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Resumo

Normalmente, na seleção dos secadores são observadas apenas suas capacidades: estática e

dinâmica, mas o manejo térmico é também importante para a qualidade dos grãos e a eficiência

energética da operação. Objetivou-se estudar efeitos na dinâmica operacional e no consumo

energético da relação de intermitência na secagem de arroz. Resultados indicam que para um

mesmo manejo térmico, o aumento da relação de intermitência entre as câmaras de secagem e

equalização aumenta o tempo de secagem e consumo de energia para aquecimento do ar de

secagem, diminuindo o consumo de energia por quantidade de grãos secos.
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Introdução

A secagem é um processo econômico e adequado para manter a conservabilidade de grãos

durante a armazenagem. Consiste na remoção de parte da água constituinte dos grãos após a

maturação fisiológica. A umidade final desejada é aquela correspondente ao valor máximo com a

qual o produto pode ser armazenado por períodos pré-determinados, em condições ambientais

definidas, sem que ocorra deterioração ou redução das qualidades nutricional e sensorial (SILVA,

2000).

A importância da secagem de produtos agrícolas aumenta com o incremento da produção devido

a alguns fatores como antecipação da colheita e armazenamento, dos produtos, por períodos

mais longos, sem o risco de deterioração. Também permite manter o poder germinativo de se-

mentes durante longo período, controlar o desenvolvimento de insetos e outros organismos asso-

ciados, minimizando perdas do produto (AQUERRETA et al., 2007).
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Na secagem intermitente de grãos de arroz é comum o emprego de temperaturas elevadas,

podendo atingir acréscimos de 80 ºC ou mais em relação à temperatura ambiente. Silva (2000)

relata que na secagem com ar em temperaturas elevadas, o consumo de energia, pode superar

50% do total da energia consumida na cadeia produtiva dos grãos, sendo a energia um dos insumos

de maior significado econômico na atividade.

Vários parâmetros estão relacionados ao custo de secagem de grãos como: a energia necessá-

ria para aquecer e movimentar o ar através da massa de grãos e a fornecida aos equipamentos

para movimentação do produto; os gastos com mão-de-obra, manutenção e depreciação de equi-

pamentos e instalações; os encargos financeiros; e, a quebra técnica (ELIAS et al., 2006).

Inadequadamente, na seleção dos secadores de grãos normalmente são observados apenas

suas capacidades estática e dinâmica. São no mínimo tão relevantes outros fatores envolvidos na

relação existente entre o manejo térmico, a qualidade final do produto, a eficiência energética e o

tempo de operação (BROOKER et al., 1992). O objetivo neste trabalho foi estudar efeitos das

relações de intermitência na secagem intermitente de grãos de arroz (Oryza sativa L.) em casca

com o tempo e a eficiência energética da operação.

Material e métodos

No trabalho foi utilizado arroz (O. sativa L.), em casca, classe longo fino, produzido em sistema

irrigado na região sul do Rio Grande do Sul.

A colheita dos grãos, com umidade próxima a 20%, foi feita com colhedora automotriz, seguida da

pré-limpeza em máquinas de peneiras planas, sendo então realizada a secagem e o armazena-

mento. Os tratamentos foram executados nas instalações do Laboratório de Pós-Colheita, Indus-

trialização e Qualidade de Grãos do Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial da Fa-

culdade de Agronomia Eliseu Maciel da Universidade Federal de Pelotas.

De cada saco de 50 kg foram coletadas amostras de 200 gramas em cinco pontos, com um

calador septado de 60 cm de comprimento, numa adaptação da metodologia proposta por Silva

(2000), sendo as amostras homogeneizadas antes da determinação de impurezas, matérias es-

tranhas e umidade.

Após a recepção do arroz pré-limpo em equipamentos de escala industrial, as amostras foram

imediatamente submetidas à secagem intermitente, em secador piloto, sob as relações de

intermitência 1:1, 1:2 e 1:4, entre as câmaras de secagem e de equalização, em três repetições,

com ar em temperatura crescente de 70, 90 e 100 (± 5) ºC, respectivamente na 1ª, 2ª e da 3ª até

a penúltima hora, havendo redução gradual da temperatura do ar na última hora da operação.

Durante as secagens, a cada hora, foram feitas medições de consumo de energia, temperaturas

do ar ambiente (bulbo seco e bulbo úmido), temperatura do ar de secagem, temperatura do ar de

saída do secador (em dois pontos do revestimento, um no lado da entrada de calor e outro antes

da entrada do ventilador), temperatura e umidade da massa de grãos.

Na medição do consumo de energia foi utilizado medidor de energia elétrica marca Inepar modelo

F-32, com precisão de 0,1 kWh, instalado antes das três tomadas, que ligavam os motores elétricos
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do ventilador, do elevador de caçambas e os termostatos das resistências elétricas.

Na medição das temperaturas do ar ambiente, foi utilizado um psicrômetro instalado próximo ao

secador intermitente, enquanto as temperaturas do ar de secagem e do ar de saída foram medi-

das com termômetros de mercúrio. A medição da temperatura da massa foi feita com os grãos

sendo colocados em uma caixa térmica de poliestireno de 1,5 L de capacidade, sendo imediata-

mente introduzido um termômetro de mercúrio com leitura após três minutos.

Para o monitoramento operacional da secagem foram utilizados dois métodos simultâneos de

medição de umidade da massa de grãos. Em um, expedito, se utilizou um determinador marca

Gehaka
®

 modelo G800 – baseado na propriedade da capacitância – em função da necessidade

de obtenção instantânea da informação, ou seja, foi um momento em que a rapidez importava

mais do que a precisão. Essa foi garantida pelo segundo método, realizado em estufa a 105±3ºC,

com circulação natural de ar por 24 horas, conforme as Regras para Análise de Sementes (BRA-

SIL, 2009). Na elaboração da tabela, das figuras e da equação foram considerados os dados

obtidos pelo método de estufa.

Resultados e discussão

Na Figura 1 estão representadas as curvas que representam as temperaturas da massa de grãos,

no decorrer das secagens, resultantes das médias dos valores obtidos entre as três repetições,

para cada relação de intermitência.

Examinando os comportamentos exibidos (Figura 1), foi possível observar que as três curvas são

bastante semelhantes e que a temperatura da massa nunca ultrapassou 43 °C em nenhum dos

tratamentos. Isto demonstra que o manejo térmico dos grãos na operação de secagem foi ade-

quado, o que confirmam observações de Basunia e Abe (2001) e Elias et al. (2006).

Figura 1. Temperatura da massa de grãos nas operações de secagens com relações de

intermitência 1:1, 1:2 e 1:4.
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As temperaturas, como o manejo térmico é o mesmo, crescem mais nas duas primeiras horas,

tendendo à estabilização, pois o processo de secagem é composto de duas etapas hidrotérmicas

distintas e complementares, que incluem a difusão da água do interior do grão para a periferia e a

evaporação da água periférica, sendo a primeira endotérmica e a segunda isoentálpica, quando

ocorrem os fenômenos de transferência de calor e massa, em acordo com os princípios da

termodinâmica.

A temperatura da massa de grãos é o parâmetro operacional mais intimamente ligado a danos

térmicos que podem ocorrer nos grãos em função da operação de secagem e juntamente com o

choque térmico, são responsáveis pelos danos imediatos e latentes cujos resultados se expres-

sam mais em trincamentos e incidência de defeitos nos grãos de arroz, respectivamente.

Na Figura 2 estão representadas as curvas contendo as variações da umidade dos grãos no

decorrer da secagem, resultantes das médias dos valores obtidos entre as três repetições, para

cada relação de intermitência.

Examinando os comportamentos das curvas, foi observado que a variação da umidade dos grãos

teve um comportamento semelhante em todo o tempo de secagem entre os tratamentos 1:2 e

1:4. Diferenciando das demais condições de secagens, o tratamento com relação de intermitência

1:1 possui uma diminuição mais brusca de umidade em todo o período de secagem, isto é expli-

cado pela maior permanência da massa de grãos na câmara de secagem.

A umidade final de cada produto pouco variou para cada teste, apresentando valores médios de

12,4; 13,0 e 13,2% para os testes relativos aos tratamentos 1:1, 1:2 e 1:4, respectivamente.

O tempo de secagem variou para cada um dos testes, tendo duração de 5, 8 e 10 horas para os

tratamentos 1:1, 1:2 e 1:4, respectivamente. O tratamento 1:4 teve o maior tempo de duração em

função de ter sido executado com maior quantidade de grãos. O tempo de secagem foi reduzido

conforme ocorreu a diminuição da relação de intermitência, o que foi um comportamento espera-

do.

Figura 2. Umidade da massa de grãos nas operações de secagens com relações de intermitência

1:1, 1:2 e 1:4.

Na Figura 3 está representado o consumo total de energia para aquecimento do ar de secagem
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por unidade de massa de grãos secos, resultantes das médias dos valores obtidos entre as três

repetições, para cada relação de intermitência. Na operação com relação de intermitência 1:4 o

consumo de energia por quilograma de grãos foi menor 8,5% e 18,9% em comparação com o das

relações 1:1 e 1:2, respectivamente.

Figura 3. Demanda de energia para aquecimento do ar de secagem por unidade de massa de

grãos secos, nas operações de secagens com relações de intermitência 1:1, 1:2 e 1:4.

Pelos dados apresentados na Tabela 1, foi possível verificar que para o cálculo da energia neces-

sária para aquecer o ar de secagem, conhecida a vazão do ventilador do secador, é perfeitamente

aceitável dentro dos padrões de cálculo da engenharia. As médias dos valores obtidos experimen-

talmente nas três repetições, para cada relação de intermitência, e os obtidos por cálculo através

do emprego da equação 1.

(Equação 1)

Em que:

E (kcal.h
-1

) = quantidade de calor;

Q (m³ de ar.h
-1

) = Vazão de ar do ventilador do secador;

t (ºC) = variação de temperatura entre o ar de secagem e o ar ambiente.

Tabela 1. Valores calculados pela equação e resultados obtidos das três secagens.

                  Relação de Intermitência

Descrição 1:1 1:2 1:4

Vazão de ar do ventilador (m³.h
-1

)* 196 196 196

Variação da temperatura do ar (ºC) 56 58 60

Energia consumida (kcal.h
-1

)* 3.022 3.183 3.451

Energia calculada (kcal.h
-1

)** 3.161 3.273 3.387

Erro (%) 4,39 2,74 1,88

*Observada experimentalmente;

**Calculada pela equação.
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Na secagem com relação de intermitência 1:1, o consumo de energia para aquecimento do ar foi de

15.110 kcal, na que utilizou relação de intermitência 1:2, o consumo de energia foi de 25.464 kcal

enquanto que na secagem com relação de intermitência 1:4 o consumo energético foi 34.510 kcal.

A demanda de energia, para movimentação dos grãos e do ar, foi obtida a partir da medida do

consumo total de energia na operação de secagem e das potências dos motores de acionamento

do elevador de caçambas e do ventilador, ambos de 0,33 cv.

Na secagem com relação de intermitência 1:1, o consumo total de energia medido através do

medidor de energia elétrica foi de 20 kWh, na secagem com relação de intermitência 1:2 foi con-

sumido 33,5 kWh, e na que utilizou relação de intermitência 1:4 o consumo total de energia medi-

do através do medidor de energia elétrica foi de 45 kWh.

A relação de intermitência interfere na temperatura, na taxa de remoção de água e na energia

necessária para a secagem dos grãos. Para um mesmo manejo térmico, o aumento da relação

de intermitência entre as câmaras de secagem e de equalização aumenta o tempo de secagem

e o consumo de energia para o aquecimento do ar de secagem, diminuindo o consumo de energia

por quantidade de grãos secos.
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