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Resumo

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o desempenho de um silo secador estacioná-

rio, usando-se gás liquefeito de petróleo (GLP) como fonte de calor, para a secagem de grãos de

soja em duas distintas alturas de camada (1,0 e 1,5 m), e estabelecer parâmetros econômicos de

consumo e custo final do gás. A secagem de soja em altura de camada 1,0 m apresenta valores

de consumo total, consumo unitário, custo total e custo unitário inferiores à secagem realizada

com altura de 1,5 m. Quanto ao consumo horário e custo horário foram estatisticamente iguais

para as duas secagens.
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Introdução

A cultura da soja é o grão mais produzido no país, apesar da área cultivada com a oleaginosa

representar apenas 6% da área agropecuária total no Brasil (CONAB, 2010; IBGE, 2010). As

exportações de produtos à base de soja representaram 25% do total das exportações do

agronegócio nacional e 9,1% das exportações totais do país na safra de 2008/2009. Na safra

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

aproximadamente 20% a produção de soja colhida na safra passada (CONAB, 2010).

Segundo Van Arsdel e Copley (1964), citados por Vergara et al. (1997), a secagem pode ser

considerada como uma das mais importantes e mais frequentes operações unitárias aplicadas
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em todos os setores de produção de produtos sólidos, objetivando, por meio da retirada de água,

o controle de microorganismos e de alterações físico-químicas, redução dos custos relacionados

à embalagem, manipulação, transporte e armazenamento da produção, pela redução de seu

peso e de seu volume.

Conforme diversos autores (ATHIÉ et al., 1998; PUZZI, 2000; SILVA, 2000; ELIAS, 2007) as

principais vantagens da secagem artificial são: possibilidade de antecipação da colheita, reduzin-

do as perdas no campo ocasionadas por condições climáticas indesejadas e/ou pelo ataque de

roedores, insetos, pássaros e microorganismos; possibilidade aos produtores obterem maiores

preços pelos produtos, principalmente se comercializados na entressafra, no caso da secagem

estar associada ao armazenamento; permite a formação de estoques reguladores de mercado;

permite a oferta de produtos de alta qualidade, no caso de grãos pelas características organolépticas

e nutricionais e no caso de sementes pela alta percentagem de germinação e vigor. A fonte de

calor mais usada para a secagem de grãos no Brasil é a lenha, o que segundo Berti et al. (2005)

apresenta diversos inconvenientes, como o desmatamento, danos ao meio ambiente e resíduos

de sua queima que podem depreciar o produto. Outro fator importante, é que na secagem com

lenha existe uma maior variação na temperatura do ar de secagem, diferentemente de quando se

utiliza o GLP, que proporciona uma secagem mais homogênea (LOPES et al., 2001). Lopes et al.,

(2001), ainda citam como vantagens da secagem de grãos com utilização de GLP as seguintes:

não ocorre derramamento de combustível, por se tratar de um gás, favorecendo a limpeza do

local de trabalho e não contaminando o mesmo; não existe formação de fagulhas, que favoreçam

o risco de incêndio nos secadores; não há deposição de fumaça de partículas (fumaça e fuligem)

sobre os produtos, o que leva a um produto de pior qualidade; além do aumento da vida útil dos

secadores, pela ausência de enxofre nos gases da combustão, que é corrosivo e afeta as estru-

turas dos secadores.

Devido à carência de resultados de pesquisas referentes ao consumo, este trabalho foi realizado

com o objetivo de avaliar o desempenho de um silo secador estacionário, usando-se gás liquefei-

to de petróleo (GLP) como fonte de calor para a secagem de grãos de soja em duas alturas de

camada (1,0 e 1,5 m), e estabelecer parâmetros econômicos de consumo e custo final.

Materiais e métodos

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

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 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 posterior-

mente limpos em máquina 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 estacionária, 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
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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, para que a seca-

gem fosse realizada até os grãos atingirem 11% de umidade. Ao final das operações as determi-

nações 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 mesmo posicionado na entrada do secador. A velocidade do ar de secagem foi medida

na entrada do ventilador, utilizando-se anemômetro de pás rotativas. A temperatura da massa de

grãos foi medida com termômetro de mercúrio, com escala de 0,5 ºC, coletando-se amostras na

parte inferior do secador, colocando-as em copos plásticos e após 3 minutos, lidos os resultados.

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.

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 1 em 1 hora, até o

final da secagem. O consumo de gás foi medido em m
3

, e para calcularem-se os valores gastos

totais, usou-se as seguintes deduções:

1 m
3

 de GLP = 2,5 kg de GLP

1 kg de GLP = R$ 2,50

Para os cálculos de consumo de GLP, foram utilizadas as seguintes equações:

Total (kg/t seca) = o consumo total foi obtido dividindo-se o consumo efetivo pelo peso dos grãos

após secagem. O consumo efetivo de GLP foi determinado por medidor de vazão apropriado,

com leituras feitas no início e no final de cada secagem.

Horário (kg/hora) = obtido mediante a divisão do consumo total efetivo pelo número efetivo de

horas de duração da secagem.

Unitário (kg/%/t seca) = obtido dividindo-se o consumo total pelo percentual de água retirado e

pelo peso final de grãos secos.

Para os cálculos de custos de GLP, foram utilizadas as seguintes equações:

Total (R$/t seca) = obtido a partir do consumo total de GLP (kg/t seca), ao preço de R$ 2,50/kg.

Horário (R$/hora) = obtido a partir do consumo horário de GLP (kg/hora), ao preço de R$ 2,50/kg.

Unitário (R$/saco 60 kg) = obtido a partir do consumo total de GLP (kg/t seca), ao preço de R$

2,50/kg, dividindo-se por unidade de 60 kg.

Também foram calculadas as taxas de secagem para as duas condições estudadas, dividindo-se

a quantidade de água retirada (%) pelo tempo total de secagem.

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

interpretados por meio de análise de variância. As médias dos tratamentos foram comparadas

aplicando-se o teste de Tukey, adotando-se o nível de 5% de probabilidade. A avaliação estatísti-
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ca dos resultados do experimento foi realizada por meio do aplicativo computacional estatístico

BioEstat 5.0.

Resultados e discussão

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 20 °C. Os resultados médios da temperatura da massa de grãos na

secagem com altura de camada de 1,5 m foram de 21 °C.

O valor médio da temperatura do ar de secagem foi de 33 °C, na entrada do ar no silo secador, na

secagem realizada com altura de camada de 1,0 m. O valor médio da temperatura do ar de

secagem foi de 35 °C, na entrada do ar no silo secador, na secagem realizada com altura de

camada de 1,5 m. O tempo de secagem foi de 12 e 24 horas, respectivamente para a secagem

em altura de 1,0 e 1,5 m, chegando-se a umidade final de aproximadamente 11%.

A Tabela 1 mostra os resultados para o consumo e custo de GLP obtidos na secagem de grãos de

soja em silos secadores, em duas alturas de camada, 1,0 e 1,5 m. As taxas de secagem foram

0,45 e 0,22 pph
-1

, respectivamente para secagem em alturas de 1,0 e 1,5 m.

Tabela 1. Avaliação do consumo e do custo, total, horário e unitário de gás liquefeito de petróleo na seca-

gem estacionária de grãos de soja em duas alturas de camada de grãos (1,0 e 1,5 m).

           Consumo de GLP                    Custo de GLP
2

Tratamento      Total  Horário     Unitário     Total  Horário      Unitário

(kg/t seca) (kg/hora) (kg/%/t seca) (R$/t seca) (R$/hora) (R$/saco 60 kg)

100 cm 44,84  B 1,37  A   8,31   B 112,10  B 3,42  A 6,73  B

150 cm 55,37  A 1,27  A 10,37  A 138,42  A 3,17  A 8,27  A

1 Os valores representam a média aritmética simples de 3 repetições. Médias acompanhadas por letras maiúsculas distintas na

coluna diferem significativamente entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

2 Considerou-se o preço de R$ 2,50 por kg de gás em junho de 2010.

Pode-se observar na tabela que o consumo total, consumo unitário, custo total e o custo unitário

foram superiores estatisticamente na secagem em altura de camada de 1,5 m. O consumo horá-

rio e o custo horário foram estatisticamente iguais para as duas secagens.

Em um trabalho de secagem estacionária de grãos de milho com uso de GLP, colhidos com

umidade de 19,5% e secos até 15,62%, em temperatura do ar de secagem de 40 °C, avaliando

consumo e custo de GLP, obtiveram como resultados para consumo de GLP total 4,28 kg/t seca,

horário 0,73 kg/hora e consumo unitário de 0,86 kg/%/t seca, valores estes inferiores aos obtidos

neste trabalho. Porém, a secagem de milho durou um tempo total de 7,7 horas, pois a secagem

foi realizada em uma faixa de umidade onde a saída de água é mais facilitada, do que no experi-

mento com soja, ou seja, é mais fácil secar de 19,5 para 15,62%, do que secar de 16,73 para 11%

(PORTELLA & EICHELBERGER 2002). A taxa de secagem obtida pelos mesmos autores foi de
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0,65 pph-1, enquanto a obtida neste trabalho com soja na menor altura foi de 0,45 pph
-1

. Em

umidades mais baixas, portanto, é mais difícil de ser retirada esta água dos grãos. Segundo a

classificação de Puzzi (2000), a água no interior do grão se apresenta sob três formas: livre,

adsorvida e combinada. A água livre é suportada pelas moléculas responsáveis pela fixação da

estrutura orgânica, entre os espaços intercelulares. Ela se evapora facilmente pela ação do calor.

A água adsorvida, na sua maior parte, está associada às substâncias adsorventes do material

sólido, presa pelo sistema de atração molecular. A água combinada, denominada água de cons-

tituição, é parte da estrutura química, presa aos componentes do grão e integra as estruturas de

reserva. No processo de secagem é retirada a água livre, e à medida que esta diminui no grão, o

processo é decrescente. Conforme Silva (2000), a secagem ocorre com taxa decrescente, redu-

zindo esta taxa à medida que a água é retirada dos grãos ao longo do tempo de desidratação.

Portella & Martins (2001) estudando a secagem de trigo em condições estacionárias, utilizando

GLP como combustível, com umidade inicial de 20%, em temperatura do ar de secagem de 40 °C

obtiveram como resultados de taxa de secagem, 0,71 pph
-1

, valores superiores aos encontrados

neste trabalho, sugerindo que a secagem de soja é mais lenta do que a de trigo e milho, em

condições semelhantes. O consumo de GLP horário foi de 0,89, valores inferiores aos obtidos

neste trabalho.

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que a secagem de soja em altura de camada

1,0 m apresenta valores de consumo total, consumo unitário, custo total e custo unitário inferiores

à secagem realizada com altura de 1,5 m. A taxa de secagem é duas vezes maior quando se

trabalha com altura de camada de 1,0 m. Para redução de consumo e custos na secagem de

grãos de soja, recomenda-se um redimensionamento no equipamento queimador de GLP, que

está projetado para funcionar com 15.000 Kcal. Atualmente existem queimadores mais econômicos

que funcionam com 5.000 Kcal.
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