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Resumo

O objetivo deste trabalho foi estudar a evolução física do processo de secagem estacionária de

grãos de soja em silos secadores, em duas alturas de camada (1,0 e 1,5 m), utilizando como

fonte de calor o GLP. Amostras foram retiradas a cada 60 minutos e acompanharam-se parâmetros

como temperatura do ar de secagem e da massa de grãos, umidade dos grãos e taxa de seca-

gem. O tempo de secagem foi o dobro, quando usou-se altura de camada de 1,5 m. A taxa de

secagem foi duas vezes maior quando a secagem realizou-se com altura de camada de 1,0 m.
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Introdução

A cultura da soja é o grão mais produzido no país, sendo que na safra passada (2008/2009), a

produção total da cultura foi de aproximadamente 57 milhões de toneladas. Estima-se que esse

valor será superado na safra 2009/2010, onde as estimativas em julho de 2010, já apontavam

para uma produção de aproximadamente 69 milhões de toneladas, superando em aproximada-

mente 20% a produção de soja colhida na safra anterior (CONAB, 2010).

No Brasil, os pesquisadores têm dedicado grande atenção, nos últimos anos, à secagem estacioná-

ria de soja, devido a uma constante profissionalização do setor envolvido com a pós-colheita de

grãos. As pesquisas têm gerado novas tecnologias que podem ser implantadas junto à classe de

produtores com baixo capital de investimento (MARTINS, 2003). O método estacionário é carac-

terizado pela passagem forçada do ar, em fluxo axial ou radial, através de uma massa de grãos

que permanece parada no compartimento de secagem (BARBOSA et al., 2001).
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Uma fonte de aquecimento que pode ser utilizada para a secagem de grãos é com uso do gás

liquefeito de petróleo (GLP). Segundo Portella e Eichelberger (2001), as principais vantagens do

uso do GLP na secagem de produtos agrícolas são que não há deposição de fumaça e partículas

de fuligem sobre os produtos, o que leva a uma contaminação do produto; simplicidade de opera-

ção; ajuste fino na vazão de combustível, o que permite melhor controle da temperatura, automação

do processo e uma secagem mais homogênea.

A literatura especializada registra estudos em secagem estacionária, com grãos de milho

(PORTELLA & EICHELBERGER, 2001), trigo (PORTELLA & EICHELBERGER, 2002)  e arroz

(ELIAS et al., 2006), mas não apresenta trabalhos com secagem estacionária de soja. O presente

trabalho pretende contribuir para superação desta lacuna.

Este trabalho teve como objetivo estudar a evolução física do processo de secagem estacionária

de grãos de soja em silos secadores, em duas alturas de camada (1,0 e 1,5 m), utilizando como

fonte de calor o GLP.

Materiais e métodos

Foram utilizados grãos de soja (Glycine max (L.) Merr.), cultivados na Estação Experimental

Agronômica da UFRGS, em Eldorado do Sul, RS, na safra agrícola 2009/2010, em uma área de

5 ha. Os grãos foram colhidos, com umidade de 16,73%, sendo posteriormente limpos em máqui-

na de ar e peneiras planas, para retirada de impurezas, grãos quebrados e matérias estranhas.

Em seguida, divididos em 2 tratamentos de secagem (S
1 
e S

2
), sendo os mesmos secos até teor

de água de aproximadamente 12% em b.u, distribuídos da seguinte forma: S
1 
- Secagem estacioná-

ria, em silo secador de concreto armado, com ar natural e ar aquecido utilizando GLP, com altura

de camada de 1,0 m. S
2
 – Secagem estacionária, em silo secador de concreto armado, com ar

natural e ar aquecido utilizando GLP, com altura de camada de 1,5 m.

Foram secos 6,1 sacos de soja para altura de camada de 1,0 m e 9,2 sacos na altura de camada

de 1,5 m, sendo três repetições por tratamento.

Durante as operações de secagem, foi feito o acompanhamento da umidade dos grãos com

determinador dielétrico (GEOLE), previamente calibrado pelo método da estufa, sendo retiradas

amostras em intervalos de tempo de 60 minutos até o final da secagem, para que a secagem

fosse realizada até os grãos atingirem 12% de umidade. Foram coletadas amostras com calador

nas alturas de 0,5 e 1,0 m na secagem com camada de 1,0 m e 0,5; 1,0 e 1,5 m na secagem com

camada de 1,5 m. Ao final das operações as determinações de umidade foram feitas em estufa a

105+ 3 ºC (BRASIL, 2009).

A temperatura do ar de secagem foi medida com termômetro de mercúrio, com escala de 0,5 ºC,

sendo o me o posicionado nas alturas de 0; 0,5 e 1,0 m na secagem com 1,0 m de camada e 0;

0,5; 1,0 e 1,5 m na secagem com 1,5 m de camada. A velocidade do ar de secagem foi medida na

entrada do ventilador, utilizando-se anemômetro de pás rotativas. Para medir o consumo de gás

foi utilizado um medidor de vazão de gás em m
3
, da marca LAO, modelo G1, posicionado antes

do queimador, onde foram coletados dados de hora em hora, até o final da secagem. A tempera-

tura da massa de grãos foi medida nas mesmas alturas, exceto na entrada do secador, em que foi
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avaliada a umidade dos grãos, retirando-se as amostras, colocando-as em copos plásticos e

após 3 minutos lidos os resultados, com termômetro de mercúrio, com escala de 0,5 ºC.

Foram determinadas as curvas de secagem, com base na coleta de dados de temperatura do ar,

umidade e temperatura dos grãos durante a secagem. Também foi calculada a velocidade ou

taxa de secagem para as duas alturas, pela diferença entre a umidade inicial e final, dividida pelo

tempo total de secagem.

O experimento foi conduzido segundo o delineamento inteiramente casualizado. Os dados foram

interpretados por meio de análise de variância e regressão. As médias dos tratamentos foram compa-

radas aplicando-se o teste de Tukey, adotando-se o nível de 5% de probabilidade. Para os resultados

de umidade foram realizadas análises de regressão com os modelos linear, exponencial e polinomial,

sendo selecionado o melhor modelo em função do R
2
. A avaliação estatística dos resultados do

experimento foi realizada por meio do aplicativo computacional estatístico BioEstat 5.0.

Resultados e discussão

Os resultados a seguir, apresentados na Tabela 1 e nas Figuras 1 e 2, são referentes aos dados

coletados de 2 em 2 horas, sendo que durante a realização do experimento foram coletados de

hora em hora. Foi utilizada velocidade do ar de 14,6 m.s
-1
 e 14,9 m.s

-1
, respectivamente para

alturas de camada de 1,0 e 1,5 m. Os resultados médios da temperatura da massa de grãos na

secagem com altura de camada de 1,0 m foram de 21 e 19 °C, respectivamente, nas alturas de

0,5 e 1,0 m. Os resultados médios da temperatura da massa de grãos na secagem com altura de

camada de 1,5 m foram de 24, 21 e 19 °C, respectivamente, nas alturas de 0,5, 1,0 e 1,5 m. Estes

resultados foram semelhantes aos encontrados por Miranda et al. (1999) trabalhando com seca-

gem de sementes de soja em secador estacionário e Berti et al. (2005) trabalhando com secagem

estacionária de sementes de trigo com uso de GLP.

A Tabela 1 mostra a variação da temperatura (°C), durante a secagem estacionária em silo seca-

dor de grãos de soja com espessura de camada de 1,0 m e 1,5 m, nas diferentes alturas avalia-

das.

Pode-se observar pelos resultados obtidos, que ocorreu uma variação da temperatura do ar de

secagem, à medida que a altura de camada aumentou, acarretando em uma redução da tempe-

ratura, apresentando sempre valores de maior temperatura na entrada do ar de secagem, nos

silos secadores (Tabela 1). Os valores médios das temperaturas do ar de secagem foram de 33,

23 e 20 °C, respectivamente para as alturas de entrada do ar, 0,5 e 1,0 m, na secagem realizada

com altura de camada de 1,0 m. Os valores médios das temperaturas do ar de secagem foram

35, 27, 22 e 21 °C, respectivamente para as alturas de entrada do ar, 0,5, 1,0 e 1,5 m, na seca-

gem realizada com altura de camada de 1,5 m. Esses resultados demonstram o deslocamento da

frente de secagem para cima. Também pode-se notar que existe uma tendência de aumento da

temperatura em relação ao valor inicial, em todas as camadas durante a secagem, tendendo a se

igualar ao final da secagem. Os gradientes médios de temperatura do ar de secagem foram de 13

e 14 °C, respectivamente para a secagem em alturas de camada de 1,0 e 1,5 m, valores estes

obtidos da diferença entre o ar de entrada e o de saída do secador. Como a secagem ocorre em
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fluxo ascendente, “transportando” a umidade de baixo para cima, existe uma tendência da tempe-

ratura se reduzir à medida que esta umidade sobe através da massa de grãos, fenômeno este

conhecido como frente de secagem. Diversos autores observaram a formação de gradientes de

temperatura entre as camadas inferiores e superiores (PASIN, 1991; PORTELLA &

EICHELBERGER, 2001; PORTELLA & EICHELBERGER, 2002). O grão é considerado um mau

condutor de calor, por isto, a condução de calor através das camadas ocorre de forma lenta, não

conseguindo igualar-se ao final da secagem. Pasin (1991) em um trabalho com sementes de soja

em sistema estacionário constatou gradientes de temperatura de até 15 °C, entre a entrada e a

saída do ar de secagem.

Tabela 1. Variação da temperatura do ar de secagem (°C) durante a secagem estacionária em silo secador

de grãos de soja com espessura de camada de 1,0 e 1,5 m, em diferentes alturas.

                                         Temperatura do ar de secagem

            Secagem 1,0 m                        Secagem 1,5 m

Tempo Entrada 0,5 m 1,0 m Entrada 0,5 m 1,0 m 1,5 m

120 36 19 19 29 19 17 17

240 37 23 19 29 21 18 17

360 33 25 18 32 22 18 18

480 33 25 21 37 22 19 19

600 31 24 21 40 29 22 22

720 29 24 23 40 31 22 22

840 - - - 38 29 23 21

960 - - - 35 30 25 21

1080 - - - 35 29 25 22

1200 - - - 37 30 26 22

1320 - - - 37 30 27 24

1440 - - - 37 31 28 25

As Figuras 1 e 2 mostram as curvas de umidade obtidas para as diferentes alturas de camada de

1,0 m e 1,5 m, na secagem estacionária em silos-secadores de grãos de soja.

Figura 1. Variação da umi-

dade (% b.u.), equação

polinomial e R
2

, durante a

secagem estacionária em

silo secador de grãos de soja

com espessura de camada

de 1,0 m, em 2 alturas.
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Figura 2. Variação da umidade (% b.u.), equação polinomial e R
2
, durante a secagem estacioná-

ria em silo secador de grãos de soja com espessura de camada de 1,5 m, em 3 alturas.

Pode-se perceber nos gráficos, que o melhor modelo testado foi o polinomial, apresentando R
2

superiores a 0,95. Também pode-se visualizar que na camada superior, inicialmente, houve au-

mento da umidade, devido ao deslocamento da frente de secagem, ou seja, migração da umida-

de das camadas inferiores para as superiores. Conforme Brooker et al. (1974) isto ocorre devido

à condensação provocada pela passagem do ar úmido pelas camadas com temperaturas mais

baixas. Resultados estes também foram observados por outros autores (PASIN, 1991; PORTELLA

& EICHELBERGER, 2001).

Quando os grãos foram secos com altura de camada de 1,0 m, obteve-se uma secagem mais

uniforme entre as camadas ao final da operação, tendendo a um equilíbrio entre a umidade nas

duas camadas, sendo que a umidade ao final da operação foi de 11,11 e 11,55%, respectivamen-

te, para as alturas de 0,5 e 1,0 m. Quando a secagem foi realizada com altura de camada de

1,5 m, houve uma maior desuniformidade entre a umidade nas camadas ao final da secagem,

sendo que a umidade ao final da operação foi de 9,96, 11,8 e 12,4% em b.u., respectivamente,

para os grãos secos com altura de camada de 0,5, 1,0 e 1,5 m, apresentando maiores gradientes

de umidade entre as camadas quando comparada à secagem em altura de 1,0 m. Isto pode levar

a uma super secagem das camadas mais próximas a fonte de aquecimento. Conforme Brooker et

al. (1974); Pasin (1991); Miranda et al. (1999), este gradiente de umidade é reduzido quanto

menor for a temperatura do ar e a altura da camada de grãos.

A umidade final destes grãos após equilíbrio das camadas foi de 11,11 e 11,55%, respectivamen-

te para as secagens em 1,0 e 1,5 m. O tempo de secagem foi inferior quando se utilizou camada

menos espessa (1,0 m), sendo estes de 12 e 24 horas, respectivamente, para secagem em altura

de 1,0 e 1,5 m.

A taxa de secagem foi de 0,45 e 0,22 pph
-1
, respectivamente, para a secagem com alturas de

Sem título-16 30/9/2010, 19:15380



381

1,0 m e 1,50 m. A taxa de secagem é duplicada quando se utiliza altura de camada menor. Pasin

(1991) obteve 0,41 pph
-1 

(15,5-12,5%, utilizando ar a 42 °C), quando trabalhou com secagem

estacionária em silo secador de sementes de soja. Ahrens & Lollato (1997) estudando a secagem

de sementes de feijão obtiveram velocidade de secagem de 0,4 pph
-1
, usando temperatura de

35 °C.

Com base nos resultados, podemos concluir que o tempo de secagem estacionária de grãos de

soja foi duas vezes maior quando a secagem realizou-se com altura de camada de 1,5 m. A taxa

de secagem foi duas vezes maior quando a secagem foi realizada com altura de camada de

1,0 m. Os gradientes de umidade são maiores ao final da secagem, quando realizada com altura

de camada de 1,5 m. O modelo que mais se adequou aos dados experimentais foi o polinomial

com valores de R
2
, sempre superiores a 0,95.
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