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Resumo

O trabalho teve finalidade de analisar a viabilidade de utilização de sabugo de milho no processo

de secagem como fonte alternativa de combustível. O experimento foi realizado em uma unidade

armazenadora que possui dois secadores de 40 t de capacidade. O sabugo de milho utilizado foi

extraído no processo de pré-limpeza. A fornalha utilizada para a queima do combustível foi adap-

tada para a queima de sabugo de milho. Concluiu-se que, apesar de um aumento de variação de

tempo e temperatura de secagem, a queima do sabugo de milho em conjunto com lenha gera

uma economia financeira em torno de 11,8%.
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Introdução

Mais do que produzir grãos, um dos principais desafios que existem no mundo globalizado é a

produção com qualidade e com eficiência. Para isso não é necessário somente bater recordes de

produção, mas sim processar esta produção de maneira que as perdas sejam mínimas durante o

recebimento, a secagem, a armazenagem e a expedição. Segundo Lacerda Filho (1998, p. 6)

12,8% de toda a energia empregada para produzir o milho do plantio até a armazenagem é

utilizada no processo de secagem. Portanto, o processo de secagem consome a maior parte da

energia, seja ela térmica ou elétrica, além dos processos ligados a ela (pré-limpeza), gerando

resíduos tais como sabugo de milho. Partindo da hipótese que é possível extrair energia térmica

dos resíduos produzidos pelo processo de pré-limpeza, esta pesquisa tem por finalidade de-
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monstrar a utilização de sabugo de milho como fonte energética nos processos de secagem.

Segundo Lopes et al. (2001), se os resíduos agrícolas provenientes de lavouras comerciais fos-

sem utilizados como fontes de energia para a secagem, seriam mais do que suficientes para a

secagem dos produtos que lhes deram origem.

Material e métodos

Esta pesquisa foi realizada em uma cooperativa situada na cidade de Guaíra, região Oeste do

estado do Paraná. As observações e as análises foram feitas no processo de secagem do produ-

to milho. Todas as coletas de dados foram feitas em dois sistemas de secagem similares e inde-

pendentes, cada um com capacidade nominal de secagem de 40 toneladas hora, sendo que um

sistema operou com o método convencional (lenha de eucalipto) e o outro operou com o método

proposto pela pesquisa (sabugo de milho separado pela máquina de limpeza em conjunto com

lenha).

No experimento o milho utilizado para a secagem encontrava-se com a umidade acima de 18%

(b.u.), sendo necessária, a secagem em sistema de rodízio. As máquinas de pré-limpeza da

unidade armazenadora são da marca Kepler Weber, modelo PL - 60, com capacidade nominal de

processamento de 60 toneladas hora. Para a queima do sabugo de milho, a fornalha foi adaptada

de modo que houvesse a queima simultânea, tanto da lenha quanto do sabugo de milho. Para a

realização do experimento ambos os secadores foram regulados conforme Silva (2004), propici-

ando que aproximadamente 10% do volume de ar consumido pelo secador entre pela câmara de

combustão, 55% entre pela fornalha após a câmara de queima da lenha, e 35% pelo corpo do

secador na câmara de resfriamento. A medição do volume de ar tomado pelo secador foi realiza-

da com a ajuda de um anemômetro. Os ventiladores utilizados nos secadores são centrífugos,

cada um com motor de 50 cv. O secador utilizado para o experimento estava equipado com dois

sensores de temperatura. A temperatura do ar de secagem estabelecida como meta foi à tempe-

ratura de 95 ºC.

O método utilizado para determinação de umidade do produto milho foi o método indireto, utilizan-

do-se um o determinador de umidade universal. Com os secadores ainda desligados, houve a

alimentação da fornalha de modo que não houvesse área de grelha na câmara de combustão

sem presença de lenha. A meta de temperatura foi de 95 ºC e, conforme a temperatura demons-

trada nos visores dos secadores reduzia, havia o abastecimento com a lenha para o secador

testemunha e com o sabugo de milho para o secador experimental. Ao final do experimento a

lenha restante dos dois secadores foi pesada separadamente, calculando assim o total de consu-

mo da lenha em quilos para cada secador.

Amostras dos resíduos provenientes da máquina foram analisadas e os resíduos separados em

três grupos de fragmentos principais para determinação da proporcionalidade: fragmentos de

sabugo de milho, grãos de milho e fragmentos da planta de milho. Cada um destes grupos de

fragmentos foi pesado separadamente para verificar a composição do material residual.
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Resultado e discussão

A Tabela 1 mostra os consumos de lenha e de sabugo de milho e os custos estimados durante o

processo de secagem.

Tabela 1. Comparativo de consumo de lenha e custo de lenha por tonelada.

Consumo de combustível Quantidade Custo por tonelada

                  (kg) de milho  de milho seco

Lenha Sabugo de milho seco (kg) (R$/t)

Secador 1 (experimento) 1.870 530 120.000 1,781

Secador 2 (testemunha) 2.120     0 120.000 2,019

Diferença    250 530 - 0,238

A Tabela 1 mostra que, apesar das quantidades de milho processados serem idênticas, o consu-

mo de lenha como combustível foi inferior no secador experimental. Esta diferença foi obtida

devido à inserção de sabugo de milho como combustível alternativo. Consequentemente, o custo

por tonelada de produto seco no secador experimental foi inferior ao custo do secador testemu-

nha, pois o resíduo é disponibilizado nas máquinas gratuitamente. À época, a unidade

armazenadora adquiriu a lenha ao preço de R$ 80,00 a tonelada. Como esta lenha foi adquirida

logo após o corte do eucalipto e que a mesma se encontrava armazenada por aproximadamente

oito meses, estima-se que haja uma perda de peso em torno de 30% durante o intervalo entre a

aquisição da lenha e a pesagem e consumo da mesma. Portanto, o custo estimado para a lenha

seca foi de R$ 114,29 por tonelada, ou seja, cerca de R$ 0,114 por quilo de lenha seca. Observa-

se que, em valores financeiros, o secador experimental apresentou uma economia de R$ 0,238

centavos por tonelada de produto seco. Isto significa uma redução nos custos de secagem quan-

to se utiliza somente lenha em torno de 11,79 %.

A Tabela 2 apresenta os teores de umidades médios obtidos durante a realização do experimen-

to.

Tabela 2. Comparativo de teor de umidade e quantidade de milho seco nos dois tratamentos.

Peso inicial Umidade média Peso final Umidade média

( kg )  inicial ( % ) ( kg )  final ( % )

Secador 1 (experimento) 120.000 20,1 110.251 13,0

Secador 2 (testemunha) 120.000 20,3 110.135 13,1

Observa-se que a umidade média de entrada dos dois secadores foi similar, ou seja, não ocorreu

variabilidade de umidades entre os dois secadores durante o experimento. Caso houvesse dife-

rença, certamente os resultados obtidos não seriam conclusivos, considerando que quanto maior

a umidade média do lote de milho, maior a energia será necessária para retirar a água do produto,
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consequentemente, maior consumo de lenha. A mesma regra se aplica para a umidade final, pois

quanto maior a necessidade de secagem ou mais seco o produto, maior consumo de energia.

A Figura 1 mostra as variações de temperaturas do ar de secagem e de exaustão nos dois seca-

dores durante os testes experimentais.

Observa-se na Figura 1 que a temperatura de secagem na câmara de secagem do Secador 1

ocorreu um aumento inicial de temperatura mais gradual em relação a aumento da temperatura

do Secador 2. Nota-se de maneira geral que as temperaturas nos dois sistemas permaneceram

próximas durante o processo de secagem, variando entre 90 e 100 ºC. Considerando que os dois

secadores foram regulados com o mesmo fluxo de ar, o mesmo fluxo de produto e as mesmas

condições ambientais durante a operação de secagem, a diferença de tempo entre os dois seca-

dores poderia gerar a hipótese de que, por haver uma maior variabilidade na temperatura de

secagem do secador 1 (experimento), houve uma maior demanda de tempo. O sabugo de milho

tem um fulgor maior, mas, no entanto este fulgor não é sustentável, necessitando de uma alimen-

tação da fornalha mais constante que a lenha. E, quando há uma maior alimentação da fornalha,

consequentemente aumenta o número de vezes em que a porta de alimentação é aberta,

despressurizando a câmara de combustão.

Figura 1. Variações das temperaturas do ar de secagem e de exaustão nos secadores.

O experimento buscou estudar uma solução para um problema antigo da unidade armazenadora:

dar destino aos subprodutos ou resíduos. Durante o experimento, foi observado que o sabugo de

milho possui uma temperatura de combustão inferior que a lenha, ou seja, ele queima mais

rápido, propiciando uma resposta mais rápida para elevação da temperatura de secagem. No

entanto esta resposta não é consistente devido a constante alimentação da fornalha dificultando

a manutenção constante da temperatura.

Com relação a composição do material proveniente das máquinas de limpezas, verificou-se os

seguintes percentuais médios: 60% de fragmentos do sabugo de milho, 2% de grãos que não
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conseguiram se desprender do sabugo durante a colheita e 38% de fragmentos da planta de

milho.

Durante a realização do experimento foram obtidos 131 quilos de resíduos provenientes da má-

quina de pré-limpeza, resultado do processamento de cerca de 240.000 quilos de produto pro-

cessado. Esta quantidade de sabugo de milho equivale a aproximadamente 0,06% do total da

massa de grãos processada durante o experimento. Já a quantidade utilizada durante a combus-

tão nas fornalhas foi de 530 quilos de sabugo de milho, uma quantidade superior à produzida pelo

processo.
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