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A secagem artificial com altas temperaturas teve maior impulso somente a partir da década de 60, com o
aparecimento de secadores de grande porte. Anteriormente, quase todo os produtos agrícolas eram secados
no próprio campo ou em terreiro onde eram expostos diretamente à radiação solar e revolvidos periodicamente
a fim de acelerar o processo (Tosello, 1957). Entre os combustíveis utilizados na secagem tem-se feito uso da
lenha, do GLP (gás liquefeito de petróleo) e resíduos agrícolas. O GLP é um combustível de uso recente na
secagem do café. Sua principal vantagem é a praticidade no manuseio e a constância no fornecimento de
calor, além de possuir boa eficiência térmica (60%) e um poder calorífico alto (47440 kJ.Kg-1) em relação à
lenha. Como desvantagem o GLP possui a instabilidade do seu preço por estar vinculado ao preço do petróleo.
Para a queima do GLP são utilizados queimadores que são equipamentos que possuem as funções de estabelecer
o posicionamento e tipo de chama, bem como de manter a ignição contínua ou intermitente, segundo a seleção
de uma mistura prévia de ar e combustível gasoso (Cliford,1964). Este modo de operação pode alterar o
consumo de combustível resultando conseqüentemente em diferentes custos de produção. Tendo em vista a
inexistência de trabalhos que avaliaram diferentes maneiras de funcionamento dos queimadores, principalmente
no que diz respeito à regulagem da chama produzida pela combustão do GLP, este trabalho teve como objetivo
comparar técnica e economicamente o funcionamento do queimador mantendo a chama acessa continuamente
com o funcionamento do queimador regulado para operar intermitentemente.Para a realização do teste 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. Cada secador foi equipado com um queimador da marca Ecoflam, modelo BLU-170. Em um
secador, o queimador foi regulado para funcionar com a chama de maneira contínua e, no outro secador, foi
regulado para funcionar com a chama de maneira intermitente. Para a avaliação do desempenho dos sistemas
de secagem foram realizadas as seguintes medições: temperaturas da massa de café, do ar de secagem, do ar
no plenum e do ar de exaustão, pressão estática no plenum, umidade inicial e final do café, umidade relativa e
temperatura do ar ambiente, consumo total de GLP e tempo total de secagem. As medições de temperatura
da massa de café, do ar de exaustão e do plenum foram realizada por meio de termopares distribuídos radialmente
no secador a partir do plenum até a exaustão do ar. A temperatura do ar de secagem foi realizada por meio um
termopar instalado no duto de entrada de cada secador. Amostras foram retiradas a cada duas horas de
secagem e a umidade foi determinada pelo método padrão de estufa 105±1°C durante 24 horas(Brasil,1992).
A pressão estática foi medida em 3 pontos distribuídos longitudinalmente dentro do plenum. O consumo de
GLP foi determinado por meio de gasômetro da marca Equimenter, modelo S-275 instalado na linha de
alimentação de cada secador. A avaliação do desempenho da secagem foi realizada segundo metodologia
adaptada proposta por Barkker Arkema et al (1978). A avaliação econômica foi feita calculando-se os custos
de mão de obra, combustível, energia elétrica, depreciação do capital fixo e custo total. Para a avaliação da
qualidade, realizaram-se as seguintes análises: lixiviação de potássio, condutividade elétrica, determinação do
número de grãos defeituosos, análise sensorial e acidez titulável total. Observou-se que o funcionamento do
queimador de maneira contínua proporcionou maior eficiência de secagem, menor consumo de combustível,
menor consumo específico de energia e um custo total 13,4% menor quando comparado com o funcionamento
do queimador de maneira intermitente. Quanto a qualidade do café beneficiado não foram observadas diferenças
siguinificativas (p>5%) nas análises que foram realizadas: Lixiviação de Potássio, Condutividade elétrica,
Acidez Titulável Total, análise sensorial, e numero de defeitos, indicando assim que o funcionamento do
queimador de maneira continua ou intermitente não influenciaram na qualidade do café.
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