultante da simulação numérica foi confirmado pelo
resultados das investigações da companhia de seguros. Portanto, o software de simulação pode constituir uma ferramenta 
eficiente para apoiar o processo de tomada de decisão com relação à organização do transporte da cadeia de frio. Além disso, a 
ferramenta de simulação é útil durante o treinamento de gerentes de transporte de alimentos perecíveis. Mostra em um maneira 
muito fácil de usar, a importância de uma boa seleção de veículos e a influência do fator de temperatura na condições do 
processo de transporte.  
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