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INSTALAÇÃO. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 
SECADOR PLATAFORMA CEPEC 

Jairo CunhaI 
Frederico José Vieira Passos l 

Evandro Sena Freire l 

RESUMO 

o secador Plataforma CEPEC representa uma nova 
tecnologia de secagem artificial do cacau, com uso de 
ventilação forçada, desenvolvida pelo Centro de Pes
quisas do Cacau (CEPEC), em Ilhéus, BA, Brasil. 

Apesar de ser um secador de baixo custo de insta
lação, grande versatilidade de cargas, alta capacida
de de secagem e garantir uma boa qualidade do produ
to, é fundamental que suas recomendações técnicas se
jam seguidas corretamente, para a obtenção dos resul
tados esperados. .. 

O objetivo deste trabalho e, portanto, orientar 
quanto ao princípio de funcionamento do secador, seus 
detalhes construtivos, sua operação de secagem e seu 
plano de manutenção. 

Palavras-chave: Theobroma cacao, Secador Plataforma, 
Secagem artificial. 

lCentro de Pesquisas do Cacau (CEPEC), Seção de Tecno 
logia e Engenharia Agrícola, APT CEPLAC, 45600-000-
Itabuna, Bahia, Brasil. 
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Cunha, Passos e Freire 

CURC PLATFORM DRIER - CORSTRUCTIOH, 
OPERATION AND MAINTENANCE 

ABSTRACT 

The CEPEC Platform drier represents a new 
tecnology for artificial cocoa drying using forced 
convection,developed at the Cocoa Research Center 
(CEPEC), in Ilhéus, BA, Brazil. 

Although it is a drier of low cost of 
construction, large versatility of loads, high 
of Icapa<iit'ty drying and range a guaranty of good 
qual1ty for the product, it is very important to 
follow correctly alI the techniques recommended in 
arder to get the expected results. 

The objective of this work was to provide 
~cquaintance with the functioning of the drier, its 
construction details, drying operation and its 
maintenance plans. 

Key words: Theobroma cacao, Platform drier 
Artificial drying. 

1. INTRODUÇÃO 

A secagem natural do cacau é urna prática que vem 
sendo utilizada em todos os níveis de exploração a
grícola, do pequeno ao grande produtor. 

Sua baixa capacidade de secagem faz com que sejam 
necessários grandes lastros para secar pequenas quan
tidades do produto, com um grande capital inicial de 
investimento. Além disto, é um sistema de secagem to
talmente dependente das condições climáticas. 

Com o aumento da produção de cacau e o alto custo 
de instalações d3s barcaças, a secagem natural do ca
cau deixa de atender, com segurança, às necessidades 
do produtor. O problema torna aspecto mais severo pela 
coincidência da centralização da colheita com os me
ses de maiores índices de precipitação pluvial. 
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Secador Plataforma CEPEC 

Em condições adversas de clima, a secagem natural 
torna-se lenta proporcionando um rápido desenvolvi
mento de fungos na superfície externa das amêndoas, 
com riscos de contaminação interna, ou até mesmo de 
deterioração do produto. Ghosh e Cunha (1975) citam 
períodos de secagem tão longos quanto 20 a 22 dias. 

A secagem artificial do cacau, devido principal
mente às condições climáticas regionais, é por demais 
utilizada na região cacaueira sul-baiana. O secador 
artificial mais difundido na região, denominado Seca
dor"Tubular",utiliza a convecção natural como princí
pio de funcionamento (McDona1d, Cunha e Freire, 
1982). Trata-se de um secador de alto custo de insta
lação. 

A flexibilidade, o baixo custo de instalação e a 
alta eficiência térmica dos secadores que utilizam a 
convecção forçada são há muitos anos, conhecidos e 
utilizados para a secagem da maioria dos grãos, in
clusive o cacau. Vários autores mostram resultados de 
secagens de amêndoas de cacau em secadores do tipo 
plataforma, com ventilação forçada (Haynes, 1958; 
Wood, 1961; Shelton, 1967; Saltz, 1971). 

No sentido de se conhecer melhor os efeitos da 
convecção forçada na secagem de amêndoas de cacau, 
foi construído e testado um secador, utilizando tal 
princípio de funcionamento, denominado Secador Plata
forma CEPEC. 

O Secador Plataforma CEPEC, quando comparado aos -demais sistemas de secagem utilizados na regiao, ofe-
rece as seguintes vantagens: 

i) baixo custo de instalação; 
ii) garantia de um produto de boa qualidade, sem 

riscos de contaminação com cheiro de fumaça; 
iii) alta capacidade de secagem, e 
iv) grande versatilidade de cargas~ podendo secar 

dois produtos diferentes ao mesmo tempo. 
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L Principio de funcionamento 

o Secador Plataforma CEPEC consiste basicamente 
.. quatro 

I 

11 

111 

v 

partes: 
a plataforma, onde se situa o lastro de 
secagem em chapa metálica perfurada (Fi
gura 01); 
a unidade de aquecimento, composta pela 
fornalha e trocador de calor (Figura 01); 
o ventilador para forçar a passagem do ar 
de secagem através do produto (Figura 
01); 
a cobertura (Figura 02 do Anexo 1). 

A lenha é colocada na fornalha através da porta 
(Figura 01 - 3a) e o ar de combustão da mesma é admi
tido e controlado pelo registro (Figura 01 3b) 
existente na boca do cinzeiro. 

Os gases da combustão são succionados pela chami
né (Figura 01-5) passando no interior do trocador de 
calor, por entre os tubos (lado externo), sendo des
carregados na atmosfera. Do contacto dos gases quen
tes com o exterior dos tubos do trocador, uma parcela 
de calor é transferida para os tubos, aquecendo-os. O 
calor é também transmitido para as camadas inferiores 
de tubos, pela radiação das brasas. 

Uma chicana feita em chapa de ferro de 8 mm de 
espessura (Figura 01-4C), colocada acima da segunda 

--z:.:;~ _---.~ -~~ --.. '" -----.'" 
IÍftL ODIOU) 

~" 
.... _., ...., @) I 

FIGURA 1. Princípio de funcionamento do secador: 

l-Câmara de secagem, 2-Lastro, 3-Fornalha, 4-Trocador de calor, 
S-Chaminé, 6-Ventilador. 
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Secador Plataforma CEPEC 

linha de tubos, aumenta o caminho percorrido pelos 
gases, tornando a transferência de calor mais efi
ciente, além de permitir uma maior uniformidade no 
aquecimento dos tubos. 

O ventilador (Figura 01-6) succiona o ar atmosfé
rico e força-o a passar no interior dos tubos do tro
cador e também entre as paredes do trocador e da car
caça externa, onde é aquecido. 

Através de um duto de ligação (Figura 01), entre a 
fornalha e a plataforma de secagem, o ar segue para a 
plataforma. Aí, devido à camada espessa do produto, o 
ar de secagem iguala a sua pressão estática, para co
meçar a atravessar uniformemente o produto que está 
distribuído e nivelado no lastro. -Em tal sistema (troca de calor indireta) nao 
existem riscos de contaminação do produto com fumaça, 
isto porque, o ar de secagem não tem contacto direto 
com os gases de combustão da lenha. 

3. Instalação do secador 

3.1. Localização 

Sempre que for possível o secador deverá ficar 
próximo aos cochos de fermentação e demais instala
ç~es de secagem, em particular às barcaças, no senti
do de minimizar os custos de transporte de cunhas. 

Para que o custo de construção seja o menor pos
sível o terreno deve ser plano com inclinação ou des
nível de 0,70 m numa das extremidades, onde deverá 
ser localizada a fornalha, para que a base do troca
dor de calor possa ficar em nível com o piso da câmara 
da plataforma (Figura 01 do texto e 03-B do Anexo 1). 

Caso não haja estas condiç~es, duas soluç~es, em 
ordem de prioridade podem ser adotadas: 

i) cavar o terreno (0,70 m de profundidade), de 
modo a permitir a localização da fornalha deixando 
espaço para que uma pessoa possa circular ao seu re
dor. Do lado da boca da fornalha o espaço deverá ser 
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aaior, pa'ra O manuseio da lenha, durante a alimenta
ção da fornalha (Figura 02). 

ii) instalar a fornalha com a sua base no mesmo 
nIvel do piso da plataforma. O trocador de calor fi
cará mais elevado e o duto que leva o ar quente do 
trocador à câmara será construído em posição inclina
da conforme Figura 03-A do Anexo 1. 

-3.2. Detalhes de eons~ruçao 

Plataforma de secagem 

A plataforma de secagem (Figura 03) deve possuir 
1,40 m dê altura, 2,00 m de largura interna e o com
primento pode variar de 4,00 a 10,00 m a depender das 
necessidades do produtor. 

As paredes, em alvenaria de meio tijolo (tijolos 
comuns ou blocos), devem ser rebocadas na parte ex
terna e interna, sendo que, acima do lastro, na parte 
interna, o acabamento deve ser "cimento queimado" 
(Figura 03), para se obter uma superfície lisa e evi-

TERMÔMETRO 

FORNALHA DUTO PLATAFORMA 

BOCA 

FIGURA 2. Espaços mínimos para alimentação e manutenção da 
fornalha. 

10 



Secador Plataforma CEPEC 

tar a quebra das amêndoas pelo atrito durante o re
volvimento. 

Na parte frontal, do lado em que vai situar-se a 
unidade de aquecimento, a parede deve começar a uma 
altura de 0,80 m do piso, suportada por duas canto
neiras de I" x I" x 1/4" voltadas uma para outra para 
suportar o tijolo deitado (Figura 03 - Detalhe I) ou 
por uma viga de concreto. Por baixo desta parede vai -passar o ar de secagem para a camara (Figura 03). O 

o 
~ 
...; 

o 
~ 

ô 
-~ 

o 
co 
d 

CIMENTO 
QUEIMADO t 2.00 

'l 
FLUXO --- / / 

DEAR///// 

OETAlHe(D 

~ ___ ~I TIJOLOS 

" • I CANTONEIRAS DE I" Ix '1~ 

FIGURA 3. Plataforma de secagem: paredes de cimento queima
do, passagem do ar Eara a cãmara, cant2neiras de suporte da pare
de frontal e marcaçao para uniformizaçao da camada do produto. 
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pl.o da plataforma deve ser feito @m cimento desempo
l~o para facilitar a retirada do po de cacau. 

O lastro de secagem, situado a uma altura de O, 80m 
~ piso, deve ser de chapas de ferro perfuradas, de 
ao .ínimo 2 mrn de espessura, com furos oblongos al
ternados e área vazada de 25 a 35%, fixadas em estru
tura de cantoneira de ferro ou madeira. 

No caso de serem usadas cantoneiras de ferro, es
'.5 devem obedecer a estrutura e dimensões especifi
cadas na Figura 01 do Anexo 1. 

Se for usada madeira, peças de 6 cm x 9 em deve-
• rao ser colocadas transversalmente ao sentido da largura 

da plataforma, espaçadas de 0,50 m, tendo suas extre
_idades (10 em) embutidas nas paredes da plataforma 
( Figura 04). O engradamento do lastro deveri ent~o 
ur complQtado de modo a formar quadrados de O~50 m x 
0,50 m, evitando que a chapa de ferro perfurada empe
ne, dificultando o revolvimento do produto e aumen
tando sua quebra. Ao longo do tempo, o uso da madeira 

0,10 0,10 0,50 0,50 0,50 

t 
\ 

~, r, f; f' r r-: T·~ , I , I I l 

11 

~ 
I 

• • .. ~ 
J 

1-1 

I ... D ........ 
i ~ J "-

' i • I j i , , I 1 ~.' L ... L. J L.I L. L.J 

~EeA~ 2,20 "o.09~O.06m 
1-• 

FIGURA 4. Estrutura de madeira para sustentaçao da chapa de 
~~:-r~ perfurada. 
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tem-se mostrado menos oneroso que o uso d@ cantonei
ras, entretanto isto deverá sempre ser verificado. 

Sempre que possível deve-se usar chapas de ferro 
de 1 m de largura e comprimento igual ao da platafor
ma (vendidas em rolos) para se obter somente uma 
emenda central. Isto ajuda a diminuir o atrito e a 
quebra do cacau durante o revolvimento. 

A chapa deve ser bem esticada para a perfuração 
de fixação e as cabeças dos parafusos devem encaixar 
em sedes previamente escarificadas, para evitar tam
bém o atrito. . 

Observar que uma das faces da chapa perfurada e 
lisa e a outra áspera ao tato com a mão. A lisa tem 
as bordas dos furos baleadas e deve ser colocada vol
tada para cima. 

Durante a construção da plataforma deve-se deixar 
solto no piso da câmara, um painel de madeirit d@ 2 
x 0,80 m. Este painel (Figura l2C) quando levantado 
bloqueia a câmara de secagem na posição desejada para 
diminuir o lastro para o comprimento que se deseja 
utilizar. Assim o secador poderá funcionar com qual
quer comprimento, permitindo o seu uso com qualquer 
quantidade de cacau. 

Unidade de aquecimento 

A unidade de aquecimento é formada de três par
tes: 

i) a parte inferior, onde se processa a queima da 
lenha, denominada fornalha (Figura 01-3); 

ii) a parte superior, onde se processa a trans
ferência do calor proveniente da combustão da 
lenha para o ar de secagem, definida por trocador de 
calor (Figura 01-4); e 

iii) a chaminé para a sucção e eliminaç~o dos gases 
de combustão (Figura 01-5). -A fornalha deve possuir uma armaçao de ferro (Fi-
gura 05 do texto e 04, 05 e 06 do Anexo 1), e as pa-

13 
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redes, de tijolos comuns bem queimados, levantadas de 
acordo com a indicação da Figura 05 e assentados com 
argamassa especia~ conforme o traço abaixo: 

Argamassa especial 

• 1 lata de 20 litros de areia 
• 1 lata de 20 litros de terra (subsolo ou barro 

vermelho) 
• 2,5 kg de rapadura ou melaço de cana-de-aç~car 
• água o necessário para tornar a argamassa apli

cável. 

Na estrutura de ferro da fornalha já deve existir 
suportes de sustentação dos crivos, a uma altura de 
0,25 m do piso. Estes, de ferro fundido em n~mero de 
14, com 0,55 m de comprimento por 5,7 cm de largura 
(maior largura) devem ser distribuídos num espaço de 
0,-90 m x 0,55 m. Se a largura do crivo for maior ou 

FIGURA 5. Armação da fornalha, indicação da colocação dos 
tijolos, posição correta da lenha em cima dos crivos. 
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menor alterará o número deles. Como o espaço entre as 
extremidades dos crivos e as paredes é de 12 em, de 
cada lado, uma chapa de ferro de 0,90 m x 0,12 m e 8 mm 
mm (5/16") de espessura deve ser soldada de cada lado 
para o fechamento destes vazios (Figuras 04 e 05, do 
Anexo 1), sendo que uma delas, a qUê fica do lado da 
porta se estende até ela, formando uma plataforma de 
colocação da lenha, antes de ela ser empurrada para 
cima dos crivos. 

O trocador de calor, colocado em cima da forna
lha, constitui basicamente um conjunto de 18 tubos de 
ferro preto de 70 mm de. diâmetro interno (2 3/4") fi
xados em estrutura também de ferro em chapa de 6,4 mm 
(1/4"), de forma trapezoida1 (Figura 06 do texto e 05 
e 06 do Anexo 1). 

Nas duas fileiras inferiores, os tubos devem ter 
paredes com espessura de 8 mm (5/16") e nas duas su
periores um mínimo de 6,4 nnn (1/4") (Figura 05 do 

FIGURA 6. Trocador de calor: posição dos tubos, flange para 
encaixar na parede do duto (A). 
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. 
exo 1). Desta forma o trocador -de calor tera uma 

i da útil compatível com o preço de aquisição. 
O trocador de calor possui duas janelas removí

e is (Figuras 07, 08 do texto e 05 do Anexo 1), de 
ada lado, para permitir uma limpeza completa dos tu
os, que deve ser realizada anualmente, na época de 
a ralização ("paradeiro") da colheita do cacau. 

Para permitir uma fácil remoção e reposição das 
·anel~s internas que formam as tampas laterais, estas 
evem ser fixadas na estrutura do trocador de calor, 
t ravés de cunhas, conforme Figuras 07 e 08. 

Para uma maior garantia quanto a contaminação do 
r oduto por fumaça, tais janelas devem ser assentadas 
om cordas de amianto com diâmetro em torno de 1,2 cm 
Figuras 08, 09 do texto e 05 do Anexo 1). 

Sobre a segunda linha de tubos deve ser colocada 
a chapa de ferro de 8 mm de espessura, que servirá 

_ FIGURA 7. Janela interna do trocador de calor (A) com fixa 
çao por cunhas de ferro (B). 

16 
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como chicana, deixando-se um· espaço livre de 16 cm na 
extremidade do trocador, oposta a posição da chaminé, 
para a passagem dos gases de combustão. Para facili
tar sua retirada, no momento da limpeza, esta chapa 
deve ser dividida em três segmentos, que se encaixem 
perfeitamente (Figuras 08, 09 do texto e 05, 06 do 
Anexo 1). 

~ 

A carcaça, cobertura do trocador de calor, e de 
chapa de ferro de 3,17 mm de espessura (1/8") e acom
panha o seu formato Ctrapezoidal), deixando um espaço 
livre de 3,5 cm entre as paredes (Figuras 06 e 08 do 
texto e 05 do Anexo 1). 

A circulação de ar entre as paredes do trocador e 
da carcaça, permite um melhor aproveitamento da ener
gia liberada pela lenha e uma menor perda (quase nu
la) de calor para o exterior. 

A carcaça possui duas janelas (Figuras 08 e 10-3) 
uma de cada lado, removíveis pela retirada de uma 
alavanca com duas alças de pressão (Figura 10 4) 
para permitir o acesso às janelas do trocador de ca
lor. Elas s~o maiores que as jarielas do trocador para 
permitir a retirada destas últimas e são assentadas 

JANELA LATr.AL "'TrMA 

/// 

000000 

FORNALHA 

FIGURA 8. Esquema do trocador de calor mostrando as janelas 
laterais, chicana, cunhas de pressão e aG posições das cordas de 
amianto: 

1) Para vedar a saída do ar de sec~g€m. 

2) Para vedar a saída de fumaça. 
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CHICANA 
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com corda de amianto (1,2 cm de diâmetro) em torno de 
suas bordas, para evitar o escapamento do ar de seca
gem -(Figuras 08 e 09 do texto e 05 do Anexo 1). 

Do lado do ventilador, a carcaça se prolonga por 
0,50 m, a partir dos tubos do trocador, ao final da 
qual existe uma chapa cega com um orifício de 0,51 m 
de diâmetro ao qual é soldado um aro de diâmetro 
igual, em chapa de 3,17 mm (1/4") e de 9 cm de largu
ra, para servir de sede para a hélice de ventilador 
(Figuras 10 - 1 do texto e 06 do Anexo 1). O suporte 
do motor (base) nasce na chapa cega, lateralmente ao 
aro (Figuras 10 - 2 do texto e 06 do Anexo 1). 

FIGURA 10. Fornalha CEPEC mostrando: 

1) Orifício de encaixe de ventilador 
2) Base para motor 
3) Janela externa 
4) Alavanca de press~o d~ janela externa 
5) Porta da fornalha 
6) Porta do cinzeiro (Registro) 
7) Base para encaixe da chaminé 
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Para complementação da unidade, deve ser acoplada 
uma chaminé de ferro, com 0,25 m de diâmetro interno 
e 3,00 m no mínimo de altura, em chama de 3,17 mm 
(1/8"). 

Seu acoplamento à carcaça do trocador de calor é 
feito através de encaixe simples em uma base de cha
miné, soldada ao trocador e tendo 20 em de altura, 23 
em de diâmetro externo, em chapa de 4,76 mm (3/16") 
(Figuras la - 7 do texto e 05 e 06 do Anexo 1). 

As especificações para a construção da unidade de 
aquecimento poderão ser vistas com detalhes nas Figu
ras de 04 a 06 do Anexo 1. 

Devido a facilidade de sua construçao, a unidade 
d~ aqu~cim~nto pod~ s~r construída por firmas m2ta
lúrgicas da região que estão também em condições de 
dar montado o sist~ma d~ v~ntilação. Em caso de dúvi-
das no momento da construção, encontra-se no CEPEC 
uma unidade de funcionamento. 

-Duto de conexao 

o dutv de conexão, tem por finalidade conduzir o 
a~ quente proveniente do trocador.de calor, para a 
câmara da plataforma de secagem (Figuras 1 do texto e 
01 e 03 do Anexo 1). 

Suas paredes laterais devem ser construídas em 
alvenaria de tijolos comuns ou blocos (± 12 em de 
espessura) até a altura do trocador de calor, de um 
lado, e até a altura do lastro, do lado da platafor
ma. A cobertura do duto e sua junção com o trocador 
de calor deverão ser feitas com uma laje de 7 em de 
espessura ou madeirit de 10 mn1 de espessura. Outra 
alternativa é a confecção de um duto totalmente de 
madeirit ligando o trocador à câmara da plataforma. 

Cuidados devem ser tomados para permitir uma per
feita vedacão em todas as junções do duto, de modo a .. 
nao va2ar ar. 

O lado da carcaça do trocador de calor 
para o duto possui flariges (Figura 06 - A) de 
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Eles já saem da metalúrgica com o ângulo adequado de 
junção com as paredes laterais e a cobertura do duto. 

Em primeiro lugar instala-se a fornalha em seu 
local definitivo. Depois as paredes e cobertura do 
duto terminarão por embutir dentro de si os flanges 
do trocador de calor. 

Com o funcionamento, devido ao calor, se aparecer 
alguma fenda pela dilatação do ferro com a parede, 
calafetar com qualquer massa plástica, contanto que 
não haja vazamento do ar de secagem. Sugerimos a mas
sa Carbolástica nQ 3. 

Quando o duto é feito de madeirit recomendamos 
que o f1ange da carcaça seja utilizado para nele se 
encaixar um ripão "frezado, sendo a fresa 1igéiramente 
inferior à espessura do flange de ferro, de modo que 
o encaixe seja feito sob pressão. Nesses arremates 
finais vale muito a habilidade do pedreiro ou carpin 
teiro. 

Sistema de ventilação 

Para a movimentação do ar de secagem, recomen
da-se um ventilador com motor de 2 CV, 1750 rpm e 
voltagem de 110 volts ou 220 volts, a depender da re
de elétrica da fazenda. 

Devido ao alto custo do ventilador, foi testado, 
com sucesso, o acoplamento de algumas hélices encon
tradas no mercado regional, em um motor elétrico de 2 
CV e 1750 rpm. 

A partir dos resultados dos testes, foram sele
cionadas duas hélices: Detroit Diesel FC - 185 e Me
talforte 11, ambas com 0,50 m de diâmetro, que darão, 
aproximadamente, fluxos de ar de 110 e 100 m3 • min-1 
respectivamente, para condições iniciais de secagem 
com cargas de 200 kg.m- 2 de cacau. 

A hélice deve ser acoplada ao eixo do motor, o 
que poderá ser feito em qualquer oficina especializa
da e, em seguida, perfeitamente balanceada, para evi
tar quaisquer vibrações. 
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o conjunto de ventilação, assim montado, reduz 
significativamente seu custo, em comparação com qual
quer unidade industrial preparada para o mesmo fim. 

O ventilador é parafusado à um suporte de chapa 
de ferro (Figuras 10-2 do texto e 06 do Anexo 1) sol
dado ã carcaça do trocador de calor, do lado do ori
flcio (Figuras 10-1 do texto e 06 do Anexo 1), de 
modo a se poder removê-lo em casos de necessidade. O 
suporte é fixado numa posição em que o eixo do motor 
fique centralizado com o orifício. 

A fixação do motor no suporte deve ser feita por 
meio de janelas de maneira a se poder deslocar o mo
tor para a frente a para trás até que a hélice fique 
no centro do aro que lhe serve de sede. 

Entre a hélice e o motor deverá haver uma tela de 
arame para evitar que qualquer objeto (ou mão de ope
rário) possa ser succ1onado pela hélice causando da
nos ou ferimentos. 

O motor do ventilador será 
trica por meio de fio de cobre 

-9 mm2
) ou fio de alumínio n2 

mm2 ), ambos com isolamento. 

ligado ã corrente elé
nQ 12 A. W. G. (I.E.C. 
10 A.W.G. (I.E.C. 6 

Se a rede for trifásica, o motor deverá ser pro
tegido com o uso de uma chave magnética trifásica 
(contactor tripolar a seco), para corrente alternada, 
220 volts, para proteção de motores com relê bimetá
lico de sobrecarga com regulagem de 4 a 8 ampéres. 

Para a proteção do circuito alimentador do motor 
deverá ser usado um disjuntor trifásico (tripolar) 
tipo No-Fuse de 20 ampéres. ~ ' 

No ato da instalação da chave magnética, o relê 
bimetálico deverá ser regulado para a mesma amperagem 
do motor, que vem indicada na plaqueta deste. Também 
deverá ser instalado um interruptor para comando da 
chave magnética. 

Quando a rede for monofásica ou bifásica portan
to, motor monofásico, não há necessidade de uso da 
chave magnética. 

Se a rede for monofásica de 110 volts, basta pro
teger o circuito alimentador com um disjuntor monopo-
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lar de 30 ampéres. Se a rede for monofásica de 220 
volts o disjuntor monopolar será de 20 ampéres. Se a 
rede for bifásica de 220 volts, usar um disjuntor bi
polar de 20 ampéres ou 2 monopolares de 20 ampéres 
cada. 

No caso da rede trifásica, o motor será acionado 
através do interruptor de comando, enquanto que, para 
as redes monofásicas, os motores serão acionados pe
los próprios disjuntores. 

Recomenda-se medir a voltagem, junto ao motor, 
para ver se não há queda ou aumento de tensão. A to
lerância é de 5% da voltagem nominal. 

Recomenda-se também, medir a amperagem, junto ao 
motor em funcionamento. Ela deve dar igual a ampera
gem estampada na plaqueta do motor. Tolera-se até 1 A 
a mais que a nominal do motor. Amperagem menor que a 
nominal não é problema. 

Apesar da instalação do ventilador ser a mais 
simples possível recomenda-se trabalhar com um bom 
eletricista, para evitar qualquer perigo de queima 
indevida do motor. 

Cobertura 

A cobertura tem como finalidade proteger o cacau 
e o secador das chuvas e sereno, portanto, deve ser a 
mais simples possível, podendo-se usar madeira roli
ça, na sua forma extrativa natural. 

A tesoura deve ficar a uma altura de 2,35 m do 
piso do secador (Figura 02 do Anexo 1) altura sufi
ciente para que o operário possa fazer o revolvimento 
do cacau e proteger o produto contra as chuvas de 
vento. 

As peças que são fixadas ao solo devem possuir 
uma sapata de concreto para protegê-las evitando o 
seu apodrecimento precoce. 

Da parede lateral do secador à projeção da cober
tura, deve haver uma distância mínima de 1,30 m para 
evitar que chuvas com vento umedeçam o cacau. 
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Recomenda-se o uso de telhas de fibrocimento por 
serem menos atacadas' pelo ~cido ac~tico evaporado do 
cacau durante a secagem. 

3.3. Conjugação com barcaças 

Barcaças baixas, entre 0,80 m a 1,50 rn de altura 
do lastro em relação ao solo, permitem a adaptação do 
Secador Plataforma CEPEC. 

Basta substituir parte do lastro de tábuas, 2 m 
de largura, por chapa perfurada, para constituir o 
lastro de secagem do novo secador. Fecha-se por baixo 
da barcaça, com paredes de meio tijolo comum ou blo
co, exatamente a mesma área ocupada pelo lastro de 
secagem. Faz-se a porta de acesso para a câmara e ci
menta-se ° piso, para permitir a coleta do pó de ca
cau~ proveniente da quebra durante a secagem. 

Numa das extremidades do comprimento do secador, 
instala-se a unidade de aquecimento com o ventilador 
e faz-se ", duto de ligação entre o trocador de calor 
e a câmara de secagem. 

A cobertura do secador será a cobertura da barca
ça já existente e constrói-se uma nova cobertura so
mente para a unidade de aquecimento. 

o comprimento do secador poderá ser em dois sen-
tidos: 

a) no sentido do comprimento da barcaça; 
b) no sentido da largura da barcaça. 

No primeiro caso o secador poderá ter seu compri
sento máximo (10 m) quando a barcaça tiver este com
primento ou mais, o que é uma vantagem, devido a pos
sibilidade de máxima utilização da unidade de aqueci
.ento. 

A cobertura da unidade de aquecimento deverá ser 
feita de modo que fique 10 a 20 cm mais baixa ou mais 
alta que a da barcaça e que tenham um ultrapasse de 
20 cm, para evitar chuvas com vento. 

No segundo caso o comprimento máximo do secador 
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será de 6 m que corresponde a largura da maior barca
ça (6 x 12 m) que se constrói na região, de maneira 
geral. Neste caso, a cobertura da unidade de aqueci
mento deverá ser feita de modo a protegê-la das chu
vas e das águas do telhado da barcaça. 

Quando conjugado com a barcaça o secador plata
forma pode ter o seu custo reduzido em aproximadamen
te 25% do custo total, devido principalmente, ao uso 
da cobertura já existente. 

4. Operação de secagem 

Os resultados das pesquisas mostram que a secagem 
bem conduzida no Secador Plataforma CEPEC, proporcio
na um produto de qualidade superior. 

Apesar da simplicidade do secador, alguns deta
lhes de operação precisam ser bem executados para que 
se consiga sua máxima eficiência. 

4.1. Carregamento do produto 

o cacau poderá vir diretamente do cocho após a 
fermentação, para uma operação completa de secagem, 
como também da barcaça, para uma complementação de 
secagem. 

O produto é normalmente despejado 
secagem ' por meio de panacuns, por cima 
laterais do secador. 

no lastro de 
das paredes 

A medida que se vai colocando o produto vai-se 
espalhando o mesmo com a pá ou rodo de madeira, até 
uma altura média de 27 cm. Para se obter uma boa uni
formidade da camada em todo o lastro deve-se fazer 
marcações com tinta à óleo, cor branca, a cada 10 cm 
de altura, em vários pontos das faces internas das 
paredes do secador, acima do lastro (Figura 03). 

Testes experimentais mostram que a m~dida que au
menta a camada de amêndoas no secador, aumenta-se a 
eficiência de secagem. 
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Entretanto, isto é limitado por outros fatores: 
velocidade do ar de secagem e dificuldade no revolvi
menta das amêndoas. 

Na plataforma CEPEC a carga, por m2 de lastro, 
pode variar de 100 a 300 kg de amêndoas re
cém-fermentadas, significando alturas de camada de 
13,5 a 40,5 cm, respectivamente. Recomenda-se o uso 
de 200 kg.m2 , camada de 27 em, que concilia os dois 
aspectos citados anteriormente e dá um tempo médio de 
secagem de 50 horas. O Quadro 1 mostra as corres
pondências de cargas entre cacau "mole" e cacau 
pré-seco ao sol, em barcaça ' , para ocuparem um mesmo 
volume (Ghosh e Cunha, 1975; Cunha, Passos e Freire, 
1983, 1988). Como camadas menores diminuem a eficiên
cia da secagem, recomenda-se para menores quantidades 
de cacau, usar menores comprimentos de lastro, man
tendo-se a camada de 27 cm e bloqueando-se a câmara 
do secador com o painel de madeirit (Figura l2-c) que 
ê levantado no local desejado, vedando-se os cantos 
com barro ou massa de assentamento de vidros. Em cima 
do lastro o cacau ser~ bloqueado por t~buas. 

O bloqueamento do secador permite que ele seja 
utilizado para secar: 

I - qualquer quantidade do produto; 
2 dois produtos diferentes ao mesmo tempo; 
3 - duas partidas do mesmo produto, com umidades 

diferentes, ao mesmo tempo. 
Nos dois ~ltimos casos basta saber qual a partida 

de produto que vai secar primeiro para colocá-la no 
fundo do secador, isto é, do lado contrário ao da 
fornalha. Quando esta partida estiver seca blo
queia-se a câmara do secador com o painel na divi
sória das partidas diferentes e o secador continuará 
a secar somente a partida mais próxima da fornalha. 

Para o produto pré-seco o tempo de secagem deverá 
ser menor a depender do n~mero de dias de secagem ao 
sol e da umidade do produto (Quadro 1), havendo na
turalmente uma economia de lenha. 

Este tempo é limitado basicamente pela tempera tu-
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QUADRO 1 - Correspondência entre cargas de cacau "mole " e 
.. 

pre-
seco em barcaça , no Secador Plataforma CEPEC, para iguais volu-
mes de carga. 

Cacau "mole" 
CACAU PRÉ-SECO EM BARCAÇA 

Cargas NQ de Umidade Cargas Tempo Restante de 

kg.m- 2 dias média kg.m -2 Secagem 
% b.u. h 

100 85,8 
200 1 43 171,7 46,3 
300 257,5 
100 79~7 
200 2 35 159,5 41,0 
300 239,3 

100 79,6 
200 3 28 153,3 35,4 
300 230,0 
100 74,7 
200 4 20 149,4 26,8 
300 224,1 

100 73,8 
200 5 14 147,5 17,7 
300 221 9 3 
100 73~5 
200 6 12 147,0 13,7 
300 220.6 

100 73,3 
200 7 10 146,6 9,1 
300 219,9 

- Elaborado a partir de Ghosh e Cunha (1975); Cunha, Passos e Freire 
(1983; 1988). 

ra do ar de secagem que por sua vez é dependente da 
qualidade da lenha e do estado de conservação e lim
peza da unidade de aquecimento. Tais fatores podem 
reduzir ou aumentar o tempo (Quadro 1). 

4.2. Alimentação da fornalha 

Deve-se alimentar a fornalha com 30 kg de lenha, 
colocados de hora em hora, ao longo de toda a seca
gem. 

Este procedimento vai dar uma temperatura média 
do ar de secagem bastante uniforme na faixa dos 600 C, 
o que possibilita uma secagem eficiente do produto. 
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Devido a variacão de densidade de lenha, os 30 kg 
devem ser pesados podendo-se utilizar para isto uma 
balança rústica de madeira, conforme a Figura 11. 

A lenha deve ser rachada em achas de 0,80 m de 
comprimento máximo 0,15 m de largura média para poder 
ser introduzida dentro da fornalha, onde o conjunto 
de crivos de ferro fundido, que compõe o local da sua 
combustão, tem 0,90 m de comprimento por 0,79 de lar
gura (Figuras 04, 05 e 06 do Anexo 1). 

Antes de ser queimada a lenha deve, sempre que 
possível, ser armazenada 6 meses em local coberto, 
para possibilitar uma boa secagem. 

A lenha será colocada em cima dos crivos de modo 
que seu maior comprimento fique perpendicular ao com
primento dos crivos, isto é, atravessada com os cri
vos (Figura 05). 

Para se atear fogo a lenha, pode-se usar uma es
topa embebida em óleo diesel. Uns cavacos finos e bem 

detftlhe A 

~ 

maroa em vermelho 
----1If+-4"'-

detalhe A 

(tamanho da len h Q ) 

FIGURA 11. Balança rústica de madeira para pesar a lenha. 
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secos também ajudam. Para o fogo pegar as portas do 
cinzeiro e da fornalha devem estar completamente 
abertas para facilitar a entrada do ar de combustão. 
Quando a lenha começa a queimar, fecha-se a porta da 
fornalha (Figura 10 - 5). Quando o fogo estiver firme 
fecha-se a porta do cinzeiro (Figura 10 - 6), porém, 
fiscalizando-se a cada 10 minutos se o fogo permanece 
firme. Se houver uma tendência de apagar, abra um 
pouquinho a porta do cinzeiro (registro). Quando já 
houver formação de brasas aí o registro deve ser fe
chado novamente. 

O fluxo do ar de combustão é obtido fechando-se o 
registro. O ar que entra pelas irregularidades do en
costo do registro com as bordas da boca do cinzeiro é 
suficiente para uma boa queima da lenha. 

No momento da colocação de uma nova carga de le
nha, as brasas devem ser agitadas com um rodo metáli
co (Figura 13), para possibilitar a queda das cinzas 
no cinzeiro. A falta desta providência pode determi
nar num acúmulo de brasas e cinzas em cima dos cri
vos, entupindo as passagens do ar de combustão e im
pedindo a queima conveniente da nova carga de lenha. 
Quando isto ocorre o trocador de calor"não aquece o 
ar de secagem com eficiência. 

Caso as limpezas (ver manutenção) estejam sendo 
feitas regularmente e ainda assim, o fogo esteja apa
gando, abrir um pouquinho o registro e observar o re
sultado. Os 30 kg devem queimar no espaço de uma hora 
e deixar bastante brasas para manter a temperatura e 
iniciar a queima da próxima carga. 

Algumas vezes, quando se usa lenha de baixa den
sidade os 30 kg podem perfazer um volume maior, que 
pode cobrir de maneira muito densa a área de crivos, 
que foi calculada para lenha de densidade média. Isto 
vai ocasionar uma queima difícil, às vezes com fre
qUentes apagamentos do fogo. 

"Nestes casos pode-se fazer um revolvimento das a
chas, dentro da fornalha, para facilitar a passagem 
do ar e ativar a combustão, ou abrir um pouco mais o 
registro, até o momento em que a combustão volta ao 
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seu normal. Outras vezes, podemos retirar um pouco da 
lenha que será recolocada outra vez, ainda dentro do 
período de uma hora destinada à sua queima. 

Pode acontecer também que uma lenha de alto poder 
calorífico eleve a temperatura muito acima do normal. 
Quando isto ocorrer e a temperatura estiver permanen
temente acima dos 70o e, devemos reduzir o peso da le
nha para 25 kg ou 20 kg, conforme a necessidade. Al
tas temperaturas não só prejudicam o cacau, como tam
bém, danificam as paredes da fornalha, tubos do tro
cador de calor, etc., diminuindo a vida útil da uni
dade de aquecimento, que representa quase 50% do cus
to do secador. 

Estes fatos mostram a necessidade de urna inspeção 
freqUente na fornalha. Não devemos restringirmos a 
somente colocar os 30 kg de lenha de hora em hora. É -importante saber que, de urna perfeita operaçao da 
fornalha, irá depender o desempenho do secador e a 
qualidade do produto final. 

Para o controle da temperatura do ar de secagem 
deve ser colocado um termômetro bi-metálico, com es
cala de ooe a IOOoe, na parte superior do duto de li
gação, na extremidade próxima à plataforma (Figuras 1 
e 3, do Anexo 1). 

4.3. Ventilação 

Terminada a tarefa de carga do cacau na platafor
ma, liga-se imediatamente o ventilador. Enquanto se 
faz o carregamento da fornalha e acende-se o fogo, o 
produto já começou a secar pelo efeito da ventilação. 

A fornalha não pode trabalhar sem que o ventila
dor esteja ligado. Se por qualquer motivo o ventila
dor deixar de funcionar, deve-se tirar imediatamente 
toda a lenha e as brasas da fornalha. O excesso de 
calor pode provocar danos principalmente nos tubos do 
trocador de calor, como também, em todas as demais 
partes do trocador e da fornalha. 

Ao final da secagem, depois de terminada a queima 
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da última carga de lenha, pode-se deixar o ventilador 
funcionando, por pelo menos uma (1) hora para res
friar o trocador e a fornalha. Para resfriar o produ
to pode-se deixar o ventilador ligado pelo tempo que 
for necessário. 

4.4 Revo.lvimentos 

-O revolvimento do cacau, neste tipo de secador e 
importante, principalmente devido às camadas espes
sas usadas (0,13 m a 0,40 rn), para garantir uma uni
formidade de secagem. Evitará também,a aderência das 
amêndoas (colagem) uma às outras o que poderia causar 
uma secagem bastante lenta e com riscos de estragos 
do produto. 

Esta operação deve ser feita de 4 em 4 horas, du
rante todo o período da secagem e em vez do rodo tra
dicional, o revolvimento deveri ser feito com p~s de 
madeira, as mesmas usadas para revolver o cacau no 
cocho de fermentação. Revolvimentos com menor espaço 
do tempo só fazem prolongar o tempo de secagem e au
mentar a mão-de-obra. 

No ato do revolvimento deve-se procurar fazer a 
inversão das camadas, o mais perfeito possível, o que 
é de certa forma facilitado pelo uso das pás. 

Para dar início ao revo1vimento retira-se o cacau 
de uma pequena área do lastro num dos cantos do seca
dor e espalha-se esse cacau por cima do restante. Com 
esta área vazia pode-se começar a inversão das cama
das. Da camada vizinha retira-se a metade superior 
que ser~ colocada no fundo da área vazia, e a metade 
inferior será posta por cima. Assim, até o final da 
plataforma. 

Ao término do revolvimeuto, verificar se o cacau 
ficou nivelado na plataforma através das marcas bran
cas, em suas paredes internas. Este nivelamento é im
portante para ajudar a uniformidade da secagem. 

31 



Cunha, Passos e Freire 

4.5. Uso de def1etores 

Em princIpio, eles nio deverio ser necess~rios. 
Somente em casos de desuniformidade de secagem do 
produto ao longo do comprimento da plataforma, fato 
que deve ser observado durante as primeiras secagens, 
é que eles deverão ser introduzidos. 

Caso esta desuniformidade ocorra, os defletores 
devem ser colocados no i~terior da câmara conforme 
indicado nas Figuras 12 - A e B do texto e Figura 3 -
A do Anexo 1. 

O primeiro defletor é uma placa de madeirit de 10 
mm de espessura, com 2 m de largura e 0,54 m de com
primento. O segundo defletor (madeirit ou tábuas) se-

• ra de 2 m de largura por 0,40 m de altura. 

A primeira posição a ser tentada é a indicada nas 
Figuras 12 A e B do texto e Figura 3 - A do Anexo 1. 
Caso não resolva o problema completamente, outras po
sições poderão ser tentadas da seguinte forma: aumen
ta-se ou diminui-se o ângulo (52°C) do primeiro de
fletor e afasta-se ou aproxima-se o segundo defletor 

; -

.-.- .-' _.- .-. -' _.~. _.-.-._. 

PLACAS DEFLETORAS 

FIGURA 12. Perspectiva da plataforma mostrando os defletores 
internos (A e B) e o painel (C), embaixo do lastro. 
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em relação ao primeiro. Pode ser que a movimentação 
de apenas um deles, dê o resultado esperado. 

Para facilitar uma tomada de decisão pode-se ado
tar o seguinte: 

• se a secagem é mais lenta, "sombra" no início 
da plataforma (junto a fornalha) o primeiro de
fletor deve ter a sua inclinação aumentada e 
vice-versa; 

• se a "sombra" situa-se no centro, o segundo de
fletor deve ser posicionado debaixo do início 
da região onde está ocorrendo a desuniformida
de. 

Assim, os defletores terão suas posições 
cadas de acordo com a posição da "sombra" na 
forma. 

modifi
plata-

A desuniformidade de secagem ocorre mais freqUen
temente quando a fornalha é instalada com o trocador 
de calor acima do nível do piso da câmara, conforme a 
Figura 3 - A do Anexo 1. 

Quando o trocador de calor fica no mesmo nível do 
piso da câmara, Figura I do texto e Figura 3-B do 
Anexo 1, não há desuniformidade e não se precisa de
fletores. Assim, recomendamos que seja dada preferên
cia a este tipo de instalação. Quando não houver um 
desnível do terreno, faz-se a escavação para o aloja
mento da fornalha com seu trocador de calor 

5. Manutenção 

5.1. Da plataforma 

o lastro da plataforma deve ser varrido após cada 
secagem para evitar que restos do produto permaneçam 
no lastro, como fonte de 'desenvolvimento de fungos 
(mofo) e outros microrganismos que venham a ser focos 
de contaminação das próximas cargas. Além disto, esta 
varredura possibilitará total desobstrução do furo da 
chapa, por resíduos da secagem. 

33 



Cunha, Passos e Freire 

Após cada ano agrícola, fazer manutenção do las
tro de modo que ele esteja nivelado, sem empenos, sem 
bordas das chapas rebitadas para cima, com os parafu
sos de fixação das chapas apertados e com os rodapés 
bem fixados. 

O piso da câmara deverá também ser varrido e co
letada a quebra do cacau após cada secagem. 

Ainda na câmara, todas a~ paredes e a parte infe
rior do lastro, devem sofrer uma limpeza periódica, a 
fim de se evitar teias de aranha, picumãs, etc. 

5.2. Da forna1ha 

-A fornalha deve ser bem limpa apos cada secagem, 
fieando pronta para o próximo uso. 

Todos os restos de lenha, brasas e cinzas serão 
retirados da grelha, observando-se especialmente a 
limpeza dos cantos. 

O cinzeiro deve ser limpo de quatro em quatro ho
ras, durante toda a secagem, caso contrário o acúmulo 
de cinzas na grelha e no próprio cinzeiro irá dimi
nuir sensivelmente o desempenho da fornalha, muitas 
vezes, provocando o apagamento do fogo. 

A operação de limpeza da fornalha e do cinzeiro 
deve ser feita com um rodo de metal, que possua uma 
marca indicativa de que a pá do rodo tenha atingido o 
fundo da fornalha ou cinzeiro (Figura 13). 

5.3. Do trocador de calor 

o trocador de calor deve ser limpo uma vez por 
ano, durante o "paradeiro" (período sem colheita) do 
cacau, para que o mesmo volte a funcionar bem durante 
o próximo ano agrícola. Esta limpeza é importante pa
ra devolver à fornalha a sua máxima eficiência. 

Para esta limpeza, deve-se proceder do seguinte 
modo: 
• Retirar a alavanca de pressão da janela da carcaça 

(janela externa (Figura 10 - 4) e retirar em segui-
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da a janela (Figura 10 - 3). Isto será repetido do 
outro lado do trocador de calor. 

• As janelas internas (Figura 7 - A) do trocador de 
calor ficarão livres para serem também retiradas, 
uma de cada lado. Basta retirar suas cunhas de 
pressão (Figura 7 - B) para poder se puxar as jane
las para fora. 

• Tanto as janelas externas quanto as janelas inter-
.... 

nas devem ser retiradas com cuidado para nao se da-
nificar as cordas de amianto ao seu redor. 

• Retirar em seguida, as chicanas (Figura 9 - C) do 
interior do trocador, observando suas posições ori
ginais para facilitar sua reposição (Figura 9 - D). 

• Com uma escova de aço, escovar as chicanas e os tu
bos do trocador·de calor. Os tubos do interior do 
trocador deverão ser escov&dos por uma escova que 
possa penetrar no espaço entre um tubo e outro, e 
tenha um cabo de alcance. Fios de luz ou arames, 
poderão ser usados para passar nos tubos localiza
dos no meio do trocador. Pequenas pancadas com um 

FIGURA 13. Rodo de metal com distância indicativa da fundu
ra da fornalha e cinzeiro. 
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martelo também ajudam a desagreg~- a sujeira dos 
tubos . 

• Feita a limpeza e retirada toda a fuligem deposita
da no trocador, proceder a sua montagem . 

• Durante a montagem, trocar (se necessário) as cor
das de amianto (espessura 1,2 em) que fazem a veda
ção das janelas internas quanto ao vazamento de fu
maça (Figura 9 - B) e as que fazem a vedação das 
janelas externas quanto ao escapamento do ar de se
cagem (Figura 9 - A). 

Esta limpeza do trocador de calor é de grande im
portância e pode ser facilmente feita por 2 homens 
durante meio expediente. 
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6. ANEXO 1 

PROJETO E ORÇAMENTO DO SECADOR 
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CEPLAC-CEPEC 
Seção de Tecnologia e Engenharia Agrícola 

SECADOR PLATAFORMA CEPEC 

ORÇAMENTO 

ESPECIFICAçõES 

01. Tijolos comuns 
02. Pedra 
03. Areia 
04. Cimento (sacos de 50 kg) 
05. Brita 
06. Rapadura 
07. Cal (sacos de 20 kg) 
08. Chapa de ferro perfurada, espessura 

de 2 mm .. área vazada de 20- 35%, fu
ros ob longos e a1 ternados, 2 m x 1 m. 

09. Sustentaçio do lastro: 
· Cantoneira de 1 3/4" x 1 3/4" x 1/4 
• Cantoneira de 1 3/4 x 1 3/3" x 3/16" 

ou 
• Peças de madeira de 0,09 x 0,06 

10. Parafusos de fenda, rosca soberba in-
tegral 1" x 7 mm 

11. Rodapé t riangu 1 ar de 5 em, de made ira 
12. Madeirit de 2,20 x 1,10 x 0,01 rn 
13. Tábua de 2 m x 0,20 x 0,02 
14. Termômetro bimetá1ico com graduação 

até 100 0 C 
15. Dobradiças pequenas 
16. Trinco para portinhola 

UNIDADE 

mil 
m3 

m3 

01 
m3 

kg 
01 

01 

m 
m 

m 

01 
m 
01 
01 

01 
01 
01 

QUANT. 

2,3 
6,6 
6,0 

18,0 
0,2 

15,0 
1,0 

10,0 

30,0 
24,0 

54,0 

220,0 
24,0 
2,0 
2,0 

1,0 
2,0 
1,0 

PREço 

UNliAIuo TOTAL 
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