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Resumo

A secagem de produtos agrícolas tornou-se um processo essencial para manutenção da qualida-

de de grãos tanto para venda no mercado quanto para posterior armazenamento. Porém, o pro-

cesso de secagem ainda possui altos custos, o que demanda um bom aproveitamento dos recur-

sos energéticos. Com o objetivo de avaliar sistemas de secagem de grãos foi desenvolvida uma

planilha eletrônica levando em consideração as características do produto e do sistema de seca-

gem, dos equipamentos de transporte, ventiladores e consumo de lenha. A planilha gera alguns

gráficos e resultados da avaliação energética como rendimento e eficiência do secador de grãos.
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Introdução

O processamento de grãos na agroindústria principalmente na sua fase de beneficiamento utiliza

como fonte de energia a eletricidade e lenha como combustíveis, sendo a secagem a etapa de

maior consumo de energia, em torno de 60% da energia consumida no processo produtivo (RI-

BEIRO & BIAGGIONI, 2006). A técnica de secagem é a forma mais utilizada para conservação de

produtos em ambiente natural. Porém, apresenta alto custo operacional entre as operações uni-

tárias 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).

Os processos de secagem são grandes consumidores de energia e os secadores de grãos de-

vem ser avaliados sob o ponto de vista econômico, operacional e da engenharia. Devido às

condições atuais de mercados altamente agressivos entre as empresas armazenadoras de grãos,

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

(FORTES & FERREIRA, 2004). Bakker-Arkema et al. (1978) afirmaram que os secadores são,

comumente, avaliados em função da sua capacidade de secagem. Raramente a eficiência de

energia é considerada. Os secadores são cotados por sua capacidade em reduzir o teor de água

do produto, relacionando a massa úmida ou seca. As condições sob as quais a capacidade dos

secadores tem sido determinada são pouco notificadas, exceto em relação à temperatura do ar

de secagem.

Material e métodos

Foi desenvolvida uma planilha eletrônica em Excel
®

 para auxiliar as empresas de processamento

de produtos agrícolas na avaliação energética do sistema de secagem. A planilha é composta de

dois módulos: entrada de dados e resultados.

No módulo de entrada de dados o avaliador deverá digitar na planilha as quantidades e qualida-

des de produtos na entrada da unidade armazenadora, isto é, cada caminhão ou lote de produto

destinado para o processo de secagem. Nesse módulo é informado o tipo de secador utilizado, os

preços do estéreo de lenha e da energia elétrica, as potências dos equipamentos de transporte e

dos exaustores do secador de grãos, bem como o consumo de lenha através do peso da quanti-

dade de lenha consumido durante a etapa de secagem. Também no módulo de entrada de dados

deverão ser fornecidos os teores de umidade na entrada do secador de grãos e na saída e, a

temperatura do ar de secagem. Nesse módulo a planilha calcula os descontos de teores de

umidade e de impureza.

No módulo de resultados são apresentados os resultados obtidos com a avaliação energética

com base nos valores informados no módulo de entrada de dados. A planilha apresenta o gráfico

unitário de entrada de produto de cada caminhão com os respectivos teores de umidade inicial e

de impurezas, bem como o gráfico de desconto de umidade e impureza. Outro gráfico que é

apresentado é o gráfico da variação dos teores de umidade na entrada e na saída do secador e

da temperatura do ar de secagem. Para o cálculos da avaliação energética do sistema de seca-

gem, apresentados na planilha, foram utilizados 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 (%):

Sem título-16 30/9/2010, 19:15420



421

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
   

):

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)

Resultado e discussão

As Figuras 1, 2, 3 e 4 fazem parte do módulo da planilha de entrada de dados. Nessas planilhas

de entrada de dados o avaliador deverá fornecer informações das características do secador, do

produto, os tempos de funcionamento da avaliação de secagem, teores de umidade inicial e final,

percentual de impureza após a limpeza, quantidades de produto e sua classificação, as potências

dos motores, os preços da lenha e energia elétrica e o consumo de lenha.

Figura 1. Planilha informativa das características operacionais do secador e tempo de secagem.

�
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Figura 2. Potência e eficiência dos motores dos equipamentos de transporte e dos exaustores do

sistema de secagem.

Figura 3. Planilha do consumo de lenha durante o período de secagem.

As Figuras 5, 6 e 7 fazem parte da planilha de módulo de resultados. Na Tabela 5 é apresentada

a variação do teor de umidade inicial e do percentual de impurezas, bem como as quantidades de

produto sujo e úmido e de produto limpo e seco. Na Tabela 6 é mostrada a variação dos teores de

umidade inicial e final, bem como da temperatura do ar de secagem. Na Tabela 7 é mostrado o

resultado da análise energética do secador, rendimento e eficiência, com os respectivos consu-

mos específicos de energia e os custos de secagem, além do gráfico de percentual de custo.
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Figura 4. Planilha de teores de umidade do produto e da temperatura de secagem.

Figura 5. Gráfico da variação do teor de umidade inicial e percentual de impurezas.

Figura 6. Gráfico da variação dos teores de umidade inicial e final e da temperatura do ar.
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Figura 7. Resultado da avaliação energética do secador.

O uso da planilha desenvolvida mostrou ser uma ferramenta para monitoramento da qualidade de

um sistema de secagem, podendo propiciar uma melhor utilização pelo gerenciamento dos recur-

sos aliada ao máximo de eficiência energética evitando desperdícios e reduzindo custos envolvi-

dos com o processo de secagem.
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