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Aeração de grãos e controle de temperatura

na massa de grãos
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A aeração de grãos é a passagem forçada do ar ambiente ou condicionado mecanicamente atra-

vés da massa de grãos. É introduzida pelo sistema de distribuição direto no espaço intersticial da

massa e o ar se distribui numa relação direta com a presença destes poros na massa de grãos.

O objetivo principal para sua realização é o resfriamento da massa e também, não menos impor-

tante, uniformizar as temperaturas no interior da massa evitando que haja formação de correntes

de convecção deste ar através dos grãos.

Em armazém graneleiros horizontais a presença de sistema de aeração é fundamental para

conservação do produto armazenado. Devido ao seu aspecto construtivo criou se um mito que

aeração neste tipo de armazém não havia eficiência, ou seja, os sistemas de aeração instalados

neste tipo de armazém, não se conseguia uniformidade de distribuição de ar e não se atinge os

principais objetivos da operação de aeração.

Este tipo de armazém corresponde, principalmente na Região Centro Oeste do Brasil, em torno

de 70% da estruturas armazenadoras. Devido aos seus baixos custos por unidade armazenada

ainda são os proferidos. Pode se observar, e com frequência, principalmente nos projetos mais

recentes, realizados por equipes experientes, com conhecimento em dinâmica de fluidos,

psicrometria e características de grãos, que estas estruturas de armazenagens apresentam sis-

temas eficientes com uma distribuição de ar muito homogenia.

Nestas estruturas, para aliar as características dos projetos de aeração, alguns fatores de mane-

jo também são importantes para criar um ambiente onde haja esta uniformidade de distribuição

de ar como: presença de máquinas de pré-limpeza e principalmente máquinas de limpeza de

grãos que tenham eficiência comprovada na retirada de impurezas e operações que irá propiciar

um máximo de porosidade da massa por onde o ar aplicado percorrerá atingindo toda massa,

evitando correntes preferenciais.

O operador da unidade deve conhecer as características dos grãos e do ar que aplicará na aeração,

para que faça o manejo satisfatório da aeração de forma a resfriar os grãos, no entanto, minimizando

os custos com energia, minimizando as perdas de peso por perda de umidade e minimizando as

perdas de qualidade da massa de grãos armazenada.

Para a aeração é importante que os operadores conheçam todas as características dos grãos,

mas, principalmente a porosidade, higroscopia e condutividade térmica dos grãos armazenados.

Para porosidade conhecer que através desta que o ar aplicado pelo sistema projetado se distribui-
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rá na massa de grãos e quanto mais uniforme mais seguro a operação. De higroscopia o opera-

dor deve conhecer que grão estará em equilíbrio dinâmico com o ar intersticial ganhando ou per-

dendo umidade de acordo com a característica do ar intersticial e que o crescimento e desenvol-

vimento de fungos e outros organismos do ecossistema, já presente na massa, dependerá,

diretamente, da temperatura e umidade de equilíbrio destes componentes.

O enchimento destes graneleiros deve ser feito de forma a evitar ao máximo a concentração de

impurezas em pontos específicos. No centro do graneleiros há uma tendência natural de maior

concentração de impurezas, e a operação de enchimento, devem maximizar a presença de po-

ros, principalmente nestes locais, para que o ar percorra e resfria estes ambientes de forma

eficiente e uniforme.

Terminado o enchimento é importante verificar a situação da massa de grãos e realizar a opera-

ção que chamamos de “calçadão”. Esta operação consiste na quebra de todas as “cristas” de

grãos de forma a procurar equalizar as distancias de toda massa de grãos dos dutos de saída dos

aeradores. Uma diferença de um metro de altura na massa pode alterar toda a distribuição de ar

com passagem de muito ar por uma região em detrimento a outras.

Para conhecimento das condições do ar ambiente na unidade, deve-se ter instalado pelo menos

um termohigrometro em um abrigo meteorológico com todas exigências do órgão regulador

(INEMET). Neste equipamento o operador faz o acompanhamento e anotações de hora em hora,

principalmente no período hábil para a aeração, de modo que se conheça os períodos de tempe-

ratura e umidade do ar do ambiente favorável a operação da aeração.

As tabelas de equilíbrio higroscópico servirão para se determinar, de acordo com as condições de

temperatura e umidade do ar, o momento certo para operação da aeração de modo a realizar o

resfriamento e uniformização da temperatura da massa, sem que tenha, principalmente, perdas

de umidade dos grãos e serve também indiretamente, conhecendo a umidade dos grãos e tem-

peratura do ar intersticial (termometria ou outros levantamentos) estimar a umidade de equilíbrio

grãos – ar intersticial, verificando se este ambiente é favorável a crescimento fúngico que poderá

alterar a qualidade dos grãos.

Na análise das condições do ar ambiente para aeração deve-se atentar também para o conheci-

mento do incremento da temperatura do ar ambiente ao passar pelos ventiladores instalados na

unidade. Nesta situação, que é também deve ser verificado nos projetos, há casos, que se conhe-

ce, de aumento de temperatura pela turbulência do ar nas pás e nas volutas dos aeradores de até

quatro graus Celsius (
o

C). Para isso o operador deve conhecer e manejar o gráfico psicrométrico

ou programas específicos, para que faça uma avaliação de acordo com os dados de temperatura

e umidade do ar ambiente que ao passar pelos ventiladores, é aquecido, e se determine a nova

condição do ar que realmente entra na casamata de aeração.

Em relação à condutividade térmica dos grãos, é uma característica que o operador deve conhe-

cer, pois irá auxiliar no manejo da aeração. O operador deve conhecer que o grão, pela sua cons-

tituição orgânica, é um mal condutor de calor. O grão é um isolante eficiente chegando próximo a

cortiça. Esta característica é que permite que se faça aeração, principalmente em climas tropi-

cais só nos períodos noturnos, sendo as camadas depois de resfriadas se mantêm resfriadas até

que se atinja a massa toda. A velocidade de resfriamento da massa será em função do projeto

(vazão aplicada).

Também nestas regiões, quando se utiliza sistemas de resfriamento do ar artificial e introduz nos
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grãos um microclima, e por esta característica isolante dos grãos e do ar estático, este se man-

terá frio por vários meses trazendo benefícios muito importante para massa de grãos em relação

a crescimento de fungos, diminuição de insetos e seus danos e outras vantagens. Por outro lado

estas características trás alguns inconvenientes que devem ser monitorados. Em relação à ter-

mometria, mesmo na relação satisfatório de um sensor para cada 100 m
3

 de capacidade estáti-

ca, deve-se ter conhecimento que o equipamento mede a temperatura que apenas do produto

que está “encostado” no sensor. A dez centímetros, por exemplo, a temperatura já pode ser dife-

rente. São vários relatos e experiências de problemas de aquecimento da massa de grãos entre

os cabos termométricos que não são detectados pelo equipamento. Deve-se ter então consciên-

cia que a termometria dá uma noção, que passa ser importante pelo número e distribuição dos

cabos e sensores, mas não pode ser a única ferramenta de análise das condições de

armazenabilidade dos grãos. Deve-se utilizar outras formas de monitoramento das condições de

temperatura da massa de grãos.

O mais uma vez por sua característica isolante pode por algum motivo de mau manejo, como

uma massa de produto úmido (umidade de saída do secador), ou mesmo produto expedido quen-

te do secador, caso não haja uma interferência imediata através da aeração, este ficará por muito

tempo quente no interior da massa de grãos e provocará danos irreversíveis nestes locais, além

de criar condições para a principal forma de propagação de calor pela massa, através da porosi-

dade, dentro da massa de grãos, a corrente de convecção. É conhecido situações de alteração

de características de qualidade de grãos com umidade de armazenamento satisfatória, pela cor-

rente de convecção, translocando calor e umidade para regiões mais frias da massa de grãos,

levando a incremento de umidade e temperatura e destes locais, em menos de trinta dias de

armazenagem.

Outra técnica importante é a forma que é realizada a expedição dos grãos. A expedição é funda-

mental para que não ocorra alteração na distribuição normal do ar aplicado pela aeração na mas-

sa de grãos. Expedindo retirando todo centro, deixando grãos apenas nas laterais do armazém ou

mesmo deixando buracos pela massa de grão fará com o ar procure estes locais mais baixos

(buracos mesmo que pequenos) em detrimento a outros locais não expedidos, o que propiciará

aquecimento por falta de passagem de ar. Nestes locais geralmente começam a aquecer, a ter

uma maior respiração dos grãos e microorganismos associados, consequentemente aumento

da umidade dos grãos, crescimento de fungos e insetos. A atividade água nestes locais é aumen-

tada a níveis que propicia crescimento de leveduras, dando um aspecto esbranquiçado na cama-

da externa da massa, provocando depreciação qualitativa do produto.

Deve-se expedir fazendo sistema de “alinhamento” no qual retira o produto e vai fechando as

“bocas” de aeração nos locais expedidos procurando manter a distribuição mais uniforme do ar

pela massa de grão remanescente. Para medir a uniformidade de distribuição do ar na massa de

grãos do graneleiro, pode-se utilizar equipamento que é denominado “Anemômetro de bolha” o

qual se mede o tempo que leva uma bolha no interior de um tubo de vidro graduado para percorrer

uma determinada distância. São avaliados vários pontos em locais distintos da massa de grãos,

principalmente os locais mais críticos e aquecidos, e se faz uma relação do menor tempo pelos

demais tempos e pode se considerar equilibrado relações de até 3 (três) como aceitáveis, e os

pontos de relação maiores deve-se procurar ações para que se resolva as causas que possa

estar interferindo na movimentação de ar pelo local.

Deve-se atentar para o valor do produto que se está armazenando. Tratando-se de armazém

graneleiros é normal valores de produtos próximos a 50 milhões de Reais. Por isso deve-se
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investir em treinamento do quadro de operadores das unidades. Colaboradores motivados, treina-

dos, com conhecimento em aspetos fundamentais de armazenagem, principalmente secagem

de grãos, nas principais características dos grãos, propriedades e movimentação do ar ambiente

e durante a operação da aeração, é primordial para que se tenha um período de armazenagem

maior e com mais segurança. Tem-se no Brasil, instituições, Universidades e Empresas com-

postas por pessoas idôneas e com conhecimento aplicado, que tem como maior objetivo, disse-

minar ensinamentos em armazenagem de grãos, minimizando as perdas da pós-colheita no Bra-

sil.
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