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Resumo

O trabalho objetivou analisar técnica-funcionalmente uma unidade de beneficiamento de grãos,

tendo ênfase no milho safrinha, com vistas à identificação de pontos de estrangulamento e gera-

dores de perdas. O estudo abrange etapas do processo de pós colheita, com ênfase às opera-

ções de limpeza e secagem. O procedimento geral baseou-se na determinação das característi-

cas iniciais em comparação as finais dos produtos, a fim de determinar o rendimento e eficiência

dos equipamentos e sistemas. Obteve-se baixa eficiência e rendimento dos equipamentos, ex-

pondo o processo a perdas por secagem e quebra excessiva do produto na ordem de 0,52% e

0,8%, respectivamente.

Palavras-chave – Sistema de limpeza, umidade do produto, rendimento do sistema.

Introdução

Segundo dados da CONAB (2009), dentre os grãos produzidos no Brasil, o milho é o segundo

mais expressivo, com cerca de 58,586 milhões de toneladas, centralizando-se nas regiões su-

deste e sul, e tendo o território paranaense respondendo por 24,6%. Esta alta produção se deve

principalmente a grande importância sócio-econômica devido aos diversos usos, destacando-se

a alimentação humana e de animais (PALHARES, 2003), esse bom desempenho produtivo não é

acompanhado por melhorias nas atividades de pós-colheita e unidades de armazenamento que,
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segundo Ferrari (2006), estão presentes nos mais diversos elos de escoamento de grãos, exer-

cendo importância capital no escoamento e comercialização do mesmo.

Segundo Beskow & Deckers (2002), a estimativa de perdas quantitativas de grãos armazenados

no Brasil, corresponde a médias anuais de 10%, podendo atingir perda total em alguns arma-

zéns. Os principais inconvenientes estão relacionados às injúrias mecânicas, geralmente agrava-

das pela secagem, estas injúrias são causadas por choques e abrasões do produto com superfí-

cies mais duras, resultando em materiais quebrados, trincados, fragmentados, arranhados e in-

teiramente danificados (FESSEL et al., 2003). Segundo Krabbe (2000), produtos danificados,

além de susceptíveis à entrada de fungos durante o armazenamento, perdem valor econômico.

Para minimizar estes danos, é necessário que se tenha uma unidade baseada técnica e funcio-

nalmente na minimização dos mesmos.

Os grãos procedentes das lavouras de milho não apresentam condições adequadas ao imediato

armazenamento, sendo que o produto, tal como recebido do campo, possui, em sua grande

maioria, elevado teores umidade e de impurezas, o que o torna inadequado para o armazena-

mento e fora dos padrões de comercialização (WEBER, 1998). Segundo Teixeira (2003) as impu-

rezas dificultam a passagem dos grãos pelos transportadores, reduzem a capacidade das máqui-

nas de classificação e impossibilitam uma secagem satisfatória e um armazenamento seguro,

sendo assim, a limpeza e secagem são de fundamental importância ao melhoramento dos carac-

teres de um lote de grãos.

Quanto à secagem, a mesma visa à retirada parcial da água da semente, através da transferên-

cia simultânea de calor do ar para a semente e de massa, por meio do fluxo de vapor de água, da

semente para o ar. É um processo dinâmico, em função da umidade relativa do ar (PESKE &

VILLELA, 2003).

A racionalização das etapas de limpeza e secagem pode garantir o melhor escoamento do produ-

to dentro da unidade e assegurar a manutenção da qualidade. Para tal existem considerações

técnicas, em cada uma dessas etapas, cuja investigação pode resultar em diferenciais quantita-

tivos, qualitativos e, consequentemente, econômicos para a unidade, de modo a merecerem uma

análise individual dentro do processo. Neste contexto, o estudo buscou obter informações quanto

ao comportamento técnico-funcional dos equipamentos empregados no beneficiamento de milho

safrinha.

Material e métodos

O trabalho foi conduzido em uma cooperativa localizada no município de Marialva – PR, situada à

latitude de 23º 29’ Sul, longitude 51º 47’ Oeste e altitude de 670 metros. A unidade objeto de

estudo possui uma capacidade estática de armazenagem de 1.100.000 sacas ou 66.000 tonela-

das de produto, sendo que as etapas do beneficiamento foram devidamente acompanhadas.

Sistema de pré-limpeza: As avaliações ocorreram a partir do levantamento e análise do compor-

tamento funcional das máquinas e da determinação do rendimento e eficiência do sistema. O

rendimento do sistema foi caracterizado pela quantidade de produto (t h
-1

) transportado pela fita e

submetido à limpeza, em cada operação. Já a eficiência de limpeza foi determinada por meio da
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relação entre a porcentagem de impurezas e materiais estranhos retidos na operação das máqui-

nas e a porcentagem de entrada desses elementos no sistema.

Sistema de secagem: Verificou-se os procedimentos operacionais praticados e o comportamento

funcional do secador, sendo que, o rendimento foi obtido pela divisão entre a quantidade de

produto submetido à secagem (produto final da pré-limpeza) e o tempo de secagem (intervalo

entre a partida do sistema de pré-limpeza e o início da descarga do secador).

Sistema de limpeza: A eficiência desse sistema foi determinada de forma similar à avaliação do

sistema de pré-limpeza, ou seja, a partir da relação entre a porcentagem de impurezas que en-

tram nas máquinas e as que são retidas pelo sistema, já o rendimento foi mensurado utilizando-

se da capacidade da fita e do tempo de operação do sistema.

Tendo em vista que a amostragem do trabalho, realizada a campo, não conta com o fator de

aleatoriedade, a análise estatística teve como base, testes não-paramétricos. A aplicação dos

testes foi realizada de modo a comprovar a hipótese de diferença significativa, em nível de 0,05

(95% de confiança), entre as repetições operacionais de cada sistema, para um mesmo produto

e entre as médias operacionais dos produtos. Utilizou-se o teste H de Kruskal-Wallis que é em-

pregado para análise de k (várias) amostras de uma mesma população, ou de populações dife-

rentes. Para o caso, esse foi utilizado para verificar a diferença entre repetições de operações.

Resultados e discussão

Quanto a segregação do produto nas moegas, observou-se que, a mesma fica a cargo de uma

logística operacional estabelecida pelo recebedor (moegueiro) das cargas, tendo em vista que as

características do produto são ainda desconhecidas. A segregação geralmente esta condiciona-

da à umidade e/ou porcentagem de impurezas do produto, sendo que, no estudo em questão a

classificação é realizada após o descarregamento do mesmo, inviabilizando a segregação do

produto, já que não se sabe das características de umidade, impureza ou presença de insetos na

entrada do mesmo na unidade de beneficiamento pós-colheita. Assim, a disposição de uma série

de moegas torna-se irracional, a não ser pela diversidade de produtos passíveis de recebimento.

A Tabela 1 apresenta o comportamento do sistema no processo de pré-limpeza do milho, sendo

referida as porcentagens de umidade, impureza, quebrados, impureza retida e rendimento do

sistema. O teste H, estatisticamente, rejeita a hipótese de haver diferença entre as médias de

cada operação do sistema de pré-limpeza do milho.

Em sua melhor condição de trabalho, o sistema alcançou um rendimento de 48 t h
-1

 e reteve 34%

das impurezas, enquanto que, a capacidade especificada é de 30 t h
-1

 por máquina, e se espera

que a pré-limpeza reduzisse em pelo menos 50% as impurezas. Na média das operações anali-

sadas, o sistema apresentou rendimento de 47,2 t h
-1

, com eficiência de limpeza de 37,5% (impu-

reza retida).

O produto apresentou alta umidade inicial, exigindo maiores cuidados tanto no processo de pré-

limpeza como no processo de secagem, além disto fica evidente a necessidade de segregação

do produto na chegada à unidade beneficiadora, uma vez que, se faz necessário a separação por
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umidades semelhantes e também por impurezas para o melhor rendimento do sistema de

beneficiamento.

Tabela 1. Comportamento operacional do sistema de pré-limpeza de milho.

                                                   Características do Produto Impureza Rendimento

Amostra Umidade Impureza Quebrado Retida Sistema

(%) (%) (%) (%) (t/h)

Operação 1 20,9 0,44 0,73 0,17 46,8

Operação 2 20,6 0,38 1,03 0,18 47,4

Operação 3 21,2 0,56 1,05 0,19 48,0

Operação 4 20,1 0,47 0,93 0,16 46,5

Teste H 0,474<7,81

Média Final 20,7 0,48 0,93 0,18 47,2

O sistema operou com uma temperatura média do ar de 65,3 ºC, resultando em uma temperatura

média do produto de 34,8 ºC (Tabela 2), segundo Portella (2001), recomenda-se que a tempera-

tura de secagem não exceda 60 ºC para altos níveis iniciais de umidade, podendo chegar

gradativamente até 80 ºC quando ela estiver próxima de 14%. Quanto ao produto o mesmo deve

sair do secador com temperatura entre 6 a 8 ºC acima da temperatura ambiente. Pode-se assim,

dizer que o sistema operou dentro do esperado quanto à temperatura do ar de secagem e, con-

siderando a temperatura média do produto e a ambiente, que variaram entre 25 e 33 ºC, não se

verificaram maiores problemas quanto ao resfriamento.

Os dados apresentados na Tabela 2 permitem observar que o produto submetido à secagem

apresentou umidade inicial média de 20,7%, e o teste H, estatisticamente, rejeita a hipótese de

haver diferença entre as médias de cada operação do sistema de secagem do milho.

O tempo de secagem é dependente das características do produto, das condições do sistema e

do ambiente e, principalmente, dos procedimentos adotados pelo operador. Em regime de rodí-

zio, o tempo médio de secagem do milho foi de duas horas e trinta e seis minutos. Considerando

a umidade inicial e o tempo de secagem poder-se-ia realizar a operação em duas horas, sem

comprometer a qualidade do produto, uma vez que, segundo Franceschini (1996) para o milho,

recomenda-se a remoção de três pontos percentuais de umidade por hora, isso sem comprome-

timento da qualidade do produto.

O rendimento do sistema é dependente do tempo de secagem e do regime de trabalho, sendo

verificado numero máximo de 21,4 t h
-1 

para o caso do milho, já na média, o sistema apresentou

rendimento de 18,5 t h
-1

. Considerando que o sistema é para 65 t h
-1

, ainda que em rodízio, ele

apresenta rendimento bem abaixo do esperado.

Pode-se observar na Tabela 3 que, a umidade inicial média de entrada na limpeza foi de 12,8%

sendo que a mesma difere da umidade de saída do secador que foi 13,3% conforme Tabela 2, o

fato se deve em virtude do produto ser maquinado horas depois da secagem, permitindo o

resfriamento completo da massa e influenciando a determinação da umidade. O teste H rejeita a

hipótese de haver diferença entre as médias de cada operação do sistema de limpeza do milho.
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Tabela 2. Parâmetros funcionais do sistema de secagem de milho.

Umidade Temp. Temp. Umidade Quant. Tempo Cons. Rend.

Amostra Inicial Secagem Produto Final Ar Secagem Lenha Sistema

(%) (ºC) (ºC) (%) (m
3

h
-1

) (h) (m
3

h
-1

) (t h
-1

)

Operação 1 20,9 59,8 34,2 13,4 82.871,5 2:30 1,5 18,7

Operação 2 20,6 68,0 35,4 13,8 84.661,3 2:13 1,5 21,4

Operação 3 21,2 66,7 34,9 13,2 84.803,3 2:50 1,5 17,0

Operação 4 20,1 66,7 34,8 12,8 85.458,7 2:45 1,5 16,9

Teste H 1,54<7,81

Média Final 20,7 65,3 34,8 13,3 84.448,7 2:36 1,5 18,5

Tabela 3. Características do produto e parâmetros operacionais do sistema de limpeza de milho.

Características do Produto                          Matéria Retida Rendimento

Amostra Umidade Impureza Quebrado Impureza Quirela Quebrado Sistema

(%) (%) (%) (%) (%) 3,5 mm (%) (t h
-1

)

Operação 1 12,5 1,08 2,08 0,28 0,45 2,8 60,3

Operação 2 13,1 0,95 2,13 0,29 0,46 2,9 62,5

Operação 3 12,6 0,93 2,05 0,31 0,47 3,0 64,6

Operação 4 13,0 0,95 1,95 0,28 0,44 2,9 61,2

Teste H 0,309<7,81

Média Final 12,8 0,98 2,05 0,29 0,45 2,9 62,2

A porcentagem de quebrados retida foi de 2,9% maior que a porcentagem de entrada do sistema

que foi de 2,05%, ou seja, o próprio sistema de limpeza apresenta-se como causador de danos ao

produto. Há de se atentar ao fato do elevador de carga das máquinas apresentarem problemas

mecânicos e elétricos no ato da realização dos testes, podendo ter inferido estes danos aos

grãos.

Quanto ao rendimento do sistema, obteve-se na melhor condição operacional rendimento 64,6

t h
-1

, ficando na média em 62,2 t h
-1

. Na análise da eficiência, deve-se considerar que a impureza

de entrada no sistema de limpeza, em média de 0,98%, inclui a quirela de milho, que no ato da

operação das máquinas é segregada. Dessa forma, têm-se como impureza retida a soma da

impureza e a quirela, obtendo-se a média de 0,74%. Assim, a eficiência do sistema foi da ordem

de 75,5%, ficando dentro do esperado para a prática.
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