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Resumo

A secagem de grãos é uma etapa de suma importância para a preservação do produto agrícola.

Entretanto, cerca de 10% dos custos de produção são destinados a esse processo. Objetivando

um melhor uso da energia disponível é necessário avaliar as condições de uso desse recurso

durante o processo. Para isto foram utilizados dados colhidos durante secagem de milho em

secador de grãos do tipo cavalete e avaliados em planilha eletrônica. O custo total específico ficou

em R$ 3,29 t
-1

, sendo 92,3% dos custos com lenha. O rendimento apresentado foi de 69,6%, valor

aceitável dentre os parâmetros nominais.
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Introdução

Na fase pós-colheita, o processo de secagem apresenta o maior consumo de energia, em torno

de 60% da energia consumida no processo produtivo, tendo como principal objetivo secar o pro-

duto para posterior armazenagem (RIBEIRO  & BIAGGIONI, 2006; SILVA, 2005).

A técnica de secagem é a forma mais utilizada para conservação de produtos em ambiente natu-

ral. Porém, apresenta alto custo operacional entre as operações unitárias de pós-colheita de grãos

e sementes e quando realizada inadequadamente, torna-se a principal causa de deterioração e

elevado consumo de energia (LACERDA FILHO et al. 2000). Do ponto de vista energético o objetivo

é utilizar a quantidade mínima de energia para remover o máximo de água até a condição final

desejada do produto.

Devido às situações atuais de mercados altamente agressivos entre as empresas armazenadoras

de grãos, questões ligadas à velocidade e custo de secagem, qualidade e tecnologia necessárias
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exigem equipamentos com maior rendimento de secagem e mais eficientes do ponto de vista

energético (FORTES & FERREIRA, 2004).

Atualmente os altos custos operacionais aliados a política de preços impostos aos produtos agrí-

colas, induzem os produtores a analisarem mais detalhadamente o sistema de produção e

beneficiamento dentro do contexto do custo/consumo de energia, consciência ambiental da socieda-

de, custo operacional e baixos preços dos produtos, tornando-se indispensável considerar as

relações entre a quantidade e qualidade do consumo de energia e as qualidades inerentes ao

produto, antes e após o processamento.

Material e métodos

A avaliação da eficiência energética com o auxílio da planilha eletrônica foi realizada sobre um

secador do tipo cavalete com reaproveitamento do fluxo de ar, na data de 15/08/2008, usado para

o recebimento e secagem de milho. Durante o período de recebimento, a unidade de processa-

mento armazenou doze cargas, num total de 194.774,9 kg e com uma umidade final desejada

para o produto de 14% com teor de impurezas em 0,5%. O período de secagem foi das oito horas

da manhã até o meio dia, perfazendo um total de quatro horas de trabalho.

O preço da energia elétrica foi estipulado em R$ 0,20 por KW.h, para esta propriedade, que utiliza

para o processo de secagem, um conjunto com um elevador, uma correia transportadora, uma

rosca transportadora e dois ventiladores.

O elevador nominalmente indicava 15 cv de potência, com eficiência de operação de 85%. Para a

correia transportadora a potência era de 10 cv, com eficiência de operação de 80%. Já para a

rosca transportadora, cuja potência eram de 5 cv, a indicação era de 75% de eficiência. Para os

ventiladores a potência nominal era de 20 cv e com 85% de eficiência. Todos os equipamentos

foram calculados para o tempo de operação de quatro horas.

Foram avaliados os seguintes parâmetros:

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

O):

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%.

2. Eficiência energética do secador (%):

ε  = [Q (H
2

O) kgH
2

O * 610 kcal/kgH
2

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

3. Rendimento do secador (t/h): R = Q (produto) (kg) / TS (h)

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

O  ):
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CES = [Q (lenha) kg lenha * PCi [kcal/kg lenha] / Q (H
2

O) kg H
2

O

5. Consumo específico de energia (kcal/h): CEE = [Q (lenha) kg lenha * PCi [kcal/lenha] / TS (h)

6. Consumo específico de lenha (kg lenha / h): CEL = Q (lenha) kg lenha / TS (h)

Resultados e discussões

As condições do recebimento para os diferentes produtos recebidos podem ser verificados nas

figuras 1 e 2.

Figura 1. Teores de impureza e umidade do produto de cada caminhão.

Segundo a Figura 1, o caminhão cujo produto apresentou maior teor de impurezas foi o 11°, com

valores próximos a 5,0% e com umidade média da carga em torno de 21%. E o com maior teor de

umidade foi o sexto a descarregar com teor médio de 23% e em torno de 3% de impurezas.

Quanto a quantidade de produto, o produto do 3° caminhão apresentou a maior quantidade de

produto. Antes da limpeza e secagem, a massa de grãos era de aproximadamente 22 toneladas

(21,8 t) e após o processo perto das 20 toneladas (19,8 t).

Figura 2. Massa de grãos sujo e úmidos e limpo e secos, ambos em kg.
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Avaliando o funcionamento do secador este apresentou temperatura média de secagem de 79,2°C.

Figura 3. Massa de grãos sujos e úmidos e limpos e secos, ambos em kg.

Para o processo de secagem do produto do 6° caminhão cuja umidade inicial era de 23%, a

temperatura de secagem medida foi de 95°C, tendo a umidade de saída um teor de 14,5%.

Para os produtos com menor teor de umidade de entrada, 18%, dos caminhões 2, 4 e 8, necessi-

taram de menor temperatura para secagem, ficando a temperatura média em torno de 80 °C.

A avaliação final do secador seguindo os cálculos realizados pela planilha eletrônica podem ser

verificados nas tabelas 1 e 2, que contém os resultados calculados dos diferentes fatores.

Tabela 1. Avaliação do consumo de energia utilizado pelo secador.

Avaliação do Secador

Energia utilizada para evaporar água 7.761.493,9 kcal

Energia total fornecida pela fornalha 11.144.000,0 kcal

Eficiência do secador 69,6 %

Rendimento do secador 48,7 ton / h

Consumo específico do secador 875,8 kcal / kg água evaporada

Consumo específico de energia 2.786.000,0 kcal / hora

Consumo específico de combustível 995,0 kg lenha / hora

Consumo específico de combustível 2,7 m
3

 / hora

O consumo específico de energia, relação entre a quantidade de energia disponibilizada pela

queima da lenha e o tempo total de secagem, apresentou um consumo de 2.786.00,00 Kcal/ hora

de operação dos equipamentos e um gasto de 995 kg de lenha/hora ou 2,7 m
3

 de lenha/hora.

Segundo Weber (1995), os valores teóricos de rendimento para secadores do tipo cavalete de-

vem ser em torno de 75%. Em estudo de Ribeiro e Biaggioni (2006), o secador apresentou rendi-

mento nominal de 70%. Já de acordo com a Tabela 1, verifica-se que o rendimento do secador de

grãos apresentou 69,6%, mostrando-se aceitável dentro dos padrões estabelecidos pelos fabri-

cantes.

A composição total dos custos operacionais foi levada em consideração com os valores aplica-

dos na época de avaliação.
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Tabela 2. Avaliação do custo energético do secador:

Custo Energético

Custo Equipamentos 21,68 R$

Custo Ventiladores 27,71 R$

Custo Lenha 591,62 R$

Custo Total 641,01 R$

Custo Horário 160,25 R$ / h

Custo Específico por Tonelada 3,29 R$ / ton

Custo Específico Energia Elétrica 0,015 R$ / saca

Custo Específico Lenha 0,182 R$ / saca

Custo Específico Total por Saca 0,197 R$ / saca

Conforme a Tabela 2, o custo total para operação do sistema de secagem ficou em R$ 641,01,

consistindo em 92,3% destes custos com a lenha. Quanto aos custos com energia elétrica estes

apresentaram aproximadamente 8% do custo total, sendo 4,32% despendido com a operação

dos ventiladores e o restante com a operação dos demais equipamentos. Neste estudo não foram

levados em consideração os custos com mão-de-obra para realização do processo.

A partir dos valores médios das cargas analisadas, observou-se um custo total específico de R$

3,29 t
-1

.

A fim de utilizar o máximo de eficiência energética no processo de secagem o uso de ferramentas

para monitoramento da qualidade propicia um melhor gerenciamento dos recursos.

O rendimento apresentado pelo secador encontra-se próximo aos valores estipulados teorica-

mente pelos fabricantes.

Os custos do processo em sua maioria são direcionados a fonte de energia da fornalha, conside-

rando os valores baixos da energia elétrica quando comparada ao da lenha.
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