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O presente estudo foi realizado no Pólo de Tecnologia em Pós-Colheita de Café, na Universidade Federal
de Lavras, MG, e teve como objetivo avaliar técnica, econômica e qualitativamente diferentes pontos de
controle de temperatura máxima na massa de café, com vistas à redução de custo e otimização da
qualidade final do café. Cerca de 30.000 litros de café, apresentando teor inicial de água em torno de
55%b.u., foram derriçados manualmente sobre o pano e em seguida abanados, lavados e separados em
função do seu estado de maturação. Após a separação, a porção formada pelo café cereja e verde foi
submetida à pré-secagem em terreiro até atingir 33% b.u de umidade. Utilizaram-se 2 secadores de
5000 litros, funcionando concomitantemente, para realização do experimento. Em um secador, o controle de
temperatura foi o convencionalmente usado pelos produtores, que se caracteriza pelo uso do termômetro
bimetálico situado no cilindro do secador, já no outro secador, o controle da temperatura  foi feito por
meio de um termopar situado no meio da massa. A temperatura máxima adotada na massa de café foi de
45ºC. Para a avaliação do desempenho da secagem foram realizadas as seguintes medições: umidade
inicial e final do café, temperatura da massa de café, do ar de exaustão, do ar de secagem e do ar
ambiente, umidade relativa ambiente, pressão estática no plenum, velocidade do ar de secagem, tempo
total de secagem e consumo total de combustível. A avaliação econômica foi feita calculando-se os
custos de mão de obra, de combustível, de energia elétrica, de depreciação e custo total. Para a avaliação
da qualidade realizou-se as seguintes análises: lixiviação de potássio, condutividade elétrica, determinação
do número de grãos defeituosos e manchados, análise sensorial e acidez titulável total. Para tais análises
utilizaram-se  amostras com e sem a presença de defeitos. Observou-se na secagem na qual o controle
de temperatura foi realizado por meio do termômetro bimetálico, maior eficiência de secagem e menor
custo total, no entanto, ocorreu uma qualidade inferior do café quando comparado com a secagem na
qual o controle de temperatura foi realizado através do termopar situado no meio da massa.
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