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Resumo

Neste trabalho avaliou-se a distribuição de ar na massa de grãos do sistema de aeração de uma

célula de armazém graneleiro de fundo “V”. Na célula estavam armazenadas dez mil e quinhentas

toneladas de soja comercial com 13,5% umidade em base úmida. Para a medição da velocidade

do ar na superfície da massa de grãos foi construído um anemômetro de bolha. Concluiu-se que

não ocorreu uniformidade de distribuição do ar na massa de grãos e que a vazão específica

média no sistema de aeração foi inferior a vazão de ar mínima recomendada para o adequado

resfriamento do produto armazenado.
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Introdução

A aeração é uma técnica aplicável a qualquer estrutura de armazenamento a granel. O armaze-

namento tanto em silos quanto em graneleiro, por um período de tempo muito longo, é impraticá-

vel sem um sistema de aeração bem projetado e adequadamente manejado. Em aeração de

grãos, as vazões de ar utilizadas são muito pequenas e, consequentemente, o processo de

resfriamento e uniformização da temperatura da massa de grãos é bastante lento, exigindo mui-

tas horas para ser realizado plenamente. Além disso, o ar ambiente que será forçado a passar

pela massa de grãos deve estar em condições adequadas de umidade e temperatura.

Segundo Elias e Oliveira (2008, p. 93), os objetivos essenciais da aeração são: o resfriamento

dos grãos e a uniformização da temperatura, visando manter os grãos a uma temperatura sufici-

entemente baixa e uniforme para assegurar uma boa conservação, pela redução das atividades

metabólicas dos próprios grãos e dos organismos associados. Para Afonso e Demito (2005, p. 17),
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“o conhecimento da vazão de ar e da pressão estática fornecida pelo ventilador. instalado no silo

ou graneleiro, é importante, pois poderá determinar a eficiência do sistema de aeração em pro-

mover o adequado resfriamento do produto”. Segundo Afonso (2006, p. 16), as principais

consequências diretas da presença dos bolsões de calor no interior dos silos e armazéns são:

possibilidade de condensação de água sobre a massa de grãos; diminuição da eficácia dos

inseticidas, quando aplicados próximos às coberturas das estruturas armazenadoras; secagem

excessiva da camada superficial da massa de grãos; proliferação de insetos. Um sistema de

distribuição de ar (dutos) bem projetado fará com que todos os grãos recebam o ar da aeração.

Dessa forma, as impurezas são um empecilho para a passagem de ar, pois bloqueia o espaço

intergranular e consequentemente, a passagem do ar. (PEREIRA, 2007, p. 27).

Material e métodos

O trabalho foi realizado na unidade de armazenagem da empresa Coopavel - Cooperativa

Agroindustrial, localizada no município de Céu Azul, Paraná. Foi utilizado um armazém graneleiro

com fundo em “V”, composto por três células de armazenagem. Para a realização do experimen-

to, utilizou-se a célula de armazenagem número dois, com uma capacidade estática de 10.500

toneladas. As dimensões da célula eram as seguintes: 35 metros de largura, 35 metros de com-

primento e 25 metros de altura. A célula de armazenamento continha grãos de soja armazenados

por um período aproximado de 60 dias. O sistema de aeração presente no armazém graneleiro é

composto por ventiladores centrífugos que insuflam o ar forçado por uma linha central (túnel de

descarregamento) cuja distribuição na massa de grãos é realizada por seis casamatas. Os registros

de controle existentes no túnel de descarregamento permitem a aeração individualmente de cada

célula armazenadora. Para insuflar o ar nas células armazenadoras empregaram-se três ventila-

dores, acionados por três motores elétricos, com potência unitária de 20 cv.

Para a realização do experimento e aquisição dos dados de velocidade do ar na superfície da

massa de grãos, foi utilizado como referência o posicionamento de leitura a interseção dos cabos

de termometria com a massa de grãos. Os cabos de termometria são distribuídos assimetricamente

na célula de armazenamento, permitindo dessa forma a formação de uma malha de leitura de

dados sobre a massa de grãos.  Para a aquisição dos dados e determinação da velocidade e

vazão de ar na superfície da massa de grãos e do ventilador foi utilizada a metodologia e

anemômetro de bolha proposta por Afonso e Demito (2005, p. 16). Com os dados obtidos, sobre

a velocidade do ar na superfície da massa de grãos, foi determinada a malha de distribuição de ar

cujo objetivo é verificar a uniformidade de fluxo de ar de aeração na massa de grãos.

O delineamento experimental constou da determinação da velocidade do ar em 36 pontos de

medição na superfície da massa de grãos, realizando 4 repetições.

Resultados e discussão

A Figura 1 mostra a distribuição das velocidades médias do ar na superfície da massa de grãos

de soja nos pontos de inserção dos cabos de termometria com a massa de grãos.
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Figura 1. Distribuição de velocidade do ar na superfície da massa de grãos em função da locali-

zação dos cabos de termometria.

No dimensionamento de um sistema de aeração duas são as variáveis principais a serem deter-

minadas: a vazão e a pressão estática. A vazão a ser utilizada deve ser capaz de promover a

remoção do ar intersticial na taxa necessária para que os objetivos desejados sejam alcançados.

Segundo a Instrução Normativa Nº. 33, de 12 de julho de 2007, do Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento - MAPA, nas estruturas horizontais a vazão específica mínima deve ser

de 0,1 m
3

/min/t (BRASIL, 2007). Considerando as dimensões da célula de armazenamento e uma

aeração eficiente da massa de grãos, a velocidade média de projeto na superfície da massa de

grãos deveria ser no mínimo de 0,17 cm/s. O valor médio medido e calculado foi da ordem de

0,0014 cm/s, valor inferior ao mínimo recomendado.

A Figura 2 mostra a distribuição das velocidades médias do ar na superfície da massa de grãos e

o valor médio das velocidades. Verifica-se que a maioria das velocidades médias obtidas foram

inferiores ao valor médio de 0,0014 cm/s, mostrando que, mesmo com valor médio aquém do

mínimo recomendado, há uma não-uniformidade de distribuição de velocidade do ar,

consequentemente, há pontos na massa de grãos que recebem maior fluxo de ar em detrimentos

de outros pontos.

Figura 2. Velocidade média do ar na superfície da massa de grãos de soja.
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A Figura 3 mostra os valores médios da temperatura na massa de grãos em relação à numeração

do cabo de termometria. Observa-se que na parte central da célula têm-se temperaturas mais

baixas e na lateral, próximo a parede do armazém, as temperaturas apresentam-se mais eleva-

das. Comparando a Figura 1 com a Figura 3 verifica-se que próximo à parede do armazém tem-

se menor fluxo de ar e, em consequência disso temperatura média mais elevada da massa de

grãos nessa região. Portanto, pode afirmar que a temperatura da massa de grãos está relaciona-

da com o fluxo de ar que atravessa o produto reduzindo a sua temperatura.

Figura 3. Temperatura média na massa de grãos de soja.

Considerando a metodologia adotada para determinação da velocidade do ar na superfície da

massa de grãos e as condições do sistema de aeração existentes no armazém graneleiro, pode-

se concluir que, não há uniformidade de distribuição de ar na massa de grãos devido à distância

da casamata à superfície lateral da massa de grãos ser cerca de 30% superior à distância da

casamata a superfície central da massa de grãos. As vazões de ar em todas as posições de

leitura foram inferiores à vazão de ar mínima recomendada de projeto, sendo que as maiores

temperaturas da massa de grãos foram observadas nas regiões que se apresentaram com as

menores vazões específicas de ar.
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