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A abanação manual, realizada geralmente na lavoura, é uma etapa da colheita de café e é um trabalho árduo
e desgastante para o trabalhador, visto que requer resistência física e habilidade para sua execução, além de
ser prejudicial a saúde, devido à contaminação do ar gerada no processo. Porém, a separação dos frutos de
café das impurezas, decorrentes da colheita por derriça no chão ou no pano é indispensável para obtenção de
um produto final de melhor qualidade. Além da eliminação de impurezas que normalmente acompanham os
frutos após a colheita, tais como, terra, torrões, pedras, galhos e folhas, a abanação evita, também, problemas
nas operações de secagem e beneficiamento, diminuindo, assim, o desgaste dos equipamentos envolvidos no
processo. Para utilização em lavouras de regiões montanhosas, há necessidade de se desenvolver máquinas
mais compactas, que demandam menor potência, e que apresente eficiência de abanação capaz de promover
maior redução de mão-de-obra. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de uma abanadora
de frutos de café, visando sua utilização em cafeicultura de montanha. A abanadora foi desenvolvida no LMA/
DEA/UFV e os testes de campo realizados em fazendas localizadas na Região do Município de Viçosa, MG. A
estrutura da abanadora desenvolvida foi constituída de armação de aço carbono, tipo metalon 50x50 mm, de
um conjunto de duas peneiras vibradoras e de um ventilador, acionados por motor elétrico de 1,47 kW de
potência, de uma moega e de um duto de saída de ar e impurezas. A máquina apresentava 2000 mm de
comprimento, 500 mm de largura e 1800 mm de altura total. A inclinação das peneiras foi de 4º. A peneira
superior apresentava furos de 22 mm e a inferior de 6 mm. Na configuração da máquina, o ventilador foi
localizado na estrutura de forma que houvesse fluxo de ar na parte inferior da moega, visando a retirada das
folhas e impurezas leves. Os frutos de café e impurezas mais pesados eram separados pelas peneiras vibradoras.
Os frutos do cafeeiro foram obtidos de derriça manual, sendo que cada teste foi conduzido com amostras de
aproximadamente 30 kg. As amostras eram constituídas por 65,3 ± 12,5% de frutos de café no estádio de
maturação cereja. A porcentagem de impurezas nas amostras foram de 16,6 ± 2,8%. Foram realizados
ensaios com três amplitudes de oscilação das peneiras (10, 20 e 30 mm), sendo que em cada amplitude foram
testadas duas aberturas da entrada de ar do ventilador (72 e 82 mm). A frequência de oscilação das peneiras
foi mantida em 350 ± 10 rpm. Montou-se um experimento no esquema de parcelas subdivididas, em que as
parcelas constituíam as amplitudes, enquanto a subparcela constituiu a abertura da entrada de ar do ventilador,
segundo o delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. Os dados de capacidade e eficiência
de separação e potência exigida pela abanadora foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas
utilizando-se o teste Tukey, a 0,05 de probabilidade. A análise estatística dos dados foi realizada utilizando-se
o programa computacional SAEG, versão 8. Os melhores resultados de desempenho da abanadora foram
observados quando se utilizou amplitude de 20 mm e abertura da entrada do ventilador de 72 mm. A máquina
apresentou capacidade de separação na faixa de 671,1 a 1911,1 kg h-1. A eficiência de separação foi superior
a 98,5%, independentemente da amplitude de vibração das peneiras e do fluxo de ar do ventilador. A potência
exigida pela abanadora ficou na faixa de 0,80 a 1,20 kW, sendo que nas maiores capacidades de separação
foram observados valores na faixa de 0,80 a 0,84 kW.
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