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Resumo

Objetivou-se com este estudo determinar o custo de secagem de café, processado na forma

cereja descascado, com pré-secagem em terreiro de concreto e a complementação da secagem

em um secador de fluxos concorrentes e contracorrentes. Analisaram-se dois tratamentos de

secagem: o tratamento 1 com 12 horas de secagem intermitente (revolvimento intermitente) e 12

horas de repouso, com temperatura do ar de secagem de 45 ºC; e o tratamento 2, com 12 horas

de secagem intermitente (revolvimento contínuo) e 12 horas de repouso, com temperatura do ar

de secagem de 70 ºC. A avaliação do custo de secagem foi realizada a partir da metodologia

descrita por Young & Dickens (1975). Com base nos resultados obtidos, concluiu-se que o custo

fixo do secador de fluxos foi o principal componente do custo total de secagem, principalmente

por se tratar de um protótipo, e que o tratamento 1 demonstrou inviabilidade econômica de aplica-

ção comparativamente ao tratamento 2.

Palavras-chave: Pós-colheita, secagem, custo de secagem.

Introdução

O estudo do custo de secagem é uma importante ferramenta a ser considerada, na tomada de

decisão pela opção de um ou outro sistema de secagem, além da também definição do modo de

operação destes sistemas, do combustível utilizado durante a secagem e outros fatores.
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Em estudo recente, Octaviani & Biagi (2004) avaliaram o custo de secagem de café cereja des-

cascado desmucilado em secadores horizontais rotativos, utilizando lenha de eucalipto e gás

liquefeito de petróleo (GLP) como combustível. Concluíram que o custo de secagem com GLP foi,

em média, 111,5% superior em relação ao sistema que utilizou lenha de eucalipto, e que na

composição do custo de secagem, em porcentagem, o custo do combustível representou média

de 40,76% para a lenha e 67,94% para o GLP. Santos et al. (2006) determinaram o custo de

secagem de café cereja, em dois secadores rotativos (comercial e modificado). Para o aqueci-

mento do ar de secagem no secador rotativo comercial, queimou-se lenha numa fornalha com

fogo indireto, enquanto no secador rotativo modificado, o ar foi aquecido queimando-se carvão

vegetal numa fornalha com fogo direto. O custo total médio de secagem observado neste estudo

foi de R$ 12,50 por saca de 60 kg de café. A umidade inicial e final média observada para os

tratamentos foi de 35,6 e 10,8% (b.u.). Donzeles et al. (2007) determinaram o custo de secagem

de café cereja descascado, em um terreiro secador com período de secagem de 24 h.dia
-1

, utili-

zando carvão vegetal como combustível para aquecimento do ar de secagem. O café foi secado

com média de umidade inicial e final de 39,6 e 12,3% (b.u.), respectivamente. Estes autores

obtiveram como resultado o custo total de secagem médio de R$ 35,36 por saca de café benefi-

ciado, o que representa 19,2% do preço médio de comercialização do café (equivalente a R$

183,98). Tanto Donzeles et al. (2007) quanto Santos et al. (2006) utilizaram as metodologias

citadas por Young & Dickens (1975) e Silva et al. (1992), e desconsideraram o custo da pré-

secagem realizado em terreiro.

Esta pesquisa trata da análise do custo de uma tecnologia para a secagem de café, que abran-

geu o desenvolvimento de um secador de fluxos concorrentes e contracorrentes. Seu objetivo foi

determinar o custo de secagem de café, processado na forma cereja descascado, com pré-

secagem em terreiro de concreto e a complementação da secagem em um secador de fluxos

concorrentes e contracorrentes, por meio da determinação do custo total de secagem do café

beneficiado.

Material e métodos

O produto utilizado foi café cereja descascado. Devido a umidade inicial elevada da massa de

grãos, realizou-se a pré-secagem em terreiros de concreto, que consistiu em reduzir a umidade

da massa de grãos de aproximadamente 60% b.u. para valores entre 40-25% (b.u.). Posterior-

mente a massa de grãos foi submetida a complementação da secagem em um secador de fluxos,

para valores em torno de 11% (b.u.). Este secador de fluxos apresenta dois estádios de secagem,

sendo o primeiro de fluxos concorrentes e o segundo de fluxos contracorrentes, separados por

uma câmara de repouso a fim de favorecer a migração de umidade no interior dos grãos. A

sucção do ar de secagem foi realizada por um ventilador centrífugo, e a movimentação dos grãos

por meio de um elevador de caçambas. Como gerador de calor utilizou-se uma fornalha a fogo

direto à carvão vegetal. Foram aplicados dois tratamentos de secagem: a) Tratamento 1: 12

horas de secagem intermitente com revolvimento intermitente e 12 horas de repouso, com tem-

peratura do ar de secagem de 45 ºC. O secador foi operado por carga. Foram realizados

revolvimentos da massa de grãos a cada 90 minutos de secagem, por um período de tempo de 10

minutos cada; b) Tratamento 2: 12 horas de secagem intermitente com revolvimento contínuo e
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12 horas de repouso, com temperatura do ar de secagem de 70 ºC. O secador foi operado por

carga e a secagem foi realizada com mais de uma passagem dos grãos pelo secador.

A avaliação do custo secagem no secador de fluxos foi realizada de acordo com a metodologia

descrita por Young e Dickens (1975) e Silveira et al. (2008), que definem o custo de secagem

como sendo a soma do custo do combustível utilizado para aquecimento do ar de secagem, do

custo operacional do ventilador e do elevador de canecas e o custo fixo do sistema (fornalha,

secador, elevador, ventilador e demais instalações), sendo que o custo fixo inclui o custo de mão-

de-obra e a depreciação dos equipamentos. Para a operação do secador, foi considerada a mão-

de-obra necessária de dois operadores, cujo salário custa ao seu empregador (para cada opera-

dor), com todos em encargos sociais, R$ 800,00 por mês para um total de 160 horas úteis

trabalháveis. O custo inicial do sistema foi definido pelo somatório do preço da fornalha (R$

3.800,00), preço do secador (R$ 5.875,00), preço do elevador (R$ 6.220,00), preço do ventilador

(R$ 1.500,00) e o custo das de instalações (R$ 1.200,00). A determinação do tempo máximo de

secagem ao ano, foi realizado levando-se em consideração uma jornada diária de 12 horas de

secagem para um período total de safra de 75 dias, totalizando 900 horas em um ano. Conside-

rando-se a capacidade de produto no terreiro de concreto de 50 litros por metro quadrado, o

número de dias necessários para a realização da pré-secagem no terreiro e o custo de constru-

ção do terreiro de 20 reais por m
2

, determinou-se a necessidade de área de terreiro para a reali-

zação da pré-secagem e, posteriormente, o preço inicial do terreiro. Determinou-se o custo de

secagem no terreiro, considerando-se o custo de mão-de-obra calculado, a qual leva em conside-

ração a necessidade de um funcionário para cada 500m
2

 de terreiro. A determinação do custo

total de secagem foi realizada somando-se o custo de secagem no secador de fluxos junto ao

custo de pré-secagem no terreiro de concreto.

Resultados e discussão

Nas Tabelas 1 e 2 estão descritos  os resultados da eficiência energética observada.

Tabela 1. Resultados da eficiência energética observados no tratamento 1
1

.

Parâmetros Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 9

Pré-secagem no terreiro

Umidade inicial estimada, % b.u. 60 60 60 60

Dias necessários para a secagem, dias 7 5 6 5

Secagem no secador de fluxos

Umidade inicial, % b.u. 28,88 38,95 30,83 34,01

Umidade final, % b.u. 12,47 11,11 11,57 11,79

Vazão do ar de exaustão, m
3

 min
-1

33,3 33,9 34,3 34,7

Consumo de combustível, kg 68,0 96,9 64,3 93,6

Tempo total de secagem, h 33,5 56,7 36,6 51,4

Tempo efetivo de secagem, h 22,0 35,0 25,2 28,6

Consumo específico de energia (com energia

elétrica), kJ kg
-1

 de água evaporada 14.713,2 11.704,7 11.809,7 14.306,3
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Tabela 2. Resultados da eficiência energética observados no tratamento 2
1

.

Parâmetros Teste 5 Teste 6 Teste 7 Teste 8

Pré-secagem no terreiro

Umidade inicial estimada, % b.u. 60 60 60 60

Dias necessários para a secagem, dias 7 6 7 7

Secagem no secador de fluxos

Umidade inicial, % b.u. 28,18 32,7 27,2 25,41

Umidade final, % b.u. 12,65 10,56 11,45 11,55

Vazão do ar de exaustão, m
3

 min
-1

33,3 33,1 33,2 33,7

Consumo de combustível, kg 42,9 67,2 48,0 38,2

Tempo total de secagem, h 9,5 26,1 9,5 8,0

Tempo efetivo de secagem, h 9,5 14,7 9,5 8,0

Consumo específico de energia (com energia

elétrica), kJ kg
-1

 de água evaporada 10.544,0 10.699,7 11.134,8 10.772,6

1

 Tempo total de secagem: refere-se ao tempo necessário para a secagem da massa de grãos; Tempo efetivo e secagem: refere-se

ao tempo em que a massa de grãos foi submetida ao ar de secagem, descontados os períodos de repouso.

Quanto às análises de bebida, foram obtidos os mesmos resultados médios para ambos trata-

mentos e suas testemunhas, classificados como bebida apenas mole, caracterizando o não com-

prometimento da bebida em função dos tratamentos avaliados. Portanto, a utilização deste siste-

ma de secagem com os respectivos tratamentos, pode ser recomendada para a prática de seca-

gem de café, cabendo avaliar o custo de secagem para a tomada de decisão do manejo do

secador.

Nas Tabelas 3 e 4 encontram-se os resultados da análise de custo de secagem para os

tratamentos 1 e 2, respectivamente.

Tabela 3. Custo de secagem referente ao tratamento 1.

                          Tratamento 1

Análise de custo Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 9

P1 - custo do combustível, R$/kg 0,5 0,5 0,5 0,5

Custo do combustível para secagem, R$/ sc café beneficiado 4,69 7,02 4,42 6,65

P2 - custo da eletricidade, R$/kwh 0,28 0,28 0,28 0,28

Custo operacional do ventilador, R$/sc café pergaminho 0,83 1,40 0,96 1,12

Custo operacional do elevador, R$/sc café beneficiado 0,10 0,16 0,11 0,14

P3 - custo da mão-de-obra, R$/h (considerando 2 funcionários) 10,00 10,00 10,00 10,00

P4 - preço inicial do sistema (fornalha, secador, elevador e ventilador), R$ 18.595,0 18.595,0 18.595,0 18.595,0

Custo fixo do secador de fluxos, R$/sc café beneficiado 39,72 66,41 45,37 53,23

Custo de secagem no secador de fluxos, R$/sc café beneficiado 45,34 74,99 50,86 61,15

Volume de colheita de café CD por dia, l/dia 788 460 689 609

Dias necessários de pré-secagem de café no terreiro, dia 7 5 6 5

Área de terreiro necessária para pré-secagem, m
2

110 46 83 61

Preço inicial do terreiro de concreto necessário, R$ 2.207,5 919,7 1.652,6 1.218,6

Custo da mão-de-obra, R$/h (considerando 1 funcionário) 5,00 5,00 5,00 5,00

Custo de secagem no terreiro de concreto, R$/sc café beneficiado 16,05 25,97 18,08 20,98

Custo total de secagem (secador + terreiro de concreto)

Custo total de secagem, R$/sc café beneficiado 61,40 100,96 68,94 82,13
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Em relação aos resultados do custo total de secagem, para o preço de comercialização médio do

café beneficiado de 250,00 reais por saca, observa-se que a aplicação do tratamento 1 é pratica-

mente inviável, enquanto que o tratamento 2 apresentou resultados condizentes com a realidade

do cafeicultor. O custo de secagem representou porcentagem que variou entre 24,6 a 40,4% do

preço de comercialização do saco de café beneficiado para o tratamento 1 e, entre 9,8 a 17,8%

para o tratamento 2, comparativamente aos 19,2% observados por Donzeles et al. (2007).

Levando-se em consideração a recomendação de que a secagem de café para o secador de

fluxos proposto deve ser efetuada para o produto com umidade inicial em torno de 30% (b.u.), os

resultados demonstram que o custo de secagem para o tratamento 1 (com revolvimento inter-

mitente) ficou em torno de 61,00 reais por cada saco de café beneficiado. Já para o tratamento 2

(revolvimento contínuo), o custo total de secagem ficou em torno de 30,00 reais por saca de café

beneficiado. Assim, pode-se verificar o aumento de aproximadamente 100% do custo total de

secagem, com a aplicação do tratamento 1, comparativamente ao tratamento 2. Por sua vez, este

resultado pode ser justificado em função da maior capacidade de secagem de café por safra,

devido o menor número de horas necessárias para a realização de cada teste de secagem do

tratamento 2. Portanto, a utilização da maior temperatura do ar de secagem e do revolvimento

contínuo contribuiu para a redução do custo fixo do equipamento e o consequente custo total de

secagem.

Tabela 4.  Custo de secagem referente ao tratamento 2.

                          Tratamento 2

Análise de custo Teste 5 Teste 6 Teste 7 Teste 8

P1 - custo do combustível, R$/kg 0,5 0,5 0,5 0,5

Custo do combustível para secagem, R$/sc café beneficiado 3,12 4,78 3,36 2,70

P2 - custo da eletricidade, R$/kwh 0,28 0,28 0,28 0,28

Custo operacional do ventilador, R$/sc café pergaminho 0,35 0,54 0,34 0,29

Custo operacional do elevador, R$/sc café beneficiado 0,39 0,58 0,38 0,32

P3 - custo da mão-de-obra, R$/h (considerando 2 funcionários) 10,00 10,00 10,00 10,00

P4 - preço inicial do sistema (fornalha, secador, elevador e ventilador), R$ 18.595,0 18.595,0 18.595,0 18.595,0

Custo fixo do secador de fluxos, R$/sc café beneficiado 18,11 27,41 17,40 14,79

Custo de secagem no secador de fluxos, R$/sc café beneficiado 21,98 33,32 21,48 18,10

Volume de colheita de café cd por dia, l/dia 1.653 1.127 1.746 2.035

Dias necessários de pré-secagem de café no terreiro, dia 7 6 7 7

Área de terreiro necessária para pré-secagem, m
2

231 135 244 285

Preço inicial do terreiro de concreto necessário, R$ 4.629,5 2.703,8 4.887,5 5.699,3

Custo da mão-de-obra, R$/h (considerando 1 funcionário) 5,00 5,00 5,00 5,00

Custo de secagem no terreiro de concreto, R$/sc café beneficiado 7,77 11,22 7,51 6,50

Custo total de secagem (secador + terreiro de concreto)

Custo total de secagem, R$/sc café beneficiado 29,75 44,53 28,99 24,60

Outra observação importante refere-se ao fato de que os custos de secagem foram efetuados

para a operação diária de apenas 12 horas de secagem, em função dos tratamentos aplicados,

para 75 dias de safra. Deste modo, caso o sistema fosse utilizado por um período de 20 horas

diárias, tempo este bastante comum de operação dos secadores durante a safra, o custo de

secagem poderia ser substancialmente reduzido.
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Quanto a composição do custo total de secagem em porcentagem, em ambos os tratamentos a

maior parcela foi representada pelo custo fixo do secador de fluxos (média de 65,3 e 60,6%),

sendo o segundo principal componente o custo fixo do terreiro de concreto (média de 25,9 e

também 25,9%), para os tratamentos 1 e 2, respectivamente. Para tanto, deve-se aqui salientar

que o secador desenvolvido refere-se a um protótipo, e que se fosse utilizado um secador de

maior capacidade (em escala comercial), o custo inicial do sistema não diferiria tanto do protótipo,

reduzindo assim a porcentagem do custo fixo do secador de fluxos em relação ao custo total de

secagem. Já em relação ao custo do combustível para a secagem, Octaviani & Biagi (2004)

observaram valores médios de 40,76% e 67,94%, bem superiores aos observados neste estudo,

representado por valores médios de 7,3% e 10,9% para os tratamentos 1 e 2 aplicados. Quanto

aos demais custos foram observadas pequenas variações percentuais entre os tratamentos, va-

lores estes que respondem por pequena parcela percentual do custo total de secagem.

Conclusões

O custo fixo do secador de fluxos foi o principal componente do custo total de secagem, principal-

mente por se tratar de um protótipo.

O aumento da capacidade de secagem do sistema com a aplicação do tratamento 2 (com

revolvimento contínuo), em relação ao tratamento 1 (com revolvimento intermitente), reduziu em

muito o custo fixo tanto do secador de fluxos como do terreiro de concreto, e consequentemente

o custo total de secagem.

Os resultados obtidos para o tratamento 1 demonstram sua inviabilidade econômica de aplica-

ção, devido o elevado custo de secagem, nas condições em que foi realizado este estudo.
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