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CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA E RENDIMENTO ENERGÉTICO DE BIOMASSAS NA SECAGEM DE
CAFÉ UTILIZANDO SECADORES LEITO FIXO DE DUPLA CÂMARA E DE FLUXOS CRUZADOS
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Das etapas do processamento do café, a que mais consome energia é a secagem, isto devido ao fato de o
mesmo ser colhido com elevada umidade, e de esta se processar de forma gradual, relativamente  lenta. Com
os custos de energia elétrica e  dos energéticos em constantes altas, faz-se necessário tomar medidas
preventivas de desperdícios, bem como de se analisar os aspectos diversos relacionados ao consumo dos
energéticos usados e  a otimização de seu uso. Neste contexto fez-se uma análise do consumo específico de
energia e do rendimento energético da secagem utilizando-se lenha de eucalipto, carvão vegetal e palha de
café como fontes de energia para aquecimento do ar de secagem de café (Coffea arábica L.). Os  resultados
foram comparados com outros obtidos em um secador testemunha, do tipo intermitente de fluxos cruzados,
por se tratar do equipamento mais comercializado no mercado nacional. Utilizou-se um secador de dupla
câmara, leito fixo, de 6000 litros de capacidade, que proporciona  intermitência de três horas na secagem,
feita alternando-se o uso das  duas câmaras. A temperatura do ar de secagem usada foi de 40º a 60ºC e a
comparação se fez com valores obtidos nos secadores industriais da empresa Heringer, de Martins Soares-
MG.  Os resultados indicaram que: i – A utilização de energia de biomassas diversas como carvão vegetal,
lenha de eucalipto e palha de café é opção racional, de custos baixos e boa eficiência energética para secagem
de café; ii – O rendimento energético da secagem usando carvão foi superior a dos outros dois combustíveis
testados e iii – A secagem utilizando diferentes tipos de combustíveis não produziu alteração na qualidade do
café seco;
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