
666

Avaliação energética de um secador de

grãos do tipo coluna

Adriano Divino de Lima Afonso
1

, Jefferson Luiz Gonçalves Silva
2

, João Batista

Guerra Júnior
2

1

 Professor Adjunto na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR.

Email: adafonso@unioeste.br

2

 Acadêmico do curso de Engenharia Agrícola da UNIOESTE, Cascavel, PR.95

Resumo

A secagem é uma etapa essencial para a preservação da qualidade dos grãos. Entretanto, por ser

a de maior consumo energético no trato pós-colheita é imprescindível que apresente uma eficiên-

cia energética. Uma avaliação foi realizada utilizando dois secadores do tipo coluna com capaci-

dade unitária de 150 t/h. A eficiência média do sistema fornalha/secador foi de 51%, com consumo

específico médio de 1.228 kcal/kg.H
2

O, acima do esperado (750 kcal/kg.H
2

O). Entretanto, o seca-

dor respondeu de acordo com a necessidade da empresa: quanto maior foi o teor de umidade e a

quantidade de produto recebido, mais eficiente foi o equipamento de secagem.
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Introdução

Grãos são produtos higroscópicos, podendo repassar ou receber vapor de água do ar que

circunvizinham. Este fato faz com que, sobre sua superfície, seja estabelecida uma camada

delgada de ar que constitui um micro-clima cujas condições de estado são reguladas pela tempe-

ratura e teor de umidade do produto. Caso a umidade relativa do ar deste micro-clima sobre os

grãos seja maior que a do ar circunvizinho ao grão, ocorrerá a secagem do produto (SILVA, 2005).

Esse processo é de suma importância para a preservação da qualidade do produto pois, quanto

maior a umidade do grão, maior é o seu risco de deterioração (D’ARCE, 2009).

No Brasil, os fabricantes oferecem basicamente os secadores de fluxo contínuo com torre de

secagem do tipo cavalete e do tipo coluna. Esse último devido a sua forma construtiva permite

trabalhar com maior percentual de impurezas, com mínimo risco de incêndio no secador, além de

permitir a secagem das impurezas como vagens, meio-grãos e outros, juntamente com os grãos

sadios, e separá-los após a secagem, aproveitando-os para a fabricação de rações para bovinos

ou outras utilidades (DUARTE, 2010).
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Entretanto, dentre todos os processos que se aplicam para o trato pós-colheita, conservação e

armazenagem adequada de grãos, a secagem é o de maior consumo energético. Para um arma-

zenamento seguro, água deve ser evaporada e a termodinâmica nos dá muito pouca margem de

manobra no que se refere a quanta energia temos que aplicar para que esta água se evapore.

Além disto, os grãos são entidades biológicas extremamente sensíveis à ação do calor e da

temperatura, que podem, quando excessivos, causar danos importantes nas características dos

mesmos. Alguns atributos de qualidade e funcionais dos grãos podem ser seriamente compro-

metidos pelas agressões térmicas, e entre eles podemos citar o nível de trincas, a integridade de

tecidos, a acidez, os níveis de proteínas, o poder germinativo e a aparência (GROFF, 2002).

A eficiência energética de um secador de grãos é definida como sendo a energia útil aproveitada

na evaporação efetiva da água presente no interior do produto em relação à energia total fornecida

ao ar no processo de secagem.

No processo de secagem, o objetivo é utilizar a quantidade mínima de energia para remover o

máximo de água para a condição final desejada do produto. Num contexto de alto custo de ener-

gia, de impactos ambientais e sociais negativos do uso de madeira e de baixos preços dos produ-

tos agrícolas, torna-se indispensável considerar as relações entre o consumo de energia durante

o processamento.

Material e métodos

O trabalho de pesquisa foi realizado na unidade armazenadora de grãos localizada na cidade de

Campo Verde, Estado do Mato Grosso. Foram utilizados dois secadores de grãos do tipo coluna

com capacidade de secagem unitária de 150 t/h. No período de coleta dos dados, os equipamen-

tos estavam operando com secagem de soja.

Durante todo o período de avaliação os dois secadores funcionaram conjuntamente, ou seja, todo

o produto recebido nas moegas era destinado aos dois secadores concomitantemente. Portanto,

a avaliação foi realizada considerando os dois secadores funcionando juntos e os respectivos

resultados obtidos foram divididos por dois, obtendo-se assim um valor médio para cada secador.

Foram monitorados os seguintes parâmetros operacionais do sistema de secagem:

1. Tempo de secagem: o acompanhamento foi realizado desde o início da secagem, momento

em que a fornalha e o secador começavam a funcionar até o final do processo de secagem.

2. Consumo de lenha: toda a lenha encaminhada para a queima na fornalha foi pesada em balan-

ça rodoviária, sendo que a quantidade de lenha remanescente no final do período de secagem

foi descontada da quantidade total pesada.

3. Teor de água: foi realizado o acompanhamento do teor de água na saída do secador em interva-

los regulares de tempo de 30 minutos. Amostras do produto para determinação do teor de água

foram retiradas na descarga dos secadores, utilizando para determinação o equipamento

Motomco.

4. Quantidade de água retirada pelo secador (kg H
2

O): o total de água evaporada durante o pro-

cesso de secagem foi obtido pelo somatório individual de cada carga de caminhão. A quantida-
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de de água retirada de cada carga foi calculada utilizando-se a seguinte equação:

Q(H
2

O) = Mp * [(Ui – Uf)/(100 – Uf)]

Onde: Q(H
2

O): quantidade de água retirada no processo de secagem, kg H
2

O  ;

Mp: massa líquida de produto de cada caminhão, kg;

Ui: teor de umidade inicial do produto (determinado na recepção), %;

Uf: teor de umidade final do produto após a secagem, 14%.

5. Temperatura de secagem (ºC): obtida através dos medidores de temperatura instalados nos

secadores, sendo considerada para efeito de avaliação a temperatura média de secagem.

6. Eficiência energética do secador (%): calculada pela relação entre a quantidade de energia

necessária para retirar a água do produto na secagem e a quantidade de energia fornecida

para a secagem:

ε = [Q (H
2

O) kgH
2

O * 610 kcal/kgH
2

O] / [Q (lenha) kg lenha * 3.000 kcal/kg]*100

Foi considerado no calculo da eficiência energética do secador o calor latente de vaporização da

água no produto igual a 610 kcal/kg H
2

O   e o poder calorífico inferior da lenha como sendo 3.000

kcal/kg de lenha.

7. Rendimento do secador (t/h): calculado como sendo a quantidade de produto processado ou

recebido no dia dividido pelo tempo total de secagem e por dois, relativos aos dois secadores

operando conjuntamente:

R = Q (produto) (kg) / (TS (h)  x 2 secadores)

8. Consumo específico do secador (kcal/kg H
2

O  ): para cálculo do consumo específico do seca-

dor foi considerada a relação entre a energia total disponibilizada na queima da lenha e a quan-

tidade total de água retirada no processo de secagem:

CES = [Q (lenha) kg lenha * 3.000 kcal/kg lenha] / Q (H
2

O) kg H
2

O

9. Consumo específico de energia (kcal/h): calculado pela relação entre a quantidade de energia

disponibilizada pela queima da lenha e o tempo total de secagem de cada avaliação, dividido

por dois secadores:

CEE = [Q (lenha) kg lenha * 3.000 kcal/lenha] / [TS (h) * 2 secadores]

10. Consumo específico de lenha (kg lenha / h): determinado pela relação entre a quantidade de

lenha consumida nas fornalhas e o tempo total de secagem, dividido por dois secadores.

CEL = Q (lenha) kg lenha / [TS (h) * 2 secadores]

Resultados e discussão

Observa-se na Tabela 1 que o teor de umidade médio da soja na entrada foi próximo ao valor

nominal de dimensionamento dos secadores (18%), o que favoreceu o processo de secagem.

Sem título-4 1/10/2010, 17:37668



669

Tabela 1. Resumo das condições do produto na entrada do secador.

Dia 22 Dia 23 Dia 24

Quantidade de produto (t) 1.098 923 948

Teor de umidade médio (%) 18,3 16,8 17,3

Percentual de impurezas médio (%) 2,1 2,0 2,1

Considerando a capacidade nominal conjunta dos dois secadores de 300 t/h e o tempo total de

funcionamento da unidade armazenadora de 16 horas (7:00 hs até as 23:00 hs), a capacidade de

secagem da unidade é de 4.800 toneladas de soja. A maior quantidade de grãos verificada no

período de avaliação foi de cerca de 1.100 toneladas, valor bem abaixo da capacidade nominal de

secagem da unidade.

Observa-se na Tabela 2 que as temperaturas médias de secagem foram da ordem de 90 ºC,

temperaturas recomendadas para secagem. Com exceção do dia 22, onde o teor de umidade

médio foi superior a 14% devido principalmente a maior média de teor de umidade na entrada do

secador e ao menor tempo de permanência do produto na câmara de secagem (tempo total de

secagem de 7 horas), nos outros dias de avaliação o secador secou adequadamente a soja.

Tabela 2. Resumo das condições de secagem e do produto na saída do secador.

Dia 22 Dia 23 Dia 24

Teor de umidade médio (%) 14,7 13,9 13,6

Temperatura média do ar de secagem (ºC) 92,0 82,0 93,0

Tempo total de secagem (h)   7,0 10,0   8,0

Nota-se que no dia 22 (Tabela 3) o secador apresentou a maior eficiência no processo de seca-

gem, devido a maior quantidade de produto processado (cerca de 1.100 t) e ainda mais úmido

(18,3%). Consequentemente, aproveitou melhor a energia disponibilizada para evaporar a maior

quantidade de água. Nesse mesmo dia, dos 100% de energia disponibilizada para secagem do

produto, aproximadamente 63% da energia foi utilizada para evaporar a água do produto. Nos dias

23 e 24 as eficiências foram muito baixas, devido principalmente ao maior tempo de secagem

conjugado com um produto mais seco.

Tabela 3. Eficiências, rendimentos e consumos dos secadores.

Dia 22 Dia 23 Dia 24

Eficiência do conjunto fornalha/secador (%) 63,7 43,4 46,2

Rendimento do secador (t/h) 78,4 46,0 59,2

Consumo específico do secador (kcal/kg H
2

O↑ ) 957 1.407 1.320

Consumo específico de energia (kcal/h) 2.680.000 2.041.000 3.082.000

Consumo específico de lenha (kg/h) 893 680 1.027

Sem título-17 30/9/2010, 19:16669



670

Considerando a quantidade de produto recebido e o tempo total de secagem, o rendimento de

secagem ficou muito aquém da capacidade nominal de secagem dos secadores. O maior rendi-

mento foi verificado no dia 22 devido a maior quantidade de produto processado em menor tempo.

No dia 22 o secador apresentou o menor consumo específico de energia, na ordem de 900 kcal/

kg de água evaporada. De acordo com literatura, o consumo específico de secadores de coluna

com reaproveitamento do ar é da ordem de 750 kcal/kg de água. Pode-se observar que o secador

está com consumo específico acima do esperado.

O consumo de energia, variável com a temperatura de secagem, ficou na ordem de 2 a 3.000.000

kcal/h. Assim, pode-se observar na Tabela 2, relacionada com a Tabela 3, que os menores consu-

mos específicos de energia foram obtidos para as menores temperaturas de secagem, sendo o

menor consumo horário de lenha verificado para as temperaturas mais baixas.

Um secador de capacidade nominal de 150 t/h necessita de uma quantidade aproximada de

5.581.600 kcal/hora para secar o produto de 18% de umidade inicial a 14% de umidade final

(considerando um consumo específico de 800 kcal/kg H
2

O evaporada), sendo que a quantidade

de energia fornecida no período avaliado foi em média a metade do necessário. Para a quantidade

de energia estimada, é necessário um consumo de 1.600 kg de lenha/hora, valor acima do obtido

durante a avaliação do secador. É interessante ressaltar que o secador respondeu de acordo com

a necessidade de processamento e recebimento da empresa, ou seja, quanto maior foi o teor de

umidade e a quantidade de produto recebido, mais eficiente foi o equipamento de secagem.
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