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Resumo

O objetivo no trabalho foi avaliar a influência do manejo térmico na etapa inicial e do tempo de

repouso entre as etapas sobre o consumo energético e o tempo da seca-aeração de arroz. Foi

utilizado um secador de coluna adaptado com temperaturas diferentes na câmara superior e

inferior na etapa inicial.  A etapa final de secagem foi realizada em silo-secador. Os resultados

indicam que os manejos térmicos que utilizam temperaturas crescentes do ar no secador de

coluna, com doze horas de repouso antes da aeração final resultam em menor consumo de

energia e em menores tempos na seca-aeração do arroz.
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Introdução

No Brasil, a forma quase que exclusivamente usada para a conservação de grãos é a secagem,

e ela representa boa parcela nos custos de produção. Para o arroz, é uma das etapas de maior

importância na pós-colheita, pois prepara o grão para o armazenamento e para o beneficiamento

industrial (FAGUNDES et. al., 2005).

A secagem deve ser efetuada tão logo seja realizada a colheita ou, no máximo, até 24 horas após.

Não sendo possível, é importante pré-limpar, aerar e/ou pré-secar o arroz, mantendo-o sob aeração

constante até o início da secagem, de modo a resfriá-lo para reduzir o metabolismo dos grãos,

bem como de organismos associados. Os grãos não devem permanecer úmidos na moega, sem

aeração, por período superior a 24 horas, sob pena de ser reduzida a conservabilidade, com

aparecimento de grande percentual de grãos amarelos, mofados, ardidos e com outros defeitos

(ELIAS, 2007).

Sem título-17 30/9/2010, 19:16677



678

O método de seca-aeração de grãos foi criado nos Estados Unidos na década de 60 pelo profes-

sor George Foster, da Universidade de Purdue. As investigações que levaram ao desenvolvimento

deste método surgiram da necessidade de reduzir a deterioração na pós-colheita do milho, devido

ao surgimento da colheita mecanizada por automotriz, permitindo a colheita do milho em grandes

quantidades e com graus de umidade mais elevados do que o habitual, provocando gargalos no

fluxo de secagem (BROOKER, 1992; DIOS, 1996).

A grande quantidade de grãos colhidos num curto intervalo de tempo, com altos graus de umida-

de, exigia maior desempenho no emprego de secagem artificial e agilidade no fluxo operacional,

para reduzir os danos ocasionados pela atividade metabólica dos grãos no aguardo para a seca-

gem. As perdas que as indústrias de processamento de grãos e amido experimentaram deixaram

o setor alarmado devido à baixa qualidade dos produtos obtidos do processamento do milho, o

que contribuiu para a difusão do método de seca-aeração também para outros países (DEVILLA,

1999).

O mecanismo deste método baseia-se no aproveitamento do calor transferido aos grãos na etapa

inicial em secador de coluna. Durante o período de repouso, com energia interna elevada nos

grãos ocorre a redistribuição e difusão de água das camadas mais internas dos grãos para as

camadas mais externas. Os grãos saem do secador de coluna com um gradiente de umidade em

seu interior, e o período de repouso possibilita a redistribuição dessa umidade, eliminando, prati-

camente, esse gradiente (BROOKER, 1992; BIAGI et. al. 1992)

 Na secagem em duas etapas, devido ao tempo de repouso ou temperagem entre as fases, que

as principais vantagens deste tipo de sistema são: melhorar a capacidade de secagem do ar,

ampliar a capacidade do sistema de secagem, preservar a qualidade dos grãos na secagem

devido ao relaxamento das tensões que ocorre entre as etapas, e evitar o super aquecimento da

camada externa dos grãos devido a maior parte da energia do ar de secagem ser utilizada na

dissipação do gradiente de umidade (ELIAS & FRANCO, 2006; HELLEVANG, 2009).

A seca-aeração é um método que praticamente não causa danos mecânicos, nem choques tér-

micos, e que permite a obtenção de secagem mais rápida e mais uniforme do que a obtida no

método estacionário clássico, sem, contudo ser mais uniforme do que o intermitente e nem mais

rápido do que o contínuo (ELIAS, 2007).

O objetivo no trabalho foi avaliar a influência do manejo térmico na etapa inicial e do tempo de

repouso entre as etapas sobre o consumo energético e o tempo da seca-aeração de arroz.

Materiais e métodos

Após a colheita e antes da secagem o arroz foi pré-limpo em máquina de ar e peneiras de escala

industrial, sendo os grãos transportados para o Laboratório de Grãos com umidade próxima a

20%, permanecendo em câmara a 18 ºC até o começo de cada secagem.

Na etapa inicial em secador de coluna, os fluxos de carga e descarga foram programados para

que os grãos, ao entrarem no secador, percorressem a câmara de secagem em duas horas. Os

parâmetros considerados para estabelecer o tempo mínimo de permanência dos grãos na câma-
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ra de secagem foram a temperatura da massa e a taxa horária de remoção da água. Pré-

estabelecida uma umidade de saída dos grãos do secador numa faixa de 16 a 17%, e a necessi-

dade de remover entre três e quatro pontos percentuais de umidade nos grãos, o tempo de duas

horas no percurso dos grãos desde a entrada no secador até sua descarga analiticamente reflete

a uma remoção de não mais de dois pontos percentuais por hora.

A rápida dinâmica operacional da secagem na etapa inicial da seca-aeração em secador de colu-

na dispensa a coleta de amostras para mensurar a taxa horária de remoção da água em interva-

los de tempo entre a carga e a descarga dos grãos. Entretanto esta prática é comum em escala

industrial e permite ao operador identificar a necessidade de ajustes no manejo operacional para

as secagens seguintes.

Nestas condições, as providências operacionais visaram minimizar a ocorrência de danos térmi-

cos, não ultrapassando a temperatura de 40 ºC nos grãos, e a quebra por tensões hídricas remo-

vendo não mais do que quatro pontos percentuais de água em duas horas de operação.

Assim que os grãos alcançaram o grau de umidade pré-estabelecido, foram retirados do secador,

ainda quentes, e imediatamente transportados ao silo-secador onde os cilindros foram carrega-

dos simultaneamente até a carga máxima. Logo cumpridos os tempos de repouso estipulados (4

e 12 Horas) o sistema de aeração, com ar em condição ambiente, foi acionado iniciando a etapa

final da secagem, e permaneceu até a umidade dos grãos alcançarem aproximadamente 13%.

O método consiste na etapa inicial em regular o fluxo de secagem contínuo em secador de coluna

para umidade de saída dos grãos entre 15 e 16%, substituindo o ar de arrefecimento pelo ar de

secagem, enviando os grãos ainda quentes para um silo-secador aguardando de 4 e 12 horas de

repouso, na etapa final até completar a secagem com aeração utilizando ar ambiente.

Resultados e discussão

São apresentados na Tabela 1 os valores de umidade dos grãos na entrada e na saída do silo-

secador na etapa final da secagem, depois de cumprido os tempos de repouso programados, na

seca-aeração do arroz.

Tabela 1. Umidade de entrada e de saída dos grãos no silo-secador, após dois tempos de repouso, na etapa

final da secagem na seca-aeração do arroz.

Secador de                                                     Umidade (%)

coluna / manejo           4 horas de repouso         12 horas de repouso

térmico Entrada Saída Entrada Saída

100 / 75ºC a 16,8 A a 12,9 B a 16,2 A a 12,8 B

75 / 100ºC a 16,5 A a 12,7 B a 16,3 A a 12,7 B

Médias acompanhadas de letras diferentes minúsculas na mesma coluna e maiúsculas na mesma linha representam diferenças a

5% de significância pelo teste de Tukey.
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Analisando-se os valores apresentados na Tabela 1, após a etapa final da secagem em silo-

secador e depois de cumpridos os tempos de repouso, é possíveis verificar que não há diferen-

ças significativas entre os teores de água dos grãos, independentemente dos manejos térmicos

operacionais aplicados na etapa inicial e dos tempos de repouso programados. Esse fato permite

afirmar que as condições psicrométricas do ar ambiente utilizado no silo-secador foram seme-

lhantes durante a aeração dos grãos, na etapa final da seca-aeração do arroz, e que a umidade de

equilíbrio no local do experimento se situa entre 12,7 e 12,9%.

São apresentados na Tabela 2 e 3 os tempos de aeração, as quantidades de água removida  e o

consumo de energia durante a etapa final da secagem em silo-secador, depois de cumprido os

tempos de repouso programados.

Tabela 2. Tempo de aeração e quantidade de água removida durante a etapa final da secagem em silo-

secador, após dois tempos de repouso, na seca-aeração do arroz.

         Tempo de aeração (h)         Água removida (%)

Secador de coluna / 4 horas de 12 horas de 4 horas de 12 horas de

manejo térmico   repouso     repouso   repouso     repouso

100 / 75 ºC a 41 A a 25 B a 3,9 A a 3,4 A

75 / 100 ºC a 40 A b 23 B a 3,8 A a 3,5 A

Para o mesmo parâmetro, médias acompanhadas de letras diferentes minúsculas na mesma coluna e maiúsculas na mesma linha

representam diferenças a 5% de significância pelo teste de Tukey.

Tabela 3. Consumo de energia (Kw.h
-1

), após o tempo de repouso, na secagem em silo-secador.

Secador de coluna                            Consumo de energia

manejo térmico 4 horas de repouso 12 horas de repouso

100 / 75 ºC a 15,99 A a 9,75 B

75 / 100 ºC a 15,60 A a 8,97 B

Médias acompanhadas de letras diferentes maiúsculas na mesma linha representam diferenças a 5% de significância pelo teste de

Tukey.

Observando os valores apresentados na Tabela 2 é possível verificar que o tempo de repouso,

para etapa final em silo secador, influenciou nos tempo de aeração para que os grãos atingirem a

umidade de equilíbrio. As quantidades totais de água removida, no entanto, não se alteraram com

o tempo de repouso.

Os comportamentos apresentados na Tabela 2, para o tempo de aeração necessário para a

secagem dos grãos, na etapa final da secagem em silo-secador, até a umidade de equilíbrio dos

grãos, estão de acordo com a literatura especializada (DEVILLA, 1999).

O consumo de energia na etapa final de secagem, realizada em silo secador apresentado na

Tabela 3, é proporcional ao tempo de areação, pois nesta etapa não possuía movimentação dos

grãos. O aumento de 4 para 12 horas no tempo de repouso entre a etapa inicial, com ar aquecido
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no secador de coluna, e a etapa final, com ar ambiente no secador estacionário reduziu o tempo

total da operação de secagem, ocorrendo o mesmo com o consumo de energia.

O uso de ar com temperatura menor na câmara superior possibilitou diminuição do tempo de

secagem quando o tempo de repouso foi maior.
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