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É de fundamental importância o conhecimento das propriedades físicas dos produtos agrícolas para um projeto
seguro e econômico de silos sendo, umas destas, o coeficiente de atrito do produto com a parede do silo visto
que esta propriedade exerce um importante papel no comportamento de pressões e fluxos. Entre os fatores
que afetam os coeficientes de atrito estático e dinâmico destacam-se, o teor de umidade e a natureza da
superfície da parede do silo. A determinação correta do valor destes coeficientes é necessária para o cálculo
seguro das pressões nas paredes e do tipo de fluxo que ocorrerá na descarga do material. Em vista do exposto,
e da falta de informações mais atualizadas, objetivou-se com este trabalho determinar o efeito do teor de
umidade dos grãos de café nos coeficientes de atrito em diferentes materiais de parede. Para a realização
deste trabalho, utilizaram-se grãos de café com pergaminho das espécies Coffea arabica L. e Coffea canephora,
das variedades catuaí vermelho e conillon, respectivamente. Os materiais de parede empregados nos testes
foram: aço, madeira e concreto, os teores de umidade dos grãos variaram de 11,58 a 20,58% (b.u.) para a
variedade conillon e 10,70 a 18,58% (b.u.) para a variedade catuaí vermelho. Os coeficientes de atrito (µ’)
foram determinados, em três repetições, com a utilização de um equipamento de cisalhamento direto de
movimento de translação conhecido internacionalmente por Jenike Shear Cell ou célula de carga de Jenike,
modelo TSG 70-140, fabricado pela empresa alemã Zeppelin, sendo este equipamento atualmente o mais
aceito e empregado pelas principais normas internacionais de silos. Os dados foram submetidos a análise de
regressão, com a finalidade de selecionar o modelo mais adequado para expressar a relação entre o teor de
umidade e as variáveis estudadas, sendo calculado, também, o erro na predição dos valores dos coeficientes
de atrito. Pelos resultados obtidos, observa-se uma tendência de aumento em ambos os coeficientes de atrito
com o aumento do teor de umidade, para todos os materiais de parede testados. Como esperado, o coeficiente
de atrito estático é superior ao dinâmico em todos os tratamentos, resultado este já observado para os
produtos agrícolas. Para a maioria dos teores de umidade, os resultados referentes à variedade catuaí
vermelho foram superiores aos da conillon. Observa-se, também, a supremacia do efeito do material de
parede (rugosidade) sobre o efeito do teor de umidade dos grãos, nos valores dos coeficientes de atrito. Os
coeficientes de atrito estático e dinâmico aumentam linearmente com o aumento do teor de umidade, sendo
o modelo linear adequado para representar esta relação, para as duas variedades estudadas, ao apresentar
coeficientes de correlação (R2) superiores a 0,80 e erros médio inferiores a 4%.
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