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PREFÁCIO 

No campo da Engenharia Agrícola pode-se dizer que a  literatura 
técnica brasileira está ainda na fase embrionária. Embora na área de 
processamento de grãos existam algumas publicações editadas em 
português, elas se restringem a abordar aspectos is olados do assunto. 

Este trabalho nasceu em 1989, inicialmente na forma  de notas de 
aulas, com o objetivo de registrar, em um único doc umento, os 
conhecimentos e a experiência profissional que acum ulamos por mais de 
25 anos na área de projeto e operação de equipament os e máquinas de 
limpeza, transporte, secagem e armazenagem de grãos  e sementes. Era 
usado pelos alunos da Faculdade de Engenharia Agríc ola da Universidade 
Federal de Pelotas que cursavam a disciplina Engenh aria de 
Processamento Agro-industrial II; passou por uma re modelação completa 
em 1998, reapareceu como uma apostila e agora, após  uma completa 
revisão, surge em forma de livro. 

Este documento, revisado, compõe-se de sete capítul os, onde uma 
série de informações e dados estão condensados de m aneira a facilitar 
seu uso. 

Apesar de entrar em detalhes técnicos importantes, o documento 
foi projetado e escrito de forma a ser de simples c ompreensão, 
permitindo a leitura de cada capítulo independentem ente da leitura dos 
demais. 

Comentários e sugestões que objetivem o aprimoramen to 
qualitativo e quantitativo do corpo do texto, para futuras edições do 
trabalho, serão bem recebidas pelo autor. 

Pela sua origem e pela finalidade a que se destina,  este livro 
não pretende ser, nem o podia, um tratado completo da matéria; ele 
deve ser considerado apenas como um texto para fins  didáticos. Mas 
acreditamos que este documento será de grande valia  na resolução de 
problemas usuais e corriqueiros para todos que trab alham na área de 
Processamento de Produtos Agrícolas. 

Pelotas,(RS), janeiro de 2002 
Mário José Milman 
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I 
GRÃOS 

PRÉ-PROCESSAMENTO 



 

. 

 



 

1  PRÉ-PROCESSAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

Processamento, para os efeitos deste trabalho, vem a ser as 
operações que se realizam sobre os produtos agrícol as após a colheita: 
recepção, limpeza, secagem, armazenagem, movimentaç ão, pasteurização, 
esterilização, autoclavagem, cozimento, etc. 

O pré-processamento envolve apenas as cinco primeir as operações 
do processamento, isto é: recepção, limpeza, secage m, armazenagem e 
movimentação, e tem como objetivo garantir o abaste cimento normal dos 
produtos durante a entressafra, além de diminuir su as perdas, tanto em 
qualidade como em quantidade. 

As instalações, onde se realizam as operações de pr é-
processamento nos grãos, são denominadas de Unidade s Beneficiadoras de 
Grãos (UBG), e as descrições sumárias das operações  sofridas pelos 
grãos são as abaixo relacionadas: 

• Recepção: operação de recebimento dos grãos; é real izada 
geralmente em moegas graneleiras. 

• Limpeza: operação de retirada mecânica das impureza s dos 
grãos que facilita as operações de secagem e armaze nagem; é 
realizada geralmente em máquinas de ar e peneiras. 

• Secagem: operação de retirada forçada da umidade pe la 
passagem de ar aquecido pelos grãos; é realizada ge ralmente 
em secadores mecânicos. 

• Armazenagem: operação de estocagem dos grãos em con dições 
inalteradas de quantidade e qualidade, que permite o 
abastecimento durante todo o ano regulando o mercad o; é 
realizada geralmente em silos armazenadores, ou em armazéns 
convencionais. 

• Expedição: operação de retirada dos grãos da UBG; é  realizada 
geralmente através de transportadores de grãos. 

Além destas operações, existe outra, de fundamental  
importância, que é a de MOVIMENTAÇÃO ou TRANSPORTE DOS GRÃOS, que se 
realiza entre as operações acima mencionadas, atrav és de elevadores de 
caçambas, fitas transportadoras, roscas transportad oras etc. 

Na FIG. 1.1 são mostrados alguns fluxos que o grão pode seguir 
dentro de uma UBG, de acordo com a sua condição de recebimento: 

Recepção Limpeza Secagem Armazenamento Expedição

 
Figura 1.1 - Fluxograma geral das operações de uma UBG 

Especificação dos fluxos da FIG. 1.1: 

• Grãos recebidos sujos e úmidos para serem armazenad os: 
recepção, limpeza, secagem, armazenagem. 

• Grãos recebidos sujos e úmidos para serem expedidos  sem 
armazenar: recepção, limpeza, secagem, expedição. 

• Grãos recebidos sujos e secos para serem armazenado s: 
recepção, limpeza, armazenagem. 
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• Grãos recebidos sujos e secos para serem expedidos sem 
armazenar: recepção, limpeza, expedição. 

• Grãos armazenados cuja umidade foge ao controle dur ante o 
armazenamento, mesmo com a aeração: da armazenagem retornam 
para o secador. 

• Grãos que sofrem uma pequena redução de umidade, pa ra 
desafogar o secador numa emergência: da armazenagem  retornam 
para o secador. 

2  GRÃOS 

2.1  Definição 

Uma noção sobre estrutura, composição e propriedade s físicas 
dos grãos, e também, indicadores de qualidade dos g rãos, teor de água 
dos grãos, umidade de equilíbrio dos grãos e psicro metria do ar deve 
ser pré-requisito para o estudo das operações que s e realizam durante 
o pré-processamento. 

Os responsáveis por unidades armazenadoras de grãos  devem conhecer 
com profundidade estes conceitos, e saber aplicá-lo s quando da tomada de 
decisão sobre o que fazer para o perfeito funcionam ento da unidade. 

2.2  Composição física e química dos grãos 

Do ponto de vista físico, o grão se compõe de 3 par tes principais: 

Pericarpo 

O pericarpo é a película que protege o grão durante  sua 
formação e conservação, limitando a entrada de bact érias e fungos. 

Por ocasião da moagem, o pericarpo se transforma no  farelo, 
rico em proteínas, tendo em vista que é reforçado e m sua parte interna 
por uma camada chamada protéica. 

Endosperma 

O endosperma constitui quase todo o interior do grã o, e se 
compõe de minúsculos grãos de amido, é onde se loca liza o essencial 
das reservas energéticas que nutrem a plântula no m omento da 
germinação. O amido dos cereais tem uma estrutura v ítrea ou farinácea 
segundo as espécies ou variedades, como exemplo, o trigo mole tem uma 
estrutura farinácea; o trigo duro tem uma estrutura  vítrea, enquanto 
que o milho possui uma estrutura mista. 

O endosperma contém, também, mas em quantidade muit o limitada, 
proteínas e matérias graxas. 

Germe 

O germe ou embrião, é compreendido de duas partes: a camada 
embrionária ou plântula propriamente dita, e o escu telo ou cotilédone, 
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é a reserva nutritiva destinada à plântula e onde s e localiza as 
matérias graxas do grão. 

Do ponto de vista químico, encontra-se no grão, em ordem 
decrescente de importância em peso: 

Elementos principais 

Os elementos químicos principais que compõem os grã os sãos os 
glicídios (amido), lipídios (gordura) e protídios ( proteínas). 

Glicídios (ou açúcares) 

• Açúcares simples, glicose, frutose, sacarose e malt ose, que 
são compostos muito importantes, tanto para a conse rvação do 
grão como a panificação da farinha de trigo, tendo em vista 
que os açúcares simples são diretamente fermentávei s e 
assimiláveis pelos microrganismos (levedos e fungos ); 

• Amido, substância energética por excelência, facilm ente 
biodegradável, constituinte maior dos cereais na pr oporção de 
60 a 75% para o trigo e, 70 a 75% para o milho; é e ncontrado 
nas células do endosperma. 

• Celulose, dificilmente biodegradável, entrando na c onstituição 
das paredes celulares, em particular naquelas do pe ricarpo e, 
representando aproximadamente 2,5% do peso do grão.  

• Hemicelulose, presente nas paredes celulares, repre sentando 
6% do peso do grão. 

Protídios 

• Aminoácidos simples, em número de 22, presentes em estado 
livre, em quantidades muito pequenas (0,1%) 

• Aminoácidos complexos, associando aminoácidos simpl es e 
outras substâncias. 

O teor em protídios dos cereais, varia segundo as e spécies ou 
variedades(12% para o trigo, 11% para a cevada e 9%  para o milho). Os 
protídios são distribuídos diferentemente no grão: o germe, o escutelo 
e a camada protéica, são zonas privilegiadas. O end osperma possui 
quantidades pequenas. 

Certos aminoácidos são classificados de indispensáv eis, tais 
como a lisina, em particular, que nos cereais não e stá presente ou 
está em pequenas quantidades, o que implica que as rações animais à 
base de cereais, deverão compensar este déficit e s uas técnicas de 
conservação devem assegurar a integridade dos seus componentes, bem 
como a sua disponibilidade, isto é, o valor aliment ar real. 

Lipídios 
Os lipídios ou matérias graxas são compostos orgâni cos obtidos 

pela associação da glicerina com os ácidos graxos. São fortemente 
concentrados no germe e no escutelo. Certos ácidos graxos, ditos 
insaturados, têm a possibilidade, em caso de má con servação do grão, 
de se oxidar e de conferir aos cereais um gosto de ranço. 

O trigo contém de 1 a 2% de lipídios; o milho aprox imadamente 
5% e o germe de milho 35%. 

Elementos secundários 

Os elementos químicos secundários que compõem os gr ãos sãos as 
vitaminas, pigmentos e sais minerais. 
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• Pigmentos e vitaminas, algumas vezes associadas, sã o 
compostos químicos complexos; são concentrados prin cipalmente 
no pericarpo, podendo também se localizar em quanti dades 
pequeníssimas no germe. 

• Enzimas são também substâncias complexas, de nature za 
protéicas. São os agentes responsáveis pelas transf ormações 
que sofrem as outrassubstâncias (glicídios, lipídio s e 
protídios). Para poder agir, as enzimas têm necessi dade de 
certas condições de PH, de temperatura e de hidrata ção. Em 
meio pouco hidratado, as reações enzimáticas são im possíveis. 
Estas substâncias são produzidas pela camada protéi ca e pelo 
germe, são caracterizadas, por uma certa especifici dade, e as 
reações que elas provocam, permitem hidrólise do am ido 
proteína, e a destruição da glicose e dos aminoácid os. 

• Sais minerais: potássio, magnésio, cobre, associado  a 
fosfatos, cloretos e sulfatos. 

Água 

A água está sempre presente nos grãos. Do ponto de vista químico 
e físico, sua ação solvente favorece as reações enz imáticas e os ataques 
microbianos, quando o teor d'água ultrapassa um cer to limite. 

2.3  Qualidade de grãos 

O grão é um organismo vivo, cuja finalidade é a de se 
reproduzir formando uma nova planta. Por conseguint e, durante a 
estocagem, onde ele se encontra em vida latente, re spirando, poderá 
germinar, dependendo de certas condições. 

Para secar ou umedecer o grão, o fluxo de água, em forma de 
vapor, deve passar necessariamente pelas várias cam adas dos diferentes 
tecidos celulares que constituem os grãos, o que no s mostra que, 
dependendo da composição química dessas camadas, o produto pode 
apresentar diferentes características quanto ao equ ilíbrio 
higroscópico com o ambiente onde estiver armazenado . Os grãos 
oleaginosos como a soja, amendoim, girassol e outra s, apresentam um 
teor de umidade de equilíbrio mais baixo do que os grãos de arroz, 
quando armazenados sob as mesmas condições atmosfér icas. Portanto, 
como a soja é menos havida por água do que o arroz,  esta umidade fica 
mais disponível para os microrganismo, dificultando  a sua armazenagem. 

A maior ou menor resistência da película externa do  grão em 
resistir ao dano mecânico, provoca um aumento na ta xa de ganho ou 
perda de água, pois esta película externa protege a  semente contra o 
ataque de microrganismos e, em alguns casos, oferec e resistência ao 
ataque de insetos. 

A forma, tamanho, densidade e outras característica s físicas 
dos grãos podem afetar o desempenho das máquinas de  limpeza, secagem e 
beneficiamento, enquanto a proporcionalidade relati va entre os 
componentes químicos dos grãos pode afetar as carac terísticas 
indispensáveis à industrialização 

A obtenção da qualidade nos grãos somente será obti da se forem 
tomadas medidas sérias, através de normas corretas de procedimento e 
treinamento de pessoal em todas as áreas do ciclo p rodutivo, desde os 
cuidados com a lavoura, com a forma da colheita com  o mínimo dano 
mecânico e com a mínima perda, observada, para isto , a umidade ideal 
de colheita, indicada para cada grão. Não é possíve l transformar a 
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lavoura em um secador, pois enquanto a umidade vai caindo, a 
infestação vai aumentando, acompanhada de perda de matéria seca. O 
beneficiamento com a limpeza adequada dos grãos e e specialmente o 
correto sistema de secagem, sem elevadas temperatur as, evitando o 
stress que se manifesta visível nos grãos trincados  ou partidos, que 
favorece o surgimento e a proliferação de fungos e insetos, no 
primeiro momento, e logo após, no surgimento das in desejáveis 
aflatoxinas. 

Os países importadores estabelecem normas com nívei s de 
exigência cada vez maiores em termos de sanidade. C ereais e seus 
derivados e carnes exportadas por frigoríficos naci onais, estão 
passando por controles de qualidade sempre mais rig orosos. E a 
qualidade final do produto depende da qualidade da ração, que depende 
da qualidade dos grãos. Mesmo o consumidor local se  mostra a cada dia 
mais exigente, buscando alimentos de boa procedênci a, qualidade, e, 
quando possível, naturais. 

Os grãos são seres vivos e, como tal, mesmo desliga dos 
biologicamente da planta desde o momento de sua mat uração, respiram, 
liberam gás carbônico (CO 2), água (H 2O) e calor. Em função da umidade, 
este processo ocorre de forma mais ou menos intensa , podendo ser o 
calor liberado determinado e quantificado em labora tório. Está provado 
que quanto maior a umidade dos grãos, maior será a liberação de calor. 
A temperatura, embora tenha importância, não tem, e ntretanto, a mesma 
influência da umidade sobre a aceleração do aquecim ento dos grãos, nem 
como o ataque dos insetos e fungos. Portanto, a umi dade dificulta o 
armazenamento dos grãos e prejudica a massa armazen ada, pois acima de 
uma determinada umidade, se acelera em muito o proc esso respiratório e 
a temperatura aumenta, comprometendo a conservação.  

Além da umidade e da temperatura, os danos mecânico s e as 
impurezas também influenciam muito nas condições do s produtos 
armazenados. 

Os grãos têm a sua qualidade comprometida pelo ataq ue dos 
insetos e dos fungos, que em uma massa com excesso de umidade e calor, 
encontram ambiente ideal para a proliferação e cons eqüente 
deterioração quantitativa e qualitativa dos grãos a rmazenados. 

Os componentes orgânicos dos grãos, como os carboid ratos, 
proteínas, vitaminas, enzimas, etc., pelo processo de oxidação, reagem 
com o oxigênio (O) do ar e liberam gás carbônico (C O2). Estas reações 
oxidam os carboidratos e as gorduras produzindo, al ém do gás carbônico 
(CO2), água (H 2O), e liberam calor, sendo que a característica por osa 
dos grãos facilita o processo. 

A equação destas reações pode ser assim expressa: 

C6H1206 + 6 O 2 → 6 CO 2 + 6 H 2O + 677 cal 

Vemos que o calor liberado pela transformação de um  quilograma 
de matéria seca é consideravelmente alto, além da q uantidade de água 
liberada, prejudicial à conservação dos grãos. O id eal é manter a 
atividade fúngica nos grãos, bem como a sua ativida de respiratória a 
menor possível, e para isto, é necessário que os gr ãos possuam baixa 
umidade e temperatura. 

A quebra técnica existe na massa de grãos armazenad os e diz 
respeito à perda de peso ao longo do período de arm azenamento. Esta 
perda se dá pelos motivos já vistos e dizem respeit o a algumas de suas 
características químicas e físicas. As reações quím icas de oxidação, 
durante o processo respiratório, consomem energias acumuladas sob 
forma de compostos orgânicos, como os açúcares, ami dos e outros, 
diminuindo de forma efetiva a massa e, portanto, o peso dos grãos. 

O CO2 liberado representa a quebra técnica do produto, e  a 
temperatura, umidade e os fungos aceleram este proc esso. A quebra 
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técnica é a efetiva perda ou diminuição de massa do s grãos, durante o 
armazenamento em conseqüência da sua respiração, e por ação de 
microrganismos. 

Os efeitos da umidade se revelam no aumento da inte nsidade da 
respiração e da atividade fúngica e, como conseqüên cia, no aumento da 
temperatura. A umidade e a intensidade crescente do  processo 
respiratório pode levar os grãos à morte, o que aco ntece quando eles 
atingem 60°C. Com a morte dos grãos e da maioria do s microrganismos e 
insetos, cessa o processo respiratório, porém conti nuam as reações 
químicas que se dão, igualmente, com liberação de u midade e calor, 
continuando o processo e podendo a massa chegar à t emperatura de 
combustão. 

Portanto, o aumento da temperatura da massa de grão s é questão 
do efeito e não da causa, pois como foi visto, o pr oblema da umidade, 
da respiração, dos fungos, das impurezas, leva a um  aumento indesejado 
de calor. A temperatura, entretanto, em parte nos a juda, pois através 
da sua elevação, identificamos e localizamos os pro blemas existentes: 
umidade, fungos e calor. Como no corpo humano, a ex istência de alguma 
anormalidade, geralmente é acompanhada de uma eleva ção da temperatura 
que nos alerta e permite o tratamento. Na massa arm azenada, através 
dos dispositivos de termometria, podemos fazer o tr atamento necessário 
nas regiões afetadas, inclusive e preferencialmente  de forma 
preventiva, imediatamente ao se observar o menor mo vimento da elevação 
da temperatura. 

Os efeitos da secagem artificial sobre a composição , valor 
nutritivo, viabilidade e características ideais dos  grãos para o 
processamento industrial não são considerados na cl assificação 
comercial. Para fins comerciais, os grãos são class ificados de acordo 
com o teor de umidade, peso hectolítrico, porcentag em de grãos 
quebrados ou danificados e porcentagem de materiais  estranhos. 

Temperatura de secagem 

Embora muitos pesquisadores não concordem que as al terações no 
valor nutricional dos grãos sejam devidas às altas temperaturas de 
secagem, eles são unânimes em afirmar que as caract erísticas físicas e 
químicas, como consistência, conteúdo de energia, p alatabilidade, 
dureza, cor, umidade, teor de proteínas e aminoácid os são afetadas 
pela temperatura de secagem. 

Peso hectolítrico 

O peso hectolítrico (densidade granular) geralmente  sofre 
alterações durante o processo de secagem; a intensi dade dessa mudança 
depende do teor de umidade inicial e final do produ to, temperatura de 
secagem, variedade dos grãos, tipo e quantidade de impurezas e 
intensidade dos danos. Geralmente, um baixo peso he ctolítrico (PH = kg 
de grão em 100 litros) reduz o valor do milho para moagem, 
independentemente da causa desse baixo valor. 

Sob condições normais, quanto menor o teor de umida de do 
produto, maior será seu peso hectolítrico. A secage m excessiva de um 
produto a temperaturas muito elevadas danificará o material que, 
conseqüentemente, terá um menor peso hectolítrico. A uma mesma faixa 
de umidade final, quanto mais alta for a temperatur a de secagem, menor 
será o peso hectolítrico. 
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Umidade 

O conhecimento do teor de umidade dos produtos agrí colas é 
fundamental para a determinação das condições de pr ocessamento, 
secagem, armazenagem e comercialização. 

Comercializando uma colheita com alto teor de umida de, o 
produtor pode ser prejudicado em razão do baixo pre ço, motivado pelo 
excesso de água e despesas adicionais com a secagem . O transporte do 
produto úmido representa também um ônus relevante p ara um empreendimento 
com pouca margem de lucro, como é o caso da produçã o de grãos. 

Quebrados 

A secagem, por si só, aumenta a porcentagem de grão s quebrados, 
e, grãos secados de modo inadequado apresentam aind a maior tendência à 
quebra quando movimentados. 

Um dos principais danos sofridos pelos grãos durant e o processo 
de secagem são rachaduras no seu interior, sem ocor rência de ruptura 
em suas camadas mais externas. Além da temperatura do ar de secagem, 
outros fatores podem provocar essa susceptibilidade  à quebra. Dentre 
eles, encontram-se o teor de umidade inicial dos gr ãos, o sistema de 
secagem utilizado e a taxa de resfriamento. 

2.4  Propriedades físicas dos grãos 

Ângulo de repouso ou talude natural 

A massa de grãos, ao ser descarregada sobre um plan o 
horizontal, se acumula de forma cônica. Define-se â ngulo de talude 
natural de uma massa de grãos, que depende do forma to e do tamanho 
destes, como sendo a inclinação da superfície later al do volume 
formado, em relação ao plano horizontal; FIG. 1.2. 

O ângulo de repouso dos grãos determina a inclinaçã o dos 
equipamentos e superfícies que escoam grãos por gra vidade; a 
inclinação deverá ser maior que o ângulo de repouso . 

Quanto maior for o ângulo de repouso, maior será o volume de 
grãos estocados na parte superior do silo/armazém e  as quantidades 
transportadas nas correias. 

Ângulo
de

repouso
Massa

de grãos

 
Figura 1.2 - Ângulo de repouso 

Peso específico aparente 

Define-se peso específico aparente de uma massa de grãos, como 
sendo a relação entre o peso total e volume total d esta massa. 

O peso específico depende do teor de água e do coef iciente de 
compactação dos grãos, que, por sua vez, depende do  coeficiente de 
atrito interno dos grãos, da forma da célula e do m odo de enchimento. 
De uma maneira geral, numa massa de grãos há um gra diente de peso 
específico crescente com à profundidade dos grãos. 
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Os valores usuais de referência de ângulos de repou so e peso 
específico de alguns grãos estão na TAB. 1.1. 

Porosidade 

O grão em massa é um material poroso do qual 30 a 5 0% em volume 
é ocupado pelo ar intersticial (intergranular). Qua nto menor for o 
grão, menor será o espaço intersticial. 

Esta estrutura granular tem grande importância, con siderando 
que por estes espaços pode-se insuflar ar pela mass a de grãos e, por 
este meio: 

a)  eliminar o calor e a umidade excedente (aeração). 

b)  modificar a composição do ar intersticial (concentr ação de 
O2, N 2, CO 2) 

O espaço intergranular pode ser determinado facilme nte 
colocando-se uma certa quantidade de grãos em um re cipiente graduado 
e, em seguida, derrama-se um líquido que não seja a bsorvido pelos 
grãos (óleo). Medindo-se o óleo necessário para enc her os espaços 
vazios, tem-se o volume do espaço intergranular. 

Condutibilidade térmica dos grãos 

A condutibilidade térmica é medida pela intensidade  de calor 
que passa de uma zona mais quente para uma zona mai s fria. No caso de 
um metal, o calor passa rapidamente; nos grãos, o p rocesso é 
diferente. 

O calor passa de um ponto a outro por condução, con vecção e 
irradiação. 

Nos grãos o calor é conduzido por condução de grão para grão 
que se encontram em contato e é também conduzido po r microconvecção; 
pouco é conduzido por irradiação. Diversas experiên cias demonstram que 
os grãos são um material de baixa condutibilidade t érmica cujo 
isolamento é igual a 1/3 da cortiça. Uma camada de trigo de um 
centímetro de espessura tem a capacidade isolante c omparável a 9 cm de 
concreto. Uma variação diária de 40°C na temperatur a externa causa, no 
centro de um silo de 4 metros de raio, uma diferenç a de apenas 0,5°C. 
Uma diferença de 13°C na parede de uma célula de um  silo fica reduzida 
a 0,7°C na massa de cereal situada a 25 cm da pared e. 

A presença de um ponto quente ou ponto frio, devido  à baixa 
condutibilidade térmica dos grãos, torna a transfer ência de calor muito 
lenta. Este fato ocasiona elevação forte e localiza da de temperaturas. 

Ângulo de atrito interno 

O ângulo de inclinação da linha de corte que sofre a massa de 
grãos ensilada sob pressão, com a horizontal, FIG. 1.3, na 
representação gráfica que tem as tensões de cisalha mento como ordenada 
e as tensões normais como abscissa, é o que se deno mina ângulo de 
atrito interno dos grãos. No caso de não se possuir  o valor deste 
ângulo, usaremos como seu valor o mesmo do ângulo d e talude natural, o 
que nos dará uma aproximação dentro dos limites tol eráveis. 

σ
τ=φ tan arc  

σ

τ

φ  

Figura 1.3 - Representação do ângulo de atrito inte rno dos grãos 
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Ângulo de atrito grão parede 

O ângulo de atrito é o ângulo cujo arco tangente é a relação 
entre a força de atrito e força horizontal exercida  pelos grãos sobre 
as paredes do silo; FIG. 1.4. 

Fh

Fa
tan arc=φ  φ'

Fa

Fh

 

Figura 1.4 - Representação do ângulo de atrito grão  parede 

Tabela 1.1 - Propriedades físicas de grãos 

Grão Ângulo de repouso α 
( o) 

Peso específico 
aparente γ Kgf/cm 2 

Ângulo de atrito 
grão parede* φ ( o) 

Ângulo de atrito 
interno φ ( o) 

Aveia 26 a 28 500 a 540 19 a 25 27 
Trigo 24 a 26 750 a 840 20 a 25 25 
Milho 26 a 29 780 a 820 17 a 23 27 
Cevada 25 a 29 550 a 690 18 a 24 27 
Arroz/casca 24 a 26 580 a 620 21 a 31 25 
* paredes de chapa polida 

2.5  Teor de água ou grau de umidade dos grãos 

O conceito de grau de umidade tem origem no fato de  os grãos 
serem constituídos de um complexo de substâncias só lidas, denominado de 
matéria seca, e de certa quantidade de água. O teor  de água contido nos 
grãos é o principal fator que governa as qualidades  do produto, e sua 
determinação deve ocorrer desde a colheita até o be neficiamento. Os 
grãos são produtos higroscópicos e, como tais, sofr em variações no seu 
conteúdo de água, de acordo com as condições do ar ambiente que os 
circundam. 

A umidade de colheita está diretamente associada co m a qualidade 
e com o rendimento industrial dos grãos. A colheita  realizada com 
umidades inadequadas, acima de 23% e abaixo de 17%,  pode prejudicar essa 
qualidade e ocasionar uma redução na conservabilida de e no rendimento do 
produto, bem como promover uma maior ocorrência de defeitos, os quais se 
intensificam durante o armazenamento, prejudicando a tipificação na 
classificação comercial dos grãos e reduzindo a sua  qualidade e seu 
valor. 

Um excesso de umidade nos grãos significa gastos ex tras em 
energia para a secagem dos grãos, deterioração dos equipamentos, além 
de, em alguns casos, perda em qualidade do produto.  Por outro lado, 
colheitas com umidades muito baixas resultam em grã os mais quebrados e 
com mais defeitos. 

A água contida nos grãos se apresenta sob três dife rentes formas: 
a primeira forma é chamada de água adsorvida e está  aderida à superfície 
sólida do grão; a segunda forma é denominada de águ a absorvida, sendo 
retida por forças capilares nos microinterstícios d o material sólido, não 
existindo um valor específico de conteúdo de água n o grão para delimitar 
a água adsorvida e a absorvida; e a terceira forma é dita água de 
constituição e está quimicamente presa à matéria se ca. 

Na determinação do grau de umidade, são considerada s as águas 
adsorvida e absorvida, como águas livres que são po ssíveis de serem 
separadas do material sólido sem alterar sua consti tuição. O resultado 
pode ser expresso em percentagem de água existente em relação ao peso 
total de grãos, denominada de umidade em base úmida ; ou em relação ao 
peso da matéria seca, chamada de umidade em base se ca. 
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Para determinação do grau de umidade dos grãos, são  utilizados 
vários métodos, que podem ser reunidos em dois grup os: diretos e 
indiretos. O grupo dos métodos diretos tem boa exat idão, embora sua 
execução exija tempo prolongado. Os principais são a estufa, a 
destilação e o infravermelho, que têm suas determin ações baseadas na 
perda de peso, devido à retirada de toda a água liv re contida no grão. O 
método direto de maior importância é o da estufa, d evido à sua boa 
precisão e exatidão. Baseia-se na perda de peso pro movida pela secagem 
total de uma amostra de grãos, sendo o grau de umid ade obtido pela 
relação entre o peso da água removida e o peso da a mostra inicial 
expresso em percentagem. 

No Brasil, o método oficial de determinação do grau  de umidade 
dos grãos de arroz é o da estufa a 105±3 oC, com circulação natural de 
ar, durante 24 horas, utilizando-se grãos não- trit urados. 

Dentre os métodos indiretos, podem ser destacados o s elétricos, 
devido à sua ampla utilização nas áreas de produção , beneficiamento, 
armazenamento e comercialização de grãos. São de fá cil manuseio, de 
leitura direta e apresentam rapidez na operação, me dindo o grau de 
umidade sempre em base úmida. Baseiam-se nos princí pios de que as 
propriedades elétricas dos grãos são dependentes, e m grande parte, do 
seu conteúdo de água. O método indireto baseado na resistência elétrica 
indica o grau de umidade pela maior ou menor facili dade com que a 
corrente elétrica atravessa a massa de grãos. 

Os aparelhos baseados no método dielétrico utilizam  a propriedade 
da capacitância elétrica. Os grãos são colocados en tre duas placas de um 
condensador, constituindo o dielétrico. Aplica-se u ma voltagem de alta 
freqüência e, segundo a umidade do material, as var iações na capacitância 
do condensador são medidas em termos de constante d ielétrica. A leitura 
dielétrica numa célula de provas é, essencialmente,  uma leitura da 
quantidade total de água presente na mesma. 

Os métodos elétricos estão mais sujeitos a erros, o riginados 
principalmente, pela distribuição desuniforme da ág ua no interior dos 
grãos, pelos erros de pesagem e pelas oscilações de  temperatura, sem a 
devida correção. Os métodos indiretos, embora não t ão precisos quanto os 
diretos, apresentam confiabilidade aceitável se ade quadamente operados e 
bem calibrados os aparelhos. 

Determinadores dielétricos, calibrados para grãos e m equilíbrio 
termo-hídrico, subestimam o grau de umidade dos grã os durante a secagem 
intermitente, tornando-se necessário um adequado si stema de ajuste para 
cada condição. 

Determinadores de umidade dielétricos medem, além d as 
propriedades dielétricas, uma pequena resistência e létrica através do 
material. Assim, grãos com o mesmo conteúdo de água  registram graus de 
umidade menores à medida que a água se localiza mai s no interior do grão. 

Na determinação da umidade dos grãos na saída do se cador, com 
aparelhos baseados na resistência elétrica ou na co nstante dielétrica da 
massa de grãos, deverá ser considerado que ela não será muito precisa 
porque os grãos estarão mais secos na periferia do que no seu interior. 
A determinação será mais exata após a temperagem do s grãos. 

Independentemente do método e do aparelho utilizado , a 
amostragem, a calibragem do equipamento e o seu cor reto uso são 
fundamentais para a confiabilidade do resultado. 

Como dito anteriormente, a quantidade de água (teor  de umidade) 
contida nos grãos é designada baseando-se no peso d a "água livre" e 
geralmente é expressa em porcentagem. 

Há dois modos para expressar a umidade contida num produto, ou 
seja, base úmida (b.u.) e base seca (b.s.). 
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Base úmida 

A umidade contida nos grãos em base úmida é a razão  entre o 
peso da água (Pa) e o peso total (Pt) dessa amostra , Equação 1.1. 

100
PmsPa

Pa
U ×

+
=  (1.1) 

onde: 
U = percentual de umidade em base úmida 
Pa = Peso da água 
Pms = Peso da matéria seca 

Pa + Pms = Pt = Peso total (1.2) 

Base seca 

A umidade contida nos grãos em base seca é a razão entre o peso 
da água (Pa) e o peso da matéria seca (Pms) dessa a mostra, Equação (1.3): 

100
Pms

Pa
'U ×=  (1.3) 

onde: 
U' = percentual de umidade em base seca 
Pa = Peso da água 
Pms = Peso da matéria seca 

Pelas Equações 1.1 e 1.3, vê-se claramente que o te or de 
umidade expresso em base seca é numericamente maior  do que o teor de 
umidade em base úmida. Isto porque, no primeiro cas o, com apenas Pms, 
o denominador é menor do que no segundo caso, em qu e ele representa o 
peso total do grão (Pa+ Pms) e, em ambos os casos, o numerador 
permanece constante, ou seja, representa sempre o p eso da água. 

Geralmente a porcentagem em base úmida é usada em d esignações 
comerciais e no estabelecimento de preços. Por outr o lado, o teor de 
umidade em base seca(decimal) é comumente usado em trabalhos de pesquisa. 

Mudança de Base 

Passar de base úmida para base seca, Equação 1.4 

100
U100

U
'U ×

−
=  (1.4) 

onde: 
U'= percentual de umidade base seca 
U = percentual de umidade base úmida 

Passar de base seca para base úmida, Equação 1.5 

100
'U100

'U
U ×

+
=  (1.5) 

onde: 
U = percentual de umidade base úmida 
U'= percentual de umidade base seca 

Redução de peso de uma amostra 

A Equação 1.6, permite calcular a variação peso de uma amostra, 
com a sua variação de umidade. 

Pf (100 - Uf) = Pi (100 - Ui) (1.6) 

onde: 
Pf = peso final da amostra em kgf 
Uf = % de umidade final da amostra 
Pi = peso inicial da amostra em kgf 
Ui = % de umidade inicial da amostra 
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2.6  Umidade de equilíbrio dos grãos - equilíbrio 
higroscópico 

Umidade de equilíbrio ou equilíbrio higroscópico é o grau de 
umidade dos grãos quando em equilíbrio com o ar que  os envolve, isto 
é: quando a razão da perda de umidade do produto pa ra o ambiente é 
igual à razão do ganho de umidade, o produto está e m equilíbrio com o 
ar ambiente. A umidade de equilíbrio dos grãos depe nde: da temperatura 
e da umidade relativa do ar, da variedade, do grau de maturidade e das 
condições prévias a que o grão foi submetido. A umi dade de equilíbrio 
depende ainda se o grão sorve ou dessorve umidade p ara atingir o 
equilíbrio. Este fenômeno é conhecido por histerese . 

O conceito de umidade de equilíbrio é importante no  estudo da 
secagem e armazenagem dos grãos, uma vez que a umid ade de equilíbrio 
determina o menor grau de umidade (condições limite s) no qual o grão 
pode ser secado sob determinadas condições de secag em, e também porque 
os grãos armazenados em condições adequadas de umid ade, poderão mudar, 
perdendo ou recebendo umidade durante o armazenamen to; portanto, 
umedecendo ou super-secando, o que causará prejuízo s ao produto e à 
sua comercialização. 

A TAB. 1.2 permite conhecer, de forma simples e exa ta, a 
umidade de equilíbrio higroscópico de alguns grãos com o ar ambiente 
em diferentes temperaturas e umidades relativas; es tes valores também 
podem ser calculados através da Equação modificada de Henderson 1.7. 

1 - UR = exp [-K (T + C)(Ue)N] (1.7) 

onde: 
UR =umidade relativa do ar, decimal 
exp = base do logaritmo neperiano 
T = temperatura do ar, oC 
Ue =umidade de equilíbrio do grão, % b.s 
K, C, N = constantes que dependem do grão, TAB. 1.2  

Tabela 1.2 - Constantes de equilíbrio 

Grão K N C Erro padrão 
Cevada 2,2919 × 10 -5  2,0123 195,267 0,0080 
Feijão 2,0899 × 10 -5  1,8812 254,23 0,0138 
Milho 8,6541 × 10 -5  1,8634 49,810 0,0127 

Amendoim 65,0413 × 10 -5  1,4894 50,561 0,0126 
Arroz em casca 1,9187 × 10 -5  2,4451 51,161 0,0097 

Sorgo 0,8532 × 10 -5  2,4757 113,725 0,0087 
Soja 30,5327 × 10 -5  1,2164 134,136 0,0173 

Trigo "durum" 2,5738 × 10 -5  2,2110 70,318 0,0068 
Trigo duro 2,3007 × 10 -5  2,2857 55,815 0,0071 
Trigo mole 1,2299 × 10 -5  2,5558 64,346 0,0122 

Tabela 1.3 - Equilíbrio higroscópico em base úmida de alguns grãos, a uma dada umidade 
relativa em percentual e temperatura do ar em °C 

Umidade relativa do ar % Temperatura 
oC 

Grão 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Arroz/casca 4,9 7,6 9,3 10,5 11,5 12,6 13,8 15,6 18 ,0 
Milho 5,5 7,8 9,2 10,2 11,3 12,7 14,3 16,6 19,8 
Soja 4,3 5,7 6,5 7,2 8,1 10,1 12,4 16,1 21,9 

15 

Trigo 5,5 7,7 9,1 10,4 11,6 12,8 13,9 15,6 18,2 
Arroz/casca 4,8 7,3 8,9 10,1 11,1 12,1 13,3 15,0 17 ,4 
Milho 4,8 7,0 8,4 9,4 10,5 11,8 13,4 15,5 18,5 
Soja 3,8 5,3 6,1 6,9 7,8 9,7 12,1 15,8 21,3 

25 

Trigo 5,0 6,9 8,2 9,5 10,7 12,0 13,2 14,9 17,4 
Arroz/casca 4,6 7,0 8,5 9,7 10,6 11,6 12,8 14,5 16, 7 
Milho 4,3 6,4 7,7 8,7 9,8 11,0 12,5 14,5 17,3 
Soja 3,5 4,8 5,7 6,4 7,6 9,3 11,7 15,4 20,6 

35 

Trigo 4,6 6,3 7,4 8,6 9,9 11,2 12,5 14,2 16,7 
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Podemos observar pelos dados da TAB. 1.3, que os gr ãos mais 
ricos em óleo apresentam um teor de equilíbrio de u midade mais baixo 
que os de menor conteúdo em óleo, para as mesmas co ndições de ar 
ambiente. 

2.7  Psicrometria do ar 

O ar que envolve os grãos armazenados ou o ar em mo vimento 
durante o processo de secagem é que determina as co ndições em que o 
grão ficará no final desse processo. Nos sistemas d e secagem, o ar é 
usado para carregar a umidade retirada dos grãos e as propriedades do 
ar de secagem é que determinarão como se dará esta operação. O ramo da 
ciência que estuda as propriedades do ar, e em part icular, a 
capacidade do ar em conter água, se define como Psi crometria.O termo 
Psicrometria (do grego psychrós = "frio" + métron =  "medição") 
significa, a medição da umidade do ar através do ps icrômetro, que é um 
aparelho constituído de dois termômetros, um com o bulbo úmido e outro 
com o bulbo seco. Caso o ar não esteja saturado, o termômetro de bulbo 
úmido marcará uma temperatura mais baixa, "mais fri a" (daí a 
utilização do termo psychrós = "frio") que a do ter mômetro de bulbo 
seco. O ar é uma mistura de muitos gases, sendo os principais o 
nitrogênio (71%) e o oxigênio (20%). A água, na for ma de vapor, é uma 
parte dos 9% restantes e, sua proporção na mistura é variável. A 
quantidade de vapor de água que o ar pode conter va ria em função de 
sua temperatura e, de uma forma geral, quanto mais quente estiver o 
ar, mais vapor de água ele retém. Os gráficos psicr ométricos (FIG. 
1.9) expressam a capacidade de retenção de vapor de  água pelo ar para 
diferentes temperaturas, e fornecem, ainda, diversa s outras 
propriedades, tais como peso volumétrico, quantidad e de energia 
armazenada pelo ar e umidade relativa. 

Temperatura do bulbo seco, razão de mistura e curva  de 
saturação 

O gráfico psicrométrico representa as propriedades da mistura 
de ar-vapor, a uma determinada pressão barométrica.  Estes gráficos têm 
como base a temperatura do bulbo seco e a razão de mistura, ou umidade 
absoluta do ar. A temperatura forma a escala horizo ntal do gráfico 
psicrométrica - eixo das abscissas; o conteúdo de á gua forma a escala 
vertical - eixo das ordenadas, que é colocado à dir eita. 

A FIG. 1.5 mostra os dois eixos (demais linhas do g ráfico foram 
removidas). 
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Figura 1.5 - Linha de saturação 

O conteúdo de água do ar é chamado umidade absoluta  (UA) ou 
razão de mistura, cujo valor é dado pelo quociente entre o peso de 
vapor de água que contém o ar por unidade de peso d e ar seco. É 
expressa em kg vapor d'água  / kg ar seco  ou em g vapor d'água  / kg ar seco . O limite 
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máximo de vapor de água que o ar pode conter, para cada temperatura, é 
o ponto de saturação, e a linha que une todos estes  pontos, chamada de 
linha de saturação, representa o conteúdo máximo de  vapor de água que 
o ar pode conter para as diversas temperaturas. As condições do ar 
podem ser representadas no, gráfico psicrométrico, por um ponto 
chamado de "ponto de estado do ar". 

Umidade relativa (UR) 

O conteúdo de água do ar é comumente expresso em te rmos de 
umidade relativa (UR). A umidade relativa é o quoci ente entre a umidade 
absoluta existente e a umidade absoluta máxima que o ar pode conter para 
uma mesma temperatura, ou seja, é a relação entre o  conteúdo de vapor 
por quilograma de ar seco que o ar contém, a uma da da temperatura, e o 
conteúdo de vapor por quilograma de ar seco que o a r conteria, se 
estivesse saturado a esta mesma temperatura, Equaçã o 1.8. 

100
maxUA

UA
%UR ×







=  (1.8) 

onde: 
UR = Umidade relativa do ar em % 
UA = Umidade absoluta existente 
Uamax= Umidade absoluta máxima 

As linhas de UR constante são traçadas no gráfico p sicrométrico 
e se encontram abaixo da linha de saturação. A FIG.  1.6 mostra um 
gráfico onde a linha de UR% referente a 50% foi tra çada. Esta linha 
representa todos os pontos de estado onde o ar cont ém a metade do 
máximo de água possível para cada temperatura. Obse rva-se que a linha 
de 50% de umidade relativa estende-se ao longo dos pontos médios da 
linha de temperatura - eixo das abscissas - e da li nha de saturação. 

Se a temperatura e a umidade relativa do ar forem c onhecidas, 
um determinado ponto de estado fica totalmente defi nido. Quando se 
conhecem duas propriedades não colineares do ar, o ponto de estado 
higrométrico do ar fica totalmente definido, porque  as demais 
características psicrométricas são determinadas atr avés da leitura 
direta destes parâmetros sobre o gráfico psicrométr ico. 
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Figura 1.6 - Linha de saturação e de UR = 50% 

As Equações 1.9, 1.10 e 1.11 calculam as umidades r elativas do 
ar ambiente (URamb), do ar de secagem (URsec) e do ar de saída (URsai) 
dos secadores, e são determinadas em função das tem peraturas de bulbo 
seco e do bulbo úmido. 

273)) amb(2316/(tbs  (9,1466

273)) 16/(tbuamb(9,1466(23

amb
10

100 )tbuamb)/2)-((tbsamb (760/755-(10
UR +

+ ××=  (1.9) 

onde: 
URamb = umidade relativa do ar ambiente 
tbsamb = temperatura e bulbo seco do ar ambiente 
tbuamb = temperatura de bulbo úmido do ar ambiente 
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273)) sec(2316/(tbs  (9,1466

273)) 16/(tbuamb(9,1466(23

sec
10

100 )tbuamb)/2)-((tbsamb (760/755-(10
UR +

+ ××=  (1.10) 

onde: 
URséc = umidade relativa do ar de secagem 
tbsamb = temperatura de bulbo seco do ar ambiente 
tbuamb = temperatura de bulbo úmido do ar ambiente 
tbssec = temperatura de bulbo seco do ar de secagem  

273)) sai(2316/(tbs  (9,1466

273)) 16/(tbuamb(9,1466(23

sai
10

100 )tbuamb)/2)-((tbsamb (760/755-(10
UR +

+ ××=  (1.11) 

onde: 
URsai= umidade relativa do ar de saída do secador 
tbsamb = temperatura de bulbo seco do ar ambiente 
tbuamb = temperatura de bulbo úmido do ar ambiente 
tbssai = temperatura de bulbo seco do ar de saída d o secador 

Pressão de vapor e higroscopicidade 

Os grãos são materiais higroscópicos têm a capacida de de ceder 
ou absorver umidade do ar que os envolve. Esta capa cidade de realizar 
trocas varia diretamente em função da temperatura e  da umidade 
relativa do ar envolvente, sendo que a umidade rela tiva tem uma 
influência mais acentuada do que a temperatura. 

Para que ocorra a secagem, é necessário que os grão s cedam 
umidade para o ar, o que ocorre devido à formação d e um gradiente de 
pressões de vapor entre o ar e os grãos. Quando est e gradiente possuir 
um balanço igual a zero, foi alcançado o equilíbrio  higroscópico. No 
equilíbrio higroscópico não há igualdade nos conteú dos de água e, sim, 
uma igualdade nas pressões de vapor. 

Assim se: 
1. Pv grão < Pv ar → o grão sorve umidade do ar (umedecimento) 
2. Pv grão > Pv ar → o grão cede umidade para o ar (secagem) 
3. Pv grão = Pv ar → equilíbrio higroscópico 

onde: 
Pv grão = pressão de vapor do grão 
Pv ar = pressão de vapor do ar 

Quando a água evapora de um recipiente aberto, algu mas das 
moléculas do vapor se chocam com as moléculas do ar , recuam e tornam a 
entrar na água. O ar se comporta, portanto, com uma  coberta que se 
opõe à evaporação e a retarda. 

Pressão de vapor

As moléculas se agitam e
começam a mudar de estado

Fonte de calor

Líquido

Pv

 
Figura 1.7 - Esquema de aquecimento d'água 

Tampando-se o recipiente mostrado na FIG. 1.7, o va por se 
acumula no espaço acima do líquido e o número de mo léculas que voltam 
para o líquido aumenta até que as moléculas se cond ensem na mesma 
proporção que se evaporam. Desta forma, quando a qu antidade de vapor 
for constante, o espaço fica saturado, e líquido e vapor se encontram 
em equilíbrio dinâmico. Um espaço está saturado com  vapor quando ele 
contém todo o vapor que pode conter numa dada tempe ratura. O vapor que 
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entra em contato com líquido que o gerou - recipien te fechado - chama-
se vapor úmido ou saturante. A pressão por ele exer cida, que é a 
máxima pressão possível do vapor na temperatura con siderada, denomina-
se pressão de vapor saturado. No caso do recipiente  aberto, o vapor, 
como não é saturante há o que se chama de pressão d e vapor seco, ou 
simplesmente, pressão de vapor. 

A umidade relativa do ar também pode ser expressa p ela relação 
entre as pressões de vapor Equação 1.12. 

100
PVsat

PV
%UR ×=  (1.12) 

onde: 
UR= umidade relativa do ar em % 
PVv = pressão de vapor em Pa 
PVsat = a pressão de vapor saturado em Pa 

Entalpia e temperatura do bulbo úmido 

Todas as escalas de temperaturas têm como valor mín imo o zero 
absoluto, que é uma temperatura teórica. O zero abs oluto não deve ser 
imaginado como uma condição da matéria com energia nula e sem movimento 
molecular, como afirmam alguns autores. Apesar de n ão poder ser atingido 
na prática, sabe-se que o movimento molecular não c essa no "zero 
absoluto". As moléculas de uma substância, no "zero  absoluto", apresentam 
uma quantidade de energia cinética mínima, chamada de "energia do ponto 
zero", que não é nula. O zero absoluto é de - 273,1 5oC. Assim, um 
determinado material, a uma temperatura qualquer, d esde que maior que o 
zero absoluto, conterá uma quantidade de energia, o u seja, conterá a 
energia necessária para aquecê-lo acima daquela da energia mínima (energia 
do ponto zero). O ar não se comporta de forma difer ente, ou seja, o ar 
contém uma determinada quantidade de energia chamad a de Entalpia (E), que 
pode ser expressa em kJ/kg de ar seco ou kcal/kg de  ar seco. A entalpia do 
ar pode ser obtida para qualquer ponto de estado at ravés do gráfico 
psicrométrico. Alguns autores afirmam que, como só a diferença de entalpia 
representa interesse prático em processamento de pr odutos agrícolas, o 
valor escolhido para a temperatura de referência se  torna irrelevante, 
importando apenas a diferença de entalpia entre doi s pontos no gráfico, 
que correspondem ao estado do ar em duas condições psicrométricas. 

Relacionada à quantidade de energia para um determi nado ponto de 
estado está a temperatura de bulbo úmido (TU). Se o  bulbo de um 
termômetro de mercúrio comum for coberto por um tec ido embebido em água, 
a leitura da temperatura apresentará um valor menor  do que se o bulbo 
estivesse seco, pois se o ar envolvente não estiver  saturado, uma 
determinada quantidade de água será evaporada do te cido molhado. Sabe-se 
que para ocorrer evaporação é necessário que energi a seja consumida. Esta 
energia se traduz como calor sensível, ou seja, a e nergia que será 
consumida para dilatar o mercúrio do termômetro de bulbo úmido (calor 
sensível) e evaporar a água do tecido molhado (calo r latente de 
vaporização da água). Quanto maior for a diferença de temperatura entre 
dois termômetros submetidos ao mesmo ar, um de bulb o seco (T) e outro com 
o bulbo úmido (TU), maior será a capacidade que o a r possui de evaporar 
água e, portanto, menor a sua umidade relativa (UR% ). A diferença (T - 
TU) é denominada déficit psicrométrico ou depressão  de bulbo úmido. 

Temperatura do ponto de orvalho 

É a temperatura em que o ar úmido se torna saturado , ou seja, 
quando o vapor d'água começa a condensar, por um pr ocesso de 
resfriamento, mantendo-se constante a pressão de va por e a razão de 
mistura, O seu valor é encontrado sobre a curva de saturação. 
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Volume específico 

O volume específico do ar é a relação entre o volum e e o peso 
deste ar a uma dada temperatura, expresso em metros  cúbicos por 
quilograma de ar seco. Todos os materiais, inclusiv e os grãos, possuem 
um determinado peso por unidade de volume (peso esp ecífico ou peso 
volumétrico). Sólidos e líquidos mantêm seus pesos volumétricos 
relativamente constantes nos intervalos de temperat ura comumente 
utilizados. Gases, como o ar, variam seus pesos vol umétricos de forma 
significativa quando ocorrem variações de temperatu ra. Os gases se 
expandem quando aquecidos. Conseqüentemente, o volu me específico do ar 
em m3/kg de ar seco aumenta. A altas temperaturas, mais metros cúbicos 
são necessários para conter um kg de ar do que a ba ixas temperaturas. 

2.8  Migração de umidade 

Maior causadora dos danos que ocorrem ao grão estoc ado, a 
migração de umidade relaciona-se com a temperatura e grau de umidade 
do grão, umidade e temperatura do ar atmosférico. 

No inverno, o ar frio e denso que se situa junto à parede do silo 
gera um fluxo de ar que circulará no interior do si lo ou armazém, de cima 
para baixo. Simultaneamente, o ar existente entre, FIG. 1.8 (a) os grãos, 
no fundo e centro do silo, absorve calor dos grãos quentes, fazendo com 
que o ar suba. A combinação do fluxo do ar frio e d enso próximo às 
paredes com o fluxo de ar quente que sobe no centro  do silo, faz o ar 
circular. Esta circulação do ar chama-se correntes convectivas. 

Subindo pela parte central da massa de grãos, o ar aquecido 
absorve a umidade dos grãos armazenados. Quando o a r se aproxima da 
superfície da massa armazenada, a umidade se conden sa no grão frio da 
superfície, gerando ali uma zona de alto teor de um idade e uma crosta 
de grãos em deterioração. Mesmo em grãos com teores  de umidade 
seguros, de 10% a 13%, a migração de umidade ocorre  de forma natural 
em sistemas de armazenagem a granel. 

A migração de umidade favorece a atividade de fungo s e insetos, 
ao estabelecer condições propícias ao aumento da at ividade de 
respiração dos grãos, através da multiplicação e cr escimento de focos 
de aquecimento. 

No verão, o processo ocorre no sentido inverso ao d o inverno, 
FIG. 1.8 (b). 

Como mostra a FIG. 1.8 (c), apenas o movimento do s ol durante o 
dia provoca a migração de umidade dentro do silo. 

  
(a) (b) (c) 

Figura 1.8 - Migração de umidade, correntes convect ivas do ar 
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2.10  Gráfico psicrométrico para temperatura do 
bulbo seco de até 100°C, e pressão 
barométrica de 760 mm hg 

 
Figura 1.9 - Gráfico 



 

 

 

II 
VENTILADORES 

E CAPTAÇÃO DE PÓ 



 

.



 

1  INTRODUÇÃO 

Os ventiladores são máquinas propulsoras de ar em f orma 
contínua e por ação aerodinâmica que se caracteriza m pela sua vazão e 
pela sua pressão. 

Vazão  
É o volume de ar fornecido pelo ventilador na unida de de tempo. 

Pressão 
A pressão desenvolvida por um ventilador é composta  de três 

parcelas: pressão dinâmica, pressão estática, press ão total. 

• Pressão dinâmica (Pv): o ar flui naturalmente das z onas de 
alta para baixa pressão com uma dada velocidade, qu e depende 
do gradiente existente entre elas. Como qualquer ou tro 
fluido, o ar, exerce pressão sobre os obstáculos qu e 
encontra, sendo esta pressão proporcional a sua vel ocidade. 
Essa pressão fornecida pelo ventilador para manter o ar em 
movimento é o que chamamos de pressão dinâmica do v entilador. 

• PressÃo estática (Ps): o ar em escoamento, como qua lquer 
outro fluido, se retarda ao encontrar um obstáculo.  A pressão 
efetiva que o ventilador deve proporcionar ao ar em  
escoamento, para que sua vazão não diminua contra a s 
resistências do sistema, é o que chamamos de pressã o estática 
do ventilador. A pressão estática do ventilador é i gual à 
perda de carga do sistema ao qual ele está acoplado . 

• Pressão total (Pt): É a soma das pressões estática e dinâmica 
do ventilador. Pt = Pv+Ps. 

2  ASSOCIAÇÃO DE VENTILADORES 

Os ventiladores podem ser associados de duas maneir as: 

2.1  Ventiladores em série 

Esta associação é utilizada quando não queremos alt erar a vazão 
mas aumentar a pressão fornecida pelos ventiladores . Somam-se as 
pressões de cada ventilador, e a vazão do sistema é  a mesma de cada 
ventilador associado, que devem ser iguais entre si . 

2.2  Ventiladores em paralelo 

Esta associação é utilizada quando não queremos alt erar a pressão 
mas dobrar a vazão fornecida pelos ventiladores. Os  dois ventiladores 
devem funcionar à mesma pressão e à mesma vazão, se ndo a vazão total do 
sistema igual à soma das vazões de cada ventilador associado. 
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3  CLASSIFICAÇÃO DOS VENTILADORES 

Os ventiladores podem ser classificados de várias m aneiras, mas 
dentro do escopo deste trabalho vamos classificá-lo s segundo: 

3.1  Nível energético de pressão 

• Baixa pressão: ventiladores que fornecem uma pressã o total 
menor que 200 mmCA; 

• Média pressão: ventiladores que fornecem uma pressã o total 
compreendida entre 200 e 800 mmCA; 

• Alta pressão: ventiladores que fornecem uma pressão  total 
compreendida entre 800 e 2500 mmCA; 

• Turbo compressores: ventiladores que fornecem uma p ressão 
total maior que 2500 mmCA. 

3.2  Modalidade construtiva 

Ventiladores Centrífugos 

São ventiladores constituídos de um rotor que gira dentro de 
uma carcaça; o fluxo do ar na entrada é paralelo ao  eixo de rotação do 
rotor, sendo depois centrifugado para a carcaça em espiral e expulso 
ortogonalmente ao eixo de rotação do rotor; FIG. 2. 1. 

Esses ventiladores fornecem altas vazões e altas pr essões. A 
experiência mostra que o ar, ao ser centrifugado, a umenta sua 
temperatura de 1 a 2 oC, para cada 60 mmCA de pressão estática. 

Boca
Aspirante

Motor do
Ventilador

Boca
Premente

 
Figura 2.1 - Ventilador Centrífugo 

Os ventiladores centrífugos, em função do tipo de r otor, 
classificam-se: 

Ventiladores radiais ou de pás retas 
São os ventiladores mais antigos; apresentam grande  tamanho, 

baixo rendimento (em torno de 70%), desenvolvem pre ssões moderadas, e 
não retêm poeiras nas pás; FIG. 2.2(a). 
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Ventiladores de pás curvadas para frente 
São os ventiladores que apresentam uma melhor relaç ão entre 

tamanho e capacidade que o ventilador de pás retas;  seu rendimento é 
em torno de 85% e fornecem vazões elevadas. Têm uma  desvantagem que é 
o efeito "colher" no ar, o que faz o rotor do venti lador perder o 
balanceamento quando se utiliza ar muito sujo; FIG.  2.2(b). 

Ventiladores de pás curvadas para trás 
São os ventiladores que apresentam melhores rendime ntos (em 

torno de 90%), e uma melhor relação entre tamanho e  capacidade que o 
ventilador de pás curvadas para frente.São ventilad ores de preços 
bastante altos; FIG. 2.2 (c). 

 
Pás Retas 

(a)  
Pás curvadas 
para frente 

(b)  

Pás Curvadas 
para trás 

(c)  

Figura 2.2 - Tipos de rotores de ventiladores centr ífugos 

Os ventiladores centrífugos, em função do número de  bocas 
aspirantes, classificam-se: 

Simples aspiração 
São os ventiladores centrífugos que possuem apenas uma boca de 

aspiração. Sua conexão à máquina é feita, geralment e, através de uma 
redução ou ligação; FIG. 2.3 (a). 

Dupla aspiração 
São os ventiladores centrífugos que possuem duas bo cas de 

aspiração; equivalem a dois ventiladores simples as piração associados 
em paralelo, e sua grande vantagem é que seu tamanh o fica reduzido à 
metade em relação ao simples aspiração de mesmas ca racterísticas. Sua 
conexão é feita, geralmente, através de uma estrutu ra fechada que o 
envolve e o conecta à máquina; FIG. 2.3 (b). 

Saída

Entrada

Entrada Entrada

Saída

 
Simples Aspiração 

(a) 
Dupla Aspiração 

(b) 

Figura 2.3 - Ventiladores centrífugos, de simples e  dupla aspiração 
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Ventiladores Axiais 

São ventiladores constituídos de um rotor, com pás,  que gira 
dentro de uma carcaça em forma de tubo cilíndrico. O fluxo de ar de 
entrada e saída é paralelo ao eixo de rotação das p ás. Esses 
ventiladores fornecem altas vazões e médias pressõe s. 

Classificação dos ventiladores axiais: 

Axial propulsor 
São ventiladores axiais com pás finas, e baixo cust o, que 

fornecem médias vazões e baixas pressões; como exem plo temos os 
circuladores de ar ambiente. 

Tubo Axial 
São os ventiladores axiais mais comuns, com pás gro ssas, e 

fornecem altas vazões e baixas pressões; FIG. 2.4. 

Vane Axial 
Estão mostrados na FIG. 2.5; são ventiladores axiai s de alta 

eficiência que possuem pás de guia fixas na descarg a, fornecendo altas 
vazões e médias pressões; seu uso é bem mais especí fico e tem um preço 
elevado. 

 
Figura 2.4 - Ventilador axial 

 
Figura 2.5 - Ventilador vane axial 

4  CURVAS CARACTERÍSTICAS DOS VENTILADORES 

As curvas características dos ventiladores; FIG. 2. 6 e 2.10 - 
são diagramas que representam, para um peso específ ico do ar bem 
determinado, a interdependência entre as suas grand ezas 
características: vazão propelida, pressão fornecida , potência 
consumida, rotação do rotor, etc. 

As curvas características de um ventilador são dete rminadas 
através de testes conduzidos de acordo com a norma Air Moving and 
Conditioning Association (AMCA) 210. 
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Ventilador centrífugo de simples aspiração, modelo xxx 450 

Peso específico do ar 1,205mkg/m 3 
(20ºC e 760mmHG) 

Figura 2.6 - Curva característica de um ventilador centrífugo modelo xxx, tamanho 450 

5  POTÊNCIA ABSORVIDA PELOS VENTILADORES 

A potência absorvida pelos ventiladores é calculada  pela 
Equação (2.1) 

75nv3600

PtQ
P

××
×=  (2.1) 

onde: 
P = potência absorvida pelo ventilador em cv; 
Q = vazão do ventilador em m 3 de ar por hora; 
Pt = pressão total do ventilador em mm de H 2O; 
nv = rendimento do ventilador. 

A potência consumida pelo motor de acionamento do v entilador é 
calculada pela Equação (2.2) 
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nt

P
Pm =  (2.2) 

onde: 
Pm = potência do motor de acionamento do ventilador  em cv; 
P = potência absorvida pelo ventilador em cv; 
nt = rendimento da transmissão, entre motor e venti lador. 
nt = 1,00 quando a transmissão for por acoplamento direto. 
nt = 0,85 quando a transmissão for por polia e corr eia. 

6  LEIS DE SEMELHANÇAS DOS VENTILADORES 

Aplicam-se as leis de semelhanças, quando as condiç ões EM que um 
ventilador está operando são conhecidas, e queremos  determinar os valores 
das novas condições quando, uma ou mais, condições são alteradas. 

6.1  Para um mesmo diâmetro de rotor, operando com 
o mesmo fluido 

• Variação das vazões são proporcionais às variações das rotações 

• Variação das pressões são proporcionais às variaçõe s das 
rotações elevadas ao quadrado 

• Variações das potências são proporcionais às variaç ões das 
rotações elevadas ao cubo 

6.2  Para rotores de diâmetros diferentes cujas 
dimensões variem de, no máximo 50%, operando 
numa mesma rotação e com o mesmo fluído 

• Variação das vazões são proporcionais às variações dos 
diâmetros dos rotores elevadas ao cubo 

• Variação das pressões são proporcionais às variaçõe s dos 
diâmetros dos rotores elevadas ao quadrado 

• Variação das potências são proporcionais às variaçõ es dos 
diâmetros dos rotores elevadas a quinta 

6.3  Para rotores de diâmetros diferentes cujas 
dimensões variem de, no máximo 50%, operando 
em rotações diferentes e com o mesmo fluido 

• Variação das vazões são proporcionais às variações das 
rotações e as variações dos diâmetros dos rotores e levadas ao 
cubo 



Ventiladores e captação de pó Mário José Milman 39 

• Variação das pressões são proporcionais às variaçõe s das 
rotações elevadas ao quadrado e às variações dos di âmetros 
dos rotores elevadas ao quadrado 

• Variações das potências são proporcionais às variaç ões das 
rotações elevadas ao cubo e às variações dos diâmet ros dos 
rotores elevadas à quinta 

7  PESO ESPECÍFICO DE UM FLUÍDO 

O número que expressa a quantidade de peso em volum e unitário 
de um fluído, é o que chamamos de peso específico d o fluido. 

O peso específico do ar a 20 oC e ao nível do mar é de 1,2 
Kgf/m 3, e varia inversamente com a temperatura absoluta e  diretamente 
com a pressão barométrica; calcula-se pela Equação (2.3). 

GE
760

Pbar

T273

273
293,1 ××

+
×=ϕ  (2.3) 

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 mm Hg. 
GE = "gravidade específica" do gás, para o ar stand ard 
GE = 1, para outros gases resultantes de queima, o valor de GE é obtido pela 
TAB. 2.1. 

Tabela 2.1 - "Gravidade específica" para gases 

Gases GE 
Carvão 1,04 

Óleo 1,00 
Madeira 0,94 
Bagaço 0,93 

Gás natural 0,97 
Gás de alto forno 1,01 

Sinterização 1,00 

A vazão fornecida por um ventilador não varia com a  variação do 
peso específico do ar 

As pressões fornecidas e a potência absorvida pelo ventilador 
variam proporcionalmente com a variação do peso esp ecífico do ar. 

Exemplo 2.1 

Qual o peso específico do ar a 30 oC e a 750 mm Hg. 

1
760

750

30273

273
293,1 ××

+
×=ϕ  

ϕ = 1,1497 kgf/m 3 

Exemplo 2.2 

Se um ventilador com rotor de diâmetro 450 mm tem u m ponto de 
trabalho para 1300 RPM: Vazão = 5200 m 3/h, Pressão total = 38 mm H 2O, 
Potência absorvida = 1 cv, para um ar de peso espec ífico 1,2 Kgf/m 3. 
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Calcular a vazão, pressão total e potência absorvid a quando ele girar 
a 1600 RPM e com um ar com peso específico de 1,00 Kgf/m 3. 

⇒=
1300

1600

5200

Q
Q = 6400m 3 de ar/h 

⇒×






=
20,1

00,1

1300

1600

38

Pt
2

Pt = 47,97 mm H 2O 

⇒×






=
20,1

00,1

1300

1600

1

Po
3

Po = 1,55 Cv 

8  MEDIDAS DO FLUXO DE ESCOAMENTO DO AR NUMA 
TUBULAÇÃO 

Para medirmos as pressões exercidas por um fluido e m 
escoamento, dentro de tubulações, usa-se um tubo em  forma de U, ligado 
com mangueiras a um furo efetuado na tubulação. 

Se o tubo em U, que está parcialmente cheio de água , tem os 
dois lados abertos para a atmosfera, a pressão do a r nos dois lados 
será a mesma e nas duas pernas do U, a água estará no mesmo nível. 

Por outro lado, se insuflarmos ar por um lado do U,  o nível de 
água desta perna baixará, elevando-se o nível da ou tra. A diferença de 
alturas dos níveis d'água entre as duas pernas, med ida através de uma 
escala graduada, nos dará a pressão em unidades de comprimento de 
água; FIG. 2.7. 

Dependendo da maneira que ligamos o tubo em U à tub ulação, como 
mostra a FIG. 2.8, mediremos as três pressões já re feridas no item 1 
deste capítulo. 

a)  A pressão estática (Ps) é medida tangencialmente à tubulação 
onde a velocidade do escoamento é nula; FIG. 2.8 (a ). 

b)  A pressão total (Pt) é medida no meio da seção tran sversal da 
tubulação, onde a velocidade do escoamento é máxima ; FIG. 2.8 
(b). 

c)  A pressão dinâmica (Pd) é a diferença entre a press ão total e 
a pressão estática; FIG. 2.8 (c). 

 
Figura 2.7 - Tubo em U 

 
Figura 2.8 - Medidas das pressões na tubulação 

O método mais preciso para medir a velocidade do ar , a partir 
de 5 m/s, é utilizar o tubo de Pitot, mostrado na F IG. 2.9, ligado 
convenientemente a um tubo em U, mostrado na FIG. 2 .7. 
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Saída do tubo central para
leitura da pressão total

Conduto
de ar

Tubo central dirigido
na direção de fluxo de ar

Saída do tubo externo para
leitura da pressão estática

 
Figura 2.9 - Tubo de Pitot 

8.1  Cálculo da vazão de um ventilador pela 
medição de Pv 

Para calcular a velocidade do ar em escoamento, med imos a 
pressão dinâmica, conforme o item c acima referido,  e, após, aplicamos 
este valor medido na Equação 2.4. 

A vazão é calculada pela Equação 2.6. 

r

Pv
033,4V

φ
=  (2.4) 

oφ
φ=φ  (2.5) 

VAQ ×=  (2.6) 

4

D
A

2×π=  (2.7) 

onde: 
φr = densidade relativa do ar; 
φ = peso específico do ar de trabalho(varia em funçã o da pressão barométrica e 
da temperatura); vide item 7 deste capítulo; 
φo= peso específico do ar standard = 1,2 kg/m 3 a 760 mm Hg e 20°C; 
Q = vazão do ar em m 3/s; 
A = área da tubulação em m 2; 
D = diâmetro da tubulação em m; 
V = velocidade do ar em m/s; 
Pv = pressão dinâmica do ar em mm H 2O. 

Exemplo 2.3 

Calcular a vazão de ar propelida por um ventilador se a pressão 
dinâmica do ar em escoamento, medida num duto de 45 0 mm de diâmetro, é 
10 mm H 2O, e este ar está a 20 oC, e a pressão barométrica é 760 mm Hg. 

VAQ ×=  

2
2

m16,0
4

45,0
A =×π=  

oφ=φ  

1r =φ  
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s/m7,1210033,4Pv033,4V ===  

s/m03,2s/m75,12m16,0Q 32 =×=  

Exemplo 2.4 

Dados para seleção 
Vazão (Q):18000m 3/h = 5m 3/s 
Pressão estática (Pe):150 mm CA 
Temperatura (T):80°C 
Pressão barométrica (P bar):600mm Hg 

Peso específico real de trabalho ( ρρρρreal ) 

760

mmHg bar P

Ctemp273

273
293,1)(

oreal ×
+

×=ρ  

3
real m/Kg79,0

760

600

80273

273
293,1)( =×

+
×=ρ  

Correção da pressão para o peso específico da curva  
Pressão estática da curva = Pressão estática real 

real espec. peso

curva da espec. peso×  

Consulte a curva característica para determinar o p eso 
específico da curva, por exemplo, na curva da FIG. 2.10 peso 
específico = 1,2 kg/m 3. 

mmCA8,227
0,79

1,2
150 curva da estática Pressão =×=  

Determinação da pressão total 
Pressão total = Pressão estática + Pressão dinâmica  Pt = Pe + Pd 

A pressão dinâmica é encontrada na curva caracterís tica: por 
exemplo, entrando com a vazão de 5 m 3/s na curva da FIG. 2.10 
encontramos: 

Pd = 33 mmCA 

Pt = 227,8 + 33 = 261 mmCA 

Ponto de operação na curva 
Seguindo com o exemplo acima, temos na curva da FIG . 2.10, o 

seguinte ponto de operação: 

Pt = 261 mmCA 

Velocidade periférica u=76,5 m/s 

Rendimento (t=75% 

Rotação (n) = 2875 rpm 

Consumo(Nv) = 23 CV = 17 kW 

Q = 16.0OO m 3/h= 5 m 3/s 

Velocidade de saída Vs =23,5 m/s 

Correção da potência para ρρρρreal  

curva da espec. peso

real espec. peso
)curva(Nv)real(Nv ×=  

cv1,15
1,2

79,0
23)real(Nv =×=  
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Ponto de operação real 

Q = 16.000 m 3/h =5 m 3/s 

Pe =150 mmCA 

n = 2875 rpm 

Nv = 15,1 CV 

ηt=75% 

u = 76.5 m/s 

vs =23.5 m/s 

Limites de rotação - Classes de ventiladores 
Os limites de rotação por classe dos ventiladores, para 

temperaturas até 50°C, estão indicados nas curvas c aracterísticas; 
FIG. 2.10. 

Para temperaturas acima de 50°C, estes valores deve rão ser 
multiplicados pelo fator de temperatura (ft). 

Os fatores de correção da rotação máxima em função das 
temperaturas estão indicados na TAB. 2.2. 

Tabela 2.2 - Fator de correção da rotação 
 

T(°c) Ft T(°c) ft T(°c) Ft 
50 1,00 150 0,96 250 0,90 

100 0,98 200 0,93 300 0,86 

 
Para o exemplo teremos: 
ft para 80°C = 0.988 
rotação máxima para classe I: 1915 × O.99 = 1896 rpm 
rotação máxima para classe II: 3235 × O.99 = 3202 rpm 
como 1896<2875<3202 rpm, o ventilador será da class e III. 

Como especificar o ventilador 

MODELO - TAMANHO - CLASSE DE CONSTRUÇÃO (Obtidos na s curvas 
características do ventilador escolhido, por exempl o, FIG. 2.6 e 
2.10). 

TIPO DE ENTRADA - ARRANJO E POSIÇÃO (Definido atrav és dos 
projetos; e obtidos nos catálogos dos fabricantes, por exemplo, FIG. 
2.11). 

MODELO DE PLANILHA PARA SELEÇÃO DE UM 
VENTILADOR CENTRÍFUGO 

Dados para seleção 

Vazão m3 de ar /h 

Temperatura °C 

Pressão estática  mm CA 

Pressão barométrica  mm Hg 
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Peso específico real de trabalho ( ρρρρreal ) 

760

mmHg bar P

Cºtemp273

273
293,1)( real ×

+
×=ρ  

=×
+

×=ρ
760

]       [

]       [273

273
293,1)( real  Kg/m 3 

Correção da pressão para peso específica da curva 

Consulte as curvas características; por exemplo FIG . 2.6 e 
2.10, para verificar o peso específico da curva. 

Pressão estática da curva = 

real espec. peso

curva da espec. peso
real estática Pressão ×  

Pressão estática da curva = 

=×
]       [

]       [
mmCA 

Determinação da pressão total (Pt) 

Pressão total = Pressão estática+ Pressão dinâmica Pt = Pe + Pd 
A pressão dinâmica varia para cada modelo e tamanho  de 

ventilador e é encontrada nas curvas característica s; por exemplo FIG. 
2.6 e 2.10. 

Pdcurva = mmCA 

Pt curva =Pecurva +Pdcurva = + = mmCA 

Ponto de operação na curva 

Pt curva = mmCA 

Rendimento total( ηt) = % 

Q = m3/h = m3/s 

Consumo Nvcurva =  

cv = kW 

Rotação (n) = RPM 

Correção da potência para (real) 

curva da espec. peso

real espec. peso
)curva(Nv)real(Nv ×=  
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Nv(real) = =×
]       [

]       [
cv 

Ponto de operação real 

Q = m3/h = m3/s 

Pe = mmCA 

ηt = % 

n = RPM 

Nv = cv 

Limites de rotação 

Os limites de rotação dos ventiladores, para temper aturas até 
50°C, estão indicados nas curvas características. P ara temperaturas 
acima de 50°C, estes valores deverão ser multiplica dos pelo fator de 
temperatura (ft) 

T =  °C ⇒ ft =  

RPM máxima a °C = RPM maxcurva
 × ft=  × 

 = RPM 

A rotação do ventilador selecionado deverá ser meno r ou igual à 
rotação máxima na temperatura de trabalho. 

Especificação 

modelo

tamanho

tipo de entrada

classe de construção

arranjo  



Equipamentos para pré-processamento de grãos-Mário José Milman 46 

 

Ventilador centrífugo, simples 
aspiração, modelo xxy - 508 

Peso específico do ar ρ = 1,2Kg/m 3 

Diâmetro do Rotor ∅ = 508mm 

Rotação máxima até 50 oC 
Classe I n = 1915 rpm 
Classe III n = 3235 rpm 

Pt = Pe + Pd 

 
Figura 2.10 - Curva característica de um ventilador  centrífugo modelo XXY, tamanho 508 
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Figura 2.11 - Arranjos e posições dos ventiladores de marca MJM 
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9  DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE 
PÓ 

Para a execução de um projeto de um sistema de capt ação de pó, 
devemos ter os seguintes dados: 

• Plantas com cortes, mostrando os pontos de captação  

• Vazão e pressão estática dos equipamentos existente s 

• Locais onde passarão os dutos, e saídas de pó 

• Velocidade de captura das partículas 

9.1  Velocidades de captura mínima 

A velocidade de captura é a velocidade que as partí culas do 
produto, a ser captado, deve tomar para ocorrer o a rraste; ela é 
indicada pela TAB. 2.3. 

Tabela 2.3 - Velocidade captura das partículas 

Material a ser transportado Velocidade de captura ( m/s) 
vapores, gases, fumos, poeira muito fina. 10 

poeiras secas e finas 15 
poeiras industriais médias 17,5 

partículas grossas 17,5 a 22,5 
partículas grandes, altas concentrações mais de 22, 5 

9.2  Espessura das chapas recomendadas para dutos 
e curvas do sistema 

Dutos 

Para o projeto de um sistema de captação de pó, os dutos devem 
ser considerados de seção circular, e fabricados de  chapas metálicas 
de aço com as espessuras recomendadas pela TAB. 2.4 . 

Caso os dutos sejam de seção retangular, devemos ca lcular o seu 
diâmetro equivalente pela Equação 2.8. 

8/1

2

5

)ba(

)ba(
3,1de 









+
×=  (2.8) 

onde: 
de = diâmetro equivalente de seção circular em mm 
a = maior dimensão do duto retangular em mm 
b = maior dimensão do duto retangular em mm 

Tabela 2.4 - Espessura das chapas dos dutos, em fun ção do diâmetro 

Diâmetro da tubulação (mm) Espessura da chapa (mm) AWG 
até 200 mm 0,9 20 
200 a 450 1,2 18 
450 a 760 1,5 16 

mais de 760 1,9 14 
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O apoio dos dutos com diâmetro maior que 200 mm, de ve ser a 
cada 3,5 metros, e os dutos com diâmetro menor que 200 mm a cada 6,0 
metros. 

Curvas 

As curvas de um sistema de captação de pó, devem se r também, 
preferencialmente de seção circular, e fabricadas d e chapas metálicas 
de aço com as espessuras recomendadas pela TAB. 2.5 . 

Tabela 2.5 - Espessura das chapas das curvas, em fu nção do diâmetro 

Diâmetro (mm) Espessura da chapa (mm) AWG 
até 200 mm 1,5 16 
200 a 450 1,9 14 
450 a 760 2,6 12 

mais de 760 3,4 10 

Reduções e bifurcações 

As reduções e bifurcações devem ser fabricadas de c hapas 
metálicas de aço com as espessuras recomendadas pel a TAB. 2.5., e seus 
comprimentos devem ser, de no mínimo, duas vezes o seu menor diâmetro. 

Nas bifurcações, os ramais devem entrar com um ângu lo inferior 
a 45O; FIG. 2.12. 

menos que 45 graus

min 2D

 
Figura 2.12 - Bifurcação 

9.3  Ciclone 

O ciclone, FIG. 2.13, é um dispositivo muito simple s para a 
separação de partículas do ar. São empregados princ ipalmente quando o 
conteúdo de pó é grande e a maior porcentagem das p artículas (em peso) 
tem dimensões superiores a 40 microns. 

Classificação dos ciclones em função da eficiência 

• Ciclones de alta eficiência 

• Ciclones de média de eficiência 
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CORTE
HORIZONTAL

ar com partículas

turbilhão
interno

zona de
inteferência turbilhão

externo

ELEVAÇÃO

saída de partículas

turbilhão
externo

turbilhão
interno

cilindro interno

cone

corpo

entrada de ar

saída de ar

 
Figura 2.13 - Ciclone 

Dimensões dos ciclones 

As dimensões dos ciclones são calculadas em função do seu 
diâmetro d, FIG. 2.14, sendo que este diâmetro funç ão da vazão do ar 
em escoamento. A função de variação do diâmetro com  a vazão varia 
segundo a eficiência do ciclone, Equações 2.9 e 2.1 0. 

h

dd

d

s

l

l

L

L'

hc

db

 

Legenda: 
d = diâmetro do ciclone 
dd = diâmetro do duto de saída 
l = largura da entrada 
h = altura da entrada 
s = profundidade da saída 
L = comprimento da parte cilíndrica 
L'= comprimento da parte cônica 
hc = altura do ciclone = L + L' 
db = diâmetro da saída da parte cônica 

Figura 2.14 - Dimensões dos ciclones 

Ciclones de alta eficiência 

Q = 5487 d 2 ⇒ 
5487

Q
d =  (2.9) 

l = 0,20 d 
h = 0,50 d 
s = 0,63 d 
dd = 0,50 d 
L = 1,50 d 
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L' = 2,50 d 
db = 0,25 d 

As dimensões lineares são em metros, e a vazão(Q) e m m3 ar/hora. 

Ciclones de média eficiência 

Q = 16412,6 d 2 ⇒ 
6,16412

Q
d =  (2.10) 

l = 0,375 d 
h = 0,750 d 
s = 0,875 d 
dd = 0,750 d 
L = 1,500 d 
L' = 2,500 d 
db = 0,250 d 

As dimensões lineares são em metros, e a vazão(Q) e m m3 ar/hora. 

Perda de carga 

A perda de carga nos ciclones é calculada pela Equa ção 2.11. 

33d
2

2-8

d

'L
  

d

L
  h  l  d  k

Q 10  5,5649
P

×××××

××=∆  (2.11) 

onde: 
∆P = perda de carga no ciclone em mm de H 2O 
Q = vazão de ar que entra no ciclone em m 3 ar/hora 
k = constante dependente das condições de entrada 

k = 0,5 para entrada simples sem guias 
k = 1,0 para entrada com guias retas 
k = 2,0 para entrada com guias expansoras 

2.14 Figura metros,em  ciclone do lineares dimensões

d

'L

L

h

l

d d
















 

9.4  Cálculo das perdas de carga do sistema 
através dos coeficientes de perda 

O projeto se baseia em calcular o diâmetro dos duto s, Equação 
2.12; perdas de carga em mm de H 2O em cada trecho, Equação 2.13; e a 
perda de carga total do sistema, Equação 2.15; espe cificando o ponto 
de trabalho e o tipo do ventilador. 

Cálculo do diâmetro dos dutos 

O diâmetro dos dutos é calculado pela Equação 2.12.  

Q = A V (2.12) 

onde: 
Q = Vazão de ar em m 3/s 
V = Velocidade de captura especificada em m/s 

=×π=
4

d
A

2
 área do duto em m 2 

d = diâmetro dos dutos 
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Cálculo das perdas de carga em cada trecho 

A perda de carga em cada trecho da tubulação é funç ão da 
pressão dinâmica do fluxo de ar em escoamento, e é calculada pela 
Equação 2.13. 

A pressão dinâmica é calculada pela Equação 2.14. 

Pn= K × Pv (2.13) 

o

2

033,4

V
Pv

φ
φ×







=  (2.14) 

onde: 
Pn = perda de carga no trecho em mm de H 2O 
Pv = pressão dinâmica do escoamento em mm de H 2O 
V = Velocidade do ar em m/s 
φ = peso específico do gás de trabalho em Kg/m 3 = 1,3 Kg/m3 para gás de 
combustão, e 1,25 Kg/m 3 para poeira de grão 
φo = peso específico do ar standard = 1,2 kg/m 3 a 760 mm Hg e 20°C 
K = fator definido para cada tipo de secção, cujos valores estão mostrados na TAB. 
2.6, e provém de várias fontes de pesquisa, e os va lores indicados podem ser 
considerados como razoáveis para os casos mais usua is de cálculo da perda de carga. 

Tabela 2.6 - Valores do coeficiente K para cálculo da perda de carga em cada trecho 

1 - NA ENTRADA DO SISTEMA 

 

2 - NOS DUTOS RETILÍNEOS 
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3 - EM RADIADORES E TROCADORES DE CALOR 

4 - NAS EXPANSÕES E CONTRAÇÕES 

 

5 - NAS CURVAS 
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6 - NA SAÍDA DO SISTEMA 

 

Cálculo da perda de carga total 

A perda de carga total do sistema é calculada pela Equação 
2.15. 

P = Σ p 1 + p 2 + ... + p n (2.15) 

onde: 
P = perda de carga total em mm de H 2O 
Pn = perda de carga em cada trecho 

Exemplo 2.4. 

Calcular a vazão e a pressão estática de um ventila dor para 
captar o pó do interior de um silo conforme croqui.  

1

2

3 2 4 5

20m

2m

1 - entrada do sistema
2 - trecho reto
3 - curva 90
4 - redução entrada ventilador
5 - ventilador  

Figura 2.15 - Croqui de um sistema de captação de p ó, no plano 

Cálculo da vazão 
Considerando-se que o pó do grão é uma poeira seca e fina, a 

velocidade de captura, pela TAB. 2.3, tiramos V = 1 5 m/s. 
Usando uma tubulação de chapa galvanizada #18 de 25 0 mm, TAB. 

2.4, a área da tubulação será: 
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2
22

m05,0
4

25,0

4

D
A =×π=×π=  

Vazão = A × V = 15 × 0,05 = 0,75 m 3 /s = 2.700 m 3/h 

Cálculo da pressão dinâmica 

OmmH41,14
2,1

25,1

033,4

15

o033,4

V
Pv 2

22

=×






=
φ
φ×







=  

Cálculo das perdas de carga nos diversos trechos, T AB. 2.6. 

p = K × pv 

Entrada do sistema 
K = 0,5 
p1 = 0,5 × 14,41 = 7,20 mm H 2O 

Trechos retos 
K = 0,02 × L/D = 0,02 × 22/0,25 = 1,76 
p2 = 1,76 × 14,41 = 25,36 mm H 2O 

Na curva: R/d = 1 
K = 0,16 
p3 = 0,16 × 14,41 = 2,31 mm H 2O 

Redução de entrada do ventilador, FIG. 2.16 
D = 75 + 250 + 75 = 400 mm 
d = 250 mm 

6,1
250

400

d

D ==  

α = 8,5 + 8,5 = 17 o 
K = 0,22 
p4 = 0,22 × 14,41 = 3,17 mm H 2O 

250mm 250mm

500mm

75mm

75mm

8,5º

8,5º

 
Figura 2.16 - Esquema da redução 

Cálculo da perda de carga total do sistema 
p = p1 + p2 + p3 + p4 = 7,20 + 26,36 + 2,31 + 3,17 = 39,04 mm H 2O 

Especificação do ventilador 
Pressão estática = Pe = P = 39,04 mm H 2O 
Vazão = Q = 2.700 m 3/h 

Exemplo 2.5 

Dimensionar um ciclone de alta eficiência para o si stema 
calculado no exemplo 2.4. 
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Dimensões do ciclone 
Considerando a FIG 2.14 e aplicando a Equação 2.9, para uma 

vazão de 2.700 m 3/h, teremos: 
Q = 5487 d 2 

m70,0
5487

2700

5487

Q
d ===  

l = 0,20 d = 0,2 × 0,7 = 0,14 m 
h = 0,50 d = 0,5 × 0,7 = 0,35 m 
s = 0,63 d = 0,63 × 0,7 = 0,44 m 
dd = 0,50 d = 0,5 × 0,7 = 0,35 m 
L = 1,50 d = 1,5 × 0,7 = 1,05 m 
L' = 2,50 d = 2,5 × 0,7 = 1,75 m 
db = 0,25 d = 0,25 × 0,7 = 0,18 m 

Perda  de carga no ciclone 
Aplicando a Equação 2.11: 

332
d

28

d

'L

d

L
h1dk

Q105649,5
P

×××××

××=∆
−

 

OH mm 18,87

7,0

75,1

7,0

05,1
35,014,035,05,0

2700105649,5
P 2

332

28

=
×××××

××=∆
−

 

A perda de carga causada pelo ciclone será de 87,18 mm H 2O 



 

 

III 
EQUIPAMENTOS 

PARA LIMPEZA DE GRÃOS 



 

.



 

1  INTRODUÇÃO 

A limpeza de grãos é a operação que reduz, através da separação 
mecânica, as quantidades de materiais indesejáveis de uma massa de 
grãos. 

Nem sempre os tratos de lavoura são bem conduzidos, nem a 
operação e regulagem das automotrizes bem feita; tudo isso faz com que 
os grãos cheguem a U.B.G com índices de impureza elevado, trazendo 
grandes dificuldades para as operações de secagem e armazenagem dos 
grãos. 

Importância da limpeza para a operação de secagem: a secagem 
dos grãos fica mais uniforme, visto que o equilíbrio higroscópico dos 
grãos é diferente do das impurezas; diminui o risco de incêndio, pois 
as impurezas dificultam a circulação dos grãos no secador; aumenta a 
capacidade de secagem do secador, pois não secaremos impurezas. 

Importância da limpeza para a operação de armazenagem: a 
passagem do ar de aeração não é obstruída, visto que o espaço 
intergranular não fica tomado por impurezas; o controle da massa 
armazenada fica facilitado, pois o material armazenado é mais 
uniforme, dificultando a ocorrência de migração de umidade e os grãos 
ficam menos suscetíveis ao ataque dos insetos e fungos. 

A operação de limpeza pode ser classificada de várias maneiras, 
mas neste trabalho só vamos considerar três: 

Pré-Limpeza 

É a operação preliminar que sofrem os grãos numa UBG a fim de 
facilitar as operações seguintes, e reduz para em torno de 4% o teor 
final de impurezas da massa. Na nossa região, as normas de 
comercialização consideram como parâmetro de pré-limpeza o percentual 
de 2% de impurezas residual da massa. 

Limpeza 

É a operação terminal que sofrem os grãos numa UBG, e que reduz 
para 1% o teor de impurezas final da massa. 

Classificação 

É a operação que sofre o grão já limpo, a fim de cl assificá-lo de 
acordo com parâmetros que necessitamos. Como exempl o podemos citar 
classificação por comprimento, por espessura ou lar gura, por forma, etc. 

2  CLASSIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 
DE GRÃOS 

Quanto à operação realizada 

• MÁQUINA DE PRÉ-LIMPEZA: é aquela que realiza a operação de 
pré-limpeza dos grãos. 
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• MÁQUINA DE LIMPEZA: é aquela que realiza a operação de 
limpeza dos grãos. 

• MÁQUINA DE CLASSIFICAÇÃO: é aquela que realiza a operação de 
classificação dos grãos. 

Quanto ao princípio de funcionamento 

São dois os princípios mais gerais de funcionamento dos 
equipamentos de limpeza: insuflação ou aspiração de ar sobre os grãos 
e peneiração dos grãos. 

Quando insuflamos ou aspiramos o ar, os corpos flutuam na 
corrente de ar e adquirem velocidade terminal que dependerá da relação 
peso resistência aerodinâmica do corpo; isto provoca o arraste dos 
corpos mais leves. 

A peneiração é a operação em que os corpos são colocados sobre 
uma tela ou chapa perfurada, e por ação de um movimento vibratório ou 
oscilatório, os corpos miúdos passam pelos furos e os graúdos são 
retidos pela peneira. 

• MÁQUINA DE AR é aquela que utiliza apenas o princípio da 
insuflação ou aspiração do ar; FIG. 3.1 (a). 

• MÁQUINA DE PENEIRAS é aquela que utiliza apenas o princípio 
da peneiração dos grãos; FIG. 3.1 (b). 

• MÁQUINA DE AR E PENEIRAS é aquela que utiliza os dois 
princípios simultaneamente: insuflação ou aspiração do ar e 
peneiração dos grãos; FIG. 3.1 (c). 

 
(a)                        (b)                  (c) 

Figura 3.1 - Máquinas de limpeza 

Quanto ao tipo de peneiras 

• Máquina de peneiras planas é aquela em que as peneiras usadas 
são totalmente planas; FIG. 3.2. 

• Máquina de peneiras cilíndricas é aquela em que as peneiras 
usadas são de forma cilíndrica; FIG. 3.1 (b). 

• Máquina de peneiras onduladas é aquela em que as peneiras 
usadas são corrugadas, utilizadas principalmente em máquinas 
classificadoras; FIG. 3.3. 
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Figura 3.2 - Peneira plana com bolinhas 

 
Figura 3.3 - Peneira corrugada 

Quanto ao movimento das peneiras 

• Máquina de peneira oscilatória é aquela em que o movimento 
das peneiras é oscilatório; não são usualmente utilizadas em 
UBG. 

• Máquina de peneira vibratória é aquela em que o movimento das 
peneiras é vibratório, obtido através do uso de um 
excêntrico; FIG. 3.1 (c). 

• Máquina de peneira rotativa é aquela em que o movimento das 
peneiras é rotativo; FIG. 3.1 (b). 

3  PARTES E SISTEMAS DE UMA MÁQUINA DE AR E 
PENEIRA VIBRATÓRIA 

 
Figura 3.4 - Corte de uma máquina de ar e peneira 

3.1  Sistema de carga 

É a parte da máquina por onde se dá a carga dos grãos e serve 
para manter o fluxo do produto sempre contínuo, servindo também, para 
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fazer a distribuição uniforme dos grãos sobre as peneiras. Os itens 
(2) (3) e (12) da FIG. 3.4, compõem o sistema de carga. 

• Boca de carga (2) é por onde se dá a ligação da máquina com o 
equipamento que está disposto antes dela no fluxo da UBG, 
geralmente amortecedor, tubulação e elevador. 

• Câmara de entrada e registro regulador por contra-peso (3) é 
o depósito onde os grãos repousam sobre o registro de contra-
peso, até formar um volume cujo peso seja maior do que a 
força de reação dos pesos do registro, fazendo-o abrir e a 
massa de grãos fluir uniformemente por toda a largura da 
máquina. 

• Distribuidor (12) é uma chapa solidária à caixa de peneiras, 
sobre a qual os grãos caem após saírem da câmara de entrada, 
e por seu movimento vibratório, tende a jogá-los sobre as 
peneiras de maneira a formar uma lâmina de grãos de espessura 
uniforme. 

3.2  Caixa de ar 

É a parte da máquina onde ocorre a separação das impurezas mais 
leves pela ação de uma corrente de ar. Os itens (1), (9), (10), (11) e 
(28) da FIG. 3.4, compõem a caixa de ar. 

• Canais de aspiração e câmara gravitacional (1) é por onde o 
ar entra em contato com a massa de grãos, e succiona as 
impurezas mais leves que o grão, conduzindo-as para a câmara 
gravitacional onde precipitam as partículas mais pesadas da 
impureza. 

• Ventilador (11); vide Capítulo II, produz uma depressão nos 
canais de aspiração e câmara gravitacional, gerando um fluxo 
de ar com vazão de ar capaz de arrastar as impurezas. 
Utilizam-se geralmente ventiladores de rotores com pás retas 
de diâmetro de 500mm girando com rotação de 900RPM, 
fornecendo uma vazão de 6500 m 3 de ar/h e gera uma pressão 
estática de 30mm H 2O. 

• Registros de regulagem do ar (9,10,28), servem para regular a 
vazão do ar dentro da câmara gravitacional, pois as máquinas 
são utilizadas para qualquer tipo de grão, e estes podem 
estar mais ou menos limpos, úmidos, etc. Se durante a 
operação das máquinas houver arraste de grãos, isto significa 
que devemos diminuir a vazão do ar, o que se obtém através 
dos registros que são diferentes para cada tipo de 
fabricante. 

3.3  Caixa de peneiras 

É a parte da máquina onde ficam as peneiras e ocorre a 
peneiração propriamente dita; é apoiada sobre quatro palhetas 
metálicas de aço mola 1mm × 50mm ou de madeira guajuvira 10mm × 50mm, 
para terem o movimento vibratório. Os itens (13), (14), (16), (17), 
(18), (20) e (22) da FIG. 3.4, compõem a caixa de peneiras. 
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• Peneiras (13, 17) são chapas perfuradas inclinadas de 4 a 
10o,com furos de dimensões que dependem do produto que está 
sendo peneirado. 

• Dispositivo de limpeza das peneiras, utilizam-se geralmente 
esferas de borracha com diâmetro de 2 cm, podendo ser usados 
também batedores ou escovas; FIG. 3.2 e 3.5. 

esfera de borracha

peneira

fundo de chapa perfurada

quadro de madeira

 
Figura 3.5 - Detalhe da caixa de esferas 

• Bicas de descarga: descarregam impurezas graúdas (14 e 18); 
descarregam impurezas miúdas (20 e 22); descarregam os grãos 
limpos, "produto final"(18). 

• Fixador das peneiras, as peneiras são fixadas à caixa através 
de corrediças ou fixadas com guias, etc. É de fundamental 
importância que não exista nenhuma folga entre a peneira e a 
caixa que possa provocar vazamentos de grãos de uma peneira 
para outra, pois isto misturará produtos que não devem ser 
misturados. 

3.4  Acionamento 

É a parte da máquina responsável pelo movimento do ventilador e 
da caixa de peneiras. 

O acionamento do ventilador é feito como o de qualquer 
mecanismo acionado por motor elétrico, sendo comum neste tipo de 
equipamento o uso de polias e correias V. 

O acionamento da caixa de peneiras também é feito através de um 
motor elétrico, polias e correias V. O movimento vibratório das caixas 
de peneiras é realizado através de excêntricos, que são uma peça de 
aço com furo descentrado de 2 a 5mm, fixo a um eixo através de 
chaveta, sobre o qual está um rolamento de esfera envolto por uma 
carcaça de ferro fundido com tampa que é parafusada à biela 
confeccionada geralmente de madeira (angico) com uma seção transversal 
de 10mm × 100mm. O excêntrico transforma o movimento de rotação com 
velocidade entre 350 e 400 RPM, em movimento alternativo; FIG. 3.6. 

As máquinas que possuem apenas uma caixa de peneiras, são 
acionadas por dois excêntricos em cujo eixo deve ser fixada uma polia 
de contra peso; FIG. 3.7, que equilibra os esforços da caixa de 
peneiras sobre o eixo, diminuindo o desbalanceamento da máquina, pois 
quando a caixa de peneiras estiver fazendo o movimento para frente, o 
peso do contra- peso faz o movimento para trás e vice-versa. 
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Caixa
de peneiras

Biela Excêntrico  
Figura 3.6 - Excêntrico 

 
Figura 3.7 - Polia de contra-peso 

As máquinas com duas caixas de peneiras sobrepostas, são 
acionadas por quatro excêntricos e não possuem a polia de contra-peso, 
pois as duas caixas que se movimentam em sentidos opostos, se 
equilibram e não exercem esforços sobre o eixo do excêntrico. 

3.5  Estrutura 

Parte da máquina composta pelo quadro de sustentação, que deve 
ser o mais rígido possível para evitar qualquer oscilação que 
prejudique o funcionamento da máquina, e apóia-se sobre uma base de 
concreto. 

4  FATORES A CONSIDERAR NA QUALIDADE E 
PRODUÇÃO DE UMA MÁQUINA DE AR E PENEIRA 

Consideramos desempenho de uma máquina de ar e peneiras a 
binômia produção e qualidade dos grãos que saem de uma máquina. A 
produção de saída de grãos da máquina de ar e peneira, é inversamente 
proporcional à qualidade de saída do produto, portanto, as 
especificações dos produtos de entrada e de saída e a operação deste 
equipamento são de fundamental importância para o bom funcionamento de 
uma UBG, pois, se ela for mal feita, pode ocorrer congestionamento na 
recepção, o que muitas vezes nas emergências se "resolve", reduzindo a 
qualidade da limpeza, o que certamente causará transtornos na secagem 
e armazenagem dos grãos. 

4.1  Tipo de grão 

Cada tipo de grão tem um peso específico, dimensões e forma que 
lhe são característicos. Portanto, o tipo de grão que está sendo 
recebido em uma UBG, influi no desempenho das máquinas de ar e 
peneiras, pois a vazão de ar necessária na caixa de ar e as peneiras 
utilizadas na caixa de peneiras devem ser diferentes para cada tipo. 
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4.2  Dimensões das peneiras 

Consideramos como dimensões das peneiras, a sua largura e o seu 
comprimento, sendo que a largura da peneira está relacionada com a 
produção em volume de grãos da máquina, e o comprimento está 
relacionado com a qualidade de saída dos produtos da máquina. 

4.3  Teor de impurezas de entrada dos grãos 

O teor de impurezas de entrada dos grãos nas máquinas de ar e 
peneira é diretamente proporcional ao teor de impurezas dos grãos na 
saída. Tomando como exemplo uma máquina de ar e peneira, trabalhando 
como pré-limpeza recebendo 20T/h de um produto com 8% de impurezas na 
entrada e saindo com 2% de impureza, esta mesma máquina receberá 40t/h 
do mesmo produto se este entrar com apenas 4% de impurezas e sair com 
os mesmos 2% de impureza. 

4.4  Umidade da massa de grãos 

O desempenho de uma máquina de ar e peneiras é afetado pela 
umidade da massa de grãos que está sendo utilizada. Quanto mais úmido 
estiver o grão, menor o desempenho da máquina. 

4.5  Inclinação das peneiras 

A inclinação das peneiras afeta o desempenho de uma máquina de 
ar e peneiras. 

• Tela superior: quanto mais inclinada for esta tela, a 
tendência de os grãos passarem sobre ela é maior, diminuindo 
a quantidade de grãos que continuam na máquina. Portanto, 
diminui a quantidade de produto que vai ser peneirado pela 
tela inferior. O que nos leva a deduzir que a eficiência de 
peneiração da segunda tela será maior, o que dará um produto 
mais limpo de saída, mas em volume menor. Com inclinação 
menor da tela superior, o que sairá por cima da tela inferior 
"produto final" estará mais sujo, mas em volume maior, pelo 
mesmo raciocínio. 

• Tela inferior: quanto mais inclinada for esta tela, a 
tendência de os grãos passarem sobre ela é maior, aumentando 
a quantidade de grãos que saem da máquina "produto final", o 
que nos leva a deduzir que a eficiência de peneiração desta 
tela será menor, o que dará um produto mais sujo de saída, 
mas em volume maior. Com inclinação menor da tela inferior, o 
que passará através dela terá volume maior, o que nos dará um 
"produto final" de melhor qualidade mas em volume menor. A 
nossa experiência prática leva a sugerir a tela superior 
inclinada de 4°, e a tela inferior inclinada de 6°. 
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4.6  Dimensões dos furos 

As dimensões dos furos também afetam a eficiência da máquina de 
ar e peneiras, e o raciocínio para entendimento é o mesmo que o da 
inclinação das telas citado no item acima. 

• Tela superior: quanto menor forem os furos desta tela, maior 
será a tendência de os grãos passarem sobre ela, diminuindo a 
quantidade de grãos que continuam na máquina. Portanto, 
diminui a quantidade de produto que vai ser peneirado pela 
tela inferior, o que nos leva a deduzir que a eficiência de 
peneiração da segunda tela será maior, o que dará um produto 
mais limpo de saída, mas em volume menor. Com o aumento dos 
furos da tela superior, o que sairá por cima da tela inferior 
"produto final" estará mais sujo, mas em volume maior, pelo 
mesmo raciocínio. 

• Tela inferior: quanto menor forem os furos desta tela, a 
tendência de os grãos passarem sobre ela é maior, aumentando 
a quantidade de grãos que saem da máquina "produto final", o 
que nos leva a deduzir que a eficiência de peneiração desta 
tela será menor, o que dará um produto mais sujo de saída, 
mas em volume maior. Com o aumento dos furos da tela 
inferior, o que passará através dela terá volume maior, o que 
nos dará um "produto final" de melhor qualidade mas em volume 
menor. 

4.7  Rotação do excêntrico 

Quando a rotação do excêntrico estiver acima da ideal, o 
produto passará muito rápido sobre a máquina, afetando o seu 
desempenho, e quando estiver abaixo da ideal ficará muito tempo sobre 
as peneiras, afetando também seu desempenho. 

4.8  Limpeza das peneiras 

A peneiração, por definição, é uma operação em que um produto 
de menor tamanho que o padrão tem que passar pelos furos, e o produto 
de maior tamanho que o produto padrão tem que ficar sobre a tela de 
peneiração. Se os furos estiverem obstruídos, o que esperamos por 
definição de peneiração estará prejudicado. Portanto é de fundamental 
importância a limpeza dos furos das peneiras. 

4.9  Nivelamento e fixação da máquina 

Para uma operação de peneiração ser eficiente, deveremos usar 
uma mesma espessura de camada de grãos por toda a largura da tela, o 
que só vamos conseguir entre outras regulagens, com a máquina de ar e 
peneiras perfeitamente nivelada e fixada à base de concreto. 
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5  OBSERVAÇÕES PRÁTICAS SOBRE MÁQUINAS DE AR 
E PENEIRAS 

• As peneiras devem ter seus furos alternados no sentido do 
fluxo dos grãos; FIG. 3.8. 

Furo redondo Furo oblongo Furo oval Furo triangularFluxo
de

grão  
Figura 3.8 - Furos de peneiras alternados no sentid o vertical 

• O fluxo de entrada de grãos na máquina de ar e peneiras, dve 
ser regulado de maneira que, sobre a primeira tela, tenha 
grãos apenas até a metade do seu comprimento. 

• Toda a peneira que recebe grãos por gravidade deve ter uma 
margem sem furos de pelo menos 200 mm, por onde cai o grão. 
Esta margem pode ser recoberta por um feltro que funciona 
como amortecedor. 

• A área útil ocupada pela máquina de ar e peneiras, é o espaço 
ocupado por sua projeção sobre o piso, mais o espaço 
necessário para a troca de peneiras. 

• A canalização de saída de pó da máquina de ar e peneiras, 
deve ter sua primeira curva, a no mínimo 1 m da boca premente 
do ventilador. 

• Não devemos nos descuidar da limpeza das peneiras bem como da 
chumbação da máquina ao piso. 

A TAB. 3.1 mostra como referência, o tamanho dos furos de 
telas, para alguns grãos. 

Tabela 3.1 - Dimensões de furos de peneiras em mm 

GRÃO TELA SUPERIOR TELA INFERIOR 
Arroz O 4 × 12 O 1,7 × 1 9 ou R 2,5 
Milho R 13 R 4 
Soja R 9 R 3,5 

Sorgo R 6 ou O 4 × 7,5 R 2 ou O 2 × 22 
Trigo O 4 × 10 O 1,5 × 22 ou R 2,5 

Feijão R 9 O 3 × 22 
Legenda: O = furo oblongo 

R = furo redondo 

As telas nos E.E.U.U. são especificadas em 64 avos da polegada. 
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6  CÁLCULO DA ÁREA DE PENEIRAS VIBRATÓRIAS 
SEGUNDO VITTORIO ZIGNOLI 

6.1  Dados referenciais de projeto 

• largura das peneiras de 1 a 2m 

• comprimento das peneiras de 2 a 6m 

• potência necessária aproximada 1 Cv/m 2 de área de telas 

• inclinação tela superior 4 o 

• inclinação tela inferior 6 o 

• rotação do eixo do excêntrico 300 a 400 RPM 

• curso do excêntrico 0,2 a 0,5 cm 

6.2  Fatores a considerar 

• composição granulométrica do produto 

• umidade do produto 

• rendimento das peneiras 
• máquinas de limpeza 90 a 95% 
• máquinas de pré-limpeza 50 a 60% 

• dimensões das peneiras 
• máquinas de limpeza C = 2L 
• máquinas de pré-limpeza C = 1,5L 

6.3  Fórmulas de cálculo 

V = V b × a × b × c × d (3.1) 

onde: 
V = volume real que é produzido por 1 m 2 de tela em m 3/h. 
Vb = volume base que pode ser produzido por 1 m 2 de tela em m 3/h, levando-se em 
conta a largura do furo da tela superior obtido atr avés da TAB. 3.2. 
a = fator de correção que leva em conta o percentua l de produto que passa pela 
tela superior, obtido através da TAB. 3.3. 
b = fator de correção que leva em conta o rendiment o percentual da peneiração, 
obtido através da TAB. 3.3. 
c = fator de correção que leva em conta o percentua l de produto que passa pela 
segunda tela, obtido através da TAB. 3.3. 
d = fator de correção que leva em conta o percentua l de umidade do produto BU, 
obtido através da TAB. 3.3. 

Tabela 3.2 - Volume Base(Vb), para telas de furos o blongos ou retangular 

Largura do 
furo(mm) 

100 80 70 60 50 45 40 35 30 25 20 15 12 8 5 4 3 2 

Volume 
base Vb m 3 

grão/h/m 2 
tela 

110 100  94 85 82 78 75 73 72 70 62 60 55 45 40 20 18 16 

Nota.: para furos redondos aumentar a área calculad a em 65% 



Equipamentos para limpeza de grãos Mário José Milma n 69 

Tabela 3.3 - Fatores de correção (a,b,c,d) 

4 5 6 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 92 94 96 98 
     1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6     
         2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.7 0.6 
     0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0     

% 
a 
b 
c 
d 1.0 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1           

Exemplo 3.1 

Calcular a área de peneiras, de uma máquina de ar e peneiras, 
com uma capacidade de 15 t/h de soja com 15% de umidade, operando como 
pré- limpeza. A tela superior (desfolha) tem furo redondo de diâmetro 
9 mm e retém 10 % de produto; a tela inferior (peneiração) tem furo 
oblongo 1,6 × 19 mm e retém 85 % do produto. 

Peso específico da soja = 0,8 t/m 3. 

15 t/h: 0,8 t/m 3 = 18,75 m 3/h 

Volume básico Vb= 47,50 m 3/h / m 2 (TAB. 3.1) 

Fatores de correção a = 0,6 
b = 2,0 
c = 0,5 
d = 0,25 (TAB. 3.2) 

Volume real V = Vb × a × b × c × d (Equação 3.1) 
V = 47,50 × 0,6 × 2,0 × 0,5 × 0,25 
V = 7,125 m 3/h / m 2 de tela 

Área de tela A = 18,75 m 3/h / 7,125 m 3/h/m 2 de tela 
A = 2,6 m 2 de tela. 

Como os furos são redondos adicionar 65%: A = 2,6 × 1,65 = 4,2 m 2 

Pré limpeza ⇒ comprimento da tela = 1,5 largura da tela. 

4,2 = comp × larg. 
4,2 = 1,5 l × l. 
l2 = 4,2/1,5 
l = 1,67 m. 
C = 1,5 × 1,67 = 2,5 m. 

Largura da tela = 1,67 m. 

Comprimento da tela = 2,5 m. 
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IV 
EQUIPAMENOS PARA 

MOVIMENTAÇÃO DE GRÃOS 



 

.



 

1  INTRODUÇÃO 

Define-se movimentação de grãos ou sementes, como sendo a 
transferência de uma massa de grãos de um ponto a outro em qualquer 
direção ou sentido, com o menor dano mecânico possível. 

A capacidade de processamento de uma U.B.G. poderá ser 
profundamente prejudicada quando os equipamentos de movimentação 
estiverem mal dimensionados ou mal selecionados, visto que são estes 
equipamentos que carregam e descarregam os outros equipamentos da 
unidade. 

A diferença básica entre os equipamentos de uma UBG (grãos) e 
de uma UBS (sementes) é que nestas o dano mecânico nas sementes deve 
ser totalmente evitado e a limpeza dos equipamentos deve ser de fácil 
execução. 

As propriedades físicas dos grãos que afetam a capacidade dos 
equipamentos de movimentação são: 

• Teor de água ou grau de umidade 

• Ângulo de repouso ou talude natural 

• Peso específico aparente 

O uso e a aplicabilidade de alguns equipamentos usados numa 
UBG, podem ser observados na TAB. 4.1. 

Tabela 4.1 - Equipamentos para movimentação de grão s 

Equipamento Produto Capacidade Distância Custo Dire ção Área Poluição Potência 
Fita GG/SG/E A G M H/I G A B 

Redler GG A G A H/I P B A 
Rosca GG M M B H/I P B M 
Calha 

vibratória 
GG/SG B C A H M A A 

Elevadores GG/SG A M M V P B B 
Transportador 

pneumático 
SG/GG M M A H/I/V P B A 

GC - grãos a granel A - alta H - horizontal  G - gr ande 
SG - sementes a granel M - média V - vertical P - p equena 

Legenda: 

E - ensacados B - baixa I - inclinada  

As várias atividades que constituem o pré-processamento devem 
ser integradas, a fim de permitir o movimento de grãos com o mínimo de 
interrupção. As capacidades dos equipamentos devem ser coerentes com o 
fluxo de grão, e sua localização deve levar em conta a obter-se o 
máximo proveito do espaço, porém permitindo o fácil acesso aos mesmos 
para inspeção e reparos, e a possibilidade de expansão, isto é, ser 
flexível e prever aumentos futuros. 

De antemão pode-se dizer que não existe o melhor transportador, 
mas o melhor transportador para cada situação. 

2  TRANSPORTE POR GRAVIDADE 

Define-se transporte por gravidade como aquele em que os grãos 
se movimentam apenas pela ação da gravidade sem que seja necessária 
qualquer fonte motora, apesar de que para os grãos adquirirem energia 
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potencial que possibilite o fluxo, em alguns casos, temos que usar 
outros equipamentos; FIG. 4.1. 

 
Figura 4.1 - Tubos e acessórios 

2.1  Modalidade de transporte 

O transporte em queda livre pode ser feito, tanto p or condutos 
abertos chamados calhas, como por condutos fechados cha mados tubos. O uso 
de calhas só é indicado para ambientes protegidos c ontra intempéries. 

2.2  Fatores que influenciam no transporte 

• Ângulo de repouso dos grãos: o fluxo de escoamento dos grãos 
através das tubulações, é inversamente proporcional, para uma 
mesma inclinação, ao ângulo de repouso ou talude natural dos 
grãos. 

• Inclinação dos tubos ou calhas: a inclinação das tubulações é 
diretamente proporcional ao fluxo de escoamento dos grãos no 
seu interior. 

• Material de constituição dos tubos ou calhas: quanto mais 
lisas forem as superfícies das tubulações, mais fica 
favorecido o fluxo de grãos pelo seu interior. 

• Vibração dos Canos ou Calhas: o fluxo de grãos no interior 
das tubulações fica favorecido pela vibração das tubulações. 

2.3  Ângulo Mínimo de Inclinação dos canos ou 
calhas 

Recomenda-se para a inclinação das tubulações, valores nunca 
menores aos ângulos indicados na TAB. 4.2. 
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Tabela 4.2 - Ângulo das tubulações 

Produto Inclinação em graus*  

Grãos secos 35 
Grãos úmidos 45 

Material farelento 60 
Café 60 

* ângulo com o eixo horizontal 

2.4  Capacidade de transporte das tubulações 

A capacidade de transporte das tubulações é dada em função do 
diâmetro interno das tubulações. Se observarmos o escoamento do grão 
nos tubos, veremos que no máximo usaremos meia seção, mas em função 
dos acessórios utilizados como curvas, registros, reduções, etc., a 
TAB. 4.3 deve ser seguida. 

Tabela 4.3 - Capacidade de transporte das tubulaçõe s 

Capacidade de transporte (t/h) Diâmetro da tubulaçã o (mm) 
20 a 40 150 
40 a 80 200 

80 a 150 250 
150 a 200 320 
200 a 400 400 
400 a 600 500 
600 a 750 600 
750 a 800 800 

800 a 1500 1000 

2.5  Acessórios para tubulações de grãos 

As tubulações e acessórios devem ter diâmetros compatíveis 
entre si, seguindo a TAB. 4.3, e serem de boa durabilidade e 
resistência, como também de fácil instalação e manutenção. Os 
fabricantes usam como padrão chapas de aço SAE 1010-20, mas para 
resistir mais o desgaste dos tubos à abrasão dos grãos, devem ser 
usadas chapas de aço SAE-1345 ou ASTM A242 (Corten ou Sac 50). 

Amortecedor de linha 

É usado como peça intermediária das tubulações de grande 
comprimento, com a função de reduzir a velocidade do fluxo de 
escoamento dos grãos; FIG. 4.2 

 
Figura 4.2 - Amortecedor de linha 

Amortecedor final 

É usado como peça final das tubulações antes da entrada em 
equipamentos, com a função de reduzir a velocidade do fluxo de 
escoamento dos grãos; FIG. 4.3 (a) e (b) 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.3 - Amortecedor Final 

Anel 

É usado como peça soldada nas extremidades do cano, com a 
função de possibilitar a sua fixação através de presilhas com outros 
elementos; FIG. 4.4. 

 
Figura 4.4 – Anel 

Bifurcada 

É usada com a função de dividir em duas direções, uma de cada 
vez, o fluxo da massa de grãos nas tubulações; FIG. 4.5. 

 
Figura 4.5 - Bifurcada 

Caixa divisora 

É usada com a função de dividir em duas direções ao mesmo tempo 
o fluxo da massa de grãos na tubulação; é um acessório que exige uma 
regulagem cuidadosa: primeiro regula-se uma saída, devendo após a 
massa de grãos excedentes carregar a outra saída; FIG. 4.6. 

 
Figura 4.6 - Caixa divisora 
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Cano 

Tubulação circular que interliga os equipamentos, deve permitir 
o giro em torno do seu eixo para evitar o desgaste em um só lado. Não 
deve possuir nenhuma proeminência interna, como pontos de soldas, 
etc., e serem emendados a prumo para evitar desgaste imediato pela 
abrasão dos grãos; FIG. 4.7 

 
Figura 4.7 - Cano 

Cano de descarga de moega 

É usado com a função de unir a moega aos elevadores; deve 
conter um registro de gaveta para regular o fluxo de grãos; FIG. 4.8. 

 
Figura 4.8 - Cano de descarga de moega 

Cano flexível 

É usado com a função de expedição de grãos onde a canalização 
não deve ser rígida, como exemplo carga de caminhões e também na carga 
de silos armazenadores para nivelar melhor o seu enchimento; FIG. 4.9 

 
Figura 4.9 - Cano flexível 

Cotovelo 

É usado com a função de receber o fluxo de grãos que sai de um 
transportador horizontal para carregar um silo; FIG. 4.10. 

 
Figura 4.10 – Cotovelo 
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Curva 

É usada com a função de mudar a direção das tubulações, feita 
de ferro fundido com anéis nas bordas para ligação com as presilhas; 
FIG. 4.11. 

 
Figura 4.11 – Curva 

Distribuidor rotativo 

É usado com a função de distribuir entre quatro e oito direções 
diferentes, uma de cada vez, as tubulações na saída dos elevadores. A 
regulagem das saídas é feita no nível do solo; FIG. 4.12. 

 
Figura 4.12 - Distribuidor rotativo 

Entrada 

É usada com a função de entrada e conexão da tubulação com os 
transportadores de grãos; FIG. 4.13. 

 
Figura 4.13 – Entrada 

Entrada dupla para pé de elevador 

É usada com a função de permitir a entrada de duas tubulações 
com direções diferentes ao pé do elevador; FIG. 4.14. 

 
Figura 4.14 - Entrada dupla para pé de elevador 
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Entrada dupla Y a 45° 

É usada com a função de juntar duas tubulações de direções 
defasadas de 45°, em uma só tubulação; FIG. 4.15. 

 
Figura 4.15 - Entrada dupla Y a 45° 

Entrada dupla Y a 90° 

É usada com a função de juntar duas tubulações de direções 
defasadas de 90°, em uma só tubulação; FIG. 4.16. 

 
Figura 4.16 - Entrada dupla Y a 90° 

Flange de registro 

É usado com a função de ligar o registro de cremalheira com a 
tubulação; FIG. 4.17. 

 
Figura 4.17 - Flange de registro 

Presilha 

É usada com a função de fixação das peças de um sistema de 
tubulações de grãos; FIG. 4.18. 

 
Figura 4.18 – Presilha 
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Redução cônica 

É usada com a função de conectar tubulações de diâmetros 
diferentes; FIG. 4.19. 

 
Figura 4.19 - Redução cônica 

Registro de cremalheira 

É usado com a função de estancar ou deixar fluir o fluxo de 
grãos de um equipamento; é acionado por um sistema de pinhão e 
cremalheira; FIG. 4.20. 

 
Figura 4.20 - Registro de cremalheira 

Registro de gaveta 

É usado com a função de estancar ou deixar fluir o fluxo de 
grãos de um equipamento ou de uma canalização; FIG. 4.21. 

 
Figura 4.21 - Registro de gaveta 

Suporte intermediário 

É usado com a função de tensionar os canos; FIG. 4.22. 

 
Figura 4.22 - Suporte intermediário 



Equipamentos para movimentação de grãos Mário José Milman 81 

Transição 

É usada com a função de conectar uma tubulação de seção 
circular com uma de seção retangular; FIG. 4.23. 

 
Figura 4.23 - Transição 

Trifurcada 

É usada com a função de dividir em três direções, uma de cada 
vez, o fluxo da massa de grãos nas tubulações; FIG. 4.24. 

 
Figura 4.24 – Trifurcada 

4.6  Observações práticas sobre transporte por 
gravidade 

• transporte por gravidade com o uso de tubulações em 
elevadores, quando as distâncias horizontais a serem vencidas 
forem grandes e os pontos de descarga estiverem muito acima 
do solo, faz os elevadores de caçambas terem de ter grande 
altura para o fluxo de grãos ser satisfatório. 

• Os canos e calhas sofrem um desgaste considerável, o que 
exige uma constante manutenção. 

• Canos muito compridos necessitam de estrutura suplementar 
para sua sustentação, com a utilização de suportes 
intermediários; FIG. 4.22. 

• Amortecedores de linha e final, devem ser usados para 
retardar o fluxo de escoamento dos grãos, na entrada de todos 
os equipamentos; FIG. 4.2 e 4.3. 

• O desgaste interno dos canos, pode ser reduzido, co m o uso de 
espirais internas, levando sempre em consideração, que este 
artifício pode causar problemas de contaminação na massa de 
grãos. 
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• Na soldagem dos canos, esta não deve formar bolotas  internas 
de solda por penetração excessiva, pois isto repres a o fluxo 
de grãos, aumentando exponencialmente, o desgaste p or abrasão. 

3  ELEVADOR DE CAÇAMBA 

O transportador denominado elevador de caçambas ou canecas, é 
um equipamento que tem a finalidade de elevar os grãos a uma altura 
suficiente, para despejá-los em algum ponto pré-determinado através 
das tubulações. É composto de uma correia ou corrente sem-fim, onde se 
fixam as caçambas ou canecas uniformemente espaçadas, que se movimenta 
numa direção vertical, ou quase, sobre duas polias ou rodas dentadas 
uma superior e outra inferior; FIG. 4.25. 

São equipamentos silenciosos, de vida útil elevada se feita a 
manutenção preventiva, e consomem baixa potência po r volume transportado. 

 
Figura 4.25 - Elevador de caçambas 
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3.1  Classificação dos elevadores de caçambas, em 
função da descarga 

Elevadores centrífugos 

São elevadores de correias que possuem as caçambas espaçadas de 
15 a 30 cm e realizam a descarga por ação da força centrífuga; FIG. 
4.26(a). 

Elevadores positivos 

São elevadores de corrente, com velocidade linear muito baixa e 
a cabeça do elevador onde se realiza a descarga é desenhada, de modo 
que esta ocorra por ação da gravidade. São muito usados para sementes 
e chamados de elevadores de descarga perfeita; FIG. 4.26 (b). 

Elevadores contínuos 

São elevadores constituídos de caçambas sem fundo muito 
próximas uma das outras, sendo que, de oito em oito caçambas, uma tem 
fundo. As caçambas são projetadas de maneira que, ao ocorrer a 
descarga dos grãos, estes deslizem sobre a caçamba de baixo; FIG. 4.26 
(c). 

 
(a) (b) (c) 

Figura 4.26 - Tipos de elevadores de caçambas 

3.2  Partes e sistemas de um elevador de caçambas 

Cabeça do elevador 

A cabeça, FIG. 4.27, é a parte superior do elevador  onde se 
realiza a descarga dos grãos, sendo que a boca de d escarga situa-se 
sempre no lado da perna descendente das caçambas; FIG.  4.1. Confeccionada 
em chapas de aço SAE 1010/20 com espessura de 2,65m m, e cantoneiras 
2x3/16 para reforços e flanges. Seu desenho deve se guir a trajetória que 
os grãos tomam na descarga por ação da força centrí fuga. 

A polia interna superior, de ferro fundido, que traciona a 
correia, e que para elevadores com mais de 25 metros de altura deve 
ser recoberta com borracha, para aumentar a aderência à correia e o 
freio de retrocesso que evita "embuchamento" quando falta energia 
elétrica, são sistemas que estão localizados na cabeça do elevador; 
FIG. 4.28. 

Outros sistemas que devem estar localizados na cabeça do 
elevador, para que se realize uma boa operação de manutenção, são a 
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plataforma para manutenção dos canos, registros e acionamentos; FIG. 
4.27. 

 
Figura 4.27 - Cabeça do elevador 

 
Figura 4.28 - Freio de retrocesso e polia superior 

Corpo do elevador 

O corpo é a parte do elevador compreendida entre a cabeça e o 
pé do elevador, composto das pernas ascendente e descendente das 
caçambas. O corpo é modulado, sendo que os módulos são flangeados em 
suas extremidades e possuem comprimentos variáveis de meio, um e dois 
metros, sendo confeccionados de chapas de aço 1010/20, com espessura 
variável de acordo com a altura do elevador entre 1,25 e 2,65 mm. 

O corpo dos elevadores é composto por três tipos de módulos: 

• Módulo liso é o módulo que só serve para cobrir as caçambas e 
correias; FIG. 4.25 e 4.29. 

• Módulo com banca é o módulo onde se localiza a banca do motor 
do elevador; FIG. 4.25 e 4.33. 

• Módulo com vigia é o módulo que possui abertura para a 
colocação das caçambas e para execução da emenda e esticagem 
da correia; FIG. 4.25 e 4.30. 

 
Figura 4.29 - Módulos lisos 

 
Figura 4.30 - Módulo com vigia 

Pé do elevador 

O pé do elevador, FIG. 4.25 e 4.31, é a parte inferior do 
elevador onde se realiza o carregamento dos grãos, que quando 
executado pelo lado ascendente das caçambas, deve ter a bica de carga 
acima do eixo da polia interna inferior de esticagem da correia, e 
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quando realizado pelo lado descendente das caçambas a bica deve estar 
abaixo deste eixo. É confeccionado de chapa 1/4 de polegada e 
cantoneiras 21/2 × 3/16. 

Três sistemas estão localizados no pé do elevador: a polia 
interna inferior de esticagem da correia, em gaiola para evitar o 
esmagamento dos grãos; FIG. 4.32; o sistema de esticagem da correia 
que deve ser por parafuso esticador; FIG. 4.25 e 4.31, para elevadores 
de até 50 metros de altura ou por contra-peso para elevadores com mais 
de 50 metros de altura; e a as vigias de aberturas para limpeza, que 
são utilizadas para a limpeza do pé e que, no caso de "embuchamento" 
do elevador, servem para desobstruir a polia inferior; FIG. 4.31. 

 
Figura 4.31 - Pé do elevador com esticador 

de parafuso e aberturas de limpeza 

 
Figura 4.32 - Polia inferior em gaiola 

As polias internas inferior de esticagem e superior de tração 
da correia do elevador, devem ter sua face superior ligeiramente 
abaulada, um diâmetro aproximado igual a 100 a 150 milímetros, 
multiplicado pelo número de lonas da correia, e largura igual à 
largura da correia adicionada de 40 mm. 

Acionamento 

Os elevadores são acionados por motores elétricos, e eixos de 
aço 1045, apoiados em rolamentos auto-compensadores de rolos. O 
sistema de redução é feito tanto por correias V e polias (rendimento 
da transmissão 85%), chamado de acionamento por contramarcha, FIG. 
4.33 (a), como com o uso de redutores, FIG. 4.33 (b) que dispensam o 
freio de retrocesso (rendimento da transmissão 100%). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.33 - Acionamentos de elevador 
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Correia 

As correias utilizadas nestes transportadores são chamadas de 
correias elevadoras e devem resistir ao peso do material e à ação da 
força centrífuga sem desprender as caçambas. O dimensionamento da 
correia é feito pelos manuais práticos dos fabricantes. 

A velocidade linear das correias elevadoras deve variar no 
intervalo compreendido entre 1,5 e 3,0 metros/segundo, sob pena de 
provocar danos mecânicos aos grãos. 

A largura da correia até 10 polegadas (250 mm) é obtida pela 
soma de 25,4 mm à largura da caçamba, ou pela soma de 50,8 mm à 
largura da caçamba para correias de mais de 10 polegadas (250 mm) de 
largura. 

A operação de emenda da correia é executada através das 
aberturas que existem no módulo com vigia, e com o uso do equipamento 
mostrado na FIG. 4.34. 

Durante a operação dos elevadores, é importante que a correia 
elevadora esteja sempre tensionada para evitar seu deslizamento, mas 
quando o esticador estiver no seu curso máximo, é necessário emendar 
novamente a correia, conforme a FIG. 4.34. 

Parafusos de caçambas 

São parafusos específicos de cabeça chata que possuem duas 
saliências na parte interna para se fixarem às correias; FIG. 4.35. 

 
Figura 4.34 - Detalhe da emenda de correias 

 
Figura 4.35 - Parafuso de caçamba, 

correia e caçamba 

Caçambas 

São recipientes construídos de chapas de aço dobradas ou 
repuxados com espessura mínima de 1,5 mm, e são fixadas as correias 
por onde são transportados e elevados os grãos; FIG. 4.36 (a) e (b). 
Para a elevação de produtos inflamáveis, as caçambas dos elevadores 
devem ser de plástico injetado. 

As caçambas se caracterizam pelas seguintes dimensões: 
comprimento, altura e projeção; FIG. 4.36 (b). 

Em função das fileiras de caçambas, os elevadores se 
classificam em elevadores simples (uma fileira de caçambas) e duplos 
(duas fileiras de caçambas). 



Equipamentos para movimentação de grãos Mário José Milman 87 

 
(a) 

a
l

t
u

r
a

a
l

t
u

r
a

projeçãopr oj eção

compr i ment o

 
(b) 

Figura 4.36 - Tipos e nomenclatura das dimensões de  caçambas 

3.3  Determinação da altura do elevador 

Ao se especificar um elevador, consideram-se várias alturas, 
cada uma usada para um fim específico, conforme as Equações 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4. Por exemplo: os elevadores devem ter uma altura suficiente 
para que os grãos, ao serem descarregados, fluam por gravidade, então 
a altura considerada deve ser a altura de descarga acima do piso. 

As equações de definição das alturas, são obtidas da FIG. 4.37. 

 
Figura - 4.37 -Alturas de elevadores 

Altura acima do piso = B + D + E + M (4.1) 
Altura entre eixos = Hc (4.2) 
Altura de descarga acima do piso = B + D (4.3) 
Altura total = Altura acima do piso+Profundidade do  poço(A) (4.4) 
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3.4  Observações práticas de elevadores de 
caçambas 

• O poço do elevador deve ter dimensões que permitam a 
manutenção, como, por exemplo, trocar o eixo da polia 
inferior, bem como, desobstruir o pé do elevador quando 
ocorre uma "bucha". 

• Recomenda-se o recobrimento do poço do elevador com chapas, 
por motivo de segurança. 

• Os elevadores externos devem ser "estaiados" com cabos de aço 
para aumentar a sua estabilidade. 

3.5  Rotação mínima do eixo da polia superior dos 
elevadores 

A rotação mínima que deve ter o eixo da polia superior dos 
elevadores de descarga centrífuga, é calculada pela Equação 4.5. 

R  g  3600

v  P
F

2

××
×=  (4.5) 

onde: 
F = força centrífuga em Kgf  
P = peso da caçamba cheia em Kgf 
v = velocidade tangencial da correia em m/min  
g = aceleração da gravidade em m/s 2 
R = raio efetivo de descarga em m  

P

R F
1

F

R=0

P

2

3 F

R

P

R

r' r"

 
Figura 4.38 – Esquema de descarga do elevador centr ífugo 

No ponto (2) início da descarga, FIG. 4.38, F = P portanto  
R = 0, substituindo na Equação (4.5) teremos: 

R  g  3600

v  P
P

2

××
×=  ∴ v 2 = 3600 × g × R (4.6)  

A relação entre a velocidade tangencial e a velocidade angular 
de uma polia é dada pela Equação (4.7) 
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v = 2 × π × R × n (4.7) 

onde: 
v = velocidade tangencial em m/min 
R = raio efetivo da polia  
n = rotação em RPM 

substituindo (4.7) em (4.6), 

R

30
n ≥  (4.8) 

3.6  Cálculo da capacidade do elevador 

A capacidade dos elevadores de caçambas é calculada pela 
Equação 4.5. 

µ×××=
A

VCc60
Q  (4.9) 

onde: 
Q = capacidade em m 3/h de grãos 
Cc = capacidade da caçamba em m 3 

V = velocidade linear da correia em m/min 
A = espaçamento entre caçambas em metros 
µ = fator de enchimento das caçambas variável entre 1 e 0,75 

3.7  Cálculo da potência absorvida pelo elevador 

A potência absorvida pelos elevadores de caçambas é calculada 
pela Equação 4.10.  

4500

 C)+ (H  q  V  1,15
P

×××
=  (4.10) 

onde: 
P = potência absorvida pelo elevador em Cv 
V = velocidade linear da correia em m /min 

q = carga por metro em Kgf/m = 
A

1  × γ × Cc 

Cc = capacidade da caçamba em m 3 

A = espaçamento entre caçambas em metros 
γ = peso específico do grão em kgf/m 3 

H = altura entre eixos do elevador em metros 
C = D × 12 
D = diâmetro da polia interna do pé em metros 

3.8  Fórmulas de cálculo para determinar a tensão 
de trabalho nas correias elevadoras 

Fórmulas 

TP = P.H (4.11) 

s

100.p.H.N
Tp =  (4.12) 
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Adotar o maior valor e aplicar em (4.14): 
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TeTpTP  1)

Tm  (4.14) 

Adotar o maior valor e aplicar em 4.15 

L

Tm
T =max  (4.15) 

Simbologia 
TP = tensão em kgf, devido ao peso da correia 
Tp = tensão em Kgf, devido ao peso das canecas 
Te = tensão efetiva em kgf 
P = peso linear da correia em kgf/m; TAB. 4.6. 
p = peso da caçamba em kgf 
N = número de fileiras de caçambas 
s = espaçamento entre caçambas em cm 
m = peso de material em cada caçamba em kgf 
H = altura entre eixos do elevador em metros  
Ho = 9,14 para elevadores de caçambas espaçadas; e 3,05 para 

elevadores contínuos 
T = capacidade do elevador em t/h 
V = velocidade da correia em m/min 
K = fator de transmissão; TAB. 4.4 

Tabela 4.4 – Fator de transmissão 

Tipo de esticador 
Tipo de Polia 

Parafuso Contra-peso 
Nua 0,97 0,64 

Revestida 0,80 0,50 

L = largura da correia em centímetros 
Tm = tensão máxima em kgf 
Tmax = tensão máxima na correia em kgf/cm 

3.9  Causas de problemas que ocorrem na operação 
dos elevadores 

Retorno de grãos 

• Alta ou baixa rotação da polia superior 

• Bica de carga mal posicionada, de modo que encha de mais as 
caçambas 

• Correia mal emendada, subindo muito as caçambas 
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• Falta ou pequena dimensão, da caixa de saída da cab eça 
superior do elevador ocasionando, represamento 

• Falta de caimento da tubulação de grãos 

Arrancamento de caçambas 

• Caçambas tocando no fundo do pé 

• Pé atulhado de sujeira 

• Parafusos de caçambas com defeito 

• Correia com número insuficiente de lonas 

Caçambas tocando na lateral 

• Correia com largura insuficiente 

• Carga do elevador fora de centro, descentralizando a correia 

• Correia emendada fora de esquadro 

• Elevador montado fora de prumo 

Desgaste da parte interna da correia 

• Diâmetro das polias internas, fora de especificação . 

• Deslizamento da correia. 

Alongamento excessivo da correia 

• Correia mal dimensionada 

Exemplo 4.1 

Dimensionar um elevador de caçambas de descarga cen trífuga com 
as características abaixo indicadas: 

• Altura entre eixos: 20 metros 
• Produto a transportar: arroz em casca com peso espe cífico 600 

Kgf/m
3
 

• Capacidade do elevador: 60 t/h = 100 m
3
/h 

• Capacidade da caçamba: 0,0037 m
3 = 2,22 kgf 

• Peso da caçamba vazia = 1Kgf 
• Largura da caçamba = 31 cm 
• Projeção da caçamba = 14,2 cm 
• Espaçamento entre caçambas = 20 cm 
• Número de linhas de caçambas = 1 
• Diâmetro da polia da cabeça = 60 cm  
• Polia da cabeça sem emborrachamento 
• Esticagem da correia por parafuso 
• Temperatura máxima dos grãos = 50°C 

Cálculo da rotação mínima do eixo da polia da cabeç a do elevador, para 
haver descarga centrífuga 

Aplicando a Equação 4.8 
R

30
n ≥  

RPM 77,54
3,0

30 ≥≥n  
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Cálculo da velocidade linear da correia para a capa cidade especificada  

Aplicando a Equação 4.9 µ×××=
A

V  Cc  60
Q  

0,75  0,0037  60

0,2  100

  Cc  60

A  Q
V

××
×=

µ××
×=  

V = 120 m/min = 2 m/s ⇒ dentro da faixa recomendada 

Cálculo da rotação do eixo da polia da cabeça do el evador 

Aplicando a Equação 4.7 
D  

V
n

×π
=  

RPM 66,63
0,6  

120
n =

×π
=  

Como é maior que 54,77 RPM está bem. 

Cálculo da potência para acionamento 

Aplicando a Equação 4.10 
4500

C)+(H  q  V  1,15
P

×××
=  

Kgf/m 10,110037,0600
2,0

1
q =××=  

C = 0,6 × 12 = 7,2 m. 

4500

7,2) + 20 (  11,10  120  1,15
P

×××=  

P = 9,26 CV. 
Definindo o acionamento por contramarcha, a potênci a do motor 

elétrico será:  

Potência do motor elétrico CV 89,10
85,0

26,9

85,0

P
===  

Seleção da correia elevadora pelo manual do fabrica nte MJM 
Correia elevadora Z-52 MJM 
Largura da correia = Largura da caçamba + folga = 3 10mm + 

50,8mm = 360mm 
Pela TAB. 4.6, a correia terá 350 mm ou 14”de largu ra. 

MANUAL DA CORREIA ELEVADORA Z-52 MJM 

Carcaça 
Confeccionada com tecido Rayon-Nylon, possui tecido  fechado com 

propriedades particulares para resistir à força cen trífuga nos 
parafusos que sustentam as caçambas, devido ao peso  do material e à 
ação da força centrífuga sofrida durante a elevação  da carga. A tensão 
de trabalho da correia é de 15 kgf/cm, e a resistên cia ao arrancamento 
do parafuso de caçamba é de 130 kgf por lona da cor reia.  

Esta correia pode ser feita com 3 lonas no mínimo, e oito lonas 
no máximo. 

Coberturas 
Dois tipos de coberturas podem ser usados: 
ISL – para materiais oleosos e ácidos 
AVI – para materiais abrasivos ou aquecidos 

Tabela 4.5 – Espessura revestimento 
 

 Tipo Materiais Espessura  
 ISL óleos e ácidos 1/8 × 1/16”  
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 Média abrasão 1/16 × 1/16”  

 Alta abrasão 1/8 × 1/16”  

 
AVI 

Temperatura até 150°C 1/8 × 1/16”  
 

Bordos 
A correia elevadora Z-52 é construída sempre com bo rdos 

aparados e cimentados. 

Aplicações das correias elevadoras Z-52 MJM 
Esta é uma correia elevadora, projetada especialmen te para 

executar o trabalho em qualquer sistema elevador de  materiais a granel 
de uso industrial: CEREAIS, CIMENTO, AREIA FRIA OU QUENTE, MINÉRIOS, 
CARVÃO, CALCÁRIO, COQUE, AÇÚCAR, SAL, TORTAS VEGETA IS. 

Tabelas diversas da correia Z-52 MJM 

Tabela 4.6 – Peso por metro linear das correias 
 

cm 15 20 25 30 35 40 45 50 56 61 Largura da 
correia pol 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
Peso médio Kgf/m  2,0 2,8 3,9 4,9 6,5 9,8 13,0 16,4 18,0 19,7 

 

Tabela 4.7 – Determinação de carcaça e diâmetro mín imo da polia motora 
 

Número de lonas 3 4 5 6 7 8 
Kgf/cm 45 60 75 90 105 120 Tensão de 

serviço Lb/pol 252 336 420 504 588 672 

0 a 30% τadm 400 500 600 800 1000 1200 

30 a 60% τadm 500 600 800 1000 1200 1400 

Diâmetro 
mínimo da 
polia motora 
(mm) 60 a 100% τadm 600 800 1000 1200 1400 1600 

Peso da carcaça (kgf/m 2) 6,063 8,084 10,105 12,126 14,147 16,168 
Espessura da carcaça (mm) 5,1 6,8 8,5 10,2 11,9 13,6 

Para as coberturas adicionar ao peso: 2,08 kg/m 2 para AVI e 1,92 kg/m 2 para ISL para cada 
1/16” de espessura 

 

Tabela 4.8 – Determinação do número mínimo de lonas  
 

cm 10 13 15 18 20 25 
pol 4 5 6 7 8 10 

Projeção das 
caçambas 

granulometria  A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

até 1 ” 4 - 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 6 6 5 6 7 6 

1 a 2 ” - - - - 5 - 6 5 - 6 6 - 6 6 - 6 7 - 

Material com 
peso 
específico 
menor que 1,6 
t/m 3 

2 a 3 ” - - - - - - - - - - 6 - 7 6 - 8 7 - 

até 1 ” 4 - - 5 5 - 6 6 - 6 6 - 6 6 - 7 7 - 

1 a 2 ” - - - - 6 - 6 6 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 

Material com 
peso 
específico 
maior que 1,6 
t/m 3 

2 a 3 ” - - - - - - - - - 7 6 - 8 7 - 8 8 - 

A – Para uso industrial de caçambas espaçadas B – P ara uso industrial de caçambas 
contínuas C – Para elevação de cereais a granel 

Cálculo das tensões na correia 

TP tensão em Kgf devido ao peso da correia, Equação  4.11 

P = 6,5 Kgf/m ⇒ TAB. 4.6 do manual da correia Z-52 MJM 

TP = P × H = 6,5 × 20 = 130 Kgf 

Tp tensão em Kgf devido ao peso das caçambas, Equaç ão 4.12 

Kgf 100
20

1  20  1  100

s

N  H  p  100
Tp =×××=×××=  

Te tensão efetiva em Kgf, usar o maior valor, Equaç ões 4.13 
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( ) ( )
20

9,14+20  1  2,22  100

s

 H+H  N m   100
Te o ×××=

×××
=  

Te = 323,45 Kgf ⇐ 

( ) ( )
Kgf 12,233

120

9,14+20  60  16

V

H+H  T  16
Te o =××=

××
=  

Tm tensão máxima em kgf, usar o maior valor, Equaçõ es 4.14 

Tm = TP+ Tp + Te = 130 + 100 + 323,45 = 553,45 Kgf 

Tm = (1 + K) Te = (1 + 0,97) × 323,45 Tm = 637,20 Kgf ⇐ 

Kgf/cm 21,18
35

20,637
max ===

L

Tm
T  

Especificação da carcaça: ver TAB. 4.7 
Correia Z-52 com 3 lonas tensão igual a 45 Kgf/cm >  18,21 

Kgf/cm 

Verificação do número mínimo de lonas: ver TAB. 4.8   

Projeção da caçamba = 14cm ⇒ no mínimo 4 lonas 

Verificação do diâmetro das polias internas: ver TA B. 4.7 

Tensão de serviço 4 lonas ⇒ 60 Kgf/cm 

Tensão máxima calculada ⇒ 18,21 Kgf/cm 

18,21 / 60 = 0,3 = 30% de τadm 

Diâmetro mínimo das polias 500 mm que é menor que o s 600 mm 
adotado pelo projeto, portanto está bom 

Selecionar a cobertura: ver TAB. 4.5 

Revestimento AVI 1/16 × 1/16 

Comprimento da correia 

metros 38,42
2

  6,0

2

  6,0
2020 =π×+π×++  

42,5 METROS DE CORREIA ELEVADORA Z-52 MJM, 14 POLEG ADAS POR 4 
LONAS REVESTIMENTO AVI 1/16 × 1/16  

4  TRANSPORTADOR DE CORREIA 

O transportador denominado transportador de correia  ou fita 
transportadora, FIG. 4.39, é um equipamento destina do a executar o 
transporte horizontal dos grãos, ou com uma inclina ção máxima de 15° 
com a horizontal, vencendo grandes distâncias sem o casionar danos 
mecânicos aos grãos. 

É composto basicamente por uma correia sem-fim que se apóia 
sobre polias loucas chamadas de roletes, que se fix am a cavaletes 
duplos ou triplos que dão uma forma de calha ao lad o superior da 
correia. A correia sem-fim, se desloca entre dois t ambores, um de 
mando e outro de esticagem. A parte de retorno da c orreia sem-fim se 
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apóia sobre os roletes de retorno que são geralment e retos e que se 
fixam nas longarinas de estrutura. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.39 – Esquemas de correias transportadoras 

4.1  Partes e sistemas de um transportador de 
correias 

Cabeça de mando 

A cabeça de mando, FIG. 4.40, é a parte do equipame nto onde se 
localiza a polia motriz ou tambor de mando, e o aci onamento. 

O acionamento pode ser feito por contramarcha (poli as/rodas 
dentadas e correias/correntes), ou com o uso de red utores. 

A polia motriz, também chamada de tambor, deve ter sua face 
lateral abaulada e ser revestida com borracha para equipamentos com 
mais de 40 metros. Seu diâmetro em milímetros não d eve ser inferior a 
125 multiplicados pelo número de lonas da correia. Sua largura deve 
ser a largura da correia em milímetros, adicionada de 60 milímetros. 

Para aumentar o arco de contato, usa-se roletes que  forçam a 
correia contra o tambor de mando; FIG. 4.41. 

 
Figura 4.40 - Cabeça de mando 

180º

210º

 
Figura 4.41 - Arco de contato 
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Cabeça de esticagem 

A cabeça de esticagem, FIG. 4.42, é a parte da corr eia 
transportadora onde se localiza a polia conduzida d a correia ou tambor 
de esticagem e o sistema de esticagem. 

O sistema de esticagem pode ser feito com parafuso sem-fim para 
equipamento de até 50 metros de comprimento; FIG. 4 .39 (b) ou por 
contrapeso para equipamentos com mais de 50 metros de comprimento; 
FIG. 4.39 (a). O curso do esticador é variável de a cordo com o tipo de 
correia e a emenda utilizada, como regra geral cons idera-se o curso de 
esticagem como sendo de 1 a 2% da distância entre e ixos, dos dois 
tambores. 

 
Figura 4.42 – Cabeça de esticagem 

Corpo, roletes e cavaletes 

O corpo é a parte do equipamento compreendido entre  a cabeça de 
mando e a de esticagem; FIG. 4.43. 

É geralmente um perfil metálico sobre o qual se fix am os 
cavaletes dos roletes de carga e os roletes de reto rno. 

Os roletes são tubos metálicos com diâmetro externo  de 75mm 
parede de 3mm, com tampa nos dois lados onde estão fixados os 
rolamentos blindados. 

Os cavaletes para os roletes de carga podem ser dup los 
(correias de largura até 550 mm) ou triplos (correi as com largura 
maior que 600 mm) e têm uma inclinação de 20 o para o transporte de 
grãos a granel. O espaçamento entre os cavaletes de  carga está 
compreendido entre 800 e 1500 mm, e o espaçamento d os roletes de 
retorno entre 2000 a 3000 mm, dependendo da correia  utilizada. 

A FIG. 4.44 mostra os tipos e dimensões de roletes e cavaletes 
para as correias transportadoras. 

As correias transportadoras duplas são aquelas em q ue o corpo 
da correia é fabricado com dois perfis sobrepostos,  um superior e 
outro inferior, sobre os quais se fixam cavaletes d e carga. Isto 
possibilita usar tanto a parte superior da correia como o seu retorno 
para transporte de grãos; FIG. 4.44. 
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Figura 4.43 – Corpo da correia transportadora 

Medidas dos cavaletes e roletes 

Medidas em mm 
Largura da correia 

A1 A2 B1 B2 L D 
350 550 - 315 - 170 63,5 
400 720 - 360 - 213 76 
500 820 - 380 - 263 76 
610 - 920 - 365 213 76 

     

           
Correia dupla 

com cavaletes triplos 
Correias simples 

com cavaletes duplos 
Correias simples 

com cavaletes triplos 

Figura 4.44 – Tipos e dimensões dos cavaletes e rol etes 

Carro de carga 

O carro de carga é um dispositivo móvel para se faz er o 
carregamento do equipamento, e tem a finalidade de direcionar os grãos 
sobre a correia. O carro de carga deve ter um compr imento mínimo de 1 
metro; FIG. 4.45. 
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Figura 4.45 – Carro de carga  

Carro de descarga ou carro “tripper”  

O carro de descarga é um dispositivo móvel que perm ite que se 
faça a descarga dos grãos em qualquer ponto do equi pamento. É 
constituído por duas polias de diâmetro mínimo de 2 50mm, sobrepostas e 
fixadas a uma estrutura, FIG. 4.46, sendo a descarg a feita numa caixa 
com bicas. 

O carro tripper consome, aproximadamente, 1,5 metro s de correia. 

      
Figura 4.46 – Carro de descarga ou carro “tripper” 

Correia 

As correias utilizadas nestes equipamentos, são cor reias planas 
dimensionadas e especificadas de acordo com os manu ais dos fabricantes. 

As velocidades lineares das correias de grão a gran el estão 
indicadas na TAB. 4.9. 

Tabela 4.9 - Velocidades máximas recomendadas para as correias de grãos a granel em 
função da largura da correia 

Pol. 14 16 18 20 24 30 35 
L 

mm 350 400 450 500 600 750 900 
V m/s 2,0 2,2 2,3 2,5 3,0 3,5 4,0 

L = largura da correia. 
v = velocidade linear da correia em metros/segundo.  

A TAB. 4.10 dá uma referência, de larguras de corre ias, em 
função da capacidade de transporte de grãos a grane l. 

Tabela 4.10 – Capacidade de transporte das correias  em função da sua largura 

Largura da correia Capacidade de transporte 
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Polegadas milímetros Toneladas/hora 
14 350 30 
16 400 60 
20 500 120 
24 610 210 

A velocidade linear das correias para grãos ensacad os deve 
estar compreendida entre 0,25 a 0,55 metros/segundo . 

4.2  Cálculo da capacidade  

A capacidade das correias transportadoras é calcula da pela 
Equação 4.16. 

Q =400 (0,9 B - 0,05) 2 × v × γ (4.16) 

onde: 
Q = capacidade em toneladas por hora 
B = largura da correia em metros 
v = velocidade da correia em m/s 
γ = peso específico dos grãos em tonelada por metro cúbico 

4.3  cálculo da potência absorvida  

A potência absorvida pelas correias transportadoras , é o 
somatório da potência para movimentar correia sem c arga, da potência 
para transportar a carga de grãos, da potência abso rvida pelo carro 
tripper e da potência para vencer o desnível, caso houver. 

A potência para movimentar a correia é P1 

100

C)]  (0,000328+51,292[0,01  L  v
1P

×××=  (4.17) 

onde: 
P1 = potência absorvida pela correia horizontal par a movimentar a correia em Cv 
v = velocidade linear da correia em metros por minu to 
C = distância entre eixos da correia em metros 
L = largura da correia em centímetros 

A potência para movimentar a carga de grãos é P2 

100

 C)]  (0,0099+Q[0,48
2P

×=  (4.18) 

onde: 
P2 = potência absorvida pela correia horizontal par a movimentar a carga em Cv 
C = distância entre eixos da correia em metros 
Q = capacidade da correia em toneladas por hora 

A potência para vencer o desnível é P3 

100

Q  h  3,33
3P

××=  (4.19) 

onde: 
P3 = potência para vencer o desnível em cv 
h = desnível vertical em metros. 
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A potência absorvida pelo carro tripper é P4, que é  igual a: 

2,0 Cv se a largura da correia estiver entre 14 e 2 4 polegadas 
3,5 Cv se a largura da correia estiver entre 26 e 3 0 polegadas. 

A potência total absorvida pela correia transportad ora P em 
cv é: 

P = P1 + P2 + P3 + P4 (4.20) 

4.4  Fórmulas de cálculo e manual para determinar a  
tensão de trabalho nas correias transportadoras 

Fórmulas 

V

P  4564
Te

×=  (4.21) 

T2 = Te × Cm (4.22) 
TM = Te + T2 (4.23) 

L

Tm
T =max  (4.24) 

Simbologia 
Te = Tensão efetiva em Kgf  
T2 = Tensão no retorno em Kgf 
Cm = Coeficiente de motorização; TAB. 4.11 
TM = Tensão máxima em Kgf 
TMu = Tensão máxima unitária em Kgf/cm 
L = Largura da correia em cm 
P = Potência total absorvida p/ correia em CV 
V = Velocidade da correia em m/min 

Tabela 4.11 – Coeficiente de motorização (transmiss ão) - Cm 

Esticador de parafuso Esticador por contrapeso Arco de contato 
em graus Polia nua Polia revestida Polia nua Polia revestida  

180 1,00 0,84 0,64 0,52 
210 0,81 0,67 0,50 0,40 
240 0,66 0,55 0,40 0,32 
270 0,55 0,45 0,32 0,25 
300 0,46 0,37 0,26 0,20 
360 0,34 0,26 0,18 0,13 
420 0,26 0,19 0,13 0,09 
450 0,22 0,16 0,11 0,07 

MANUAL DE CORREIA TRANSPORTADORA Z-49 MJM 

Espaçamento máximo entre cavaletes de carga 
1 metro para MZ-16 e MZ 20 com revestimento 2+1 
1,5 metros pra todas as outras correias 

Espaçamento máximo entre roletes de retorno 
3 metros para todos os tipos de correias 

Espaçamento máximos entre faces de roletes 
Valores aconselhados 15 mm (Normas AFNOR) 
Valores tolerados: 
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Configuração: 15 mm (2 roletes) 
20 mm para materiais em pó (3 roletes) 
30 mm para outros materiais (3 roletes) 

Tabelas diversas da correia Z-49 MJM 

Tabela 4.12 – Tipos espessuras dos revestimentos e larguras 

Z-49 Espessura Revestimento  
Largura mínima 

Polegadas 
Largura máxima 

Polegadas 
MZ -16 2 + 1 8 30 
MZ –16 3 + 1,5 8 30 
MZ –20 2 + 1 8 30 
MZ –20 3 + 1,5 8 30 
MZ –20 4 + 2 16 40 
MZ –25 2 + 1 12 30 
MZ –25 3 + 1,5 16 40 
MZ –25 4 + 2 16 40 
MZ –32 3 + 1,5 20 40 
MZ –32 4 + 2 20 40 
MZ –32 6 + 2 30 40 
MZ –40 3 + 1,5 20 40 
MZ –40 4 + 2 20 48 
MZ –40 6 + 2 30 48 
MZ –50 3 + 1,5 20 48 
MZ –50 4 + 2 20 48 
MZ –50 6 + 2 30 48 

Tabela 4.13 – Peso e espessura aproximados 

Z-49 
Espessura 

Revestimento (mm) 
Espessura 

Correia (mm) 
Peso total kgf/m 

Coberturas ISL/AVI 
2+1 5,5 6,6 

MZ-16 
3+1,5 6,6 8,0 

2+1 5,8 6,8 
3+1,5 6,7 7,9 MZ-20 

4+2 8,2 9,6 
2+1 6,4 7,4 

3+1,5 7,3 8,5 MZ-25 
4+2 8,9 10,2 

3+1,5 8,4 9,8 
4+2 10,3 12,0 MZ-32 
6+2 12,3 14,3 

3+1,5 8,9 10,6 
4+2 10,8 12,8 MZ-40 
6+2 12,7 15,1 

3+1,5 9,2 10,9 
4+2 11,1 13,1 MZ-50 
6+2 13,0 15,4 

Tabela 4.14 – Diâmetro mínimo dos tambores em milím etros 

0 a 30% τadm 30 a 60% τadm 60 a 100% τadm 
Z-49 τadm 

kgf/cm  
A B C A B C A B C 

MZ-16 16 125 125 100 160 125 100 200 160 125 
MZ-20 20 160 160 125 200 160 125 250 200 160 
MZ-25 25 160 160 125 200 160 125 250 200 160 
MZ-32 32 200 200 160 250 200 160 315 250 200 
MZ-40 40 200 200 160 250 200 160 315 250 200 
MZ-50 50 200 200 160 250 200 160 315 250 200 

τadm = tensão de trabalho 
A = Polia motriz 
B = Polia do esticador 
C= Polia desviadora  

Tabela 4.15 – Curso do esticador a prever % da dist ância entre eixos 

Z-49 MZ-16 MZ-20 MZ-25 MZ-32 MZ-40 MZ-50 

Sistema de parafuso > 1 1 1 1 1,25 1,25 

Sistema de contra-peso > 1,5 1,5 1,5 1,5 1,75 1,75 
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Tabela 4.16 – Sobrecomprimento a adicionar para a e menda vulcanizada 

Z-49 MZ-16 MZ-20 MZ-25 MZ-32 MZ-40 MZ-50 
Sobrecomprimento (mm) 150 150 210 270 360 450 

Coberturas de borracha 

Cobertura tipo ISL 
Equivalência – normas DIN GRADE M e RMA GRADE 1 
Utilizada para revestir correias destinadas à média  ou alta 

abrasão, onde as condições de serviço apresentem: 
Alta a extrema abrasão, pedras com granulometria ma ior que 4 

polegadas ou pedras úmidas com alto poder de corte e penetração. Ex.: 
minério de ferro, manganês, cobre e alumínio, calcá rio, pedras, sínter 
frio, quartzo, bauxita, areia úmida, coque, vidro f ino e cacos, etc. 

Cobertura tipo AVI 
Equivalência – normas DIN GRADE N e RMA GRADE 2 
Utilizada para revestir correias destinadas à alta média e 

baixa tensão, onde as condições de serviço apresent em: 
Baixa e média abrasão, pedras com granulometria até  4 polegadas 

ou pedras com baixo poder de corte e penetração. Ex .: cereais (grãos) 
péletes de soja, cimento, cerâmica, sal, areia, síl ica, carvão, 
calcário, pedras, açúcar, terra, concreto, feldspat o, óxido de ferro, 
talco, etc. 

Espessura das coberturas 
Para calcular a espessura das coberturas é necessár io conhecer-

se o CICLO DA CORREIA, Equação 4.25, isto é, o temp o necessário para 
que a correia dê uma volta completa. Quanto maior f or o ciclo, menor a 
espessura da correia. 

Ciclo da correia = 
V

C  2 ×
 (4.25) 

onde:  
C = distância entre eixos da correia 
V = velocidade da correia em m/min 

Tabela 4.17 – Espessura da cobertura superior da co rreia, em polegadas, para materiais 
frios e condições normais de trabalho 

Pouco abrasivo Abrasivo Muito abrasivo Extremamente  abrasivo 
Cereais, 

cavacos volumes 
Pedra,sal, areia e 

fosfato 
Coque,sínter, 

minério de cobre 
Quartzo, minério de 

ferro, vidro 
Ciclo 

Pó 
a 

1/4” 

1/2 
a 

1½” 

Pó 
a 

1/4” 

1/2 
a 

1½” 

2 
a 

5” 

Pó 
a 

1/4” 

1/2 
a 

1½” 

2 
a 
5 

Pó 
a  

1/4” 

1/2 
a 

1½” 

2 
a 
5 

2 3/32 3/16 3/16 3/8 - 5/16 - - 3/8 - - 0 
a 0,2 1 1/16 1/8 1/8 1/4 3/8 7/32 3/8 3/8 5/16 3/8 3/8 

2 1/16 3/32 3/32 1/8 1/4 1/8 7/32 3/8 3/16 5/16 - 0,2 a 
0,6 1  1/16 3/32 3/32 1/8 3/16 1/8 5/32 1/4 1/8 7/32 3/8 

2 1/16 3/32 3/32 1/8 5/32 1/8 1/8 1/4 1/8 3/16 3/8 0,6 a 
1,0 1  1/16 3/32 3/32 1/8 5/32 1/8 1/8 3/16 1/8 1/8 1/4 

2 1/16 3/32 3/32 1/8 5/32 1/8 1/8 3/16 1/8 1/8 3/16 > 
1,0 1 1/16 3/32 3/32 1/8 5/32 1/8 1/8 5/32 1/8 1/8 3/16 

1- RMA GRADE 1 - Cobertura ISL 
2- RMA GRADE 2 - Cobertura AVI 
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Tabela 4.18 – Espessura da cobertura inferior da co rreia, em polegadas, para materiais 
frios e condições normais de trabalho 

Pouco Abrasivo Abrasivo Muito abrasivo 
Extremamente 

abrasivo 
Ciclo 

Cobertura 
superior Cereais, cavacos 

volumes 
Pedra,sal, areia 

e fosfato 
Coque,sínter, 

minério de cobre  
Quartzo, minério 
de ferro, vidro 

1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 
3/32 1/16 1/16 3/32 3/32 
1/8 1/16 1/16 3/32 3/32 

3/16 - 1/16 1/8 1/8 
¼ - - 1/8 1/8 

5/16 - - 1/8 1/8 

De 0 
até 

1 

3/8 - - - - 
1/16 1/16 1/16 - - 
3/32 1/16 1/16 - - 
1/8 1/16 1/16 1/16 1/16 

3/16 1/16 - 1/16 1/16 
¼ - - 3/32 3/32 

5/16 - - 1/8 1/8 

Maior 
que 

1 

3/8 - - 1/8 1/8 

Exemplo 4.2 

Dimensionar uma correia transportadora com as carac terísticas 
abaixo: 

• Comprimento: 30 metros 
• Produto a transportar: arroz com peso específico 60 0 Kgf/m 3 
• Capacidade da correia: 60 T/h 
• Correia horizontal 
• Descarga só na extremidade final da correia, sem tr ipper 

Cálculo da largura e velocidade da correia  

Aplicando a Equação 4.16, Q = 400 (0,9 B - 0,05) 2 × v × γ, e 
arbitrando a largura da correia em 16 in = 400 mm, TAB. 4.10. 

60 = 400 (0,9 × 0,4 - 0,05) 2 × v × 0,6 

( )[ ]
s/m 60,2

6,0 0,05-0,40,9 400

60
v

2
=

×
=  

A velocidade máxima, segundo a TAB. 4.9, é 2,2 m/s.  Portanto, 
não verificou. 

Arbitrando a largura da correia em 18 in = 450 mm e  aplicando 
novamente a Equação 4.16. 

60 = 400 (0,9 × 0,45 - 0,05) 2 × v × 0,6 

( )[ ]
smv / 98,1

6,0 0,05-0,450,9 400

60
2

=
×

=  

A velocidade máxima, segundo a TAB. 4.9, é 2,3 m/s.  Portanto, 
verificou. 

Será usada, uma correia de 18 in com velocidade de 2 m/s 
apoiada sobre cavaletes de roletes duplos, pois a l argura da correia é 
menor que 550 mm. 
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As polias, tambor da cabeça de mando e esticagem, s erão fixadas em 
300mm de diâmetro; portanto aplicando a Equação 4.7 , calculamos a 
rotação do eixo:  

D  

v
n

×π
=  (4.7)  

RPM 32,127
0,3  

120
n =

×π
=  

Cálculo da potência absorvida  

Aplicando a Equação 4.20 

P = P1 + P2+ P3 + P4 

100

C)]  (0,000328+51,292[0,01  L  v
1P

×××=  

100

 C)]  (0,0099+Q[0,48
2P

×=  

P3 = 0 ⇒ correia horizontal 

P4 = 0 ⇒ sem carro triper 

100

30)]  (0,000328+51,292[0,01  45  120
P

×××=
100

)] 30  (0,0099+60[0,48 ×+  

P = 1,84 + 0,47 = 2,31 CV  

O acionamento será com moto-redutor, rendimento = 1 . Portanto o 
motor elétrico terá uma potência igual a absorvida pela correia, logo 
o motor elétrico será 2,5 CV.  

Seleção da correia 
Tensão efetiva, aplicação da Equação 4.21 

Kgf 86,87
120

31,2
4564

v

P
4564Te ===  

T2 tensão no retorno, aplicação da Equação 4.22 

Especificando o arco de contato em 210 o, os tambores sem 
revestimento e a esticagem por parafuso, pela TAB. 4.11 ⇒ Cm = 0,81 

T2 = Te × Cm 

T2 = 87,86 × 0,81 = 71,17 kgf  

Tm tensão máxima, aplicação da Equação 4.23 

TM = Te + T2 = 87,86 + 71,17 = 159,03 Kgf 

Tensão unitária aplicação da Equação 4.24 

cmKgf
L

Tm
T / 53,3

45

03,159
max ===  

Escolha da correia, aplicação do manual da correia Z-49-MJM 
Usando a TAB. 4.14 do manual da correia Z-49 MJM, e  escolhendo 

o tipo MZ-16 → τadm = 16 Kgf/cm que é maior que a tensão unitária 

calculada 3,53 Kgf/cm. 

Diâmetro mínimo das polias motriz e esticadora 

adm de %2222,0
16

53,3

adm
τ===

τ
τ
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Pela TAB. 4.14, como só usamos 22% da τadm, o diâmetro mínimo da 
polia motriz e esticadora é de 125 mm. 

O diâmetro estipulado como dado é de 300 mm que est á perfeito, 
pois é maior que 125 mm. 

Usaremos, então, a polia motriz de 300 mm, e a esti cadora de 
200 mm. 

Espaçamento entre roletes 
Do manual: 
Roletes de carga espaçados de 1 metro 
Roletes de retorno espaçados de 3 metros 

Esticamento a prever 
A esticagem será por parafuso e pela TAB. 4.15, o e sticamento 

previsto é de 1%, portanto o esticador deverá ter u m curso mínimo de 
30 cm, pois a distância entre centros da correia é 30 metros. 

Sobrecomprimento para a emenda 
Pela TAB. 4.16, o sobrecomprimento é de no mínimo 1 50 mm. 

Especificação do recobrimento 
Tipo AVI  

Fator de freqüência 5,0
120

302

v

C  2
=

×
=

×
=  

TAB. 4.17 → revestimento superior 1/16 de in = 1,59 mm.  

TAB. 4.18 → revestimento inferior 1/16 de in → 1,59 mm. 

Comprimento da correia. 

metros 94,6015,0
2

0,2  

2

0,3  
3030 =+×π+×π++  

61 metros de correia Z-49 MJM Mz-16, 18 in de largu ra, 
revestimento tipo AVI 1/16 × 1/16. 

5  ROSCA TRANSPORTADORA 

O transportador denominado rosca transportadora, ou  trua, ou 
caracol, FIG. 4.47, é um equipamento que se destina  ao transporte 
tanto horizontal como inclinado, sendo que o sentid o de transporte 
dependerá do sentido de rotação e do tipo do helicó ide (passo esquerdo 
ou direito), sendo que o transporte dos grãos se dá  por arraste, 
devido ao giro do helicóide. 

É constituído basicamente por um tubo ou calha, den tro do qual 
se localiza o helicóide, FIG. 4.47(a), que é montad o sobre um eixo que 
se apóia nas extremidades em mancais de rolamento a uto-compensadores 
de rolo, FIG. 4.47 (a), e na parte intermediária, e m mancais de 
deslizamento FIG. 4.49 (a). 

Uma rosca transportadora móvel e com inclinação var iável, 
costuma-se denominar de "chupim"; FIG. 4.47 (b). 
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(a) (b) 

SAÍDA

HELICÓIDE ENTRADA
ACIONAMENTO

SAÍDA  
(c) 

Figura 4.47 – Esquemas de roscas transportadoras 

5.1  PARTES DE UMA ROSCA TRANSPORTADORA 

Calha ou tubo 

A calha ou tubo, FIG. 4.48, é a parte da rosca tran sportadora 
que tem a finalidade de encobrir o helicóide e fixa r seus extremos aos 
mancais de rolamentos. É fabricada geralmente de ch apa 2,65 mm. 

A carga e descarga são feitas em locais bem determi nados da 
calha, denominados de bica de carga ou entrada e bi ca de descarga ou 
saída; FIG. 4.47(c). 

      
(a) (b) 

Figura 4.48 – Calha ou tubo 

Eixo 

Os eixos das roscas são tubos mecânicos com diâmetr o externo 
compatível com o diâmetro interno do helicóide, ten do nas extremidades 
as pontas de eixos; FIG. 4.49 (b). São emendados, a través das emendas 
de eixos; FIG. 4.49 (a). 
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Os eixos dos helicóides são dimensionados somente à  torção, 
porque, quando em regime de trabalho o helicóide fl utua sobre o grão 
não provocando solicitação de flexão. 

      
(a) (b) 

Figura 4.49 - Eixo  

Helicóide ou sem-fim 

Os helicóides são fitas de chapas de aço, FIG. 4.50 , que sofrem 
um processo de perfilação, que deve deixar uma espe ssura, na borda 
externa, de no mínimo 4 milímetros. 

Caracteriza-se pelo passo (esquerdo ou direito), di âmetro 
externo e diâmetro interno. 

Para grãos, usa-se o passo igual ao diâmetro extern o do helicóide. 
A folga máxima entre o sem-fim e a calha ou tubo, d eve ser de 5 

a 10mm, para não causar danos mecânicos nos grãos. 

     

 
Figura 4.50 – Helicóide 

Para especificar o helicóide, montado, é convenient e ter 
presente os dados que estão indicados na FIG. 6.5. 

 
A - Comprimento total (sem-fim + eixo) 
B - Comprimento do sem-fim 
C - Diâmetro externo do sem-fim 
D - Diâmetro interno do sem-fim 
E - Passo do sem-fim 
F - Largura da ala) 
G - Espaço livre dos extremos 
H - Passo direito ou esquerdo do sem-fim 
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Figura 4.51 – Esquema de um helicóide montado com o  eixo 

Tabela 4.19 – Medidas usuais dos sem-fins em milíme tros  

φ 
ext. 

φ 
int. 

Larg. 
ala 

Passo φ 
ext. 

φ 
int. 

Larg. 
ala 

Passo φ 
ext. 

φ 
int. 

Larg. 
ala 

Passo 

84,0 20,0 32,0 84,0 152,0 76,0 38,0 170,0 250,3 60, 3 95,0 250,3 
101,7 33,7 34,0 101,7 152,3 48,3 52,0 152,3 300,0 1 48,0 76,0 300,0 
105,0 25,0 40,0 120,0 153,7 33,7 60,0 153,7 300,0 1 30,0 85,0 300,0 
112,0 28,6 41,8 120,0 157,0 75,0 41,0 158,0 300,6 1 01,6 99,5 300,6 
115,0 25,0 45,0 115,0 160,0 39,0 60,5 180,0 300,9 8 8,9 106,0 300,9 
115,0 25,5 44,8 140,0 162,4 42,4 60,0 162,4 305,0 7 6,5 112,0 300,0 
118,0 30,2 43,9 118,0 168,3 48,3 60,0 168,3 350,0 1 50,0 100,0 350,0 
118,0 40,2 39,0 118,0 173,3 48,3 62,5 173,3 350,3 1 41,3 104,5 350,3 
120,0 28,6 45,7 120,0 178,3 48,3 65,0 178,3 350,0 1 02,0 124,0 350,0 
125,0 48,5 38,3 125,0 180,3 60,3 60,0 180,3 400,0 2 00,0 100,0 400,0 
125,2 45,2 40,0 125,2 180,0 31,0 74,5 180,0 446,0 2 56,0 95,0 350,0 
125,7 33,7 46,0 125,7 190,3 60,3 65,0 190,3 450,0 2 50,0 100,0 450,0 
127,0 32,0 47,5 127,0 195,3 60,3 67,5 195,3 500,0 3 00,0 100,0 420,0 
127,0 30,0 48,5 150,0 200,3 60,3 70,0 200,3 500,0 3 00,0 100,0 500,0 
127,0 25,0 51,0 127,0 206,3 60,3 73,0 206,3 501,0 3 11,0 95,0 460,0 
130,0 31,0 49,5 130,0 207,0 48,4 79,3 180,0 510,0 3 10,0 100,0 500,0 
130,0 25,4 52,3 150,0 207,0 48,4 79,3 207,0 530,0 3 30,0 100,0 330,0 
133,7 33,7 50,0 133,7 208,0 60,3 73,0 208,0 530,0 3 30,0 100,0 480,0 
140,0 42,0 49,0 140,0 218,0 48,3 84,9 218,0 550,0 3 10,0 120,0 470,0 
141,0 41,0 50,0 141,0 220,0 50,0 85,0 220,0 550,0 3 00,0 125,0 550,0 
142,4 42,4 50,0 142,4 230,3 60,3 85,0 230,3 600,0 3 40,0 130,0 600,0 
148,3 48,3 50,0 148,3 249,9 88,9 80,5 249,9     
148,4 42,4 53,0 148,4 250,0 88,9 80,6 250,0     

Acionamento 

O acionamento pode ser realizado através de moto-re dutor com 
acoplamento direto, FIG. 4.52 (a) ou motores elétri cos com polias e 
correias (contramarcha), FIG. 4.52 (b). 

     
(a) (b) 

Figura 4.52- Acionamento 

5.2  Rotações máximas recomendadas para o giro do 
helicóide 

As rotações dos helicóides não devem, nunca, ser ma iores que os 
valores indicados na TAB. 4.20, que variam em funçã o do diâmetro 
externo do helicóide e do material que está sendo t ransportado. 

Tabela 4.20 – Rotações máximas do helicóide em RPM  

Diâmetro externo.do helicóide Peso específico do gr ão 
mm Pol 0,4 - 0,6 t/m 3 0,6 - 0,8 t/m3 

100 4 120 RPM 180 RPM 
150 6 115 RPM 165 RPM 
230 9 110 RPM 150 RPM 
300 12 105 RPM 140 RPM 
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350 14 100 RPM 130 RPM 
400 16 95 RPM 120 RPM 
450 18 90 RPM 115 RPM 

5.3  Cálculo da capacidade 

A capacidade das roscas transportadoras trabalhando  na 
horizontal é calculada pela Equação 4.26. 

Q = 47 × α × γ × p × D 2 × N (4.26) 

onde: 
Q = capacidade de transporte da rosca em t/h 
γ = peso específico do grão em t/m 3 
p = passo do helicóide em metros 
D = diâmetro externo do helicóide em metros 
N = rotação da rosca em RPM 
α = coeficiente de enchimento variável com peso espe cífico do grão, TAB. 4.21 

Tabela 4.21 - Coeficiente de enchimento ( αααα) 

Peso específico do grão t/m 3 α 
0.4 a 0.6 0,40 
0.6 a 0.8 0,30 
0.8 a 1.2 0,25 

A capacidade das roscas transportadoras trabalhando  inclinadas, 
é calculada pela Equação 4.27. 

Qi = Q × ν (4.27) 

onde: 
Qi = capacidade de transporte inclinada da rosca em  t/h 
Q = capacidade de transporte horizontal da rosca em  t/h, Equação 6.1 
ν = fator de redução da capacidade, TAB. 4.22 

Tabela 4.22 - Fator de redução na capacidade da ros ca ( νννν) 

Inclinação em graus ν 
5 0.95 

10 0.90 
15 0.70 
20 0.55 
30 0.30 

5.4  Cálculo da potência absorvida pela rosca 

A potência absorvida pela rosca transportadora é ca lculada pela 
Equação 4.28. 

P = 0.004 (A × N + B × Q) L (4.28) 

onde:  
P = potência absorvida pela rosca em cv 
N = rotação da rosca em RPM 
Q = capacidade da rosca em t/h 
L = comprimento da rosca em metros 
A = coeficiente de esforço, TAB. 4.23 
B = coeficiente de esforço, TAB. 4.24 

Tabela 4.23 - Coeficiente de esforço A 

Diâmetro externo do helicóide (mm) Tipo de mancal i ntermediário 
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Rolamento Metal lubrificado 
100 0.012 0.021 
150 0.018 0.033 
200 0.032 0.054 
250 0.038 0.066 
300 0.055 0.096 
350 0.078 0.135 
400 0.106 0.186 
450 0.140 0.240 
500 0.165 0.285 
600 0.230 0.390 

Tabela 4.24 - Coeficiente de esforço B 

Produto Peso específico t/m 3 B 
Arroz em casca 0.56 0.8 

Arroz descascado 0.95 1.2 
Soja 0.75 1.0 

Trigo 0.80 1.1 

5.5  Cálculo da potência do motor elétrico 

A potência requerida pelo motor elétrico do acionam ento da 
rosca é calculada pela Equação 4.29. 

E

GP
Pm

×=  (4.29) 

onde: 
Pm = potência do motor elétrico em cv 
P = potência absorvida pela rosca em cv 

E = rendimento da transmissão 





=
=

redutor motocom  oacionament  1,0  E

hacontramarc por oacionament 0,85  E  

G = fator que varia com a potência absorvida pela r osca, TAB. 4.25. 

Tabela 4.25 – Fator de acréscimo para transportador es de arraste 

Potência absorvida pela rosca (cv) G 
< 1 2,00 

1 a 2 1,50 
2 a 4 1,25 
4 a 5 1,10 

>5 1,00 

5.6  Problemas na operação 

SINTOMA CAUSA PROVÁVEL 

Dificuldade de alimentação Rotação excessiva 
Carga demasiada 

Embuchamento Obstrução interna helicóide parado 

Helicóide batendo Mancais soltos 
Eixo empenado 

Baixa produção Rosca mal dimensionada 
Polias trocadas e rotação baixa 
Carga insuficiente 

Exemplo 4.3 

Dimensionar uma rosca transportadora com as caracte rísticas abaixo: 
• Comprimento: 15 metros 
• Produto a transportar: soja com peso específico 750  Kgf/m 3 
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• Capacidade da rosca: 30 T/h  
• Rosca horizontal 

Cálculo do diâmetro e rotação do helicóide 
Aplicando a Equação 4.26 

Adotando uma rotação de 180 RPM, e passo = diâmetro  da rosca 
Q = 47 × α × γ × p × D 2 × N  

30 = 47 × 0,3 × 0,75 × D 3 × 180 
D = 250 mm  
Pela TAB. 4.20, para um diâmetro de helicóide igual  a 250mm, a 

rotação máxima é menor que 150 RPM, portanto a rota ção especificada de 
180 RPM, não verifica. 

Adotando um diâmetro de 300mm, e passo = diâmetro d a rosca. 
Aplicando novamente a Equação 4.26 
Q = 47 × α × γ × p × D 2 × N  

30 = 47 × 0,3 × 0,75 × 0,3 3 × N 
N = 106 RPM 
Pela TAB. 4.20, para um diâmetro de helicóide igual  a 300mm, a 

rotação máxima é 140 RPM, portanto a rotação calcul ada de 106 RPM, 
verifica. 

O helicóide terá um diâmetro e passo igual a 300 mm , e girará a 
106 RPM. 

Cálculo da potência absorvida pela rosca 
Aplicando a Equação 4.28 

Usando os mancais intermediários de bronze bem lubr ificados 
P = 0.004 (A × N + B × Q)L 
P = 0,004 (0,096 × 106 + 1 × 30) 15 
P = 2,47 cv  

Cálculo da potência do motor elétrico 
Aplicando a Equação 4.29. 

Transmissão, por contramarcha. 

E

G  P
Pm

×=  

cv 92,3
0,85

1,25  2,47
P =×=  portanto motor elétrico de 4 cv 

6  CORRENTE TRANSPORTADORA - "REDLER" 

O transportador denominado corrente transportadora,  também 
denominado, redler‚ é um equipamento que se destina  ao transporte 
horizontal, FIG. 4.53 (a), ou inclinado de grãos, F IG. 4.53 (b) com 
carga e descarga em vários pontos, desde que sejam projetadas "bocas" 
apropriadas. 

É constituído basicamente de uma corrente, com rasp adores 
(taliscas), que se move entre duas estações (rodas dentadas), uma de 
mando e outra de esticagem; a corrente desliza sobr e uma prancheta, 
arrastando os grãos dentro de uma caixa metálica fe chada. 
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(a) (b) 

Figura 4.53 – Correntes transportadoras 

6.1  Partes de uma corrente transportadora 

Caixa 

A caixa tem uma seção retangular, FIG. 4.54, com o fundo de 
chapa ¼ de pol, laterais de chapa 3/16 de pol e tam pa de chapa 1,5 mm. 
Sobre o fundo da caixa é fixada uma prancheta de aç o SAE 8620, ou SAE 
5600 para apoio da corrente. 

 
Figura 4.54 – Caixa do redler 

Corrente 

A corrente utilizada nos transportadores de corrent e, FIG. 
4.55, pode ser simples ou dupla, de aço temperado e  revenido.  

Considera-se para o seu dimensionamento um coeficie nte de 
segurança igual a 5. 

A velocidade máxima recomendada para a corrente é d e 0,6 m/s. 

 
Figura 4.55 – Corrente de redler simples, com raspa dores 
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Figura 4.56 – Esquema das correntes de arraste MJM 

Tabela 4.26 – Dimensões das correntes de arraste MJ M 

Passo 
Largura 

entre 
placas 

Diâmetro 
do 

rolo 

Altura  
placa 

Largura 
arraste 

Carga de  
ruptura 

Peso 

A C B D E   

Referência 
MJM 

pol mm Mm mm mm mm kgf kgf/m 
Corrente Dupla 

AD-212/1016/B-200      200  10 
AD-212/1016/B-250 4 101,6 20 22,3 28,57 250 10000 1 0 
AD-212/1016/B-300      300  10 
AD-212/1524/B-200      200  9,0 
AD-212/1524/B-250 6 152,4 20 22,3 28,57 250 10000 9 ,0 
AD-212/1524/B-300      300  9,0 
AD-212/1016/C-300      300  11 
AD-212/1016/C-400 4 101,6 28 25,4 31,75 400 20000 1 1 
AD-212/1016/C-500      500  11 
AD-212/1524/C-300      300  10 
AD-212/1524/C-400 6 152,4 28 25,4 31,75 400 20000 1 0 
AD-212/1524/C-500      500  10 

Corrente Simples 
AS-212/1016/B-100      100  5 
AS-212/1016/B-125 4 101,6 20 22,3 28,57 125 5000 5 
AS-212/1016/B-150      150  5 
AS-212/1524/B-100      100  4,5 
AS-212/1524/B-125 6 152,4 20 22,3 28,57 125 5000 4, 5 
AS-212/1524/B-150      150  4,5 
AS-212/1016/C-200      200  5,5 
AS-212/1016/C-250 4 101,6 28 25,4 31,75 250 10000 5 ,5 
AS-212/1016/C-300      300  5,5 
AS-212/1524/C-200      200  4,5 
AS-212/1524/C-250 6 152,4 28 25,4 31,75 250 10000 4 ,5 
AS-212/1524/C-300      300  4,5 
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Figura 4.57 – Esquema das rodas dentadas para corre ntes de arraste MJM 

Tabela 4.27 – Dimensões das rodas dentadas para cor rente de arraste MJM 

Passo 
Número 

de 
dentes  

Diâmetro 
primitivo 

Diâmetro 
do cubo 

A 

Altura 
Total 

X 

Furo 
normal 

F 

Furo 
máximo 

Referência 
da roda dentada 

pol  mm mm mm pol pol 
C..../1016/A 4 8 265,48 127 70 1.1/4 2.1/2 
C..../1016/A 4 10 328,77 127 70 1.1/4 2.1/2 
C..../1016/A 4 14 456,59 133 70 1.1/4 2.1/2 
C..../1016/B 4 8 265,48 140 70 1.1/4 2.3/4 
C..../1016/B 4 10 328,77 140 70 1.1/4 2.3/4 
C..../1016/B 4 14 456,59 140 70 1.1/4 2.3/4 
C..../1016/C 4 8 265,48 155 60 1.1/4 3 
C..../1016/C 4 10 328,77 155 60 1.1/4 3 
C..../1016/C 4 14 456,59 155 70 1.1/4 3 
C..../1524/C 6 8 398,22 155 60 1.1/4 3 
C..../1524/C 6 10 493,16 155 70 1.1/4 3 
C..../1524/C 6 14 684,88 155 80 1.1/4 3 
C..../1016/D 4 8 265,48 170 60 1.1/4 3.3/8 
C..../1016/D 4 10 328,77 170 60 1.1/4 3.3/8 
C..../1016/D 4 14 456,59 170 70 1.1/4 3.3/8 
C..../1524/D 6 8 398,22 170 60 1.1/4 3.3/8 
C..../1524/D 6 10 493,16 170 70 1.1/4 3.3/8 
C..../1524/D 6 14 684,88 170 80 1.1/4 3.3/8 
C..../1016/E 4 8 265,48 190 60 1.1/2 3.3/4 
C..../1016/E 4 10 328,77 190 60 1.1/2 3.3/4 
C..../1016/E 4 17 456,59 190 70 1.1/2 3.3/4 
C..../1524/E 6 8 398,22 190 60 1.1/2 3.3/4 
C..../1524/E 6 10 493,16 190 70 1.1/2 3.3/4 
C..../1524/E 6 14 684,88 190 80 1.1/2 3.3/4 
Nota: A complementação do número da corrente, com a  inclusão dos algarismos na parte 
pontilhada, identificará totalmente a engrenagem de sejada. 

Acionamento 

O acionamento, FIG. 4.58, se dá através de um moto- redutor 
acoplado diretamente ao eixo da roda motriz. 

 
Figura 4.58 – Acionamento por moto-redutor 
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6.2  Cálculo da capacidade do redler 

A capacidade das correntes transportadoras trabalha ndo na 
horizontal é calculada segundo a FIG. 4.59, pela Eq uação 4.30. 

 
Legenda: 
B = largura de arraste da corrente 
A = altura de grãos = B (para redler trabalhando co m grãos) 
H = altura da caixa ± ( A + 20 cm) 
C = largura da caixa ± (B + 10 cm) 

Figura 4.59 – Corte de um redler afogado 

Q = 3600 × A × B × V × γ (4.30) 

onde:  
Q = capacidade de transporte em t/h 
V = velocidade da corrente m/s 
γ = peso específico dos grãos em t/m 3 
B = largura de arraste da corrente em metros 

A capacidade das correntes transportadoras trabalha ndo 
inclinadas, é calculada pela Equação 4.31. 

Qi = Q × ν (4.31) 

onde: 
Qi = capacidade de transporte inclinada do redler e m t/h 
Q = capacidade de transporte horizontal da redler e m t/h, Equação 4.29 
ν = fator de redução da capacidade, TAB. 4.28 

Tabela 4.28 - Fator de redução na capacidade do red ler ( νννν) 

Inclinação em graus ν 
5 0,90 

10 0,80 
15 0,75 
20 0,70 
30 0,55 
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6.3  Cálculo da potência absorvida pelo redler 

A potência absorvida pelo redler é calculada pela E quação 4.32. 

[ ] [ ]
f  

540

VL  g  7,23h)+(L Q 
P







 ×××+=  (4.32) 

onde:  
P = potência absorvida pelo redler em CV 
Q = capacidade t/h 
L = comprimento do redler em metros 
h = altura de elevação em metros, para redler incli nado 
g = peso da corrente em Kg/m  
V = velocidade da corrente em m/s 
f = fator de serviço, varia de 1,1 a 1,2 

6.4  Cálculo da potência do motor elétrico 

A potência requerida pelo motor elétrico do acionam ento do 
redler é calculada pela Equação 4.29. 

E

G P
Pm

×=  (4.29) 

onde: 
Pm = potência do motor elétrico em cv 
P = potência absorvida pelo redler em cv 
E = rendimento da transmissão, E = 1,0 acionamento com motor redutor 
G = fator que varia com a potência absorvida pela r osca, TAB. 4.29 

Tabela 4.29 – Fator de acréscimo para transportador es de arraste 

Potência absorvida pelo redler (cv) G 
< 1 2,00 

1 a 2 1,50 
2 a 4 1,25 
4 a 5 1,10 

>5 1,00 

6.5  Cálculo do esforço na corrente 

O esforço em kgf, a que fica sujeita a corrente do redler, é 
calculado pela Equação 4.33. 

V

P375
T

×=  (4.33) 

onde:  
T = esforço na corrente em Kgf 
P = potência absorvida pelo redler em cv 
V = velocidade da corrente em m/s 

Exemplo 4.4 

Dimensionar uma corrente transportadora (redler) co m as 
características abaixo: 

• Comprimento: 35 metros 
• Produto a transportar: soja com peso específico 750  Kgf/m 3 
• Capacidade do redler: 60 T/h  
• Redler horizontal 
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Cálculo das dimensões do redler 
Aplicando a Equação 4.30. 

Arbitrando v = 0,35 m/s 
Q = 3600 × A × B × V × γ 
60 = 3600 × B 2 × 0,35 × 0,75 
B = 0,25 metros  
Ver FIG. 4.59 
A = B = 0,25 m 
H = A + 0,20 = 0,25 + 0,20 = 0,45 metros  
C = B + 0,10 = 0,25 + 0,10 = 0,35 metros 

Cálculo da potência absorvida pelo redler 
Aplicando a Equação 4.32. 

[ ] [ ]
f  

540

VLg7,23h)+(L Q 
P







 ×××+=  

[ ] [ ]
1,2  

540

0,353557,20)+(35 60 
P







 ×××+=  

P= 5,65 Cv 

Cálculo da potência do motor elétrico 
Aplicando a Equação 4.29 

Acionamento por moto-redutor 

E

G P
P

×=  

cv 65,5
1

1  65,5
P =×=  

Cálculo do esforço na corrente 
Aplicando a Equação 4.33 

V

P375
T

×=  

Kgf 6054
0,35

5,65375
T =×=  

Especificação da corrente e engrenagem.(TAB. 4.26 e  4.27) 

Como B calculado é 250 mm, a corrente será a MJM AS -212/1016/C-
250, passo 4in, carga de ruptura 10000Kgf, e as eng renagens serão três 
de 10 dentes diâmetro primitivo 328,77 mm, para cor rente 212/1016/C. 

7  TRANSPORTADOR PNEUMÁTICO 

O transportador pneumático é um equipamento em que os grãos são 
levados por uma corrente de ar com alta velocidade em dutos fechados. 

Para o projeto de um transportador pneumático, é ne cessário 
determinar: velocidade necessária para o transporte  do material pela 
corrente de ar, vazão necessária para o arraste dos  grãos, a perda de 
carga no sistema e a potência consumida para o tran sporte. As 
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características físicas dos materiais a serem trans portados, 
geralmente são dados do projeto. 

Como vantagens deste transportador, podemos relacio nar: 
percurso de transporte único ou ramificado, facilid ade de variação da 
trajetória do produto a ser transportado, facilidad e de montagem, alta 
capacidade de transporte. Como desvantagens do sist ema, podemos citar, 
elevada potência instalada, danos mecânicos aos grã os, e necessidade 
de grande especialização do projetista para capacid ades altas de 
transporte. 

Como este assunto é altamente especializado, neste capítulo 
daremos apenas uma noção geral sobre o tema. 

7.1  Classificação dos transportadores pneumáticos 

Os transportadores pneumáticos podem ser classifica dos em três 
sistemas, dependendo das características de funcion amento. 

Sistema de sucção 

É também chamado de sistema de pressão negativa, ou  sistema por 
sucção completa. Opera com pressão abaixo da atmosf érica, e é muito 
utilizado para descarga de navios, trens e caminhõe s, bem como para o 
transporte de material de baixa fluidez que apresen ta dificuldades 
para passar pelas válvulas rotativas, ventiladores,  etc. A FIG. 8.1 
mostra os componentes deste tipo de sistema. 

No sistema de sucção os alimentadores, FIG. 8.2, sã o 
constituídos de tubulações metálicas cintadas e fle xíveis, sendo que a 
sua extremidade é rígida e envolvida por uma camisa  metálica, que 
permite variação na mistura entre o ar e o material  transportado.  

 
Figura 4.60 – Transportador pneumático por sucção 

      
Vertical Inclinado 

Figura 4.61 – Alimentadores para transportadores po r sucção 
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Sistema de pressão 

Opera com pressão acima da atmosférica, e é o siste ma mais 
utilizado em unidades beneficiadoras de grãos. A FI G. 4.62 mostra os 
componentes deste tipo de sistema.  

No sistema de pressão os alimentadores, FIG. 4.63, são 
constituídos de válvulas rotativas, roscas ou Ventu ri. 

 
Figura 4.62 – Transportador pneumático por pressão 

Válvula rotativa Rosca

Venturi  
Figura 4.63 – Alimentadores para transportadores po r pressão 

7.2  Cálculo da vazão de ar para o transporte 
horizontal 

A vazão de ar necessária para o transporte horizont al de um 
material, é dada pela Equação 4.34, e é função da q uantidade e do tipo 
de material a ser transportado. 

100

Pm11
Qa rγ××

=  (4.34) 

onde: 
Qa = vazão de ar necessária em m 3/s 
Pm = quantidade de produto a transportar em Kgf/s 
γr  = peso específico real do produto em kgf/dm 3, conforme TAB. 4.30 

Tabela 4.30 – Peso específico real referencial de a lguns produtos 

Produto Peso específico real ( γr ) 
(kgf/dm 3) 

Casca de arroz 0,20 
Trigo 1,26 
Arroz 0,91 

Cevada 1,10 
Milho 1,20 

Pó de mármore 2,20 
Sulfureto de zinco (blenda) 4,30 
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7.3  Cálculo da velocidade do ar para o transporte 
horizontal 

A velocidade do ar para o transporte horizontal, é dada pela 
Equação 4.35 

r24Va γ=  (4.35) 

onde: 
Va = velocidade do escoamento em m/s e deve ser mai or que Va1, obtido pela TAB. 
4.31 
γr  = peso específico real do produto em kgf/dm 3, conforme TAB. 4.30 

Tabela 4.31 – Velocidade de transportes de alguns p rodutos 

Produto 
Velocidade de transporte (Va1) 

(m/s) 
Casca de arroz 18 a 28 
Grãos em geral 23 a 26 

Cimento/areia/pó de mármore 25 a 45 
Farinha 18 a 31 

Cavacos de madeira 21 a 31 

7.4  Cálculo do diâmetro da tubulação do 
transportador 

A tubulação para o transportador pneumático, será s empre 
circular e metálica, e seu diâmetro calculado pela Equação 4.36. 

Va

Qa
1,27D ×=  (4.36) 

onde: 
D = diâmetro da tubulação em metros 
Qa = vazão de ar necessária em m 3/s 
Va = velocidade do escoamento em m/s 

7.5  Cálculo da perda de carga do sistema de 
transporte 

A perda de carga total do sistema é a soma das perd as nos 
diversos trechos (P) devidas ao escoamento do ar e do material, tudo 
em mm H2O. 

Parcela devido ao escoamento do ar 

• aceleração inicial igual à pressão dinâmica do esco amento 

• entrada na boca de aspiração igual a duas vezes a p ressão 
dinâmica do escoamento 

• perda de carga na tubulação 

• perda de carga nos ciclones, se houver 

Parcela devido ao escoamento do produto 

• aceleração inicial 
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A perda de carga devido à aceleração inicial do pro duto é dada 
pela Equação 4.37. 

2VaQ
Qa

008,0
P ××=  (4.37) 

onde: 
Qa = vazão de ar necessária em m 3/s 
Q = quantidade do produto a transportar em ton/h 
Va = velocidade de escoamento em m/s 

• atrito nos dutos 
A perda de carga devido ao atrito nos dutos é dada pela Equação 

4.38. 

P = 0,06 × tg φ × L × Q (4.38) 

onde: 
φ = ângulo de atrito produto parede metálica 
Q = quantidade do produto a transportar em ton/h 
L = comprimento da tubulação 

Exemplo 4.5 

Dimensionar um sistema pneumático por pressão de 60  metros de 
comprimento, para transportar 40 ton/h de pó de már more, com 
alimentação por válvula rotativa. 

Material

Só ar Ar + material

Alimentador
Válvula rotativa

Ventilador
60 metros

 
Figura 4.64 - Croqui do sistema de transporte pneum ático 

Cálculo da vazão 
Aplicando a Equação 4.34. 

100

Pm11
Qa rγ××

=  

Pm = 40 t/h = 11,11 kgf/s 
γr  = 2,20 kgf/ dm 3 ⇒ TAB. 8.1 

s/m69,2
100

2,2011,11  11
Qa 2=××=  

Cálculo a velocidade do ar 
Aplicando Equação 4.35 

r24Va γ=  

s/m6,352,224Va ==  

Cálculo do diâmetro da tubulação 
Aplicando Equação 4.36 

Va

Qa
  1,27D ×=  
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31,0
35,6

2,69
1,27D =×=  metros 

Usando um diâmetro de 0,30 m para padronizar, obtém -se uma 

velocidade real de s/m06,38
07,0

09,2
=  

Pela TAB. 4.31 a faixa de velocidade recomendada es tá 
compreendida entre 25 a 45 m/s; portanto 38,06 está  dentro da faixa. 

Cálculo das perdas de carga devido ao ar 
A pressão dinâmica é calculada, pela Equação 2.14 

o

2

033,4

V
Pv

φ
φ×







=  

O peso específico do ar, com pó de mármore, é de 1, 28 kgf/m 3, e 
o peso específico do ar, standard, é de 1,2 kgf/m 3. 

OHmm  70,94
1,2

1,28

033,4

06,38
Pv 2

2

=×






=  

 

• Aceleração inicial 
P1 = Pv = 94,70 mm H 2O 
 

• Entrada no sistema P2 
K = 2 
P2 = K × Pv = 2 × 94,70 = 189,40 mm H 2O 
 

• Tubulação 

4
3,0

60
02,0

D

L
02,0K =×=×=  

P3 = 4 × 94,70 = 378,80 mm H 2O 

Cálculo das perdas de carga devido ao produto 
 

• Aceleração do material P3 
A perda de carga é calculada pela Equação 4.37. 

2VaQ
Qa

008,0
4P ××=  

( )238,06 40  
69,2

0,008
4P ××=  = 172,32 mm H 2O 

 

• Atrito com a tubulação 
A perda de carga é calculada pela Equação 4.38. 
P = 0,06 × tg φ × L × Q 
O ângulo de atrito entre a chapa de aço e o ar de p ó de 

mármore, é de 40,03°. 
P5 = 0,06 × tan 40,03 × 60 × 40 = 120,96 mm H 2O 
 

• Cálculo da perda de carga total do sistema 
P = P1 + P2 + P3 + P4 +P5 
P = 94,70 + 189,40 + 378,80 + 172,32 + 120,96 
P = 956,18 mm H 2O 

A tubulação terá um diâmetro igual a 0,30 metros e o ventilador 
selecionado deverá ter as seguintes características : 

Vazão = 2,69 m 3/s = 9684 m 3 de ar por hora 
Pressão estática = 956,18 mm H 2O 
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8  RELAÇÕES DE TRANSMISSÃO 

Para o cálculo dos acionamentos de um grande número  de 
equipamentos para movimentação de grãos, são usadas  as fórmulas abaixo 
citadas. 

8.1  Cálculo do diâmetro e velocidade de polias 

Para simples redução ou aumento de velocidade por c orreias 

Polia
nº 1

Cor r ei a

Polia
nº 2

 
sendo:  
Nl = rotações por minutos da polia n°1 
N2 = rotações por minuto da polia n°2 
Dl = diâmetro da polia n o1 
D2 = diâmetro da polia n o2 

Quando forem conhecidos três destes fatores, o outr o pode ser 
calculado pela equação: 

N1 × D1 = N2 × D2 

Transmissão por correias através de um eixo interme diário 
(contra - marcha) 

Polia
nº 2

Polia
nº 1

Polia
nº 4

Cor r ei a 1
Cor r ei a 2

 
sendo: 
Nl = rotações por minutos da polia n°1 
N2 = rotações por minuto da polia n°2 e polia n°3 
N3 = rotações por minuto da polia n°4 
Dl = diâmetro da polia n o1 
D2 = diâmetro da polia n o2 
D3 = diâmetro da polia n o3 
D4 = diâmetro da polia n o4 

Quando for usado um eixo intermediário, para se det erminar o 
tamanho da polia motriz principal ou da polia condu zida, ou a 
velocidade da polia motriz ou da polia conduzida, é  necessário 
calcular, como o acima em (a), entre o extremo conh ecido da 
transmissão e o eixo intermediário, e repetir este cálculo entre o 
eixo intermediário e o extremo desconhecido.  

Isto pode ser feito pelas seguintes equações: 
N1 × D1 = N2 × D2 
N2 × D3 = N3 × D4 
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Este sistema é usado quando houver uma grande difer ença nas 
rotações das polias motriz e conduzida, sendo mais vantajoso pelo 
emprego de polias menores do que as usadas para red uções simples. 

Transmissão por correntes e rodas dentadas. 

Roda dentada
nº 1

Roda dentada
nº 2Cor r ent e

 
sendo: 
Nl = rotações por minutos da roda dentada n o1 
N2 = rotações por minuto da roda dentada n o2 
Dl = número de dentes da roda dentada n o1 
D2 = número de dentes da roda dentada n o2 

Quando forem conhecidos três destes fatores, o outr o pode ser 
calculado pela equação: 

N1 × D1 = N2 × D2 

Engrenagem em contato direto 

Engrenagem
nº 1

Engrenagem
nº 2

 
sendo: 
Nl = rotações por minutos da engrenagem n o1 
N2 = rotações por minuto da engrenagem n o2 
Dl = número de dentes da engrenagem n o1 
D2 = número de dentes da engrenagem n o2 

Quando forem conhecidos três destes fatores, o outr o pode ser 
calculado pela equação: 

N1 × D1 = N2 × D2 

8.2  Cálculo da velocidade tangencial de uma polia 

R

N

V

 
sendo: 
V = velocidade tangencial da polia em m/min 
R = raio da polia em m 
N = rotação do eixo da polia em RPM 

Quando forem conhecidos o raio e a rotação da polia , calcula-se 
a velocidade tangencial pela equação: 

V = 2 π × R × N 



 

. 
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SECAGEM DE GRÃOS 
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1  SECAGEM DE GRÃOS 

A política brasileira de abertura de mercado faz su rgir uma 
forte concorrência para os grãos brasileiros, que p assam a necessitar 
de maior produtividade e qualidade de produto, para  competir com o 
originário do exterior. A isto se junta também a ex igência, cada vez 
maior dos consumidores nacionais, de padrões mais e levados de 
qualidade, obrigando os setores de produção e de pe squisa serem cada 
vez mais eficientes. Portanto, a operação de secage m é de fundamental 
importância para que isto ocorra pelas seguintes ra zões: 

• permite antecipar a colheita 

• permite armazenagem por períodos mais longos, sem o  perigo de 
deterioração do produto 

• poder germinativo é mantido por longos períodos 

• impede o desenvolvimento de microrganismo e insetos  

• minimiza a perda do produto no campo 

1.1  Princípios e aspectos gerais da secagem 

Para a maioria dos autores, a secagem é a operação mais 
importante no beneficiamento de grãos, a qual tem p or objetivo reduzir 
a umidade até níveis que permitam a conservação de sua qualidade e 
visa evitar as perdas que ocorrem nos grãos no camp o, após a sua 
maturidade fisiológica, uma vez que o grau de umida de dos grãos ainda 
está elevado para o armazenamento, sendo considerad a como meio direto 
no combate a microrganismos, e indireto no combate a pragas.  

Pode-se conceber a secagem como um processo de tran sferência 
simultânea de calor e de matéria. O ar, ao mesmo te mpo em que fornece 
calor ao sistema, absorve água do produto em forma de vapor. O gasto 
de energia térmica provocada pela evaporação da águ a é acompanhado por 
um resfriamento do ar. Contudo, o ar absorve em for ma de vapor, o que 
perdeu sob a forma de calor, caracterizando um proc esso adiabático ou 
isoentálpico. Grãos são produtos higroscópicos e, p ortanto, sofrem 
variações no seu conteúdo de água de acordo com as condições do ar 
ambiente. O aquecimento do ar de secagem com a fina lidade de diminuir 
sua umidade relativa, aumentar sua entalpia e sua c apacidade 
evaporativa, deve ser controlado dentro dos limites  determinados, em 
virtude dos danos físico-químicos e biológicos que podem causar os 
grãos. 

A secagem é uma operação industrial, na qual se eli mina por 
evaporação a água, ou outro líquido, que impregna u m material sólido 
ou pastoso. A secagem se diferencia da evaporação s ob vários aspectos: 
a secagem se efetua sobre produtos sólidos ou semi- sólidos; e a 
evaporação, sobre líquidos; a secagem elimina um lí quido de 
impregnação; e a evaporação, um solvente; finalment e, a secagem é 
processada, na maior parte dos casos, em temperatur as inferiores à de 
ebulição do líquido que se quer eliminar. 

O vapor d'água presente no grão tende a ocupar todo s os espaços 
intercelulares disponíveis, gerando pressões em tod as as direções, 
inclusive na interface entre o grão e o ar. Esta pr essão é denominada 
pressão parcial de vapor d'água na superfície do gr ão; por sua vez, a 
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água presente no ar sob a forma de vapor, exerce, t ambém, uma pressão 
parcial, designada pressão parcial de vapor d'água no ar. 

O processo de secagem envolve a retirada parcial de  água do 
grão através da transferência simultânea de calor d o ar para o grão, e 
de água do grão para o ar, por meio de fluxo de vap or. 

A secagem tanto pode utilizar ar sem aquecimento, c omo fazer 
uso de ar aquecido. Em qualquer um dos casos, o ar não saturado em 
contato com os grãos, provoca evaporação da água pe riférica. Este fato 
gera um gradiente hídrico nas camadas do grão, e at ravés de difusão, a 
água mais interna se desloca para a periferia, onde  evapora, criando 
novos gradientes de umidade, realimentando o proces so. Na secagem com 
ar aquecido, além da evaporação periférica, o aumen to de temperatura 
provoca aumentos nas pressões internas, criando-se gradientes de 
pressão, que se somam ao efeito do gradiente hídric o. A difusão, 
então, passa a ser alimentada pelos dois gradientes , e se processa com 
maior intensidade. O ar aquecido tem sua capacidade  evaporativa e sua 
energia de troca aumentadas pelo aumento de sua ent alpia. Quando o 
aquecimento acontece no grão, também aumentam a eva poração e as 
pressões internas. 

Quando o grão perde água, ele tem seu tamanho reduz ido, pela 
compressão externa que aumenta à medida que vai sec ando. Quando 
aquecido enquanto seca, contrariamente, sua pressão  interna aumenta e 
as camadas mais centrais do grão tendem à expansão.  A superfície do 
grão não tem plasticidade ou capacidade elástica pa ra suportar tensões 
mecânicas muito elevadas, podendo, nesses casos, so frer fissuras, 
trincamento ou até mesmo quebra (ruptura do grão). Quanto mais 
desequilibrados forem os fenômenos de evaporação e de difusão, maiores 
serão os danos. 

A principal vantagem da secagem com ar aquecido é a  diminuição 
do tempo, e as desvantagens são o custo de energia necessária para 
aquecer o ar e o prejuízo que se pode causar ao grã o devido à elevação 
de temperatura, pois a taxa de quebra, durante a se cagem, pode 
representar uma perda de 12% de todo o grão colhido . 

Todos os autores afirmam que é necessário que se cr ie um 
diferencial de pressão de vapor entre o produto a s er secado e o ar 
que o envolve, e isto pode ser feito através do aqu ecimento do ar ou 
por vácuo. Através das comparações da TAB. 5.1, obs erva-se como é 
importante adicionar calor para aumentar a temperat ura do grão e criar 
o diferencial de pressão de vapor entre o grão e o ar para a secagem. 

Tabela 5.1 – Pressão de vapor do grão de milho 

Temperatura do 
ar 

Pressão de vapor 
do grão 

Umidade relativa 
do ar 

Pressão de vapor 
do ar 

Diferença de 
pressão de vapor  

oC G / cm 2 % g / cm 2 g / cm 2 
21 12,65 41 9,14 3,51 

43,3 89,98 15 9,14 80,84 

A 21 oC e 41% de umidade relativa, a diferença de pressão  de vapor 
entre o ar e o grão é só 3,51 g/cm 2. Este mesmo ar aquecido a 43,3 oC, ao 
passar pela massa, aumenta a pressão de vapor do gr ão para 89,98 g/cm 2 e 
a diferença de pressão de vapor entre o ar e o grão  passa para 80,84. 
Isto confere ao ar uma capacidade de secagem 23 vez es maior. 

A taxa de secagem pode ser acelerada com o aumento de 
temperatura do ar de secagem e ou com o aumento da quantidade do ar 
que passa pelo produto por unidade de tempo. 

A temperatura de bulbo úmido é muito importante par a gerenciar 
o secador de grãos, porque é necessário ter uma boa  eficiência de 
secagem e conservação de energia, e isto é teoricam ente obtido, quando 
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a temperatura do bulbo úmido é a temperatura do pon to de orvalho, isto 
é, o ar sai totalmente saturado, praticamente a máx ima capacidade de 
secagem é obtida quando a temperatura de saída do a r varia entre 5,5 e 
8,3 oC acima da temperatura do bulbo úmido. 

1.2  Métodos de secagem 

Após a colheita, antes da secagem, os grãos devem s er 
submetidos à operação de pré-limpeza. Quando eficie ntemente realizada, 
reduz os riscos de incêndio, facilita a movimentaçã o do ar e dos 
grãos, permite a uniformização da secagem e reduz c ustos, já que os 
materiais inúteis não estarão presentes para serem secos, diminuindo 
as fontes de inóculo de microrganismos e de pragas,  cujas presenças 
são indesejáveis na classificação e na conservação posterior. 

No Brasil, os métodos de secagem variam amplamente:  os pequenos 
produtores utilizam a secagem tradicional, em terre iros, com o produto 
exposto ao sol; os médios e grandes produtores, usa m a secagem 
contínua e/ou intermitente.  

Os métodos de secagem podem ser divididos em secage m natural, 
que utiliza a energia solar e eólica; e secagem art ificial, que pode 
ser estacionária, contínua, intermitente ou seca-ae ração. 

Em vista das limitações do método natural de secage m, que 
necessita da ocorrência de combinações favoráveis d e fatores sob os 
quais não se tem controle, os métodos mais comument e empregados são os 
artificiais. 

Secagem estacionária 

A secagem estacionária é um método artificial que, basicamente, 
se caracteriza pela passagem forçada do ar em fluxo  axial ou radial 
através da camada de grãos que permanecem parados n o compartimento de 
secagem. O ar utilizado pode ser aquecido ou não. O s silos-secadores 
são adequados para a secagem estacionária. 

Seca-aeração 

A secagem por seca-aeração é constituída por duas f ases. A 
primeira fase corresponde a uma secagem inicial com  temperatura do ar 
alta e que objetiva secar os grãos até cerca de 2 a  3 pontos percentuais 
acima do ponto final desejado, quando, então, passa m para a segunda 
fase, que se desenvolve após um período de repouso que varia de 4 a 6 
horas, mediante o fornecimento de ar ambiente, numa  vazão de 24 a 48 m³ 
de ar/h/m³ de grão. Neste método, embora mais lento , a ocorrência de 
choque térmico é menor do que no contínuo, e a dani ficação mecânica é 
menor que no intermitente. Em relação ao método est acionário, a seca-
aeração apresenta maior sofisticação tecnológica e necessita de maiores 
investimentos, mas a uniformidade de secagem é bem maior. 

A seca-aeração utiliza um secador convencional cont ínuo 
adaptado, em que a câmara, originalmente destinada ao resfriamento, 
recebe ar aquecido, passando o secador a ter duas c âmaras de secagem, 
donde os grãos saem ainda quentes e parcialmente se cos, indo 
diretamente a um secador estacionário, onde permane cem em repouso 
durante um determinado tempo. Como a energia intern a dos grãos na 
saída do secador convencional ainda é elevada, a ág ua migra para a 
periferia, sendo removida através da ventilação for çada com ar não 
aquecido, que completa a secagem, a qual pode també m ser realizada na 
forma multi-seqüencial ou em multiciclo. 
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Figura 5.1 – Diagrama esquemático do fluxo de seca- aeração 

Secagem contínua 

A secagem contínua é um método artificial que, basi camente, se 
caracteriza pela ação contínua do ar aquecido sobre  a massa de grãos 
que está em movimento. Faz uso dos chamados secador es contínuos. 

Secagem intermitente 

A secagem intermitente é caracterizada pela passage m 
descontínua do ar aquecido pela massa de grãos tamb ém em movimento. 
Neste processo a difusão da água do centro para a p eriferia do grão, e 
a evaporação da água superficial, ocorrem de uma ma neira mais branda e 
equilibrada. Para a secagem intermitente são utiliz ados os secadores 
intermitentes. O processo ocorre com movimentação d o grão e do ar de 
secagem, que mantém períodos de contato e não conta to alternadamente.  

1.3  Aquecimento do ar de secagem 

Tecnicamente, é possível ser utilizada qualquer fon te de calor 
para aquecer o ar da secagem de grãos. Eficiência t écnica, eficiência 
econômica, efeitos sobre o meio ambiente, conhecime nto ou domínio 
tecnológico do produto e do processo são os princip ais parâmetros 
considerados por produtores rurais, cooperativas ag rícolas, 
prestadores de serviços de secagem e agroindústrias  na escolha da 
fonte térmica a utilizar nos secadores de grãos. Ap esar de sua 
importância, ainda são poucos os dados de pesquisa relacionando 
eficiência térmica, eficiência econômica, efeitos s obre o meio 
ambiente e/ou operacionalidade que permitam ao usuá rio escolher a 
fonte térmica com conhecimento ou domínio tecnológi co sobre o produto 
e o processo. A praticidade e a disponibilidade no uso, o poder 
calorífico, os efeitos na qualidade dos grãos, a ad eqüabilidade ao 
processo de secagem utilizado e a compatibilidade d e seu uso com a 
automatização operacional são as principais caracte rísticas que 
definem a eficiência técnica, enquanto o custo, a d isponibilidade e o 
rendimento operacional são as principais caracterís ticas que definem a 
eficiência econômica de um combustível. 

Em condições bem definidas, podem ser utilizadas re sistências 
elétricas para o aquecimento do ar de secagem. A el etricidade, através 
do uso de resistências elétricas, é uma tecnologia limpa do ponto de 
vista ambiental e que não transfere materiais senso rialmente 
indesejáveis aos grãos. O custo, os riscos de corte s no fornecimento 
exatamente nos momentos de maior necessidade, a exi gência de 
infraestrutura própria e a impossibilidade de o set or atender grande 
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demanda, são fatores que restringem emprego general izado de energia 
elétrica no aquecimento do ar para secagem de grãos . 

A energia derivada da biomassa é uma alternativa na cional das 
mais promissoras, não somente por ser de natureza r enovável, mas 
principalmente devido à privilegiada extensão terri torial e posição 
geográfica com fatores climáticos favoráveis à prod ução elevada desta 
fonte de energia. 

Nos anos 50 e 60, a maior parte dos secadores agríc olas 
utilizava fornalhas à lenha e outros resíduos orgân icos, como a casca 
de arroz. Para manter as fornalhas em funcionamento , os grandes 
produtores de grãos, especialmente as cooperativas,  implantavam 
grandes áreas de reflorestamento. Nos anos 60 e 70,  passaram a 
utilizar, em largas escalas, as fornalhas a óleo, t ipo Fuel-Oil, que 
apresentavam vantagem sobre a lenha, especialmente no que diz respeito 
ao manuseio, à regulagem e à manutenção estabilizad a da temperatura, 
aos estoques do combustível, e preservavam as nossa s já poucas 
reservas florestais. Com a crise do petróleo em nív el mundial, no ano 
de 1981, os derivados do petróleo foram proibidos p ara o uso na 
secagem agrícola. Voltaram as fornalhas à lenha que  permanecem, em sua 
grande maioria, até a atualidade. 

Ações de ambientalistas, associadas aos dispositivo s das leis 
de proteção ao ambiente, têm trazido dificuldades n o uso da lenha como 
combustível, seja pelo constante combate aos desmat amentos, seja pela 
problemática típica associada ao reflorestamento. A lém disso, a 
combustão de algumas espécies florestais transfere odores e sabores 
desagradáveis aos grãos, reduzindo seu valor ou inv iabilizando seu uso 
como alimento, a menos que sejam utilizados em aque cimento por 
trocadores de calor, eliminando o fogo direto, dese mbocando num 
sistema de baixa conversão térmica e de muitas difi culdades 
operacionais. 

A casca de arroz, além de se constituir numa apreci ável fonte 
de energia, poderá se transformar em matéria-prima para outros usos 
industriais. As dificuldades em seu uso estão relac ionadas 
principalmente com o sistema de alimentação e estoc agem deste 
combustível. 

O emprego do excedente da casca do arroz como fonte  de energia 
vem crescendo nos últimos anos, porém, muito mais p elo interesse por 
parte de empresas de fora do setor da industrializa ção do arroz do que 
por estas. As indústrias de arroz que a cedem, econ omizam o custo de 
sua remoção que se constitui numa vantagem muito pe quena face ao seu 
alto poder calorífico. 

A necessária proximidade entre indústrias beneficia doras e 
locais de instalações dos secadores, limita o uso d e casca de arroz ou 
de outros resíduos agrícolas e/ou agroindustriais q uase exclusivamente 
às agroindústrias de cereais, tornando muito restri to seu uso por 
produtores rurais. Também a casca e os outros resíd uos agrícolas e/ou 
agroindustriais se enquadram nas restrições de uso como fogo direto, 
pelas mesmas razões apontadas para a lenha. Tanto a  lenha como a casca 
de arroz ou os outros resíduos referidos são classi ficados entre os 
combustíveis geradores de materiais residuais polue ntes, como carvão e 
cinzas, além de não serem combustíveis que permitam  uniformidade de 
fluxo para automação de processo, uma necessidade r eal numa atividade 
cada vez mais competitiva. 

O modo mais prático e fácil de produzir energia da biomassa é 
através da combustão da própria madeira ou de seus rejeitos. A madeira 
combustível tem a vantagem de ser renovável, ter ba ixo teor de cinzas 
e quantidade ínfima de enxofre, e desvantagem de se r volumosa, 
apresentar baixo poder calorífico o qual varia entr e 3300 e 4100 
kcal/kg com umidade de 30%, se comparado com outros  combustíveis como 
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o fuel-oil que tem um poder calorífico em torno de 9600 kcal/kg, e o 
gás liquefeito de petróleo, em torno de 11000 kcal/ kg. Outro aspecto 
que diminui mais a eficiência da madeira como combu stível é o grau de 
umidade, que pode atingir até 100% do peso da madei ra seca. A redução 
da umidade é desejável não somente para diminuir os  custos de manejo e 
transporte, mas, também, para aumentar o valor da m adeira como 
combustível. Outra alternativa seria a possibilidad e de implantação de 
centrais de geração de energia elétrica, a partir d o aproveitamento do 
excedente de casca de arroz nas cidades com concent ração de indústrias 
beneficiadoras de arroz. 

Os combustíveis gasosos oferecem simplicidade no si stema, fácil 
operação e excelente controle de temperatura, favor ecendo em muito a 
automatização da secagem. O gás liquefeito de petró leo, também 
adequado, está ainda fora de uso pelo seu elevado p reço. Entretanto, o 
gás natural cujo poder calórico varia entre 9000 e 17000 kcal/kg é 
altamente indicado e econômico . 

O gás liquefeito de petróleo é uma importante alter nativa 
dentre os combustíveis fluidos, mas lhe faltam trad ição de utilização 
na secagem de grãos entre os produtores e estudos d e operacionalidade 
e viabilidade com vantagens comparativas para que s eu uso se amplie e 
se torne uma realidade desde o segmento dos produto res até o das 
agroindústrias. Em princípio, dentre os potenciais usuários do gás 
liquefeito do petróleo na secagem de grãos e deriva dos, se encontram 
produtores rurais, cooperativas agrícolas e prestad ores de serviços de 
secagem, num primeiro momento, vislumbrando-se a po ssibilidade de uso 
em operações específicas de agroindústrias mais tec nificadas, como as 
de parboilização. 

Tabela 5.2 – Poder calorífico de diversos combustív eis 

Combustível 
Poder calorífico 

Kcal/kg 
Combustível 

Poder calorífico 
Kcal/kg 

Cedro 3990 Bagaço de cana 2200 
Ipê 4020 Casca de arroz 3300 

Jacarandá 3780 Casca de tanino úmido 800 
Figueira 3390 Cavacos de pinho 2500 

Carvão 4400 Gás liquefeito de petróleo 11000 
Fuel-oil 9600 Gás natural 9000-18000 

Peroba 3720 Palha de amendoim 3100 
Jequitibá 3980 Palha de trigo 3200 
Cabreuva 4115 Pinho 3300 

Eucaliptos 2800-3400 Serragem de pinho 2000 
Nota.: Umidade da madeira considerada é de 30%; no caso do uso de energia elétrica, 1 
kWh corresponde a 860,5 kcal. 

2  SECADOR DE GRÃOS 

É um equipamento mecânico destinado à secagem de gr ãos por ação 
de ar aquecido ou natural. 

O desempenho de operação, a qualidade do grão e o c onsumo de 
energia de um secador de grãos são afetados pelos s eguintes fatores: 
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2.1  Fatores que afetam a qualidade do grão e o 
consumo de energia de um secador 

Fatores físicos 

Os fatores físicos que afetam o desempenho de secag em são o 
clima e as condições ambientais. 

O clima determina a variedade cultivada, a época e o grau de 
umidade esperado na colheita, que varia de região p ara região. A 
umidade e a temperatura inicial dos grãos têm um ef eito significativo 
no desempenho do secador, não só na operação do sec ador, no consumo de 
energia, e na qualidade dos grãos, mas também nos c ustos operacionais. 
Quando o grão é colhido acima ou abaixo de sua umid ade de colheita 
ótima, as perdas de qualidade aumentam durante a op eração de secagem. 
Assim, em regiões onde as umidades de colheita freq üentemente excedem 
o valor ótimo, a qualidade dos grãos é baixa. Em ce rtos anos, os grãos 
entram nos secadores com umidades excessivamente al tas, devido às 
condições do clima e isto contribui para abaixar a capacidade de 
secagem do secador, aumentar o consumo de energia e  reduzir a 
qualidade dos grãos. 

As condições ambientais têm efeitos diretos no dese mpenho de 
silos-secadores; sistemas de secagem a altas temper aturas são menos 
afetados pelas condições ambientais. 

Fatores biológicos 

Dois fatores biológicos afetam no desempenho de um secador: a 
espécie de grão e o genótipo. Por exemplo: o trigo seca mais 
rapidamente e o milho mais lentamente. Um secador d e fluxo concorrente 
secando trigo e milho, à mesma temperatura, tem um tempo de secagem 23 
% mais baixo quando seca trigo do que quando seca m ilho. A temperatura 
máxima de secagem para o milho é substancialmente m ais alta do que 
para o trigo, o que afeta diferentemente a qualidad e destes dois 
grãos. Também, o consumo de energia é afetado pela espécie de grão que 
está sendo secada.  

O genótipo determina a taxa de secagem de cada vari edade. 
Alguns genótipos secam lentamente e outros secam ra pidamente. A 
capacidade de secagem, o consumo de combustível e o  teor de quebrados 
na secagem também variam com o genótipo. 

Fatores humanos 

A secagem é um processo complexo de transferência d e calor e 
energia entre um produto biológico e o ar, e freqüe ntemente não é bem 
entendido pelo operador comum de secador. O trabalh o do operador do 
secador é sazonal: requer dias de 12 horas, 7 dias por semana, durante 
2 a 3 meses, e seu treinamento é normalmente por te ntativa e erro. 
Portanto, não surpreende a operação de secagem nas unidades de secagem 
estar longe da ótima. A operação afeta o desempenho  do secador típico 
com respeito à capacidade, ao consumo de energia e à qualidade de 
grão. O engano mais comum está em usar temperaturas  excessivamente 
altas para aumentar a capacidade de secador.  

Fatores auxiliares 

Muitos secadores empregam os controladores automáti cos para 
otimizar o desempenho operacional. Os sistemas de c ontrole de grão-
secador se dividem em duas categorias: controladore s para silos 
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secadores-aeradores e controladores para secadores de fluxo contínuo 
ou intermitente. 

Os objetivos de ambos os tipos de controlador são o s mesmos, 
isto é, limitar tanto a secagem excessiva como a se cagem insuficiente, 
maximizando a capacidade de secagem, a qualidade do s grãos e as 
condições de consumo de energia.  

Vários equipamentos auxiliares (instrumentação) inf luenciam no 
desempenho de um secador de grão. Os medidores de u midade, os 
medidores de temperatura do ar e as máquinas de lim peza de grão são 
exemplos característicos.  

Os medidores de umidade são uma parte integrante do s sistemas 
de secagem, medidores eletrônicos são usados e têm uma precisão de ± 
2,5% para umidades mais altas, o que contribui tant o para a secagem 
excessiva como para a secagem insuficiente dos grão s.  

A medida da temperatura do ar de secagem, em um sec ador de 
grãos, é freqüentemente realizada por um único term opar, termistor, ou 
termômetro, uma prática aceitável quando a distribu ição de temperatura 
no plenum do secador é uniforme. Porém, em muitos m odelos de secador, 
a variação de temperatura entre 20 o a 35 oC no plenum não é incomum, o 
que resulta em aquecimento excessivo em partes da c oluna de grãos, 
deteriorando sua qualidade. Então, medidas de tempe raturas múltiplas 
deveriam ser padrão em instalações de secagem.  

A limpeza dos grãos antes da secagem ainda não é um a prática 
comum, embora isto apresente vantagens significativ as, pois resulta em 
um produto com umidade mais uniforme na saída do se cador, diminuição 
da perda de carga ocasionada pela camada de grãos e  aumento 
subseqüente no fluxo da corrente de ar no secador. Finalmente, 
limpando os grãos antes de entrar no secador, dimin ui a poluição do 
ar, uma das considerações mais importante na aplica ção da tecnologia 
de secagem. 

2.2  Classificação dos secadores 

Quanto ao sistema de carga 

Secador contínuo (secador de torre) 
É o secador no qual os grãos fluem continuamente e a secagem se 

faz em uma única passagem, após o estabelecimento d o regime de fluxo. 

Secador por carga 
É o secador que seca uma carga por vez. 

Secador intermitente 
É secador que seca por carga, no qual os grãos flue m 

continuamente e a secagem se faz em mais de uma pas sagem. 

Secador estacionário 
É o secador que seca por carga, sem que a massa de grãos se 

movimente. 

Secador com revolvimento 
É o secador que seca por carga, com revolvimento da  massa de 

grãos. 
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Quanto à fonte de aquecimento do ar 

Secador com fogo direto 
É secador em que o ar quente que passa pelos grãos é o próprio 

ar de combustão da fornalha. 

Secador com fogo indireto 
É o secador em que o ar que passa pelos grãos é aqu ecido por um 

sistema de trocador de calor. 

Quanto ao fluxo de ar na câmara de secagem 

Secador de fluxo concorrente 
Neste tipo de secador o fluxo de ar e de grãos, tem  a mesma 

direção e sentido, o grão tem um fluxo vertical des cendente, e o ar 
também, FIG. 5.2 (a). 

Secador de fluxo cruzado 
Neste tipo de secador o fluxo de ar é horizontal e 

perpendicular ao fluxo de grãos que é vertical, FIG . 5.2 (c). 

Secador de fluxo contra-corrente 
Neste tipo de secador o fluxo de ar e de grãos, tem  a mesma 

direção e sentidos contrários, o grão tem um fluxo vertical 
descendente, e o ar um fluxo vertical ascendente, F IG. 5.2 (b). 

Secador de fluxo misto 
Neste tipo de secador o fluxo de ar e de grãos, é u ma 

composição dos outros tipos de fluxos, FIG. 5.2 (d) . 

 
Figura 5.2 – Tipos de fluxos de ar na câmara de sec agem 

Quanto ao sistema de ventilação 

Secadores insuflados 
Nestes secadores, o ar aquecido proveniente da forn alha, passa 

pelo rotor do ventilador antes de ter contato com o s grãos. O 
ventilador fica localizado entre a fornalha e a câm ara de secagem do 
secador 

Secadores succionados 
Nestes secadores, o ar aquecido proveniente da forn alha, passa 

pelo rotor do ventilador depois de ter contato com os grãos. O 
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ventilador fica localizado depois da câmara de seca gem; isto é, a 
câmara de secagem fica entre a fornalha e o ventila dor. 

Quanto aos sistemas de controle 

Secador de controle manual 
Nos secadores de controle manual, os dispositivos d e controles 

são: a temperatura do ar de secagem na entrada e na  saída do secador, 
além da determinação da umidade dos grãos, realizad a manualmente. A 
decisão e a regulagem da velocidade de descida dos grãos, e aumento 
das temperaturas estão completamente a cargo do ope rador. 

Secador com controle automático 
Este secador dispõe de um sistema eletrônico de con trole da 

umidade de entrada e saída dos grãos, permitindo a descarga automática 
na umidade pré-estabelecida. Outro sistema de autom ação, também 
disponível no mercado, executa a descarga dos grãos  na umidade 
desejada operada inteiramente por equipamento, que utiliza como 
sistema o diferencial de temperatura do ar de entra da no secador e na 
saída. Os dois sistemas também controlam automatica mente a temperatura 
do ar de secagem. 

2.3  Terminologia 

Capacidade estática de um secador 

É o volume de grãos que o secador pode conter (em s acos ou m 3). 
Especificam-se os secadores intermitentes comerciai s,pela sua 
capacidade estática: p.ex. um secador intermitente 500, tem uma 
capacidade estática de 500 sacos. 

Capacidade de secagem de um secador 

A capacidade de secagem de um secador é peso de grã os secados 
na unidade de tempo, considerados na entrada do sec ador (t/h, 
sacos/dia). Especificam-se os secadores contínuos c omerciais, pela sua 
capacidade de secagem: p.ex. um secador contínuo 40 , seca 40 toneladas 
de grão por hora de 18 para 13% de umidade BU.  

Carga mínima de um secador 

A carga mínima de um secador é o volume estático mí nimo que o 
secador deve conter para secar, cobre a câmara de s ecagem do secador; 
no secador intermitente é aproximadamente 20% da su a capacidade 
estática, e no contínuo cerca de 95% da sua capacid ade estática. 

Tempo de carga e descarga de um secador 

É o tempo gasto para encher e/ou esvaziar o secador , é função 
da capacidade do elevador. No secador intermitente este tempo deve ser 
de ± 15 minutos, e no secador contínuo ± 1 hora. 

Tempo de secagem 

É o tempo gasto na operação de secagem, aumenta com  a redução 
da umidade dos grãos, FIG. 5.3. 
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Figura 5.3 – Tempo de secagem de aveia, segundo Hol man  

Temperatura da massa de grãos 

É a temperatura em que se encontram os grãos na câm ara de 
secagem. Se esta temperatura for maior que 45°C, pr ejudica a 
germinação da semente; e se for maior que 70°C, inv iabiliza o 
processamento comercial. 

Temperatura de secagem 

É a temperatura em que o ar aquecido entra na câmar a de secagem 
do secador. 

3  TIPOS DE SECADORES 

3.1  Secador estacionário 

O secador estacionário, ou de leito fixo, FIG. 5.4,  geralmente 
é um silo cilíndrico com fundo de chapa perfurada, por onde insufla-se 
através de um ventilador, o ar aquecido por uma fon te qualquer de 
calor. O produto a ser secado permanece em repouso no interior do 
secador. 

 
1 - camada de grãos 
2 – fonte de calor 
3 – ventilador 
4 – espalhador de grãos 
5 – base do silo secador 
6 – silo secador 

Figura 5.4 – Silo secador e suas partes 
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Dos sistemas forçados ou artificiais, o sistema est acionário é 
o único que pode utilizar ar não aquecido. O sistem a estacionário de 
secagem, com ar sem aquecimento, depende das condiç ões psicrométricas 
do ar ambiente e é muito lento, tendo como agravant e, além da 
morosidade e do baixo fluxo operacional, o risco de  desenvolvimento 
microbiano durante o processo. 

A secagem com ar forçado sem aquecimento depende, 
principalmente, do equilíbrio higroscópico, que por  sua vez depende da 
umidade relativa e da temperatura do ar ambiente. E mbora estes 
parâmetros não permaneçam constantes, os valores mé dios das 
temperaturas e das umidades relativas durante o per íodo de secagem 
determinam o grau de umidade final do produto. Outr o fator importante, 
é o fluxo de ar utilizado, que irá determinar o tem po de secagem. 
Quando se aumenta o fluxo de ar, uma maior quantida de de água é 
retirada da massa de grãos; portanto, a velocidade da frente de 
secagem é proporcional ao fluxo de ar. Quando a umi dade relativa do ar 
for, em média, inferior a 70%, fluxos de ar ambient e adequadamente 
escolhidos, sem qualquer aquecimento (apesar do aqu ecimento do ar, ao 
passar pelo ventilador, ser de + 1°C para cada 60 m m de H 2O de pressão 
estática) é o suficiente para secar o produto. 

A secagem a baixas temperaturas utiliza o ar que nã o é aquecido 
acima das condições ambientais e o faz passar atrav és da massa de 
grãos com o calor que contém. 

A demanda de energia, para movimentação do ar, para  a secagem 
estacionária com ar pouco aquecido, é maior do que a demanda de 
energia para o aquecimento do ar de secagem. 

Devido ao longo período de contato dos grãos com o ar, não pode 
empregar altas temperaturas porque há uma forte ten dência à isotermia 
ar-grão na operação; por isso, a temperatura se sec agem recomendada é 
de até 40 oC, para camadas não superiores a 80-120 cm. 

A secagem estacionária deve ser melhor estudada e o s seus 
usuários devem ser alertados a respeito dos problem as de gradiente de 
umidade dos grãos, bem como das possíveis diferença s de qualidade 
finais apresentadas por eles quando secados em pont os distintos do 
secador. 

Um aspecto interessante desse secador é sua versati lidade, 
podendo secar grãos e sementes em geral, como milho  em espiga, feijão 
em rama, raspa de mandioca, feno e outros. A altura  do lote pode 
variar, mas, normalmente, deve situar-se entre 0,8 e 1,20 metro; acima 
desta faixa de altura, poderá acarretar problemas, como alto gradiente 
de umidade. Além disso, é necessário revolver perio dicamente a massa 
de grãos para que a secagem seja uniforme. Assim, s e a camada for 
muito espessa, torna-se mais difícil o revolvimento  manual. 

A operação do secador de camada fixa é simples, emb ora exija 
alguns cuidados. A movimentação do produto em inter valos de tempo 
predeterminados é uma operação importante para evit ar a 
desuniformidade na umidade final do produto. 

Este sistema de secagem tem baixo custo operacional , baixo 
investimento inicial; o armazenamento poderá ser fe ito no próprio silo 
secador, quando se utiliza o silo convencional adap tado, mas devido ao 
alto gradiente de umidade ao longo da camada de grã os, a baixa 
capacidade de processamento devido à espessura da c amada, ser inferior 
a 1,20 m, apresenta um alto número de horas de seca gem, o que provoca 
danos latentes bastante acentuados nos grãos, apesa r de os danos 
imediatos serem pequenos. 
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Tipos de secagem 

Secagem com ar aquecido 

Secagem com ar natural 
Os dois tipos de secagem acima citados podem ser re alizados em: 

• Secagem em camadas: operação em que se seca uma cam ada de no 
máximo 1,20 metros de grãos por vez no silo 

• Secagem em camadas sobrepostas: operação em que as camadas 
são secas umas sobre as outras 

Seqüência da secagem em silos em camadas 

• carregar o silo com grãos com umidade máxima de 20% BU, nunca 
com mais de 22% 

• limpar bem os grãos 

• evitar misturar grãos com umidades diferentes 

• ligar ventilador do silo sempre que a camada atingi r 30 cm, 
ou antes de 12 horas 

• encher o silo até a camada de 1,20 metros 

• nivelar a massa de grãos 

• abrir as saídas de ar do silo(respiro) 

• após a secagem da camada, descarregar o silo e repe tir o 
processo. 

Dimensionamento de um silo secador 

Dimensiona-se da mesma maneira que um silo aerador (item 2.11; 
p. 193), mudando-se apenas as vazões específicas co nforme TAB. 5.3 e 
5.5, isto é, calcula-se a vazão de ar necessária pa ra a secagem, a 
perda de carga no sistema de secagem, a fonte de aq uecimento, etc. 

Secagem com ar aquecido, baixa temperatura 

Tabela 5.3 – Vazão específica para secagem em silos  com ar aquecido 

Vazão específica 
Umidade dos grãos (%bu) 

m3ar/h.m 3grão m 3ar/min.m 3grão 
< 15 60 1 

15 a 18 96 1,6 
18 a 20 144 2,4 
20 a 22 192 a 288 3,2 a 4,8 

> 22 não usar silo não usar silo 

Tabela 5.4 – Temperatura do ar para a secagem estac ionária 

Umidade relativa do ar ambiente (%) Temperatura do ar de secagem (°C) 
abaixo de 40 2,8° acima da temperatura ambiente 

entre 40 e 75 5,6° acima da temperatura ambiente 
Acima de 75 8,4° acima da temperatura ambiente 

Nota: O ar de secagem, independentemente da TAB. 5. 4, não deve ser aquecido acima de 38°C. 

A quantidade de calor necessária para a secagem é c alculada 
pela Equação 5.1. 

Q = 0,286 × V × ∆t (5.1) 
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onde: 
Q = quantidade de calor em Kcal/h 
V = vazão de ar em m 3/h 
∆t = diferença de temperatura do ar t f  - t i  

Secagem com ar natural 

Tabela 5.5 – Vazão específica para secagem estacion ária com ar natural 

Vazão específica 
Umidade dos grãos (bu) 

m3ar/h.m 3grão m 3ar/min.m 3grão 
15 48 0,8 

16 a 22 144 2,4 

3.2  Secador intermitente 

O secador intermitente é um equipamento constituído  de duas 
câmaras: uma de secagem, onde ocorrem as trocas de energia e de 
matéria durante o contato do ar insuflado, FIG. 5.5  (b) ou succionado, 
FIG. 5.5 (a) com o grão; e outra de equalização, on de os grãos 
permanecem sem contato com o ar de secagem. Na câma ra de secagem, o ar 
cede energia térmica, se resfria, e absorve na form a de vapor, a água 
periférica que evapora do grão. Na câmara de equali zação, o repouso 
permite que a água mais interna do arroz migre para  a sua periferia, 
predominantemente por difusão. Dependendo do modelo  de secador 
(relação de volumes entre as câmaras de secagem e e qualização), do 
fluxo e da temperatura do ar de secagem, do fluxo d o grão e da 
velocidade de secagem imprimida durante a operação,  a relação entre o 
tempo de exposição do grão ao ar aquecido e o tempo  de repouso será 
maior ou menor (relação de intermitência), sendo en contradas nas 
unidades de beneficiamento, relações bastante diver sas, tipo 1:15, 
1:10, 1:6 e 1:2, sendo classificados, por alguns au tores, como 
secadores intermitentes rápidos ou intermitentes le ntos. 

      
(a) (b) 

Figura 5.5 – Secador intermitente 
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Segundo vários autores, a vazão específica recomend ada para a 
secagem em secadores comerciais de alta temperatura  de bandejas ou 
cavaletes, de fluxo misto varia entre 1478 e 3260 m 3 ar/h/m 3 de grão, e 
para a secagem em secadores comerciais de alta temp eratura de chapas 
perfuradas de fluxo cruzado varia entre 3770 e 6100  m3 ar/h/m 3 de grão. 

Desde que a temperatura do ar de secagem não seja m uito 
elevada, normalmente não superior a 115 oC, nem muito baixa, normalmente 
não inferior a 70 oC, este é um sistema que permite obter bons 
resultados, embora exija maiores investimentos e us o de tecnologia 
mais sofisticada do que o estacionário. A secagem i ntermitente pode 
utilizar temperaturas na entrada do secador, de 70 oC a 100 oC, quando o 
grão estiver muito úmido, e de até 120 oC, no final do processo. Pelas 
características técnicas, operacionais e econômicas , o sistema 
intermitente é o mais recomendável para a secagem d o arroz, devendo 
ser evitada a remoção brusca de água, que deve ser harmônica durante 
todo o processo, com temperatura do ar de secagem d e, no máximo, 110 oC, 
para evitar os danos térmicos e mecânicos nos grãos . 

A secagem com temperaturas crescentes do ar é uma o peração mais 
branda do que a secagem com temperatura constante, e ocasiona menores 
prejuízos físico-químicos e biológicos aos grãos, p ois a evaporação e 
a migração interna da água é mais equilibrada e a v elocidade de 
remoção de água é menor, como também são menores as  temperaturas 
atingidas pela massa de arroz durante a secagem.  

As condições psicrométricas do ar de secagem são de pendentes 
das alterações hidrotérmicas verificadas na operaçã o, e independentes 
das relações de intermitência entre as câmaras de s ecagem e de 
equalização. 

Para um mesmo manejo térmico, aumentando a relação de 
intermitência entre as câmaras de secagem e a de eq ualização, aumenta 
o tempo de secagem e o consumo de energia para o aq uecimento do ar de 
secagem, mas diminui o consumo de energia por quant idade de grãos 
secados. 

A relação de intermitência interfere mais do que o manejo 
térmico do ar, na taxa horária de secagem dos grãos  durante a operação. 

A demanda de energia, para movimentação dos grãos e  do ar, para 
a secagem no secador intermitente, é pequena em rel ação à demanda de 
energia para o aquecimento do ar de secagem. 

Partes e sistemas de um secador intermitente 

 
Figura 5.6 – Corte de um secador intermitente 
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Câmara de repouso ou equalização 
É a parte do secador onde os grãos não se encontram  sob ação do 

ar aquecido, FIG. 5.7. 

 
Figura 5.7 – Câmara de repouso de um secador interm itente 

Câmara de secagem 
É a parte do secador onde os grãos se encontram sob  ação do ar 

aquecido: podendo ser de cavalete, bandeja, chapa p erfurada. 
Nos secadores comerciais, em cada passagem pela câm ara de 

secagem o grão perde 0,5 ponto de umidade e este pa ssa 4 vezes por 
hora pela câmara. Portanto, o secador intermitente baixa 2 pontos por 
hora de umidade, FIG. 5.8. 

      
Figura 5.8 – Câmara de secagem de um secador interm itente 

Sistema de carga e descarga 
É o conjunto que regula a carga e a descarga dos gr ãos no 

secador e faz com que a massa de grãos flua uniform emente. 
Este sistema pode ser de válvulas rotativas, bandej as vai-e-

vem, FIG. 5.9 (b), meia-lua, FIG. 5.9 (a), etc. 
O elevador, que deve possuir uma capacidade horária  de quatro 

vezes a capacidade estática do secador, a rosca ou correia ou cano de 
ligação inferior de retorno do secador, também faz parte deste 
sistema. 

      
(a) (b) 

Figura 5.9 – Sistemas de descarga de um secador int ermitente 
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Sistema de movimentação e aquecimento do ar 
É o conjunto que permite o aquecimento do ar na for nalha, e faz 

com que este ar seja succionado da fonte de calor e  atravesse a massa 
de grãos dentro da câmara de secagem. 

Fazem parte deste sistema o ventilador, os registro s de ar, as 
curvas de calor, o revestimento do secador; FIG. 5. 8. 

Estrutura de sustentação 
É a parte do secador responsável pela estabilidade do secador, 

e a transmissão de todo o carregamento do secador p ara as bases; FIG. 
5.6, 5.8. 

Passos para a operação de secagem, num secador inte rmitente 

• acender fornalha 

• ligar o elevador e carregar o secador 

• aumentar o abastecimento de combustível para que o ar de 
secagem no termômetro da câmara de secagem acuse 10 0o C, com 
o registro de ar frio aberto 

• ligar sistema de descarga 

• ligar ventilador 

• controlar temperatura de secagem (manter em 100 o C) através 
do registro de ar frio 

• circular tantas vezes quanto o necessário, até que a umidade 
dos grãos atinja o teor desejado 

• desligar o ventilador 

• abrir todos os registros de ar frio; no caso da sec agem de 
arroz, o registro de ar frio poderá ser aberto em 5 0% no 
máximo, para que o choque térmico seja evitado  

• circular o produto no secador e, após, inverter reg istro da 
cabeça do elevador para executar a descarga dos grã os 

Interrupção da secagem 

• desligar ventilador 

• fechar sistema de descarga 

• desligar elevador 

Procedimentos em caso de incêndio no secador 

Causas de incêndio: 

• grão muito sujo, o que acarreta má circulação dentr o do 
secador 

• sistema de descarga inoperante 

• fornalha com problemas (falta de quebra chamas, mal  
dimensionada, etc) 

• vazão de ar nos dutos de ar quente com velocidade a lta, maior 
do que 10m/s  

Para que haja fogo, é preciso que estejam presentes  os três 
elementos: combustível, oxigênio (comburente) e tem peratura de 
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ignição, o que significa que, faltando apenas um de les, é o suficiente 
para que não haja fogo. 

A FIG. 5.10 mostra o triângulo do fogo, com os elem entos 
indispensáveis. 
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TRIÂNGULO
DO FOGO

RESFRIAMENTO ABAFAMENTO ISOLAMENTO

C

EXTINÇÃO DO FOGO

C

 
Figura 5.10 – Triângulo de fogo 

No caso de princípio de incêndio em secadores agríc olas, não se 
utiliza água para apagar o fogo, porém, procura-se eliminar um dos 
três elementos do triângulo, o que for mais fácil. 

Neste caso, vamos eliminar ou diminuir o oxigênio, procedimento 
que se denomina abafamento, desligando os ventilado res do secador, 
abafando a fornalha e abrindo o registro da chaminé  e as portas de 
alimentação de lenha. 

Em seguida, interromper a carga e descarregar o sec ador, que 
vem a ser eliminar o combustível (os grãos), proces so que se chama 
isolamento. 

Existe ainda uma outra opção, que é a do resfriamen to, sendo 
esta opção não recomendável, porque umedeceria os g rãos. 

O que fazer 

• desligar ventilador 

• fechar todas entradas de ar 

• descarregar secador 

• desligar motores elétricos 

• NÃO JOGAR ÁGUA 

• limpar muito bem o secador antes de carregá-lo nova mente 

Cuidados com o secador 

Na primeira carga da safra, antes de secar, carrega r o secador 
com, no máximo, 5 sacos de grãos, e deixar circular  por ± 30 minutos. 

Limpar o secador após cada dia de trabalho, ou semp re que 
interromper a secagem. 

Lubrificar semanalmente as peças móveis do secador,  exceto os 
mancais, cuja revisão deve ser feita a cada 15 dias . 
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Perspectiva de uma instalação padrão para secador 
intermitente 

 
Equipamentos 
1 - Elevador do secador 
2 - Silo de descarga 
3 - Elevador da MAP 
4 - Silo de verde limpo 
5 - Elevador da moega 
6 - Secador 
7 - Máquina de ar e peneiras (MAP) 
8 - Moega 
9 - Fonte de calor 

Fluxograma 

8 5 7 3 4 1 2

6  
Figura 5.11 – Instalação de um secador intermitente  

3.3  Secador contínuo 

Os secadores contínuos são constituídos por uma est rutura com 
pelo menos duas câmaras, uma de secagem propriament e dita e outra de 
resfriamento, podendo haver uma outra, intermediári a, neutra, colocada 
entre as duas. O ventilador pode ser superior, FIG.  5.12 (a) ou 
inferior, FIG. 5.12 (b). 

Neste sistema, os grãos ingressam úmidos, mantêm co ntato com ar 
aquecido na primeira câmara, se aquecem e secam. Ao  passarem pela 
segunda câmara, tomam contato com ar à temperatura ambiente, quando 
são resfriados. O contato ar-grão e o processo ocor rem de forma 
ininterrupta. A entrada de grãos úmidos e a saída d e grãos secos e 
resfriados são constantes e simultâneas. 

Para o arroz, só deve ser utilizado em condições mu ito 
especiais, pela sensibilidade deste grão a danos e choques térmicos. 

Para o arroz, o secador deve operar por cargas, red uzindo a 
umidade para 13%. Comparado com outros grãos, a sec agem do arroz 
apresenta limitações a serem consideradas: a textur a da casca que o 
envolve; o sistema de secagem não deve ser contínuo ; a necessidade da 
utilização de baixas temperaturas do ar de secagem;  a diferença de 
peso específico; a alta umidade com que é colhido. 
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(a) (b) 

Figura 5.12 – Secador contínuo 

Partes e sistemas de um secador contínuo 

      
(a) (b) 

Figura 5.13 – Corte de um secador contínuo 

Câmara de carga 
É a parte do secador situada sobre a câmara de seca gem, FIG. 

5.14, onde os grãos não se encontram sob ação do ar  aquecido. Nesta 
câmara está localizado o cano de retorno ou “ladrão ”, que permite a 
saída os grãos em excesso durante a secagem, e o co ntrolador de nível, 
que tem a finalidade de desligar a descarga sempre que faltar grãos na 
parte superior da câmara de secagem, FIG. 5.15; qua ndo o nível de 
grãos é o (1), fecha o contato elétrico e aciona o mecanismo de 
descarga; quando os grãos atingem o nível (2), abre  o contato e 
desliga o mecanismo de descarga. 
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Figura 5.14 - Câmara de carga 

 
Figura 5.15 - Controle de nível 

Câmara de secagem 
É a parte do secador onde os grãos se encontram sob  ação do ar 

aquecido, FIG. 5.16 (a): podendo ser de cavalete, b andeja, chapa per-
furada. Considera-se que em cada passagem pela câma ra de secagem o 
grão perde 5 pontos de umidade, passando uma única vez. Sua capacidade 
estática deve ser a mais aproximada possível da cap acidade horária de 
secagem do secador. 

câmara de secagem

câmara de resfriamento

     
(a) (b) 

Figura 5.16 – Câmara de secagem e resfriamento, e f luxo do ar dentro das câmaras 

Câmara de resfriamento 
É a parte do secador situada sob a câmara de secage m, FIG. 5.16 

(a) onde os grãos são resfriados em aproximadamente  5°C pela passagem 
de um fluxo de ar natural. Seu volume é de 1/3 da c apacidade estática 
da câmara de secagem. 

Nota.: Na FIG. 5.16 (b), vemos o fluxo do ar dentro  da câmara de 
secagem ou da câmara de resfriamento. O ar entra po r uma fileira 
horizontal de cavaletes, e sai da câmara subindo (s istema contra-
corrente) ou descendo (sistema concorrente), fazend o com que o ar 
atravesse a camada de grãos com espessura na ordem de 20 centímetros. 
Neste trajeto na câmara de secagem e resfriamento é  que se dá a 
transferência de calor e massa entre o ar e os grão s; na primeira, o 
ar aquece os grãos e leva sua umidade; na segunda, só há troca de 
calor resfriando os grãos. 
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Sistema de carga e descarga 
É o conjunto que regula a carga e a descarga do sec ador e faz 

com que a massa de grãos flua uniformemente. Como e xemplos de sistemas 
de descarga, FIG. 5.17, citamos: válvulas rotativas  (a), bandejas vai-
e-vem (b), etc. Podemos considerar o elevador, que deve possuir uma 
capacidade horária igual à capacidade de secagem ho rária do secador, a 
rosca ou correia ou cano de ligação inferior do sec ador, como 
integrantes destes sistemas. 

     
(a) (b) 

Figura 5.17 – Sistemas de descarga 

Sistema de aquecimento e movimentação de ar  
É a parte do secador responsável pelo aquecimento e  

movimentação do ar desde a fonte de aquecimento do ar até a saída do 
secador; é constituída pelos difusores de entrada e  saída do ar nas 
câmaras de secagem e resfriamento, os registros de ar e o ventilador; 
FIG. 5.12 e 5.13. 

Estrutura de sustentação 
É a parte do secador responsável pela estabilidade do secador, 

e a transmissão de toda a carga do secador para as bases; FIG. 5.12, 
5.13, 5.17 (a). 

Passos para a operação de secagem, num secador cont ínuo 

• acender fornalha 

• ligar o elevador para carregar o secador 

• subir fogo da fornalha até o termômetro da câmara a cusar 
100 oC 

• ligar sistema de descarga 

• ligar ventilador 

• controlar temperatura de secagem através dos regist ros de ar 
frio, nunca ultrapassando 110 oC 

• circular tantas vezes quanto o necessário até que a  umidade 
dos grãos seja a final 

• inverter o registro de descarga e iniciar a secagem  contínua 
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4  BALANÇO TÉRMICO DE SECADORES DE GRÃOS 
VEGETAIS 

4.1  Dimensionamento pela transmissão de calor 

Fatores a considerar 

• peso do material a ser secado 

• teor de umidade inicial do produto a ser secado 

• teor de umidade final do produto a ser secado 

• temperatura máxima a que o grão pode ser submetido 

• temperatura e umidade do ar externo. 

Fórmula de cálculo da quantidade de calor necessári a para a 
secagem 

A Equação 5.2, se compõe de três parcelas: 

• quantidade de calor necessária para elevar a temper atura dos 
grãos e da água que o impregna, até a temperatura d e 
regime.(calor sensível) 

• quantidade de calor necessária para vaporizar a águ a.(calor 
latente) 

• perdas térmicas do sistema 
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 −=  (5.2)  

onde: 
Q = quantidade de calor em kcal 
W = peso de entrada do produto a ser secado em kg 
hi = teor de umidade inicial %BU 
hf = teor de umidade final %BU 
Cm = calor específico do produto a ser secado (grão  ∼ 0,47 kcal/kg°C) 
CH2O = calor específico da água (1 kcal/kg°C) 

r = calor latente d'água (568 kcal/kg°C a 50°C) 
te = temperatura de exercício (50°C) 
ta = temperatura inicial do produto 
P = perdas ∼ 30%  

Nota.: Se a capacidade estática da câmara de secage m for igual a W, a 
quantidade de calor em kcal/h é igual a Q. 

Se a capacidade estática da câmara de secagem for i gual a Y, a 

quantidade de calor em Kcal/h é igual a 
Y

WQ ×
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5  VAZÃO DE AR PARA A SECAGEM 

A vazão de ar aquecido necessária para a secagem é dada pela 
Equação 5.1. 

Q = 0,286 × V × ∆t (5.1) 

onde: 
Q = quantidade de calor kcal/h 
V = vazão de ar m 3 de ar por hora 

∆t= diferença de temperatura com que deve ser aqueci do o ar  

6  PERDA DE CARGA NO SECADOR 

Devemos calcular a perda de carga em cada trecho qu e o ar 
percorre, desde a entrada na fornalha até ser jogad o no ambiente, 
conforme o estudado no Capítulo II, item 9.4, p. 51 . 

Podemos considerar, para efeitos práticos, que a pe rda de carga 
está em torno de 50 a 60 mm H 2O, assim distribuído: 

• perda de carga na camada de grãos(camada 20 cm) ± 1 0 mm H2O 

• perda de carga na fornalha ± 20 mm H 2O 

• perda de carga nos cavaletes ± 15 mm H 2O 

• perda de carga nos dutos de ar quente e revestiment os ± 15 mm 
H2O 

• perda total ± 60 mm H 2O 

Nota.: Se o ventilador fornece uma pressão estática  maior que a perda 
de carga do sistema, teremos um desperdício de ener gia, além de um 
arraste de grãos pelo aumento da vazão; caso contrá rio, isto é, se o 
ventilador fornece pressão estática menor que a per da de carga do 
sistema, a vazão ficará baixa, o que acarretará def iciência na 
secagem. 

7  RENDIMENTO DO SECADOR 

O rendimento do secador é calculado pela Equação 5. 4. 

100×−=
Ta

TfTsη  (5.3) 

onde: 
η = rendimento em percentual 
Ts = temperatura do ar de secagem 
Tf = temperatura do ar de saída  
Ta = temperatura ambiente 
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Exemplo 5.1 

Calcular a quantidade de calor e a vazão do ventila dor, 
necessária para secar 40 T/h de soja de 18 para 13%  Bu em um secador 
contínuo com as capacidades abaixo descritas, e o a r aquecido de 20 a 

100oC, com uma umidade relativa inicial de 70%. 
Dados volumétricos do secador: 
Câmara de secagem 48,8 m 3 = 39ton 
Câmara de carga 10,0m 3 = 8ton 
Câmara de resfriamento 28,8 m 3 = 23ton 
Capacidade estática = 87,6m 3. 

Cálculo pela transmissão de calor 

Cálculo da quantidade de calor para a secagem sem p erdas  
Aplicando Equação 5.2 
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Q = 1.986.526 kcal 

Cálculo da quantidade de calor para a secagem com p erdas 
Arbitrando as perdas em 30%  
Q = 1986526 × 1,3 = 2.582.484 kcal  

Q = 2.582.484 × 
39

40
 = 2.648.702 kcal/h 

Cálculo da vazão de ar para a secagem 
Aplicando Equação 5.1, e aquecendo o ar de 20 a 100 °C 
Q = 0,286 × V × ∆t 
2.6482.702 kcal/h = 0,286 × V × (100 - 20) 
V = 115.765 m 3 de ar/hora 

Cálculo da quantidade de calor para resfriar os grã os 
Aplicando Equação 9.4, e resfriando a massa de grão s em 5°C 

Q = m × Cm × ∆t (5.4) 

onde: 
Q = quantidade de calor a ser retirada em kcal/h 
m = massa de grãos a ser resfriada em kg 
Cm = calor específico da massa de grãos 
∆t= diferença de temperatura com que deve ser resfri ado a massa de grãos 

O peso de grãos a ser resfriado é calculado pela Eq uação 1.6 
Pf (100 – Uf) = Pi (100 – Ui) 
Pf (100 – 13) = 40000 (100 – 18) 
Pf = 37.700 kgf que no sistema MKS é igual à massa de 37.700 kg 
Q = 37700 × 0,47 ×(-5) = - 88595 kcal 

Q = 88595 × 
39

40
 = - 145.219 kcal/h 

Cálculo da vazão de ar para o resfriamento 
Aplicando Equação 9.1, e aquecendo o ar de 20 a 35° C 
Q = 0,286 × V × ∆t 
-145.219 = 0.286 × V × (20 - 35) 
V = 33.851 m 3 de ar/hora 

Vazão do ventilador 
V = 115.765 + 33.851 = 149.616 m 3 de ar/hora 
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Cálculo pelo gráfico psicrométrico 
Usando o gráfico da FIG. 1.9, p. 30 

Cálculo da quantidade de água a evaporar, Equação 1 .6 
Pf (100 - hf) = Pi (100 - hi) 
Pf (100 - 13) = 40 (100 - 18) 
Pf = 37,7 T de soja 
Portanto , o peso de água a evaporar é 2.300 Kg ou 2.300.000 g 

de H 2O 

Propriedades do ar nas condições iniciais 20 oC e 70% UR, obtidas do 
gráfico; FIG. 1.9 

Conteúdo de vapor d'água = 10,3 gramas de vapor/kg de ar seco 
Entalpia da mistura = 11,1 kcal/kg de ar seco 

Nota.: A variação de entalpia num processo isobáric o é igual à 
variação de energia do processo, i.é: 11,1 Kcal é a  quantidade de 
calor necessária para aquecer de 0 a 20 oC 1 kg de ar seco e transformar 
10,3 gramas de água a 0°  em vapor a 20 oC. 

Propriedades do ar, ao ser aquecido para 100 oC 
Conteúdo de vapor d'água, não se altera = 10,3 gram as de 

vapor/kg de ar seco 
Umidade relativa do ar = 2% 
Entalpia da mistura = 30,5 kcal / kg de ar seco 

Nota.: A variação de entalpia de 19,4 kcal/kg (30,5  - 11,1) representa 
a energia necessária para aquecer 1 kg de ar seco c om 10,3 g de vapor 
d'água de 20 a 100°C. 

O ar a 100°C e 2% de UR é usado para evaporar a águ a dos grãos, 
se considerarmos as perdas nulas (utópico), todo o calor cedido pelo 
ar será usado para a secagem; i.é: haverá um exato equilíbrio entre o 
calor cedido pelo ar e o recebido pelos grãos sob f orma de calor 
latente de vapor d'água, até o ar ficar saturado(10 0%UR), segundo a 
isoentálpica de 30,5 Kcal / Kg de ar seco. 

Propriedades do ar no fim do processo, desprezando- se as perdas 
Umidade relativa = 100% 
Conteúdo de vapor d'água = 36,5 gramas de vapor / k g de ar seco  
Temperatura = 35°C 

Nota.: Do acima verificado, concluímos que cada kg de ar seco a 100°C, 
evaporará, esfriando até 35°C, 26,2 gramas de água (36,5 - 10,3). 

Cálculo da quantidade de calor para a secagem sem p erdas 
19,4 kcal são consumidas para evaporar...........26 ,2 g de água 
X kcal serão consumidas para evaporar.......2.300.0 00 g de água 
X= 1.703.053 kcal 

Cálculo da quantidade de calor para a secagem com p erdas 
Considerando-se as perdas térmicas em 56% 
Q = 1.703.053 kcal × 1.56 = 2.648.702 kcal 
Q = 2.648.702 kcal 



 

 

VI 
UNIDADES 

ARMAZENADORAS DE GRÃOS 
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1 INTRODUÇÃO 

As unidades armazenadoras de grãos são instalações destinadas a 
receber a produção de grãos, conservá-los em perfei tas condições, e 
redistribuí-los posteriormente. 

No armazenamento, além das alterações decorrentes d o 
metabolismo do próprio grão, há o metabolismo de mi crorganismos 
associados, principalmente fungos cujos principais danos causados são 
mudanças de coloração, desgaste das reservas nutrit ivas, alterações na 
estrutura dos carboidratos, lipídeos, proteínas e v itaminas, produção 
de toxinas, aquecimento dos grãos, exalação de odor es desagradáveis e 
presença dos próprios microrganismos, com redução d a capacidade 
germinativa e de vigor das sementes e aumento de de feitos nos grãos. 

O tipo de manutenção a aplicar, sua periodicidade e  
intensidade, depende dos resultados obtidos nos tes tes de controle de 
qualidade efetuados ao longo do período de armazena mento. As 
variáveis, como umidade relativa e temperatura do a r, umidade e 
temperatura do grão, grau de desenvolvimento de mic rorganismos, de 
insetos, de ácaros, a presença de roedores e a vari ação de acidez do 
óleo, entre outras, devem ser consideradas. 

É sabido que a qualidade dos grãos não pode ser mel horada, pode 
ser apenas preservada durante o armazenamento. Uma massa de grãos, que 
apresenta baixa qualidade inicial, poderá ter, no m áximo, mantidas 
suas características. 

Em função da localização e, também, de algumas cara cterísticas 
técnicas, as unidades armazenadoras de grãos classi ficam-se em: 

Produtora 

São unidades versáteis, geralmente unitárias, que s ó recebem 
produtos de lavoura, localizadas no meio rural, de baixa cadência 
operacional, e alto investimento em pré-armazenamen to. 

Coletora 

São unidades localizadas no meio rural ou no seu en torno, e 
servem a vários produtores. Sua cadência operaciona l é mais alta do 
que as produtoras, e o investimento no pré-armazena mento também é 
alto. As cooperativas agrícolas são exemplos destas  unidades. 

Subterminal 

São unidades de cadência operacional alta, com baix o 
investimento em pré-armazenamento e, geralmente, ar mazenam os produtos 
acabados das unidades produtoras ou coletoras. Loca liza-se em pontos 
estratégicos do sistema viário, geralmente em entro ncamentos rodo e/ou 
ferro e/ou hidroviário, para baixar os custos de tr ansporte. 
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Terminal 

São as unidades com alta cadência operacional, de b aixo ou 
nenhum investimento em pré-armazenamento ou conserv ação. Localiza-se 
junto aos portos para exportação de grãos, ou nos g randes centros 
consumidores para consumo imediato. 

Nota.: No Brasil a armazenagem em nível de produtor  é muito baixa, 
estando em torno de 5% da produção, enquanto na Fra nça está ao redor 
de 30%, na Argentina 35% e no Estados Unidos, 62%. Isto é decorrente 
de uma carência de planejamento global em nível de armazenamento, em 
nosso país, além de uma baixa transferência das nov as tecnologias 
geradas ou adaptadas para os agricultores. Aqui a e volução das 
estruturas armazenadoras se dá das terminais, subte rminais, coletoras 
e por último nas produtoras, enquanto nos outros pa íses citados é o 
inverso, isto é, inicia nas produtoras. Em conseqüê ncia disto, nos 
Estados Unidos as perdas de grãos ficam em torno de  3 a 5%, e as 
nossas no Brasil em torno de 20%. A armazenagem em nível de produtor é 
uma atividade de grande importância para a diminuiç ão das perdas de 
grãos, pois, como diz a sabedoria popular: “quem me lhor cuida o 
produto é o próprio dono”. 

Em função da quantidade e maneira com que os grãos são 
manipulados e armazenados, as unidades armazenadora s podem ser dos 
seguintes tipos: 

Unidades de armazenagem convencional 

A armazenagem convencional, de grandes volumes util izados no 
Brasil, usa estruturas como armazéns e/ou depósitos  de construção 
relativamente simples, de alvenaria na quase totali dade, com o 
acondicionamento dos grãos em sacaria, FIG. 6.1. Co mo não aceita 
automatização no manuseio, nem o controle da qualid ade durante o 
armazenamento, por termometria, a armazenagem conve ncional para ser 
eficiente, requer grãos secos, locais bem ventilado s e pilhas 
afastadas no mínimo a meio metro das paredes, com a ltura entre 4,5 e 
5,5 metros, comprimento de 19 metros, no máximo, po r questões de 
segurança e de operação. 

 
Figura 6.1 – Parte interna de um armazém convencion al 
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Neste sistema, para se manter a qualidade dos grãos  durante o 
período de armazenamento, como não é possível fazer  a aeração, os 
grãos devem ser armazenados com cerca de 1 % a meno s de umidade do que 
a admitida para silos aerados. 

A perda de peso seco durante o armazenamento conven cional 
depende da variedade, das condições de cultivo, do momento e condições 
de colheita, das condições de pré-armazenamento e d e armazenamento dos 
grãos, podendo atingir 4%, em um ano, mesmo nas mel hores condições de 
armazenagem. 

A armazenagem de grãos pelo sistema convencional, e xige 
tratamentos e cuidados muito apurados contra pragas  por isto, é 
importante, além do que consta deste trabalho, uma pesquisa em 
literatura apropriada. 

A maior área específica de trocas térmicas e hídric as, o maior 
espectro de contaminação microbiana e ataque de ins etos, ácaros e 
roedores durante o armazenamento, o custo da embala gem e a menor 
operacionalidade são importantes limitações da esto cagem convencional. 

A tradição, a versatilidade de utilização das insta lações, 
permitindo o armazenamento, na mesma construção, de  mais de uma 
espécie e/ou cultivar de grãos, com destinos distin tos, e a utilização 
das edificações para outros fins que não o armazena mento, como a 
guarda de maquinaria agrícola e adubos, caracteriza m o sistema 
convencional, ainda como predominante em nível de p ropriedade rural. 

Unidade de armazenagem a granel 

A armazenagem a granel é mais adequada a grandes qu antidades, e 
se caracteriza pela dispensa do uso de embalagem, u tilizando, para a 
estocagem dos grãos, estruturas como silos, armazén s graneleiros e/ou 
graneleirizados, providos ou não de sistemas de aer ação forçada. Por 
dispensar o uso de sacarias, por reduzir a mão de o bra devido à grande 
mecanização das operações, pelo maior controle da m assa de grãos 
armazenada devido à grande velocidade das operações  com o grão (carga, 
descarga, expurgo, etc.) e pelo aproveitamento do e spaço vertical 
diminuindo a área de armazenamento, este sistema de  armazenagem 
apresenta vantagens em relação ao sistema de armaze nagem convencional. 

O comportamento de grãos pequenos armazenados a gra nel, é 
semelhante para todos os grãos de cereais, diferenc iando-se, em 
relação aos grãos de maior tamanho, principalmente,  pela maior 
tendência à compactação e pela maior resistência à passagem do ar, 
durante a aeração. Tais problemas são corrigidos, a través de intra-
silagem parcial ou total da carga e/ou transilagens  periódicas, 
durante o armazenamento, a cada período de 60 dias ou, no máximo, 90 
dias. A intra-silagem parcial é feita interrompendo -se o carregamento 
do silo, quando a altura da camada de grãos atingir  um terço da altura 
total; com isto, a compactação fica reduzida e os g rãos, que se 
quebraram ao impacto com o piso, são redistribuídos , o que evita sua 
concentração na base do silo e, conseqüentemente, p ossibilita-se maior 
eficiência da aeração. Por outro lado, a quebra de grãos, durante o 
carregamento, pode ser atenuada, ligando-se o venti lador no sentido da 
insuflação, no início da carga. 

Diariamente, durante o armazenamento, a temperatura  deve ser 
controlada pelo sistema de termometria. O aumento d e temperatura da 
massa de grãos requer a adoção de cuidados para o s eu controle. Quando 
essa elevação chegar a 5°C, deve-se acionar a venti lação, até que a 
diferença seja reduzida para 1 a 2°C de forma unifo rme. 
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2  SILOS 

Define-se silo, FIG. 6.2, como sendo uma estrutura isolada, 
projetada para armazenamento de grãos vegetais a gr anel, geralmente de 
forma cilíndrica e construída em concreto ou de cha pas metálicas 
corrugadas ou lisas. 

      
(a) (b) 

Figura 6.2 – Silo para grãos 

A história dos silos metálicos no Brasil, iniciou n os anos 50-
60, foram importadas algumas unidades e outras rece bidas através do 
Projeto Alimentos para a Paz, dos Estados Unidos. N a época, o pouco 
conhecimento destes silos, seu sistema de funcionam ento e a falta de 
tecnologia de como operá-los para a boa conservação  dos grãos, fizeram 
com que os silos adquiridos ou recebidos, não apres entassem resultado 
satisfatório. 

Em quase todos os casos faltaram sistemas de carga e descarga, 
sistema de ventilação e termometria, e em muitos ca sos as bases não 
foram impermeabilizadas, e em outros, o silo foi mo ntado sobre o chão 
batido. Nestas condições, os silos metálicos aprese ntaram más 
condições de armazenagem e ficaram desacreditados. 

Vencidas as resistências naturais dos produtores po r um 
equipamento tão marcado pela ineficácia, os silos m etálicos estão 
sendo produzidos e instalados em larga escala e a s ua versatilidade, 
facilidade de ampliação e qualidade têm sido prefer idos para unidades 
de pequeno, médio e grande porte. 

Classificação dos silos 

• Quanto à aplicação 
Silo pulmão ou de carga 
Silo armazenador 
Silo secador 

• Quanto à forma do fundo 

Silo fundo plano




inclinado

horizontal
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Silo fundo não plano 








piramidal

excêntrico cônico

centrado cônico

 

• Quanto à relação altura(h) base(b) 
Silo vertical h/d > 1 
Silo horizontal h/d < 1 

• Quanto ao material de construção 
Silo metálico (chapa preta ou galvanizada, lisa ou corrugada) 
Silo de concreto 
Silo de madeira 
Silo de alvenaria 

• Quanto à posição relativa do fundo com o nível de r eferência 
Silo elevado 
Silo semi-enterrado 

• Quanto ao modo de esvaziamento 
Silo de esvaziamento centrado 
Silo de esvaziamento excêntrico 
Silo de esvaziamento por múltiplas saídas 

3  ARMAZÉNS GRANELEIROS 

Armazéns graneleiros são unidades armazenadoras hor izontais, de 
grande capacidade e formada por vários septos. 

Historicamente, os armazéns graneleiros representar am uma 
grande contribuição e um avanço na armazenagem no B rasil quando da 
implantação das lavouras extensivas, nos anos 60. O s projetos dos 
armazéns convencionais se adaptaram às condições lo cais e se buscava, 
com eles uma solução econômica para a granelização,  a partir dos 
armazéns com transporte mecanizado de carga e desca rga. 

Inicialmente muito limitados em seu uso, sem termom etria e 
aeração, recebiam apenas grãos limpos, bem secos e o único recurso, 
quando do aquecimento da massa, era a transilagem. 

Por suas características e simplicidade de construç ão, por 
representarem menor investimento que o silo, para u ma mesma tonelagem 
estocada, ainda são utilizados, porém com menor fre qüência, mas devem 
ser dotados de sistemas de aeração e termometria.  

Os graneleiros podem ter os seguintes tipos de fund o, FIG. 6.3. 

• fundo plano com túnel e aeração  

• fundo plano sem túnel com aeração; 

• fundo V com túnel e aeração 

• fundo semi V com túnel e aeração 
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Figura 6.3 – Tipos de fundos em armazéns graneleiro s 

4  ARMAZÉNS GRANELEIRIZADOS 

São armazéns convencionais adaptados para a armazen agem de 
grãos a granel. São geralmente de fundo plano, com ou sem aeração.  

5  UNIDADE DE ARMAZENAGEM EM PEQUENA ESCALA 

O armazenamento de grãos para pequenas quantidades,  pode ser 
efetuado em tonéis, bambonas plásticas, caixas e sa caria. Deve-se 
evitar os sacos plásticos não ventilados convencion ais. 

O armazenamento em tonéis metálicos ou em bambonas plásticas 
admite as formas não herméticas, herméticas com ar normal e/ou 
aerobiose mínima. 

Para a armazenagem não hermética em tonéis metálico s, bambonas 
plásticas ou caixas de madeira, os grãos devem cont er umidade próxima 
a 13%, e os tonéis não devem ser expostos à insolaç ão. 

Existem outras alternativas, como a conservação de grãos com 
umidade de colheita (sem a necessidade de secagem),  através de 
incorporação de ácidos orgânicos - acético e propiô nico ou a mistura 
de ambos, ou a armazenagem dos grãos secos com mist ura de areia (seca) 
ou cinzas. 

O armazenamento hermético, em tonéis ou bambonas, o ferece bons 
resultados, superando um ano, se a umidade dos grão s estiver próxima a 
13%. É possível reduzir-se a aerobiose, queimando u m chumaço de 
algodão embebido em álcool e fechando-se o recipien te. Nesse caso, é 
possível a conservação de grãos com até 18% de umid ade. Grãos com 
teores de umidade entre 18-25%, especialmente os de stinados para 
alimentação animal, podem ser armazenados com boa c onservabilidade com 
períodos até 12 meses, com a incorporação de até 2%  dos ácidos 
orgânicos já citados ou da sua mistura. 

Pequenas quantidades podem, também, ser mantidas em  sacaria, em 
galpões bem arejados. Nesse caso, os grãos devem co nter 1% menos de 
umidade do que a recomendada para silos aerados. Pa ra períodos de 90-
120 dias, os grãos sem secagem podem, igualmente, s er armazenados 
nesse sistema, também, pela mistura de ácidos orgân icos ou mistura. 
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Os galpões devem dispor de proteção anti-ratos, e o s de madeira 
devem ser construídos sobre pilares dotados de “cha péus chineses" ou 
"saia de lata". Nos galpões de alvenaria, tanto o p iso, como a parte 
inferior das paredes, deve ser liso, para impedir a  subida de ratos 
pelas paredes. As janelas devem ser altas e voltada s para o lado 
oposto aos ventos predominantes, com telas para evi tar a entrada de 
pássaros, pois devem ficar sempre abertas, quando n ão estiver 
chovendo. As portas, também altas, ficam na direção  dos ventos 
predominantes e dispõem de escada removível. 

Cuidados como estes na construção, facilitam a entr ada de ar 
frio e a saída de ar quente, melhorando a conservaç ão do produto. As 
pilhas de sacos, colocados sobre estrados de madeir as, facilitam a 
aeração e reduzem os problemas de infiltração da um idade. 

6  PARTES E SISTEMAS DE UM SILO VERTICAL 
CILÍNDRICO METÁLICO 

(i) (q) (q)

(p) (n)

(s)
 

Figura 6.4 – Silo metálico, partes e sistemas 

6.1  Cobertura 

A cobertura do silo, FIG. 6.4 (j) é o seu fechament o superior, 
é fabricado em perfilados de chapas metálicas galva nizadas planas, com 
reforços nas bordas laterais que sobrepassam uns ao s outros, 
oferecendo boa vedação e resistência. Estas chapas são autoportantes 
até um diâmetro de silo em torno de 11 metros. Para  silos de maior 
diâmetro, se encontra montada sobre a estrutura (l) . Na cobertura 
temos uma escada (a), que leva até à cumeeira onde se dá a entrada dos 
grãos (h), internamente o distribuidor elétrico de grãos (i), a porta 
(k) que permite o acesso mesmo com o silo carregado , e os respiros (b) 
para saída e entrada de ar. 
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6.2  Corpo 

O corpo do silo, FIG. 6.4 (f), é o seu fechamento l ateral, é 
constituído de chapas metálicas galvanizadas, ondul adas e curvas que, 
ligadas entre si, formam anéis. Estes, sobrepostos,  formam o corpo, no 
diâmetro e na altura desejada. Diretamente sobre o corpo, se encontra 
a cobertura com sua estrutura de sustentação e a es trutura de 
sustentação da termometria. No corpo estão: a escad a externa (o) e 
interna (e), a plataforma e a porta dupla de acesso  inferior (p), a 
plataforma superior (d) e a porta de acesso (k), os  montantes (n),os 
reforços do cilindro para silos de grande porte, e o controle de 
nível, indicador de silo cheio (c) e os pêndulos da  termometria (m). 

A espessura da chapa, à profundidade das ondas e o perfil, 
determinam a resistência e a capacidade do silo. As  chapas são fixadas 
entre si de tal forma que impeçam a entrada de umid ade, sendo que nas 
emendas é utilizada massa de calafetar, e são paraf usadas com 
parafusos e arruelas de vedação, FIG. 6.4(s). 

6.3  Fundo e base 

O fundo do silo, FIG. 6.4 (q) é o seu fechamento in ferior, 
podendo ser plano, FIG. 6.2 (a), ou cônico, FIG. 6. 2 (b), parcialmente 
cônico e plano, a exemplo dos graneleiros semi V. 

Os silos cônicos dispensam a rosca varredora e desc arregadora, 
aumentam a capacidade da célula e a sua velocidade de descarga, e são 
usados geralmente como silos pulmões e/ ou de exped ição. 

A base é a estrutura que transfere as cargas vertic ais que 
atuam no silo para o solo. Considera-se para o seu dimensionamento que 
a carga sobre o anel é 40% da soma do peso próprio do silo com o peso 
da capacidade estática de grãos. No silo fundo plan o, a base se 
confunde com o fundo do silo, FIG. 6.4(g). 

6.4  Sistema de aeração 

O sistema de aeração que serve para movimentar o ar  através da 
massa armazenada em silos de fundo cônico, FIG. 6.6 , e silos verticais 
de fundo plano, FIG. 6.5; sendo constituído pelo ve ntilador (a), 
redução de saída (a), respiros (b), dutos (d) ou fu ndo falso (c) 
cobertos por chapas perfuradas com um mínimo de 10%  de área aberta. 

Para silos horizontais, as FIG. 7.11 e 7.13, mostra m esquemas 
dos sistemas de aeração. 

       
(a) (b) (c) (d) 

Figura 6.5 – Sistema de aeração silo fundo plano 
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Figura 6.6 - Sistema de aeração silo fundo cônico 

6.5  Sistema de termometria 

A termometria é um conjunto de sensores distribuído s no 
interior de um silo, vertical ou horizontal; FIG. 6 .8 e 6.9; 
conectados a um instrumento de indicação de tempera tura, montado em um 
painel, permitindo a leitura da temperatura de cada  sensor. O ponto 
medido pelo sensor corresponde a uma amostra inferi or a 0,2 kg de 
grãos. 

Os pêndulos têm um ou mais sensores e são distribuí dos 
estrategicamente dentro da massa de grãos, permitin do avaliar-se o 
comportamento da temperatura da massa de grãos arma zenados. 

O número de pêndulos e sensores depende do tamanho do armazém 
ou silo. 

O que deve ficar claro, é que, depois de instalados  os pêndulos 
com seus respectivos sensores, em pontos fixos e pr é-determinados, o 
silo, horizontal ou vertical, terá sempre seus pont os de medição 
localizados no mesmo lugar e nível. 

A termometria tem como função operacional medir a t emperatura 
na massa de grãos armazenados, sendo indicador do q ue está acontecendo 
nos diferentes pontos de medição. Justifica-se o at raso na informação 
pela demora no avanço dos pontos de resfriamento e/ ou aquecimento em 
função do grão ser um ótimo isolante térmico e, tam bém, pela demora do 
próprio sensor em estabilizar-se na temperatura a q ue está sujeito. 

A instalação do sistema de termometria é feita com fixação dos 
cabos ou pêndulos, em pontos estratégicos na massa de grãos; o 
espaçamento entre os pêndulos e sensores é determin ado por critérios 
técnicos e econômicos, estabelecendo uma distancia máxima de 6 m entre 
pêndulos e 2 a 2,5 m entre sensores. 

O sistema de leitura pode ser feito por instrumento s 
(potenciômetros) portáteis, próprios para pequenas instalações, ou 
mesas computadorizadas, próprias para as grandes un idades 
armazenadoras, cujos pontos de medição são identifi cados em quadros 
sinópticos. 

As temperaturas nos diversos pontos são medidas por  meio dos 
pêndulos que possuem uma série de fios de cobre em volta de um único 
fio de constantan, suportados por um cabo de aço; F IG. 6.7. 
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1 - pêndulo 
2 – cabos de aço, com fim estrutural com resistênci a 
à tração de até 1.250 kgf em 28m, e 2.500 kgf em at é 
50 m 
3 – fios de cobre, diferentes do constantan que for ma 
o par termoelétrico 
4 – proteção do cabo central de constantan 
5 – cabo central de constantan (liga de cobre e 
níquel), ao qual se solda as extremidades dos fios de 
cobre a alturas diversas, formando os termo-
pares(sensores) 

Figura 6.7 – Pêndulos de termometria 

 
Figura 6.8 – Esquema de um sistema de termometria p ortátil para silos cilíndricos 

 
Figura 6.9 – Esquema de um sistema de termometria p ara graneleiro 
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7  DIMENSIONAMENTO DE UM SILO VERTICAL 
METÁLICO 

7.1  Terminologia 

Raio hidráulico (Rh) 
O raio hidráulico é o quociente entre a área da seç ão trans-

versal do silo e o seu perímetro. 

Pressão de enchimento: 
A pressão de enchimento é aquela exercida pela mass a de grãos 

sobre os componentes do silo durante o seu enchimen to. 

Pressão de esvaziamento 
A pressão de esvaziamento é aquela exercida pela ma ssa de grãos 

sobre os componentes do silo durante o seu esvaziam ento. 

Pressão horizontal 
A pressão horizontal é a componente horizontal das pressões 

exercidas pelos grãos sobre as paredes do silo. 

Pressão vertical 
A pressão vertical é a componente vertical das pres sões 

exercidas pelos grãos sobre as paredes do silo. 

Força de atrito 
A força de atrito é a carga vertical que atua ao lo ngo das 

paredes do silo devido ao atrito grão-parede. 

Coeficiente de empuxo 
O coeficiente de empuxo a que ficam sujeitas as par edes dos 

silos, é a relação entre as pressões horizontal e v ertical, que atuam 
sobre elas 

Planos de enchimento e esvaziamento, altura e orden ada de carga da 
massa ensilada 

A ordenada de carga para o cálculo estrutural de um  silo, é a 
altura de grãos que é considerada para o cálculo da s pressões 
desenvolvidas nas seções de cálculo, e é obtida pel a distância 
vertical entre os planos médios de enchimento e esv aziamento. 

A FIG. 6.10 mostra os cones de carga e descarga que  os grãos 
formam durante as operações de enchimento e esvazia mento dos silos. Os 
planos das bases destes cones são denominados de pl anos de enchimento 
e esvaziamento respectivamente, e os planos que pas sam pela metade das 
alturas destes cones são os planos médios de enchim ento e 
esvaziamento.  

Para o silo cilíndrico de fundo plano e que utiliza  espalhador 
de grãos para a sua carga, e esvaziamento centrado,  os planos médios 
de enchimento e esvaziamento podem ser considerados  coincidentes com 
os planos de enchimento e esvaziamento respectivame nte. 
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Figura 6.10 – Planos de enchimento, de esvaziamento  e ordenada de carga em silos 

Silo esbelto 
Considera-se que o silo é esbelto quando para ele c heio de 

grãos, a ordenada de carga for maior que o raio hid ráulico da base do 
silo. 

Os silos esbeltos são dimensionados pelas teorias d e: Reimbert, 
DIN-1055, Platonov, etc. 

Silo não esbelto 
Considera-se que o silo é não esbelto quando para e le cheio de 

grãos, a ordenada de caraga for menor que o raio hi dráulico da base do 
silo. 

Os silos não esbeltos são dimensionados pelas teori as dos muros 
de arrimo. 

Esvaziamento normal 
O esvaziamento normal de um silo é aquele que se re aliza pela 

ação da gravidade sem obstáculos e centrado, ou com  uma excentricidade 
de no máximo 50 cm. 

7.2  Teoria de Reimbert para cálculo das pressões 
exercidas pelos grãos, sobre as paredes de um 
silo esbelto com esvaziamento normal 

Pressão horizontal máxima  

'tg

Rh  
maxPh

φ
×γ=  (6.1) 

onde: 
Phmax = pressão horizontal máxima em kgf/m 2 
γ = peso específico do grão em kgf/m 3 
Rh = raio hidráulico da seção transversal do silo e m metros 
φ' = ângulo de atrito grão parede 

Pressão horizontal máxima para silos cilíndricos 

4

D

D    4

D  

P

A
Rh

2

=
×π×

×π==  
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'tg 4

D  
maxPh

φ
×γ=  (6.2) 

onde: 
Phmax = pressão horizontal máxima em kgf/m 2 
γ = peso específico do grão em kgf/m 3 
D = diâmetro do silo em metros 
φ' = ângulo de atrito grão parede 

Pressão horizontal à profundidade Z  


















 +=
−2

1
A

Z
 -1maxPhPz  (6.3) 

3

h

2-45 tg  'tg 4

D
A

2
−






 φ×φ

=  (6.4) 

onde: 
Pz = pressão horizontal a uma profundidade Z em kgf /m2 
Z = ordenada de carga em metros 
A = abscissa característica em metros, definida pel a Equação 6.4 
φ' = ângulo de atrito grão parede 
φ = ângulo de atrito interno 
h = altura do cone de carga em metros 

Pressão vertical à profundidade Z 













+




 +γ=
−

 
3

h
1

A

Z
 Z Qz

1

 (6.5) 

onde: 
Qz = pressão vertical a uma profundidade Z em kgf/m 2 

γ = peso específico do grão em kgf/m 3 

Z = ordenada de carga em metros 
A = abscissa característica em metros 
h = altura do cone de carga em metros 

Pressão vertical máxima 

A pressão vertical máxima é obtida quando a ordenad a de carga 
atingiu o valor máximo. 

Pvmax = Qzmax (6.6) 

Força de atrito máxima  

A força de atrito máxima nas paredes dos silos é ca lculada pela 
diferença entre o peso da massa ensilada e o peso d a massa de grãos 
que gravita sobre o fundo. 

( ) 






 −






 γ×γ××π= maxPv
3

  h
+   H

4

D  
max Fat

2

 (6.7) 

onde: 
Fat max = força de atrito máxima em Kgf 
Pvmax = pressão vertical máxima em kgf/m 2 

H = altura da carga nivelada, igual ao pé direito d o silo em metros  
D = diâmetro do silo em metros 

γ = peso específico do grão em kgf/m 3 

h = altura do cone de carga em metros 
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Força de atrito à profundidade Z 

( ) 






 −






 γ×γ××π= Qz
3

  h
 +   Z

4

D  
Fats

2

 (6.8) 

onde: 
Fatz = força de atrito à profundidade Z em kgf 
D = diâmetro do silo em metros 
Z = ordenada de carga em metros 
γ = peso específico do grão em kgf/m 3 

h = altura do cone de carga em metros 
Qz = pressão vertical a uma profundidade Z em kgf/m 2 

7.3  Dimensionamento das ligações parafusadas de 
um anel do corpo de um silo cilíndrico 
vertical 

Ligação (costura) vertical  

A ligação vertical é a que liga as chapas de um ane l, portanto 
é variável com à profundidade, e pode ser feita no caso de chapas 
corrugadas, tanto nas cristas como nos canais da co rrugação. 

Np  Sp  2

  Lu  D  Pz
adm

××
ε×××=τ  (6.9) 

Np  nd  

  Lu  D  Pz  2
adm

2 ××π
ε××××=τ  (6.10) 

adm  nd  

  Lu  D  Pz  2
Np

2 τ××π
ε××××=  (6.11)  

onde: 
Sp = área do núcleo dos parafusos em cm 2 

Np = número de parafusos da emenda 
Pz = pressão horizontal à profundidade Z em Kgf/m 2 
D = diâmetro do silo em metros 
Lu = largura útil da chapa em metros 

ε = coeficiente de sobre-pressão segundo Reimbert = 2 
dn = diâmetro do núcleo do parafuso em cm 

τadm = tensão admissível ao cisalhamento dos parafus os = 800 kgf/cm 2, segundo 
fabricantes tensão de ruptura dos parafusos=2680 kg f/cm 2  

Ligação (costura) horizontal 

A ligação horizontal não tem função estrutural, por que as 
chapas só sofrem esforço de tração, e quem resiste as forças verticais 
são os montantes. A função desta ligação é apenas d e vedação. Costuma-
se usar os mesmos parafusos da ligação vertical, es paçados de 20 a 25 
cm. 

7.4  Cálculo da espessura das chapas de um anel do 
corpo de um silo cilíndrico vertical 

As chapas dos anéis do corpo do silo, são dimension adas apenas 
à tração, pois consideramos a estrutura das chapas do silo como se 
fosse um vaso cilíndrico sobre pressão. 
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Espessura da chapa para resistir ao esforço de traç ão (e1) 

Su  2

  Lu  D  Pz
adm

×
ε×××=σ  (6.12) 

Su= e1 [Lc - (Nf × d f )] (6.13) 

adm  df)]Nf (-Lc [ 2

  Lu  D  Pz
1e

σ×
ε×××=  (6.14) 

onde: 
e1 = espessura da chapa em cm 
Su = seção útil à tração em cm 2  
Pz = pressão horizontal à profundidade Z em Kgf/m 2 
D = diâmetro do silo em metros 
Lu = largura útil da chapa em metros 
ε = coeficiente de sobre-pressão segundo Reimbert = 2 
Lc = largura da chapa em cm 
Nf = número de furos para os parafusos em uma linha  
Df = diâmetro dos furos para os parafusos em cm 

σadm = tensão admissível à tração da chapa 

σadm = 1400 Kgf/cm 2 chapa galvanizada NBR(CSN) 

σadm = 1900 Kgf/cm 2 chapa galvanizada ZAR 340(CSN) 

Espessura da chapa para resistir ao cisalhamento pr ovocado 
pelos parafusos (desgarro) (e2) 

Su  2

  Lu  D  Pz
adm

×
ε×××=τ  (6.15)  

Su = e2 × Np × dn (10.16) 

adm  dn  Np  2

  Lu  D  Pz
2e

τ×××
ε×××=  (6.17) 

onde: 
e2 = espessura da chapa em cm 
Su = seção útil ao desgarro em cm 2 

Pz = pressão horizontal à profundidade Z em Kgf/m 2 
D = diâmetro do silo em metros 
Lu = largura útil da chapa em metros 
ε = coeficiente de sobre-pressão segundo Reimbert = 2 
Np = número de parafusos total da costura vertical  
dn = diâmetro do núcleo do parafuso em cm 

τadm = tensão admissível ao desgarro da chapa 

τadm = 2800 Kgf/cm 2 chapa galvanizada NBR(CSN)  

τadm = 3450 Kgf/cm 2 chapa galvanizada ZAR 340(CSN) 

Espessura da chapa a adotar 

Após o cálculo de e1 e e2 em cada anel, considera-s e o de maior 
valor encontrado. 
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7.5  Cálculo da espessura das colunas ou montantes 
do corpo de um silo cilíndrico vertical 

Os montantes ou colunas são os elementos que resist em a todo o 
carregamento vertical que age sobre os silos; porta nto, são 
dimensionados à flambagem. 

O carregamento considerado pode ser subdividido em:  
cargas permanentes: força de atrito variável, Equaç ão 6.8, peso 

próprio do montante e peso próprio da cobertura do silo (telhas, 
estrutura, termometria) que é considerado como, 450  Kgf/ m 2 de área de 
cobertura. 

cargas acidentais: vento. 

7.6  Cálculo do número e diâmetro dos chumbadores 
do corpo de um silo cilíndrico vertical 

Os chumbadores dos silos metálicos cilíndricos têm a função de 
fixá-los às bases. Os chumbadores só são solicitado s quando o silo 
está vazio, e sofre a ação dos ventos, sendo que só  a metade do número 
total de chumbadores são solicitados à tração, pois  a outra metade 
fica descarregada, pois o esforço de compressão que  aparece é 
suportado pelo anel. 

Carga do vento para silos cilíndricos 
No dimensionamento, considera-se que a velocidade d o vento é 

144 km/h = 40 m/s, e a força exercida pelo vento ap licada no 
baricentro do corpo do silo é dada pela Equação 6.1 8. 

Fvt = 60 × D × H (6.18)  

onde: 
Fvt = força exercida pelo vento em kgf 
D = diâmetro do silo em metros  
H = altura do corpo do silo em metros 

      
(a) (b) 

Figura 6.11 – Força do vento e diagrama de carga so bre o anel da base do silo 
devido ao vento 
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Na FIG. 6.11 (b), a força P, é igual à área do triâ ngulo de 
força superior e está aplicada no baricentro do tri ângulo, aplicando a 
equação de equilíbrio de momento, obtém-se:  

2D

H  Fvt  3
Tv

××=  (6.19) 

onde: 
Tv = carga distribuída à tração no anel em kgf/m  

Carga de tração sofrida pelos chumbadores 
A carga total de tração (P) será equilibrada pela c arga de 

tração em cada chumbador multiplicada pelo número d e chumbadores 
tracionados.  

2D

H  Fvt  3
Tv

2

N
Fc

××==×   

2D  N

H  Fvt  6
Fc

×
××=  (6.20) 

onde: 
Fc = força de tração sofrida por um chumbador em kg f 
Fvt = força exercida pelo vento em kgf 
H = altura do corpo do silo em metros 
D = diâmetro do silo em metros 
N = número total de chumbadores 

Dimensionamento dos chumbadores 

adm

Fc
s

σ
=  (6.21) 

onde:  
S = área da seção transversal do chumbador em cm 2 
σadm = tensão admissível do material do chumbador em  kgf/cm 2  

Exemplo 6.1 

Dimensionar um silo cilíndrico metálico com as segu intes 
características: 

Características geométricas do silo 
• Altura total = 9,17 m 
• Altura do cilindro, Pé direito = 6,72 m 
• Altura do chapéu = 2,45 m 
• Altura útil de cada anel = 0,84 
• Número de anéis = 8 
• Diâmetro do silo = 8,5 m 

Características do material ensilado 
• Material trigo 
• Umidade inicial = 15 %  
• Ângulo de talude natural ( α) = 26° 
• Ângulo de atrito interno ( φ) = 25° 
• Ângulo de atrito grão parede ( φ') = 23,7° 
• Peso específico aparente ( γ) = 770 Kgf/m3 

Verificação da esbeltez 
H = ordenada de carga = 6,72 m 
Rh = D/4 = 8,5 / 4 = 2,13 m 
H > Rh silo esbelto. 
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Pressões e forças, segundo Reimbert 

Pressão horizontal máxima, Equação 6.2 

Phmax = 
23,7 td 4

8.5  770

'tg 4

D  ×=
φ

×γ
= 3718,75 Kgf 

Pressões horizontais unitárias, Equação 6.3 e 6.4 

Pz = Phmax 
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Z
 -1  
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25-45 tg  '7,23tg 4
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3

h

2-45 tg  'tg 4

D
A

22
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 φ×φ

=  

A = 10,94 m 
z = 0,84  

Pz = 3718,75 



















 +
−2

1
10,94

0,84
 -1  = 511,6 Kgf/m 2 

z8 = 0,84 m P z8 = 511,6 Kgf/m 2 

z7 = 1,68 m P z7 = 924,5 Kgf/m 2 

z6 = 2,52 m P z6 = 1262,5 Kgf/m 2 

z5 = 3,36 m P z5 = 1542,8 Kgf/m 2 

z4 = 4,20 m P z4  = 1942,8 Kgf/m 2 

z3 = 5,04 m P z3 = 1976,5 Kgf/m 2 

z2 = 5,88 m P z2 = 2146,3 Kgf/m 2 

z1 = 6,72 m P z1 = 2292,9 Kgf/m 2 

Pressão vertical unitária, Equação 6.5 
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h
1
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z = 0,84  
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 +=
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3

45,2
1

94,10

84,0
 0,84 770Qz

1

 = 1255,1 Kgf/m 2 

z8 = 0,84 m Q z8 = 1255,1 Kgf/m 2 

z7 = 1,68 m Qz 7 = 1775,9 Kgf/m 2 

z6 = 2,52 m Qz 6 = 2231,6 Kgf/m 2 

z5 = 3,36 m Qz 5 = 2634,0 Kgf/m 2 

z4 = 4,20 m Qz 4 = 2991,4 Kgf/m 2 

z3 = 5,04 m Qz 3 = 3311,3 Kgf/m 2 

z2 = 5,88 m Qz 2 = 3599,3 Kgf/m 2 

z1 = 6,72 m Qz 1 = 3859,9 Kgf/m 2 

Força de atrito, Equação 6.8 

Fatz = ( ) 






 −






 γ×γ××π
Qz

3

  h
 +   Z

4

D 2

 

z = 0,84. 

Fatz = ( ) 






 −






 ×××π
1,1255

3

770  45,2
 + 770  84,0

4

8,5  2

 

Fatz = 1164 Kgf. 
z8 = 0,84 m Fatz 8 = 1164 Kgf  

z7 = 1,68 m Fatz 7 = 8310 Kgf 
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z6 = 2,52 m Fatz 6 = 19134 Kgf 

z5 = 3,36 m Fatz 5 = 33030 Kgf 

z4 = 4,20 m Fatz 4 = 49476 Kgf 

z3 = 5,04 m Fatz 3 = 68022 Kgf 

z2 = 5,88 m Fatz 2 = 88384 Kgf 

z1 = 6,72 m Fatz 1 = 110278 Kgf 

Dimensionamento estrutural 

Cálculo das colunas (absorvem todas as cargas verti cais) 
Número de colunas: 22 

Carregamento








=
=××=××=

=×=

Fatz  variável atrito de Força

Kgf 4.677  8,59,1760  DH60  Vento

Kgf 25.535   56,75450  atermometri e Cobertura

 

As colunas terão um comprimento padrão de 1,68 metr os; 
portanto, teremos 4 colunas sobrepostas. 

Neste exemplo se calculará apenas uma coluna interm ediária Fatz 3 

 

l fl = 1 = 1,68 m = 168 cm 

Arbitrando um perfil U da CSN 3" × 6,1 

imin = 1,03cm e A = 7,78cm 2 

λ = índice de esbeltez = lfl/imin= 168/1,03 = 163,11  > 105 

Vamos então dimensionar por Euler 

σadm fl = 
2

2

2

2

163,11

2.100.000  E  ×π=
λ
×π

 = 779 kgf/cm 2 

Carga sobre a coluna = (25.535+4.677+68.022) / 22 =  F = 4.465 
kgf 

Tensão de trabalho 
σ = F/A = 4465 / 7,78 = 573,93 Kgf/cm 2 < 779,04 OK ⇒ O perfil 

serve. 

Cálculo dos parafusos 
A ligação parafusada será com 1 furo na crista e 2 no canal, o 

que representa 3 linhas com 10 parafusos, totalizan do 30 parafusos por 
emenda. 

 
Figura 6.12 – Esquema da furação 1-2. 

Cálculo do diâmetro do núcleo do parafuso(d n) e diâmetro do 

furo(d f ), Equação 6.11 

adm  nd  

  Lu  D  Pz  2
Np

2 τ××π
ε××××=  ⇒ 

adm  Np  

  Lu  D  Pz  2
dn 2

τ××π
ε××××=  

Pz 
800  30  

1  0,84 8,5  2
dn 2

××π
×××=  

df = d n + 0,32 cm 
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z8 = 0,84 m P z8 = 511,6 Kgf/m 2 dn 8 = 0,32 cm d f8  = 0,64 cm 

z7 = 1,68 m P z7 = 924,5 Kgf/m 2 dn 7 = 0,41 cm d f7 = 0,73 cm 

z6 = 2,52 m P z6 = 1262,5 Kgf/m 2 dn 6 = 0,49 cm d f6  = 0,81 cm 

z5 = 3,36 m P z5 = 1542,8 Kgf/m 2 dn 5 = 0,54 cm d f5  = 0,86 cm 

z4 = 4,20 m P z4  = 1942,8 Kgf/m 2 dn 4 = 0,60 cm d f4  = 0,92 cm 

z3 = 5,04 m P z3 = 1976,5 Kgf/m 2 dn 3 = 0,61 cm d f3  = 0,93 cm 

z2 = 5,88 m P z2 = 2146,3 Kgf/m 2 dn 2 = 0,64 cm d f2  = 0,96 cm 

z1 = 6,72 m P z1 = 2292,9 Kgf/m 2 dn 1 = 0,68 cm d f1  = 1,00 cm 

Uniformizando por conveniência, será usado todos os  parafusos 
de 9/32" 

dn = 0,72 cm com d f = 1,04 cm. 

Cálculo da espessura da chapa (chapa NBR), Equações  6.14 e 6.17 

Dimensionamento à tração, Equação 6.14 

Pz
1400 1,04)]10 (-100 [ 2

20,84 8,5

adm  df)]  Nf (-Lc [ 2

  Lu  D  Pz
1e

×
××=

σ×
ε×××=  

Dimensionamento ao desgarro, Equação 6.17 

Pz
2800  0,72  30  2

2  0,84  8,5

adm  dn  Np  2

  Lu  DPz
2e

×××
××=

τ×××
ε×××=  

 

z8 = 0,84 m P z8 = 511,6 Kgf/m 2 e 18 = 0,030 cm e 28 = 0,050 cm 

z7 = 1,68 m P z7 = 924,5 Kgf/m 2 e 17 = 0,050 cm e 27 = 0,080 cm 

z6 = 2,52 m P z6 = 1262,5 Kgf/m 2 e 16 = 0,070 cm e 26 = 0,120 cm 

z5 = 3,36 m P z5 = 1542,8 Kgf/m 2 e 15 = 0,080 cm e 25 = 0,150 cm 

z4 = 4,20 m P z4  = 1942,8 Kgf/m 2 e 14 = 0,110 cm e 24 = 0,190 cm 

z3 = 5,04 m P z3 = 1976,5 Kgf/m 2 e 13 = 0,112 cm e 23 = 0,191 cm 

z2 = 5,88 m P z2 = 2146,3 Kgf/m 2 e 12 = 0,122 cm e 22 = 0,210 cm 

z1 = 6,72 m P z1 = 2292,9 Kgf/m 2 e 11 = 0,140 cm e 21 = 0,220 cm 

A espessura será e 2 por ser maior que e 1 

Cálculo dos chumbadores 
Equação 6.18 - Fvt = 60 × 9,17 × 8,5 = 4677 Kgf 

Equação 6.19 - Tv = 
28,5

9,17  4677  3 ××
 = 1780,82 Kgf 

Número de chumbadores 16 

Equação 6.20 – Fc = = 
28,5  16

9,17  4677  6

÷
××

 = 222,68 kgf 

Seção do chumbador 

Equação 6.21 - S = 
1400

68,222
 = 0,16 cm 2  



 

 

VII 
ARMAZENAGEM DE GRÃOS 

AERAÇÃO 



 

.



 

1  INTRODUÇÃO 

Não basta abrigar os produtos agrícolas das intempé ries. É 
importante mantê-los num ambiente natural, e contro lado, pois quase 
todos os produtos agrícolas são sazonais, e para at ender as 
necessidades de consumo durante o ano todo, é preci so contar com uma 
estrutura armazenadora adequada. 

Como os grãos, dispensam ambientes controlados a ba ixas 
temperaturas, podem ser conservados em ambientes na turais por períodos 
prolongados, de três a cinco anos, com os recursos da aeração, 
termometria, e produtos químicos para o combate e c ontrole dos insetos 
e fungos. 

Frutas, verduras e outros produtos, bem como os de origem 
animal, somente se mantêm saudáveis por períodos pr olongados, em 
câmaras frias. No Japão, a manutenção refrigerada d os grãos já está 
sendo utilizada por oferecer várias vantagens, send o que a grande 
desvantagem está no custo operacional deste process o, que o 
inviabiliza em nosso país. 

Os grãos possuem uma proteção natural, que é a pelí cula que os 
envolve e este revestimento faz com que estejam raz oavelmente protegidos 
aos ataques de insetos. A característica elástica d esta proteção natural 
minimiza o dano mecânico provocado pelos impactos q ue recebe desde a 
colheita, e que se estende durante o beneficiamento , transporte e 
armazenagem. Entretanto, quando secos, a película n atural que envolve os 
grãos perde boa parte da elasticidade, o que provoc a maior índice de 
danos mecânicos na colheita de produto mais seco, m otivo pelo qual é 
recomendada a colheita dos produtos com maior grau de umidade. 

O conhecimento dos conceitos de psicrometria do ar e de 
higroscopicidade dos grãos, item 2.6 e 2.7 do Capít ulo I, são 
elementos fundamentais e indispensáveis para uma pe rfeita armazenagem 
e conservação dos grãos, a granel, em silos e armaz éns graneleiros. 

A boa conservação dos grãos por períodos prolongado s somente 
será possível se os equipamentos de aeração e termo metria forem 
adequados e as técnicas de operação do complexo arm azenador forem 
aplicadas corretamente. 

Os grãos, depois de colhidos e secados, continuam o rganismos 
vivos respirando aerobicamente (oxigênio do ar) e a naerobicamente 
(oxigênio próprio), consumindo suas reservas própri as com liberação de 
calor, gás carbônico e água. Portanto, para não per derem suas 
características físico-químicas, os grãos, durante o armazenamento, 
devem ter sua respiração mantida em níveis bastante  baixos, o que é 
obtido se a umidade e a temperatura forem adequadas , e não ocorrer 
ataques de fungos. 

Outros fatores que também devem ser considerados no  
armazenamento a granel, são as impurezas da massa d e grãos e os grãos 
quebrados. As impurezas presentes na massa de grãos  tendem a se separar 
pela autoclassificação e formar zonas com diferente s concentrações na 
seção vertical dos silos ou armazéns graneleiros. I sto ocorre devido à 
concentração da descarga dos grãos em apenas um loc al com a formação de 
tubos de impurezas que criam uma resistência à pass agem do fluxo de ar, 
propiciando a formação de caminhos preferenciais pa ra o ar da aeração, 
reduzindo a sua eficiência e eficácia. 

A autoclassificação ocorre porque as impurezas leve s e finas têm 
dificuldade de deslocamento, concentrando-se no eix o da descarga dos 
grãos. As impurezas médias e os grãos deslocam-se c om certa facilidade 
e, especialmente estes últimos, situam-se na seção intermediária. 
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Os grãos maiores e as impurezas graúdas possuem mai or 
facilidade de deslocamento devido ao seu corpo maio r e mais pesado, o 
que favorece o deslizamento na pirâmide natural dos  grãos. 

Os grãos quebrados e trincados deterioram sua matér ia graxa, 
pelo aumento da superfície exposta à oxidação, ocas ionada pelo 
descontrole de sua respiração, e isto contribui, de  modo 
significativo, para a deterioração do produto armaz enado, pelas 
condições que se criam de aumento do aquecimento da  massa armazenada, 
e de desenvolvimento de fungos, insetos e gorgulhos . 

O gráfico da FIG. 7.1, estabelecido por Burges e Bu rrel, na 
Inglaterra, indica a natureza dos riscos em função da umidade e da 
temperatura dos grãos armazenados. Em várias regiõe s, as condições de 
clima, tornam difícil a manutenção dos grãos na áre a restrita de boa 
conservação; porém, o armazenamento prolongado se t orna possível 
mediante o emprego correto do sistema de ventilação  forçada. 

 
Figura 7.1 – Gráfico de conservação de grãos 

Uma análise do gráfico permite concluir que: 

• os cereais se mantêm em boas condições de qualidade  quando se 
encontram armazenados em pontos com temperatura e u midade 
relativa do ar localizados abaixo da curva A e à es querda da 
curva B, isto é, umidade e temperaturas inferiores a 14 % e 
18°C respectivamente; 

• os pontos com temperaturas e umidades relativas do ar 
localizados acima da curva A, favorecem o desenvolv imento de 
insetos; 

• os pontos com temperaturas e umidades relativas do ar 
localizados à direita da curva B, afetam a germinaç ão das 
sementes;  

• os pontos com temperaturas e umidades relativas do ar 
localizados, à direita da curva C, favorecem o 
desenvolvimento de fungos. 

No Brasil, apesar da tecnologia da aeração já ser t otalmente 
dominada e amplamente divulgada, ainda hoje, em uni dades armazenadoras 
mais antigas, a massa de grãos é movimentada atravé s do ar ambiente, 
quando esta apresentar focos de aquecimento na arma zenagem. Este 
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procedimento é chamado de transilagem, que resolve parcialmente ou 
totalmente os problemas apresentados, com os inconv enientes, abaixo 
listados: 

• custo operacional mais elevado, por exigir maior nú mero de 
equipamentos, o que acarreta mais consumo de energi a; 

• índice de danos mecânicos no grão mais elevado, pel a 
movimentação por transportadores; 

• necessita, geralmente, mais tempo para a sua execuç ão, pois 
uma única passada do produto pelo ar pode não ser s uficiente; 

• mistura camadas contaminadas com o restante da mass a, o que é 
grave quando a contaminação for por micotoxinas. 

2  AERAÇÃO DE GRÃOS A GRANEL 

2.1  Definição 

Aeração é a operação que se realiza de passar ar na tural por 
uma massa de grãos armazenada, com um fluxo de ar v ariável entre 2,4 e 
24 m 3 de ar por hora por m 3 de grão, promovendo o resfriamento e a 
secagem desta massa. 

A aeração reduz a migração de umidade e alcança e m antém o 
equilíbrio higroscópico dos grãos armazenados, mant endo a massa de 
grãos sem perda de qualidade e quantidade. 

2.2  Classificação operacional da aeração 

A aeração pode ser classificada em ordem crescente de 
dificuldade e responsabilidade, em três tipos: 

Aeração de manutenção 

A aeração de manutenção tem como finalidade evitar o 
aquecimento espontâneo dos grãos e as correntes con vectivas, que se 
formam devido às diferenças de temperaturas, quando  grãos sujos e 
úmidos são depositados por um curto espaço de tempo , em moegas ou 
silos pulmões reguladores de fluxo. 

Aeração de resfriamento ou aeração clássica 

A aeração de resfriamento ou clássica tem como fina lidade 
resfriar e manter uma massa de grãos armazenada já limpa e seca por um 
período longo de armazenamento. 

Um ponto da massa de grãos depositada a granel num silo com 
umidade e temperatura adequada pode a qualquer temp o, ter sua 
temperatura elevada acima dos outros pontos devidos : ao acúmulo de 
finos e quebrados que impedem a passagem de ar, a a lta concentração de 
impurezas, a um foco de desenvolvimento de microrga nismos, a 
infiltração de umidade, etc.; quando for constatado  este aumento de 
temperatura, realiza-se a aeração de resfriamento, que exige um 
acompanhamento diário da temperatura da massa, pois  esta aeração deve 
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ser realizada também preventivamente, com a escolha  das melhores 
condições de clima para sua execução. 

Quando é detectado um foco na massa armazenada, com  
temperaturas crescentes acusadas pela termometria, a aeração deverá 
ser realizada sempre que a temperatura externa for menor que a 
temperatura do foco, independentemente da umidade r elativa do ar 
externo, até a eliminação do foco de aquecimento e eqüalizar, a uma 
mesma temperatura, toda a massa. 

Os grãos são descarregados dos secadores com temper atura entre 
5°C a 10°C acima da temperatura ambiente, que é var iável se a secagem 
é realizada de dia ou à noite. Este desequilíbrio d as temperaturas de 
descarga dos grãos saindo dos secadores, forma no s ilo camadas de 
grãos com diferentes temperaturas, o que é prejudic ial para uma boa 
conservação, que exige uma massa de grãos frios e c om a mesma 
temperatura, o que é obtido pela aeração de resfria mento. 

Aeração Secante 

A aeração secante é aquela realizada em silos, espe cialmente 
projetados para realizarem toda a secagem dos grãos , ou apenas 
complementar a operação de secagem dos secadores de  grãos, com o uso 
de ar natural. O teor de umidade máxima dos grãos i ntroduzidos nas 
células é determinado no projeto, e devem ser obser vadas bem as 
condições climáticas locais. 

O citado no capítulo V, item 3.1, p. 137 deste trab alho 
complementa este assunto. 

2.3  Terminologia 

Ar da aeração 

É o ar natural insuflado ou succionado, que atraves sa a massa de 
grãos. Este ar é influenciado pelas condições atmos féricas e 
características do clima, da região de instalação d a unidade armazenadora. 

Vazão específica 

É a quantidade de ar que, durante a operação de aer ação ou 
secagem, atravessa por unidade de tempo, um volume unitário de grãos 
armazenados. Para cada tipo de aeração, segundo a c lassificação 
operacional, existe uma vazão específica recomendad a: aeração de 
manutenção 2,4 a 4,8 m 3 de ar por hora por m 3 de grão, aeração de 
resfriamento 4,8 a 24 m 3 de ar por hora por m 3 de grão, e aeração 
secante 24 a 48 m 3 de ar por hora por m 3 de grão. 

Tabela 7.1 – Vazão específica para aeração clássica  

Vazão Específica 
Grãos 

Umidade 
(% bu) m3ar/h.m 3grão m 3ar/min.m 3grão m 3ar/h.tgrão 
14-16 5 0,08 6,67 
16-18 10 0,17 13,33 

Trigo 
Cevada 

18-20 20 0,33 26,67 
14-16 5 0,08 8,33 
16-18 10 0,17 16,67 Arroz 
18-20 20 0,33 33,33 
14-16 10 0,17 13,33 
16-18 15 0,25 20,00 Milho 
18-20 24 0,42 32,00 
08-10 10 0,17 13,33 

Colza e Soja 
10-13 18 0,33 24,00 
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Vazão de ar 

É a quantidade de ar introduzida pelo ventilador po r unidade de 
tempo, no circuito da aeração. 

Perda de carga na massa de grãos armazenada 

É a resistência que uma massa de grãos oferece à pa ssagem do ar 
de aeração propelido pelo ventilador.  Como o espaço intergranular é 
maior ou menor, dependendo do tamanho e da forma do s grãos, a 
diferença entre eles oferece resistência variável à  passagem do ar. A 
perda de carga ocasionada por tipo de grão, pode se r calculada 
analiticamente pela Equação 7.1, desenvolvida por C .K. SHEDD, ou 
graficamente pelo diagrama representado na FIG. 7.2  do mesmo autor. 
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onde: 
P = perda de carga causada pela massa de grãos em m m de H 2O 
H = altura da camada de grãos em metros 
Q = vazão do ar em m 3 de ar / minuto 
A = Área da seção transversal do silo em m 2 

a e b = constantes para cada tipo de grão, TAB. 7.2   

Tabela 7.2 – Constantes de Shedd 

Grão a B 
Milho 0.5829 0.5117 
Soja 0.3228 0.3018 
Trigo 0.8246 0.1630 
Arroz 0.7012 0.2300 
Cevada 0.6186 0.2296 
Aveia 0.7170 0.2427 

 
Figura 7.2 – Perda de carga causada pelos grãos, de positados sobre um piso de chapas 

perfuradas, ao ser atravessado por um fluxo de ar 
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Nota.: Segundo C.K.Shedd, os valores calculados da perda de carga, 
pela FIG. 7.2, devem ser aumentados de até 50% devi do à compactação 
dos grãos. 

2.4  Objetivos da aeração 

A operação de aeração de uma massa de grãos armazen ada altera o 
ecossistema e o microclima interno da célula armaze nadora, FIG. 7.3, o 
que permite alcançar os seguintes objetivos: 

• promover condições que permitam o resfriamento de p ontos 
aquecidos na massa de grãos, este é o principal obj etivo da 
aeração 

• uniformizar a temperatura na massa de grãos 

• acelerar a movimentação da frente de aquecimento, a  fim de 
diminuir o tempo de detecção pelos sensores termomé tricos 

2.5  Efeitos da aeração 

reduzir a atividade dos insetos, pois a maioria dos  insetos que 
atacam os grãos armazenados tem seu desenvolvimento  prejudicado nas 
temperaturas entre de 17 a 22°C e de umidade relati va do ar inferior a 
30%  

reduzir o desenvolvimento da microflora na massa de  grãos, pois 
este desenvolvimento está intimamente relacionado c om o grau de 
umidade do produto e com a temperatura e umidade re lativa do ar 
ambiente. Grãos com grau de umidade de 15% podem se r armazenados por 
um grande período de tempo, sem o aparecimento de f ungos, se a 
temperatura do ar estiver na faixa de 9°C e sua umi dade relativa não 
ultrapassar 70% 

uniformizar a temperatura da massa de grãos, com a passagem do 
ar natural com características psicrométricas adequ adas, o que 
equalizará o microclima interno com o clima externo , previne ou evita 
a migração de umidade, pois a aeração promoverá a u niformização da 
temperatura na massa de grãos, evitando os focos de  aquecimento sem, 
necessariamente, cumprir o objetivo de resfriamento  

evitar o aquecimento quando os grãos úmidos recém c olhidos, 
para uma posterior secagem, são depositados em moeg as ou silos de 
produto úmido e sujo, com a finalidade de aumentar o fluxo de entrada 
de produto úmido na unidade armazenadora, quando a capacidade de 
secagem instalada ficar insuficiente. Mas ressaltan do, sempre, que 
existem pesquisas que comprovam que grãos sofrem da nos devido ao tempo 
de espera para a secagem 

realizar secagem dentro de certos limites, pois a a eração não é 
um processo de secagem, mas é sabido que, grãos úmi dos são secos por 
altas vazões de ar em operação contínua. O fluxo de  ar mínimo 
recomendado, dependendo das condições ambientais, é  cerca de vinte 
vezes maior que o fluxo utilizado na aeração de res friamento  

remover odor que, em função da atividade biológica dos grãos e 
dos organismos que constituem o ecossistema da mass a, se desenvolvem 
no período da armazenagem, devolvendo aos grãos seu  cheiro 
característico 
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Figura 7.3 - Ecossistema da massa de grãos 

2.6  Frente de resfriamento ou zona de 
resfriamento da aeração 

A frente de resfriamento ou zona de resfriamento é a parte da 
massa de grãos armazenada, onde a sua temperatura e  o seu teor de 
umidade estão se equilibrando com o ar durante a op eração de aeração. 

O tempo necessário para movimentar inteiramente a f rente de 
resfriamento, através de toda a coluna de grãos arm azenados, é chamado 
de período de resfriamento. 

Qualquer das classificações de aeração resfria uma massa de 
grãos, porém, isto só não basta, é necessário que o  período de 
resfriamento se dê dentro de um tempo, que não comp rometa a qualidade 
dos grãos. 

No processo de resfriamento, se formam três regiões  distintas: 

• zona de grãos resfriados 

• zona de grãos em resfriamento ou frente de resfriam ento 

• zona de grãos que serão resfriados  

 
Figura 7.4 – Frente de resfriamento dos grãos em um  sistema de aeração por insuflação. 

2.7  Sentido do ar de aeração 

O ar pode atravessar a massa de grãos de duas manei ras, 
conforme mostra a FIG. 7.5. 
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(a) (b) 

Figura 7.5 - – Sistemas de aeração 

Insuflação 

É o sistema de aeração, FIG. 7.5 (a), mais utilizad o, em que o 
ar de aeração atravessa a massa de grãos, de baixo para cima, o que: 

• permite fazer a aeração de resfriamento dos grãos d urante o 
enchimento do silo ou graneleiro 

• facilita e acelera a remoção de focos de calor quan do estes 
se localizam na parte superior do silo 

• mantém limpos, sem risco de entupimento, os furos d a chapa 
perfurada de cobertura dos aerodutos 

• é indicado para a execução da aeração secante 

• forma o condensado na parte superior do silo, permi tindo uma 
inspeção visual 

• permite o uso tanto de sistemas de dutos de aeração , quanto o 
de fundo falso 

Aspiração 

É o sistema de aeração, FIG. 7.5 (b) em que o ar de  aeração 
atravessa a massa de grãos, de cima para baixo, o q ue: 

• faz com que a temperatura do ar que entra em contat o com a 
massa de grãos seja a mesma do ar ambiente, pois nã o sofre o 
aquecimento devido ao trabalho mecânico (atrito) na  passagem 
através do ar pelo ventilador e tubulação 

• forma o condensado na parte inferior do silo, não p ermitindo 
uma inspeção visual 

• facilita e acelera a aeração com a finalidade de el iminar 
focos de calor que se encontram da metade para baix o do silo 

• faz as impurezas finas tenderem a obstruir os furos  e a 
passagem do ar nas chapas de cobertura dos canais d e aeração 

• não permite utilizar a aeração de resfriamento dura nte o 
enchimento do silo 

• não é recomendado para aeração com sistemas de duto s de 
aeração 
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2.8  Sistema de aeração em silos verticais 

O sistema de aeração, que serve para movimentar o a r através da 
massa ensilada em silos verticais, é constituído pe lo ventilador com 
motor, redução de saída do ventilador, respiros e s istema de 
distribuição do ar. 

Ventilador 

O ventilador é o equipamento utilizado para movimen tar o ar 
através da massa de grãos. Essa movimentação é feit a por meio de um 
rotor centrífugo ou axial, acionado por uma unidade  motora; vide 
Capítulo II deste trabalho. 

Redução de saída do ventilador 

A redução de saída do ventilador é a parte do siste ma 
responsável pela conexão do ventilador aos dutos de  aeração, ou ao 
fundo falso do silo. 

Respiros 

Os respiros são os componentes do sistema de aeraçã o 
responsáveis pela saída ou entrada do ar de aeração  do interior dos 
silos. 

Sistema de distribuição do ar 

A concepção dos projetos dos sistemas de distribuiç ão de ar 
deve prever que todas as regiões da massa armazenad a devem ser aeradas 
equitativamente. O projeto utiliza-se de fundo fals o ou de dutos 
também chamados de canaletas de aeração.  

Dutos para distribuição de ar 
Este sistema de distribuição do ar exige que, no se u projeto, 

sejam seguidas recomendações bastante precisas, e d ivide-se em três 
tipos: 

• duto de entrada é o que liga a redução de entrada, aos dutos 
de distribuição 

• dutos de distribuição são os que ligam o duto de en trada aos 
dutos de aeração 

• dutos de aeração são os que distribuem o ar de aera ção na 
massa de grãos armazenada  

Os dutos de entrada e distribuição possuem fechamen to superior 
de chapas não perfuradas, e os dutos de aeração pos suem fechamento 
superior de chapas perfuradas com área de perfuraçã o de no mínimo 10% 
da área total do duto, e cada furo deve ter dimensã o tal que não 
permita a passagem de grãos. 

As características importantes de um sistema de dut os são: 

• Dimensões do duto - a seção transversal do duto, la rgura e 
altura, influenciam na velocidade do ar dentro do d uto; FIG. 
7.7; 

• Seção longitudinal do duto – influencia na pressão e 
velocidade de saída do ar do duto para a massa de g rãos; FIG. 
7.8; 
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• Distância entre dutos - influencia sobre a uniformi dade de 
distribuição do ar na massa de grãos armazenada. A FIG. 7.6 
mostra exemplos de distribuição de dutos no fundo d e silos 
verticais. Um cuidado importante que o projetista d e um 
sistema de aeração deve ter é fazer uma distribuiçã o 
simétrica dos dutos na base do silo, para que o cri tério 
estabelecido para o rateio da vazão de ar que passa  pelo 
duto, seja o mais real possível; 

 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

Figura 7.6 – Distribuição dos dutos de sistemas aer ação em silos verticais com um 
ventilador (b),(c),(d)e(f) e dois ventiladores (a) 

Nota.: O uso de dois ventiladores é exigido quando a vazão de ar 
necessária para a aeração for muito elevada, assim cada ventilador 
propelirá apenas a metade desta vazão.  

• Velocidade do ar dentro dos dutos - as velocidades máximas 
(V2), recomendadas para o ar dentro dos dutos, FIG.  7.7, são: 
• dutos de entrada: 10 m/s 
• dutos de distribuição: 8 m/s  
• dutos de aeração: 5 m/s  

• Velocidade de entrada no ar na massa de grãos - as 
velocidades máximas recomendadas (V3) para o ar ent rar na 
massa de grãos, FIG. 7.8, desconsiderando as chapas  
perfuradas, é de 0,25 m/s. 

 
Figura 7.7 - Velocidade do ar através da 

seção transversal do duto 

 
Figura 7.8 - Velocidade do ar saindo da 

seção longitudinal do duto 

Fundo falso 
Este sistema de distribuição de ar, FIG. 7.9, é con stituído de 

um plenum, coberto de chapas metálicas perfuradas, ligado diretamente 
através da redução de entrada ao ventilador. É util izado quando o 
projeto da aeração exigir vazões específicas muito elevadas, como é o 
caso de aeração secante ou secagem estacionária com  ar aquecido, e 
sempre que a aeração for feita por sucção do ar. 
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Figura 7.9 – Esquema de um fundo falso para um silo  vertical 

2.9  Sistema de aeração em silos horizontais 

O sistema de aeração em silos horizontais, como nos  silos 
verticais, serve para movimentar o ar através da ma ssa ensilada, e 
seus projetos só se diferenciam pelo sistema de dis tribuição de ar que 
tem a mesma função, mas concepções diferentes, depe ndendo se é armazém 
graneleiro de fundo plano com ou sem túnel, ou arma zém graneleiro de 
fundo'V' com túnel de descarga. 

Sistema de distribuição do ar 

A concepção dos projetos dos sistemas de distribuiç ão de ar 
deve prever que todas as regiões da massa armazenad a sejam aeradas 
equitativamente. O projeto utiliza-se apenas de dut os de aeração, que 
também seguem para o cálculo recomendações bastante  precisas. 

Os dutos de entrada e distribuição são de chapas nã o 
perfuradas, e os dutos de aeração seguem o indicado  na FIG. 7.10. 

As características importantes em um sistema de dut os são: 

• área superficial do duto - influenciará na pressão e 
velocidade de saída do ar do duto para a massa de g rãos; 

• dimensões do duto - a seção transversal do duto, la rgura e 
altura, influenciarão na velocidade do ar dentro do  duto; 

 
a)duto retangular embutido;b)duto triangular de cha pa metálica, apoiado em calços;c)duto 
retangular com chapa metálica perfurada na parte in ferior;d)duto retangular com chapa 
metálica, apoiado em calços na parte inferior;e)dut o semicilíndrico de chapa metálica 
perfurada;f)duto com cobertura semicilíndrca e pare des verticais de chapas metálicas 
perfuradas 

Figura 7.10 – Esquema de tipos de dutos de aeração 
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• distância entre dutos - tem influência sobre a unif ormidade 
de distribuição do ar na massa de grãos armazenada.  A FIG. 
7.11 mostra exemplos de distribuição de dutos no fu ndo de 
silos horizontais. Um cuidado importante que o proj etista de 
um sistema de aeração deve ter, é fazer uma distrib uição 
simétrica dos dutos na base do silo, para que o cri tério 
estabelecido para o rateio da vazão de ar que passa  pelo 
duto, seja a mais real possível. 

 
(a) (b) (c) 

Figura 7.11 - Distribuição dos dutos de sistemas de  aeração em silos horizontais com um 
(a) e (b) e dois ventiladores(c) 

• Velocidade do ar dentro dos dutos - as velocidades máximas 
(V2), recomendadas para o ar dentro dos dutos, FIG.  7.7, são: 
• qualquer duto com menos de 10 metros de comprimento : 10 m/s 
• qualquer duto com mais de 10 metros de comprimento: 5 m/s 

• Velocidade de entrada no ar na massa de grãos - as 
velocidades máximas recomendadas (V3) para o ar ent rar na 
massa de grãos, FIG. 7.8, desconsiderando as chapas  
perfuradas é de 0,17 m/s. 

Silos horizontais de fundo plano sem túnel 
O sistema de aeração geralmente é por insuflação co m mais de um 

ventilador, e é mostrado pela FIG. 7.12. 

 
a)ventilador centrífugo; b)duto de entrada; c)duto de distribuição; d)duto de 
aeração retangular embutido; e)ventilador axial de oitão; f)ventilador axial 
de teto; h)termometria. 

Figura 7.12 – Silo horizontal fundo plano sem túnel  

A aeração deste tipo de silo será sempre executada por zonas, 
pois a aeração total do silo horizontal, de forma s imultânea, exige 
potências instaladas muito elevadas e resposta muit o lenta no 
resfriamento dos grãos. Além disso, os silos horizo ntais de fundo 
plano possuem linhas verticais de aeração de altura s muito diferentes, 
entre o centro e as laterais, o que levaria a um ex cesso de ar nas 
laterais em prejuízo do centro que tem camadas mais  altas de grãos e 
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pressões mais elevadas. A FIG. 7.13 mostra como cal cular o espaçamento 
entre os dutos de aeração. 

 
Figura 7.12 – Esquema de distribuição dos dutos de aeração 

Silos horizontais de fundo "V" 
O sistema de aeração pode ser por insuflação ou por  aspiração, 

com mais de um ventilador, e é mostrado pela FIG. 7 .14. 
O sistema de aeração deste tipo de silo horizontal,  sempre que a 

inclinação do fundo tiver um caimento maior do que 30°, será com apenas 
o duto de aeração central que está sobreposto ao tú nel da correia e 
ligado a este, através de tubos circulares. O uso d e apenas um duto de 
aeração é possível, porque as distâncias percorrida s pelo ar, h1 e h2, 
são praticamente as mesmas, evitando dutos de aeraç ão laterais e 
transversais, como é o caso dos silos horizontais d e fundo plano. 

 
ventilador centrífugo; túnel do silo, utilizado com o duto de 
distribuição; duto de aeração semicircular; ventila dores axiais de 
oitão; ventiladores axiais de teto; distribuidor de  grãos; 
termometria 

Figura 7.14 – Silo horizontal fundo “V” com túnel 

2.10  Operação do sistema de aeração 

A operação de um sistema de aeração exige total con hecimento 
das condições psicrométricas do ar, dos conceitos d e equilíbrio 
higroscópico, e da evolução das temperaturas medida s pelos sensores de 
termometria. 

O sistema de aeração deve ser acionado, quando fore m 
constatados pontos na massa de grãos com diferenças  de temperaturas, 
iguais ou maiores a 6°C, e/ou quando a evolução da temperatura média 
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da massa de grãos for igual ou superior a mais de 6 °C que a 
temperatura do ar exterior. 

Não existe horário definido para executar a aeração  dos grãos 
armazenados; será executada sempre que a rede de se nsores 
termométricos acusar um foco de aquecimento, com te mperatura superior 
à temperatura do ar externo. 

O tempo da duração da aeração varia de região para região, de 
momento para momento numa mesma região e das condiç ões psicrométricas 
do ar de aeração, prolongando-se até a uniformizaçã o das temperaturas 
acusadas pela rede de sensores termométricos. 

A manutenção dos grãos depende do diagnóstico sobre  a origem do 
aquecimento, que pode ser pelo ataque de insetos, a parecimento de 
fungos, umidade, goteiras, infiltração de água ou c ondensação. A 
aeração e/ou tratamento por fumigação, serão utiliz ados de acordo com 
o diagnóstico da origem e a situação dos problemas que a massa de 
grãos apresenta.  

Antes de optar pelo uso da aeração, devem ser avali adas as 
condições climáticas, para atender aos objetivos pr opostos, 
principalmente quando se trata dos aspectos de cons ervação dos grãos 
durante a armazenagem. 

O operador precisa saber identificar e localizar os  problemas e 
o modo correto de solucioná-los precocemente, debel ando toda elevação 
de temperatura já aos primeiros momentos; para isso  deve seguir o 
fluxograma mostrado na FIG. 7.15. 

 
Figura 7.15 – Fluxograma de uma operação de aeração  
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O diagrama prático da FIG. 7.16, que está baseado n os princípios 
teóricos do diagrama psicrométrico do ar e do conce ito de equilíbrio 
higroscópico dos grãos, auxilia bastante na operaçã o de um sistema de 
aeração quando são conhecidas a umidade relativa do  ar e as diferenças 
entre as médias das temperaturas na massa de grãos e a temperatura 
externa. Entra-se, com estes valores, nos eixos das  abscissas e das 
ordenadas, obtendo-se o encontro das duas retas num a determinada 
zona,(A,B,C,D), que indica o procedimento da aeraçã o a adotar. 

Aeração sem interesse (A) 
Nesta zona a aeração é sem interesse, pois a difere nça de 

temperatura entre ar e grãos é pequena; portanto, o  resfriamento será 
bastante lento e existe a possibilidade de umidific ação das camadas 
inferiores ou superiores, dependendo se a aeração é  por insuflação ou 
por aspiração. 

Aeração possível (B) 
Nesta zona a aeração é possível, pois a diferença d e 

temperatura entre ar e grãos não é tão pequena; por tanto, o 
resfriamento não será tão lento. 

Aeração recomendável (C) 
Nesta zona a aeração é recomendável, pois a diferen ça de 

temperatura entre ar e grãos é suficiente para ocas ionar uma aeração 
que atinge plenamente seus objetivos de resfriament o. 

Aeração recomendável, com riscos de secagem e conde nsação (D) 
Nesta zona a aeração é recomendável, mas existe ris co de 

condensação de umidade nas camadas superiores ou in feriores, 
dependendo se o sistema é de insuflação ou de aspir ação de ar. Nesta 
zona acontece também uma secagem excessiva, pois o grão está muito 
mais quente que o ar ambiente externo. 

 
Figura 7.16 – Diagrama de condução de aeração para grãos com umidades próximas a 13%. 
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Passos para uma boa armazenagem em silos horizontai s de 
fundo plano 

• no enchimento do silo, é fundamental o uso do espal hador de 
grãos, ou outro sistema de distribuição que impeça ou 
minimize, o acúmulo de grão leve, quebrados, finos e de pó no 
centro; é necessário que, ao longo de todas as seçõ es 
transversais do silo, as camadas possuam a mesma al tura, sem 
acúmulos de elevados volumes em alguns pontos, pois  isto 
dificultaria a aeração, especialmente no armazename nto de 
grãos quentes ou com umidade, precisando de aeração  imediata; 

• fazer a aeração primeiramente na região central, li gando 
apenas o duto central, pois é onde se encontra a ma ior parte 
da massa de grãos; 

• efetuar a aeração das regiões laterais, ligando um duto 
lateral de cada vez, para evitar a fuga de ar pelas  
diferenças de altura da massa de grãos; 

• quando aparecer um foco de aquecimento, a aeração s erá feita 
apenas na zona de temperatura elevada;  

• tempo da aeração é dependente de vários fatores: es pessura da 
camada de grãos, vazão específica do fluxo de ar, u midade 
relativa e temperatura do ar, umidade e temperatura  dos 
grãos, tipo de estrutura de armazenamento, etc. Mas  a 
operação de aeração deve ser executada até que toda  a massa 
esteja a uma temperatura uniforme e a mais baixa po ssível. 

Passos para uma boa armazenagem em silos horizontai s de 
fundo “V” 

• selecionar a zona a ser aerada, FIG. 7.16  , zonas (I),(II), 
etc., segundo a prioridade indicada pela termometri a 

• abrir os registros de ar que alimentam apenas a zon a 
escolhida, fechando os outros. Quando a aeração é f eita 
através do túnel, fechar todas as portas de inspeçã o e 
ligações entre transportadores 

• ligar os ventiladores de uma maneira seqüencial, se ndo que o 
segundo ventilador somente deverá ser ligado, após o primeiro 
estar em pleno regime de trabalho. Verificar, antes  de ligar 
o segundo ventilador, se o seu rotor está parado. E ste 
cuidado é importante, pois, por ação do primeiro ve ntilador, 
o rotor do segundo pode passar a girar em sentido c ontrário, 
e se isto ocorrer, na sua partida, sobrecarregará o  motor 
elétrico 

• verificar o sentido do giro do rotor, em regime de 
funcionamento, conforme a placa indicativa 

• antes de ligar o ventilador, selecionar o sentido d o ar, 
insuflação ou aspiração, conforme a conveniência se  houver a 
possibilidade desta opção 

• tempo da aeração depende de vários fatores, como: e spessura 
da camada de grãos, vazão especifica do fluxo de ar , umidade 
e temperatura do ar, umidade e temperatura dos grão s, tipo de 
estrutura de armazenamento, etc. Mas a operação de aeração 
deve ser executada até que toda a massa esteja a um a 
temperatura uniforme e a mais baixa possível  
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2.11  Dimensionamento de um sistema de aeração 
clássico 

O dimensionamento do sistema de aeração que é const ituído pelo 
ventilador, dutos e cobertura de chapas perfuradas,  deve levar em 
conta tipo de silo, aeração desejada, grãos armazen ados, para que a 
armazenagem seja segura. O bom projeto depende da s eleção correta da 
vazão específica do ar a utilizar, que é uma dificu ldade, pois depende 
unicamente da experiência do projetista. 

Uma aeração projetada e construída para resfriament o, poderá 
fazer a aeração secante em situações específicas, c omo por exemplo: 
uma aeração de resfriamento projetada para o silo c heio, fará aeração 
secante se o silo for carregado, apenas, até uma al tura de 1,20 metro, 
porque o sistema de ventilação, quando o silo estiv er parcialmente 
carregado, deslocará a mesma vazão de ar, mas com u ma vazão especifica 
maior, e certamente suficiente para o novo objetivo . O mesmo 
raciocínio serve para instalações projetadas para a eração de 
resfriamento de grãos pequenos, como arroz e trigo,  que oferecem 
grande resistência à passagem do ar, porque no caso  de utilizá-la para 
grãos maiores, como soja e milho, dada à menor resi stência oferecida 
por estes grãos à passagem do ar, teremos uma maior  vazão especifica 
e, certamente, poderemos fazer a aeração secante. 

Passos do projeto: 

• desenhar um croqui da unidade armazenadora e dutos  

• calcular o volume da massa de grãos a ser aerada 

• especificar a vazão específica a ser empregada no p rojeto, 
seguindo a TAB. 7.1 

• calcular a vazão do ventilador 

• calcular a perda de carga de todo o sistema, que de ve ser 
igual à pressão estática desenvolvida pelo ventilad or 

• calcular as dimensões de todos os dutos de aeração 

• calcular o espaçamento entre os dutos 

• fazer planta dos sistemas de dutos  

Exemplo 7.1 

Dimensionar um sistema de aeração para um silo metá lico 
cilíndrico, com as seguintes características: 

Características geométricas do silo 

• Altura total = 9,17 m 
• Altura do cilindro ou pé direito = 6,72 m 
• Altura do chapéu = 2,45 m 
• Altura útil de cada anel = 0,84 
• Número de anéis = 8 
• Diâmetro do silo = 8,5 m 

Características do material ensilado 

• Material: trigo 
• Umidade inicial = 17 % 
• Peso específico aparente ( γ) = 770 Kgf/m3 



Aramazenagem de grãos – aeração Mário José Milman 195  

1) Volume a aerar 

3
2

m67,427
3

2,45
72,6 

4

8,5  
V =







 +×π=  

2) Vazão específica 

Pela TAB. 7.1 ⇒ 10 m 3/h/m 3 de grão 

3) Vazão de ar do ventilador 

Q = 427,67 m 3 × 10 m 3/h / m 3 de grão = 4276,70 m 3 de ar /hora 

4) Perda de carga nos grãos 

Área da base do silo = 
4

D  2×π
 = 56,75 m 2 

Velocidade do ar = Vazão / área da base = 4276,7 / 56,75 = 
75,36 m/h = 1,256 m/min 

Do gráfico (FIG. 7.2) ⇒ 10 mm H 20 / m de grão 
10 mm H 20 / m de grão × 6,72 m = 67,2 mm H 2O 
Compactação 50% ⇒ 100,8 mm H 2O = 100 mm H 2O 

5) Perda de carga nos dutos 
A perda de carga nos dutos é estimada em 10 mm H 2O, porque a 

velocidade nos dutos é um dado de projeto.  

6) Perda de carga total 
100 + 10 = 110 mm H 2O 

7) Especificação do ventilador  
Q = 4277 m 3/h 
Pe = 110 mm H 2O 
Através das curvas dos ventiladores especificaremos  o 

ventilador. 

8) Seção dos dutos 
v1 = 10 m/s = 600 m/min  Q1 = 4276 m 3/h = 71,27 m 3/min  

v2 = 8 m/s = 480 m/min Q 2 = 2138 m 3/h = 35,64 m 3/min 

v3 = 5 m/s = 300 m/min Q 3 = 2138 m 3/h = 35,64 m 3/min 

8.1) Seção transversal 
S = Q/V  
S1 = 71,27/600 = 0,12 m 2 → 1,0 × 0,12 m  

S2 = 35,64/480 = 0,07 m 2 → 1,0 × 0,07 m  

S3 = 35,64/300 = 0,12 m 2 → 1,0 × 0,12 m  

S4 = 35,64/300 = 0,12 m 2 → 1,0 × 0,12 m 

Para facilitar a construção dos dutos, faremos todo s embutidos, 
em alvenaria com seção transversal de 1 × 0,2 m 

8.2 Seção longitudinal do duto de aeração 
v3 = v 4 = 10 m/min  

S3 = S 4 = 35,64 / 10 = 3,64 m 2 → 1,0 × 4,0 

Área de perfuração da chapa de no mínimo 10% 

9) Cálculo do tempo para baixar a umidade de 15 % p ara 13 % 

Peso do grão ensilado = 427,67 m 3 × 770 Kgf/m 3 = 329.306 Kgf 
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Quantidade de água a evaporar em Kgf 
Pi (100 - Ui ) = Pf (100 - Uf) 
329.306 (100 - 15 ) = Pf (100 - 13) 
Pf = 321.735 Kgf 
Peso d'água a evaporar = 329.306 – 321.735 = 7.571 Kgf de água 
Vazão de ar 4276,7 m 3 de ar por hora supondo ar com 70% de UR, 

então, segundo Lasseran: 
0,8333 m 3 de ar retira ⇒ 0,001 Kgf de água por hora 
4276,7 m 3 de ar retiram ⇒ X 
X = 5,132 Kgf de água por hora ⇒ em um dia ⇒ 123,17 Kgf/dia 
número de dias = 7571 / 123,17 = 61,47 dias  

10) Cálculo do tempo de resfriamento da camada supe rior 

Tempo em horas = 
grãom/h/arm Qe

grãom/h/arm 1200
33

33

 (7.2) 

Tempo = 1200 / 10 = 120 horas 

100 100250

400

50

162
CORTE AB

100

20

3 4

a b a b

 
Figura 7.17 – Planta baixa dos dutos da base de um silo de 8,5m, a unidade de cota é cm.  

3  FUNGOS DE ARMAZENAMENTO 

Os fungos de armazenamento são os fungos que se des envolvem em 
produtos armazenados, mostrando-se ativos com uma u midade relativa do 
ar entre 70 e 90%; causam redução na germinação das  sementes e 
diminuição de seu valor comercial pela sua descolor ação, provocam um 
aquecimento da massa de grãos armazenado pelo incre mento da 
respiração, produzem a rancificação dos grãos armaz enados, ocasionadas 
por alterações bioquímicas que produzem ácidos grax os, etc. 
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3.1  Condições para o desenvolvimento de fungos de 
armazenamento 

• Umidade dos grãos acima de 13% 

• Retardamento da secagem dos grãos 

• Grãos danificados 

• Umidade relativa do ar entre 65 e 90% 

• Temperaturas conforme a TAB. 7.3 

Tabela 7.3 – Temperaturas para desenvolvimento de f ungos de armazenagem 

TEMPERATURAS EM °C 
FUNGOS 

MÍNIMA ÓTIMA MÁXIMA 
Aspergilus restrictus 5-10 30-35 40-45 
Aspergilus glaucus 0-5 30-35 40-45 
Aspergilus candidus 10-15 45-50 50-55 
Aspergilus flavus 10-15 40-45 45-50 
Penicillium 5-10 20-25 35-40 
Fonte: Chistensen e Kaufmann 

3.2  Precauções para evitar os fungos de 
armazenamento 

Dada a inexistência de meios de absoluta eficácia p ara eliminar 
o desenvolvimento de fungos, se torna necessário de senvolver medidas 
profiláticas abaixo listadas, que diminuem a concen tração dos mesmos: 

• armazenar grãos limpos, sem impurezas nem quebrados , 
evitando, ao máximo, danos na integridade dos grãos  

• limpar os equipamentos de transporte e movimentação  dos 
grãos, antes de sua utilização 

• limpar o interior dos silos e armazéns antes de seu  
carregamento 

• armazenar, sempre, grãos secos 

• controlar constantemente a temperatura da massa de grãos 
armazenada 

• combater eficazmente o ataque de insetos e roedores  

4  EXPURGO 

O expurgo ou fumigação é a operação de aplicar prod utos 
químicos aos grãos armazenados, com a finalidade de  controlar as 
pragas, evitando perdas tanto de qualidade como de quantidade, nos 
produtos armazenados. 

No expurgo com fosfina, uma maneira prática de veri ficar se há 
vazamento de gás, é através do uso de tiras de pape l embebido em uma 
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solução de nitrato de prata a 10%. Se estiver ocorr endo vazamento de 
gás, as tiras escurecem em duas horas.  

Tabela 7.4 – Tempo mínimo de exposição do grão arma zenado, à fosfina, em função da 
temperatura do ar 

Temperatura do ar 
(°C) 

Tempo mínimo de exposição 
(dias) 

< 10 não usar fosfina 
10 a 15 5 
16 a 20 4 

>20 3 

Tabela 7.5 – Tempo mínimo de exposição do grão arma zenado, à fosfina, em função da 
umidade relativa do ar 

Umidade relativa do ar 
(%) 

Tempo mínimo de exposição 
(dias) 

< 25 não usar fosfina 
25 a 40 5 
40 a 50 4 

>50 3 

4.1  Expurgo em silos verticais 

O expurgo, para ser eficiente, deve ser precedido p or uma 
perfeita limpeza do silo, além de uma boa vedação, principalmente nos 
silos metálicos, de todos os pontos de escape de ar . Quando o expurgo 
é bem feito, a reinfestação, se ocorrer, será perif érica. 
Reinfestações no centro da massa só ocorrem quando o expurgo é mal 
feito. Não devemos fazer mais de três expurgos, sob  pena de contaminar 
os grãos 

A temperatura e a umidade relativa do ar são de fun damental 
importância para a eficiência do expurgo com fosfin a, sendo que o 
tempo de exposição dos grãos ao gás segue as TAB. 7 .4 e 7.5 

No caso de expurgo com fosfina em silos verticais m etálicos, 
alguns autores recomendam a utilização de 2 g i.a/ m3 de grão por 10 
dias independentemente das condições das TAB. 7.4 e  7.5. 

Passos da operação de expurgo em silos verticais 

• limpeza do silo 

• vedar todos os pontos de escape de ar 

• determinar o tempo de exposição 

• aplicar pastilhas manualmente, ou através de dosado res nas 
correias 

• silos com boa vedação, nivelar massa de grãos e ved ar boca de 
carregamento 

• silos sem boa vedação, nivelar massa de grãos e cob ri-la com 
lona ou papel betuminado, vedando bem com fitas gom adas junto 
às paredes dos silos e cabos de termometria 

• as operações dos passos 5 ou 6 devem ser feitas rap idamente, 
antes de as pastilhas iniciarem o desprendimento de  gás, e os 
operadores devem usar equipamentos de proteção, e f iltros nas 
máscaras para fosfeto de hidrogêneo 
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• em silos que demoram mais de 12 horas para serem ch eios, o 
passo 4 ser efetuado da seguinte maneira: aplicar 7 0% da 
dosagem com pastilhas através de sondas, e 30 % no duto de 
entrada do ventilador na parte inferior 

• após o período de exposição, proteger os grãos atra vés de 
proteção química (pulverização) e física; a proteçã o física é 
feita através de telas finas nos dutos de aeração, e respiros 
que evitam a entrada de insetos 

4.2  Expurgo em armazéns granelizados e 
graneleiros 

O expurgo, para ser eficiente, deve ser precedido p or uma 
perfeita limpeza interna e externa, inclusive terre no de entorno dos 
armazéns, das áreas de recepção e secagem dos grãos  se existirem na 
instalação, seguida de pulverização com inseticida de ação residual em 
toda a instalação. O lixo recolhido deve ser totalm ente eliminado, e o 
controle dos ratos também realizado, além da vedaçã o de todos os 
pontos pelos quais possam escapar gás. No caso de o  armazém possuir 
túnel, as operações acima descritas devem ser reali zadas mensalmente 
no seu interior. 

Durante o carregamento dos armazéns, é de boa práti ca 
pulverizar o produto nos transportadores com inseti cida, para prevenir 
que, com o passar do tempo de armazenagem, ocorram infestações por 
insetos adultos, pois o expurgo tem a função de eli minar os ovos, 
larvas e pupas do interior dos grãos. 

A operação de expurgo nos graneleiros deve ser feit a em zonas. 

Passos da operação de expurgo em graneleiros  

• nivelar toda a massa a ser expurgada 

• cobrir a massa de grãos com lona plástica de 2 mm d e 
espessura 

• fazer a vedação das laterais da massa com cobras de  areia e 
fita adesiva, não esquecendo de vedar os cabos term ométricos 

• aplicar a dosagem de fosfina (fosfeto de alumínio) de 2 
gramas i.a/ m 3 de grãos (uma pastilha de 3 gramas libera 1 g 
i.a. um comprimido de 0,6 grama libera 0,2 g i.a.) 

• em armazéns com túnel, aplicar vinte por cento da d osagem 
neste local 

• deixar o armazém vedado de 3 a 5 dias de seguindo a s TAB. 7.4 
e 7.5 

• tirar a vedação, e depois de 4 horas, ligar o siste ma de 
aeração 

• um mês após o expurgo e, após, de mês em mês, fazer  a 
pulverização com inseticida de ação residual da sup erfície 
dos grãos armazenados 



Equipamentos para pré-processamento de grãos Mário José Milman 

 

200  

5  SEGURANÇA NO ARMAZENAMENTO E MANUSEIO 

O armazenamento e a manipulação de grãos são prátic as que 
exigem cuidados de segurança. Os equipamentos e pro cessos envolvidos 
parecem rotineiros e relativamente seguros, no enta nto, há um eminente 
potencial de condições perigosas que podem se desen volver durante a 
colheita e a etapa de armazenamento. Nunca entrar n um silo, poço, 
túnel sem antes movimentar o ar, pois grãos úmidos,  quando 
armazenados, produzem dióxido de carbono, que mesmo  não sendo venenoso 
pode provocar sufocamento no operador por ser o CO 2 mais pesado que o 
ar e ficar estagnado dentro do silo, poço ou túnel;  utilizar sempre 
máscaras contra poeira quando operar o silo, para e vitar doenças 
respiratórias e pulmonares; seguir sempre as normas  de fumigação e 
estar sempre preparado para qualquer emergência. 

Como grandes estoques de grãos estão se tornando um a prática 
comum nas fazendas através do avanço tecnológico, i sto tem aumentado o 
número de acidentes associados com o armazenamento de grãos. Todos os 
anos são relatados muitos acidentes envolvendo afog amento na massa de 
grãos, intoxicação por dióxido de carbono e ou prod utos de fumigação, 
reações alérgicas e outros problemas respiratórios.  

Hoje são construídos silos de grande capacidade, di âmetros de + 
22 metros e alturas de 27 metros, e os grãos são es tocados por períodos 
de 1 a 8 meses ou mais. No entanto, o número de ope radores está sendo 
reduzido pelo uso de equipamentos automatizados par a lidar com os grandes 
volumes de grãos. Na descarga do silo circular com fundo plano, os grãos 
da parte central são retirados rapidamente em forma  de funil de baixo 
para cima, formando um cone central invertido. Uma pessoa, pesando de 60 
Kgf, que ande na superfície deste silo cheio de mil ho, penetrará apenas 
15 cm na massa quando esta estiver em repouso, poré m, num fluxo de 
descarga de grãos este indivíduo será rapidamente a bsorvido, e não poderá 
soltar-se, uma vez que os grãos estejam acima de se us joelhos. Se a 
pessoa tiver 1,82m de altura e pesar 90 Kgf, será t ragado pelo fluxo de 
descarga (1,97 m 3/min) em apenas 8 segundos. 

Como grãos úmidos e deteriorados podem formar uma g rande massa 
vertical de crosta, ao tentar remover estas crostas , uma grande massa 
dos grãos pode se soltar repentinamente e cobrir o operador 
imediatamente; portanto, ao realizar este trabalho,  o operador deve 
ficar por cima, usando cintos de segurança presos à  estrutura de 
sustentação da termometria, e utilizando-se de uma haste de madeira. 

Pendurar cordas no centro do silo com nós ou uma co rrente pode 
servir de caminho de saída para o salvamento de afo gados. 

Quando uma pessoa ficar submersa na massa de grãos,  ela pode 
permanecer viva por algum tempo, devido à presença de ar 
intergranular; portanto, a pessoa deverá cobrir a b oca e respirar 
pausadamente até a ajuda chegar. Uma maneira de ret irar uma vítima 
presa no interior do silo vertical, é romper sua pa rede lateral 
utilizando-se da um trator com pá frontal. 

Usar máscaras para gases e vestimentas apropriadas ao se fazer 
a fumigação, pois os fumigantes são gases tóxicos q uando aspirados, 
ingeridos ou absorvidos através da pele. 

Plataformas com corrimão nas cumeeiras dos silos, b em como 
plataformas de descanso a cada 9 metros em escadas verticais com 
guarda-corpo, proporcionam uma segurança adicional ao operador. 

No armazenamento e na manipulação dos grãos não se deve: subir 
no chapéu do silo nem entrar no silo durante a carg a e descarga. 
Sempre antes de entrar no silo, ventilar bem, se ho uver ou não 
suspeita de CO 2, e desligar todas as fontes de energia. 
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6  EXPLOSÕES DE PÓ 

Nas indústrias da área de armazenagem, onde produto s 
alimentícios, rações e cereais são armazenados, tra nsilados, 
beneficiados ou empacotados sob formação de pó, oco rrem com freqüência 
incêndios ou explosões, cujas causas são atribuídas  à ignição do pó, e 
as conseqüências são, na maioria das vezes, catastr óficas. O perigo de 
substâncias sólidas inflamáveis, cresce com o aumen to do grau de 
trituração, que, quando junto com o pó de diâmetro menor que 0,3mm, 
proporciona igual perigo ao dos gases de líquidos i nflamáveis. A 
sucata inflamável destes produtos,contém uma grande  quantidade de 
ácidos graxos insaturados, que oxidam na ausência d e oxigênio, 
propiciando a elevação da temperatura e formação de  ésteres 
incandescentes. Isto pode ocorrer em silos e armazé ns onde não existem 
um sistema bem dimensionado de aeração, que provoca  o resfriamento da 
massa aquecida, e uma renovação constante do ar. 

São conjuntos de condições propícias para a ocorrên cia de 
explosão de pó, quantidade suficiente de oxigênio, pó inflamável 
disperso no ar dentro do limite de explosão, fonte de inflamação, 
baixa umidade relativa do ar, ambientes fechados e sem ventilação 
como, túnel, poço de elevador, moega, etc,. 

O limite de explosão indica a faixa de concentração  na qual uma 
mistura de pó com ar torna-se explosível. O pó orgâ nico da cevada e do 
malte, com diâmetro menor de 0,60 mm, tem seu limit e mínimo de 
explosão entre 30 g/m 3 a 60 g/m 3. Com uma dispersão de pó no ar, na 
concentração se 20 g/m 3, o alcance da visão não ultrapassa a um metro. 

A violência da explosão cresce com o aumento da tur bulência da 
mistura de pó com ar (atmosfera explosível). 

A temperatura de inflamação da mistura de pó com ar  de produtos 
da indústria alimentícia e de rações, situa-se acim a de 400°C, mas pó 
sedimentado, formando uma camada com espessura supe rior a 5 mm, pode 
se auto-inflamar, já a 200°C, quando aquecido por l ongos períodos, 
como por exemplo, sedimentado sobre superfícies aqu ecidas nos motores 
elétricos, luminárias etc. O aumento da umidade do pó acarreta no 
levantamento mais difícil do mesmo, e, por outro la do, são necessárias 
para a explosão energias de ignição mais altas. 

As explosões de pó desenvolvem-se em duas etapas: a  primeira 
(explosão primária), geralmente de proporções reduz idas, provoca 
principalmente o levantamento de pó sedimentado, qu e fornece material 
de combustão (atmosfera explosiva) para a explosão de pó propriamente 
dita (explosão secundária), e esta poderá se alastr ar através de 
escadarias, passagens, transportadores e tubulações , para os demais 
pavimentos e maquinarias. 

Os pós com maior concentração energética são: deriv ados de 
milho, trigo, soja, cevada, arroz (contém sílica - muito prejudicial à 
saúde) e farinhas.  

6.1  Precauções a serem adotadas para evitar ou 
restringir a formação de atmosfera explosiva 

• retirada total, porém cuidadosa, do pó sedimentado 

• aspiração do ar empoeirado nos locais da sua formaç ão 

• controle do desprendimento de pó 
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6.2  Possíveis fontes de inflamação que devem ser 
eliminadas 

Superfícies aquecidas  

• super aquecimento de rolamentos devido à lubrificaç ão 
ineficiente 

• aquecimento de correias devido ao tensionamento ina dequado 

• roletes superiores e inferiores de correias transpo rtadoras 
quando emperrados 

• lâmpadas incandescentes com uma camada de pó sedime ntado 

• superfícies de meios de equipamentos elétricos 

Partes incandescentes e chamas expostas 

• espirais de aquecimento 

• cigarros acesos 

• aquecedores com chama exposta 

• secadores com sistema de aquecimento direto 

• aparelhos de solda e corte 

Faíscas produzidas mecanicamente 

• contato das caçambas dos elevadores com a proteção metálica, 
ocasionada pelo mau tensionamento da correia ou niv elamento 
incorreto do próprio elevador 

• peças de metal junto com o produto transportado (ne cessidade 
de limpeza com aparelhos magnéticos) 

• contato de peças metálicas nos ventiladores 

• aparelhos de esmeril 

Faíscas elétricas 

• arcos voltaicos nos curtos circuitos 

• faíscas provocadas no ligamento ou desligamento de chaves 
elétricas 

• aquecimento de bobinas de reatância e cabos conduto res 
elétricos danificados 

• aquecimento de pontos em ligações defeituosas, nos condutores 
desencapados 



 

. 



 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABUD-ARCHILA, M., COURTOIS, F. BONNAZI, C., BIMBENE T, J. J. Processing 
quality of rough rice during drying.  Journal of Food Engineering, 
Oxford, v.45, n.3, p.161-179, aug.2000. 

BAKKER-ARKEMA, F. W. High temperature grain drying.  In: Simpósio 
Internacional de Conservação de Grãos – Secagem e A rmazenamento-.19-
22 Outubro,1993, Canela, RS. Anais...Porto Alegre: CESA. 1994. p. 
163-176. 

BAUDET, L. M. L. Armazenamento de sementes de arroz.  In: PESKE, S. T; 
NEDEL, J. L; BARROS, A. C. S. A. Produção de arroz irrigado. 
Pelotas: UFPel. 1998. p. 469 – 490. 

BENZ, R. C. Rice drying on the farm.  Arkansas, Cooperative Extension 
Service. University of Arkansas, 1975. 18p. 

BERRY, P. E. Desecación y almacenamiento de granos.  1.ed. Zaragoza: 
Editorial Acribia, 1962. 207p. 

BONAZZI, C., duPEUTY, M. A., HERMELIN, A. Influence of drying 
conditions on the processing quality of rough rice.  Drying 
Technology, New York, v.15, n.3-4, p. 1141-1157, 19 97. 

BROOKER, D.B.; BAKKER-ARKEMA, F.W.; HALL, C.W. Drying Cereal Grains.  
Wesport: AVI Publishing, 1974. 265 p. 

CALDERWOOD, D. L. Rough rice (paddy) drying methods in the Unite 
States.  Tropical Stored Products, Eng., v.30 p. 13-22, 197 5. 

CAMPOS, M. G. Percentual de grãos inteiros no beneficiamento de a rroz 
em casca, em relação à temperatura do ar e ao tempo  de residência na 
câmara de secagem.  Viçosa, 1990. 53 p. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Agrícola).UFV, 1990. 

CANEPPELE, C. et al. Simulação de secagem de arroz (Oryza sativa L) em 
secadores por convecção natural.  Revista Brasileira de 
Armazenamento, Viçosa, Centro Nacional de Treinamen to em Armazenagem 
- CETREINAR, v. 17, n 1,2, p.10-19, 1992. 

CARVALHO, N.M. & NAKAGAVA, J . Sementes: Ciência, tecnologia e 
produção.  2 ed. Campinas, Fundação Cargill, 1983. 326 p. 

CHUNG, D.S. & PFOST, H. B. Adsorption and desorption of water vapor by 
cereal grains and their products.  Transactions of the ASAE, S. 
Joseph, v.10, n. 4, p. 545-51, 555, 1967. 

CIENTEC – Fundação de Ciência e Tecnologia. Relatório final do projeto 
de pesquisa Aproveitamento energético da casca de a rroz.  Porto 
Alegre, 1986. 170p. 

CRISTENSEN, C. M. Storage of cereal grains and their products.  1.ed. 
St. Paul: American Association of Cereal Chemists, 1974. 549p. 

CRISTENSEN, C. M.,KAUFMANN, H. H. Grains Storage, the role of fungi in 
quality loss. 1.ed. Minneapolis: University of Minnesota Press, 
1969. 153p. 

CUNHA, O P. Curso operacional de preparação para a safra/98 e p ós-
colheita/99.  Dryeration, Porto Alegre. 1999, 183p. 

DAHLBERG, B. Seed drying and Conditioning.  In: First Annual Conference 
presented by, Seed Science Center, ISU. 21-22 Augus t,1978, Ames, 
Iowa. Anais...Ames: J.S.Burris 1978. p. 25-32. 



Referências Bibliográficas Mário José Milman 205  

DELOUCHE, J.C.; WELCH, G.B. Conditioned storage of seed.  In Short 
Course for Seedsmen, Mississipi State, 1975. Procee dings... 
Mississipi State, 1975. v. 17, p. 57-75. 

DOESTHAL, Y.G.; DEVARA, S.; RAO, S. & BELOVADY, E.  Effect of milling 
on mineral and trace element composition of raw and  parboiled rice.  
Journal of the Science of Food and Agricultural. 30 :40-5, 1979. 

ELIAS, M. C.; LOECK, A. E.; BARBOSA, F. F.; GRÜTZMA CHER, D. D. 
Recomendações técnicas para colheita, secagem, arma zenamento e 
industrialização de arroz para o sul do Brasil.  Polo de Modernização 
Tecnológica em Alimentos da Região Sul. UFPel, 2000 .19p. 

ELIAS, M.C. Secagem e armazenamento de grãos, em média e pequen a 
escala. 1.ed. Pelotas: Editora e Gráfica Universitária, 200 0.147p.  

ELIAS, M.C. Tecnologia em secagem e armazenamento de grãos: sis temas, 
processos e métodos.  1.ed. Pelotas: Editora e Gráfica Universitária, 
2000.84p.  

FONTANA, C. Propriedades físicas e térmicas do arroz.  Santa Maria : 
UFSM, 1986, n. 5, 68 p. (Cadernos Didáticos). 

GATES DO BRASIL. Catálogos e manuais.  São Paulo. 

GUIMARÃES, D.S. Psicrometria.  Pelotas :PMCTA-DCTA-FAEM-UFPel, 1999. 
12p. (Monografia). 

HALL, C.W. Equipo para procesamientos de productos agrícolas.  1.ed. 
Lima: IICA, 1968. 220p. 

HALL, C.W. Handling and storage of food grains.  1.ed. Roma: FAO, 1970. 
350p. 

HALL, C. W. Drying and storage of agricultural crops.  1.ed. West 
Port : Connecticut, 1980. 381p. 

HARRINGTON, J.F. Seed storage and longevity.  Seed Sci. & Techn., v.1, 
n.2, p. 453-61, 1973. 

HENDERSON, S. M., PERRY, R. L. Agricultural process engineering.  3.ed. 
West Port: The Avi Publishing, 1976. 442 p. 

HOLMAN, L.F. Ventilación de granos en almacenamiento comercial. 1.ed. 
México: USDA, 1968. 49p. 

HOSENEY, R. C. Princípios de ciencia y tecnología de los cereales.  
Editoria Acribia, S.A.. Zaragoza. España, 1991. 320 p. 

HOSHIKAWA, K.; Semente de arroz, germinação e plântulas.  In: MATUSUO, 
T. & HOSHIKAWA, K.; Ciência da planta de arroz. Tóq uio. 1993. p.91-
132. 

HOUSTON, D.F. Rice chemistry and technology.  Saint Paul, Minnesota, 
A.A.C.C., 1972. 517p. 

KACHRU, R. P. & MATHES, R. K. The behavior of rough rice in sorption.  
Journal of Aqricultural Engineering Research, v.21,  p. 405-16, 1976. 

KEPLER WEBER S/A. Catálogos e manuais.  Panambi.  

KUNZE, 0. R. & CHOUDHURY, M. S. U. Moisture adsorption related to the 
tensile strength of rice.  Cereal Chemisrtry, v. 1 9, p. 684-96, 
1972. 

KUNZE, 0. R. Moisture adsortion influences on rice.  Journal of Food 
Process Engineering, Westport, Conn, v.1, p. 167-81 , 1977. 

LASSERAN, J. S. Aeração de grãos.  Viçosa: Centreinar, 1981.131p. 



Equipamentos para pré-processamento de grãos Mário José Milman 

 

206  

LASSERAN, J. S. Princípios gerais de secagem. Revista Brasileira de 
Armazenamento, Viçosa, Centro Nacional de Treinamen to em Armazenagem 
- CETREINAR, v.3 n.3, p.17-46, 1978. 

LOWER, O. J., BRIDGES, T. C., BUCLIN, R. A. On-farm drying and storage 
systems.  St.Joseph: ASAE, 1994. 560p. 

MÁQUINAS VITÓRIA S/A. Catálogos e manuais.  Pelotas.  

MATHEWS, K. & RUSHING, K.W. Seed drying and conditioning.  In Short 
Course for Seedsmen, Mississipi State, 1972. Procee dings... 
Mississipi State, 1972. v. 15, p. 23-37. 

MESQUITA, A.L.S., GUIMARÃES, F.A., NEFUSSI, N. Engenharia de 
ventilação industrial. 1.ed. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 
1977. 442p. 

MILMAN, M. J. Equipamentos e máquinas para pré processamento de g rãos.  
2.ed. Pelotas: DEA-FEA-UFPel, 1998. 149p. (notas de  aulas). 

MILMAN, M. J. Manejo da relação de intermitência e da temperatura  do 
ar na secagem industrial do arroz.  Pelotas, 2001.96p. Dissertação 
(Mestrado em Ciência e Tecnologia Agroindustrial)-F aculdade de 
Agronomia "Eliseu Maciel", UFPel, 2001. 

MUIR, W.E. Temperature and moisture in grain storages.  In: SINHA, R.N. 
& MUIR, W.E..Grain storage part of a system. Washin gton, AVI 
Publishing, 1973. p.49-70. 

PEREIRA, A.L.R.M.; HARA, T.; DALPASQUALE, V. A.; VI EIRA, M . Rendimento 
do arroz com casca (Oryza sativa L., cultivar Inca) , em relação ao 
período de repouso e à temperatura de secagem.  Revista Brasileira de 
Armazenamento, Viçosa, v.13-14, n.1-2, p. 3-7, 1988 /1989. 

PEREIRA, E. P. Efeitos imediato e latente dos danos físicos ocorri dos 
na colheita, na secagem, e no beneficiamento sobre a qualidade e 
sementes de milho.  Viçosa, 1997, Extrato 1p. Universidade Federal de 
Viçosa. 1997. http://dea.ufv.br/centreinar/index.ht m 

PEREIRA, J. A. M. & QUEIROZ, D. M. Psicrometria.  Viçosa: Centro 
Nacional de Treinamento em Armazenagem – CENTREINAR , 1986. 36p. 

PESKE, S.T. & BAUDET, L.M.L.  Secagem de sementes em secadores 
comerciais.  In: Curso sobre produção e tecnologia de sementes.  
Pelotas, v. 1, p.185-207, Universidade Federal de P elotas.1972. 

PESKE, S.T. Secado de semillas. In: Tecnologia de semillas . Ed 
UFPEL/Liv. Mundial. 1992. 62 p. 

PFOST, H.B. Summarizing and reporting equilibrium moisture cont ent 
data for grains.  St. Joseph, ASAE, 1976. 

PROVENZA, F. Pro-tec - Projetista de Máquinas.  Escola Pro-tec. São 
Paulo, 1990. 458p. 

PUZZI, D. Abastecimento e armazenamento de grãos. Campinas: Instituto 
Campineiro de Ensino Agrícola, 1986. 603 p. 

QUEIROZ, D.M. & PEREIRA, J.A.M. Secagem a baixa temperatura.  Apostila 
do CENTREINAR, Universidade Federal de Viçosa, 1982 . 30 p. 

RAVENET, J. Silos.  1.ed. Barcelona: Editores Técnicos Asociados, 1977 . 
381p. 

REIMBERT, M., REIMBERT, A. Silos II.  1.ed. Buenos Aires: Editorial 
Americalee, 1983. 195p. 

REIMBERT, M., REIMBERT, A. Silos teoria y práctita. 1.ed. Buenos 
Aires: Editorial Americalee, 1979. 473p. 



Referências Bibliográficas Mário José Milman 207  

SALMONI, R. Transmissão de calor.  1.ed. São Paulo: Mestre Jou, 
1966.289p. 

SASSERON, J. C. Umidade e temperatura dos grãos armazenados.  In: Curso 
de Armazenamento de Grãos. Pelotas: Faculdade de Ag ronomia “Eliseu 
Maciel”, UFPEL-CETREISUL, 1980 p.81-173. 

SHARMA, A. D. & KUNZE, 0. R. Post-drying fissure developments rough 
rice.  Transactions of the ASAE, St. Joseph, Michigan, v. 25, n.2, 
p.265-8, 274, 1982. 

SHARMA, A. D., TOLLEY, H. D., KUNZE, 0. R. A two compartment drying 
model related to the fissuring in rough rice.  St. Joseph, Michigan, 
ASAE, 1979. (ASAE Paper, 3570). 

SHEDD, C.K. Resistance of grains and seeds to air flow.  Agricultural 
Engineering, v.34, September, 1953. 

SHEI, H. J., CHEN, Y. L. Thin layer models for intermittent drying of 
rough rice , St. Paul, v.76, n.4, p. 577- 581, jul.-aug.1999. 

SILVA, J. S. Pré-Processamento de Produtos Agrícolas.  Juiz de Fora: 
Instituto Maria, 1995. 509 p.  

SILVA, R. B. Ventilação.  1.ed. São Paulo: D.L.P., 1974. 170p. 

SPIVAKOVSKY, A., DYACHKOV, V. Conveying machines 1.  1.ed. Moscow: Mir 
Publishers, 1985. 229p.  

SPIVAKOVSKY, A., DYACHKOV, V. Conveying machines 2.  1.ed. Moscow: Mir 
Publishers, 1985. 262p. 

SRIVASTAVA, A. K., GOERING, C. E., ROHRBACH, R. P. Engineering 
principles of agricultural machines.  1.ed. St. Joseph: ASAE, 1994. 
601p.  

STEFFE, J. F., SINGH, R. P., BAKSHI, A. S. Influence of tempering time 
and cooling on rice milling yields and moisture rem oval.  
Transactions of the ASAE, St. Joseph. Michigan, v.2 2, n.5, p. 1214-
8, 1979. 

STEFFE, J. F., SINGH, R. P., MILLER, G. E. Harvest, drying and storage 
of rough rice.  In Rice and utilizacion. Wesport, AVI Publishong, 
1980. 

THOMPSON, T. F. Temporary storage of high moisture shelled corn usi ng 
continous aeration.  Transaction of-the-ASAE, St. Joseph, v.15, n. 2, 
p. 333-7, 1972. 

VEMUGANTI, G. R. & PFOST, H. B. Physical properties related to drying 
20 food grains. St. Joseph, ASAE, 1980 (Paper n o 80-3539). 

VENTILADORES BERNAUER. Catálogos e manuais.  São Paulo. 

WASSERMAN, T. & CALDERWOOD, D. Rough rice drying.  In HOUSTON, D. F. 
Rice Chemistry and technology. St. Paul. AACC. 1972 . p 140-165. 

WEBER, E. A. Armazenagem Agrícola.  Porto Alegre: Kepler Weber 
Industrial, 1995. 395p. 

WOODS. Guía práctica de la ventilación.  1.ed. Barcelona: Editorial 
Blume, 1970. 334p.  

ZIGNOLY V. Transporti meccanici II.  1.ed. Milano: Editore Ulrico 
Hoepli, 1953. 1323p. 



 

.



 

 
Editora e Gráfica Universitária 

UFPel 


