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A produção de soja praticamente dobrou de tamanho 
em uma década, saltando de 68 milhões de toneladas 
na safra 2010/2011 para 135,5 milhões de toneladas 
na safra 2020/2021. Parte desse crescimento, atestam 
os especialistas, se deve ao aumento da produtividade, 
que decorre também da aplicação cada vez maior de 
tecnologia de ponta nas práticas do campo. 

A semente de soja tem papel central nesta mudança 
de cenário, que segue em curso. As ações têm o 
intuito de preservar sua qualidade: fisiológica (vigor, 
germinação), genética (segurança de que tem as 
características que o produtor busca) e física (padrão 
de peso e tamanho). 

Para atingir níveis de excelência, o que se traduz, 
posteriormente, em maior valor de mercado e em maior 
potencial de produtividade, é preciso trabalhar com 
padrão e controle. De acordo com a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), usar uma semente 
de alto vigor proporciona ganhos em produtividade 
de mais de 10%. Por isso há tanto espaço para o 
desenvolvimento de inovações que contribuam para 
reduzir a perda de qualidade das sementes

Introdução
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O processo de beneficiamento de sementes é 
composto por uma série de operações: pré-limpeza, 
secagem, pós-limpeza, padronização, tratamento, 
pesagem, embalagem, amostragem, identificação e 
armazenamento. Mas a etapa de secagem é o grande 
gargalo pós-colheita. E é por isso que neste material 
vamos nos dedicar a falar sobre o uso de tecnologia 
nesta fase específica.

A precisão na retirada de umidade das sementes 
possibilita o armazenamento por longos períodos 
sem que haja deterioração nem desenvolvimento de 
microrganismos e insetos, preservando sua qualidade. 
No entanto, a retirada de umidade em excesso deteriora 
a semente e causa a redução do potencial em campo. 
Encontar o equilíbrio nessa balança é o objetivo a ser 
buscado.

A secagem pode ocorrer de diversas formas: natural, 
artificial, manual e automática. E é deste assunto que 
nós vamos tratar neste guia.

Aproveite a leitura!
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Processo de secagem  
de sementes de soja 
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A escolha do tipo e do método de secagem a serem 
empregados depende do nível/volume de produção, 
das condições do ambiente e região de atuação, 
da qualidade que se deseja obter no processo e do 
orçamento disponível para compra de máquinas. 
Conheça as possibilidades a seguir. 

Esse método é utilizado apenas na secagem 
de pequenas quantidades de semente a partir do 
aproveitamento de radiação solar e correntes de ar 
naturais para extração da umidade – na própria planta, 
no período que antecede a colheita, ou esparramando as 
sementes sobre tabuleiros ou lonas. 

Se por um lado esse tipo de secagem não expõe 
a semente a riscos mecânicos e/ou térmicos (calor 
excessivo), por outro, é bastante lento, não permite um 
monitoramento preciso e os resultados dependem do 
clima (como retirar a umidade da semente se o ambiente 
externo apresenta alta umidade?).

Secagem natural
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É o mais indicado para secar grandes quantidades. A 
secagem artificial pode acontecer por meio de ar natural 
ou de ar quente. Neste último caso (aquecimento do ar),  
o processo é suportado por alternativas mecânicas, 
elétricas ou eletrônicas para que o ar atravesse a massa 
de sementes. Em relação ao método de secagem 
natural, a grande vantagem é a possibilidade de definir 
parâmetros a ser monitorados (umidade relativa, umidade 
das sementes, controle de temperatura e de vazão do ar 
e tempo de exposição ao ar quente), permitindo maior 
controle das etapas e padronização dos resultados. 

São duas as categorias de secagem artificial:

 Baixa temperatura: por meio do ar natural ou 
aquecido de 1 °C a 8 °C acima da temperatura ambiente; 

 Alta temperatura: por meio do aquecimento do 
ar a temperaturas superiores de 8 °C a 10 °C acima da 
temperatura ambiente.

Secagem artificial
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Dentro do universo da secagem em alta temperatura, 
a classificação se dá conforme a frequência no 
fornecimento do calor e a movimentação da massa de 
sementes.

 Secagem contínua: aqui, as sementes ficam em 
movimento constante na parte interna do equipamento, 
que conta com duas câmaras: uma de secagem, onde 
as sementes entram primeiro e passam apenas uma 
vez, ficando em contato com o ar quente pelo tempo 
necessário, com a umidade mais elevada: e outra de 
resfriamento, para onde vão na sequência.

 Secagem intermitente: intercala períodos em 
que há entrada de ar aquecido na câmara de secagem 
com momentos de pausa (sem aquecimento, para não 
aumentar demais a temperatura da massa, o que poderia 
comprometer sua qualidade), de forma que a umidade 
seja redistribuída nas camadas internas das sementes.

 Secagem estacionária: nestes modelos, o ar 
aquecido é insuflado através da massa de sementes 
que permanece sem movimento. Esse processo gera 
formação de zonas de secagem, regiões de intercâmbio 
de água entre as sementes e o ar. Esse tipo de secagem 
demanda muito o uso de silos armazenadores.
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A secagem artificial com ar quente forçado conta 
ainda com outra subdivisão: sistemas que usam 
monitoramento manual ou automatizado.

No processo manual, o funcionário de uma sementeira 
ou cooperativa, por exemplo, é designado para, de 
tempos em tempos, interromper o ciclo de secagem 
para retirar manualmente uma amostra, enviá-la ao 
laboratório e aguardar o resultado apontando o índice de 
umidade para então decidir retomar ou finalizar o ciclo.

O processo automatizado, que utiliza sensores 
interligados a sistemas de inteligência aplicada, 
permite definir parâmetros a ser monitorados, como 
temperatura e umidade, que possibilitam uma tomada 
de decisão mais precisa, baseada em uma série de 
indicadores. Desta forma, tendo controle de parâmetros 
que influenciam diretamente na qualidade e no padrão 
das sementes, há ganhos operacionais e no valor de 
mercado das sementes.
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Escolha da matriz energética: 
lenha x GLP
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Como vimos no capítulo anterior, a secagem de 
sementes de soja por meio do uso forçado de ar quente 
é a opção mais recomendada para grandes quantidades. 
Se o processo for automatizado, com uso de dados 
confiáveis, o controle é maior, minimizando os riscos de 
comprometer a qualidade da semente. 

Mas o alcance do melhor resultado também 
depende da escolha do energético a ser utilizado na 
operação, sempre mirando eficiência energética e 
redução de perdas.

O dilema mais comum quando o assunto é secagem 
de sementes de soja é entre a adoção da lenha ou do 
Gás Liquefeito de Petróleo, o GLP. Para ajudar você nesta 
tomada de decisão, elencamos algumas vantagens que 
o GLP tem sobre a lenha para este uso específico.

Desvantagens operacionais da lenha:

 Requer tempo maior para atingir a temperatura 
desejada do que o GLP; 

 Sua própria umidade atrapalha o alcance e a 
manutenção da temperatura; 

 Geração de resíduos (fuligem) no equipamento  
exige limpeza e manutenção frequentes;
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 Pode levar à ocorrência de incêndios no secador se 

a limpeza não for efetuada de forma rigorosa em função 
da fuligem e pequenas fagulhas transportadas pelo ar–
partículas essas inexistentes em queimadores a GLP;

 Demanda um responsável pelo abastecimento 
contínuo do forno para geração do calor;

 Variação da chama/temperatura alcançada 
impacta controle do processo;

 É preciso esperar o forno esfriar para fazer 
manutenção, acarretando interrupção e perda de tempo.

O GLP distribui o calor de forma equilibrada pelos 
queimadores do equipamento, proporcionando 
temperatura uniforme durante todo o processo. 
Este é o cenário ideal para a secagem de sementes 
de soja, que precisa ocorrer de forma constante 
e homogênea para não prejudicar sua genética e 
suas características fisiológicas. 

A má distribuição de calor (ou calor excessivo/
picos) neste processo é capaz de:

• Trincar a semente;
• Tirar seu vigor;
• Afetar sua capacidade de germinação.

Vantagens do GLP no valor final da semente:

M E N U
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Ultragaz Secagem de Sementes 
de Soja 
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Monitoramento 
da umidade

Acesso remoto

Controle da 
combustão

Transmissão  
em tempo real

• Maior otimização 
e controle no tempo 
de secagem.

• Plataforma online para 
gestão e monitoramento.
• Registro dos históricos 
de secagem.
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A solução

Ampliando sua atuação no agronegócio, a Ultragaz 
desenvolveu a solução Ultragaz Secagem de Sementes 
de Soja, que reúne tecnologia e fornecimento contínuo 
de GLP a sementeiras, cooperativas e fazendas que 
trabalham com beneficiamento de sementes.   

Trata-se de um sistema exclusivo de monitoramento 
e controle de temperatura, ventilação e umidade com 
possibilidade de transmissão de dados em tempo real. 

A inovação conta com lógicas exclusivas de secagem 
que são ativadas a partir de informações coletadas por 
sensores instalados nos secadores. Estes dispositivos 
capturam dados que são traduzidos pelo sistema e 
devolvidos em forma de indicação de próximos passos: 
é o momento de adicionar ou reduzir calor ao processo? 
É hora de finalizar a secagem? As informações são 
transmitidas em tempo real para o monitor e podem ser 
acessadas de qualquer local. 

Temperatura e umidade relativa
• Conjunto de informações ajuda a saber a quantidade de energia 
utilizada e de água evaporada.

Temperatura da massa das sementes de soja
• Detecta limites que ajudam na decisão sobre momento de parada:  
a partir de que cenário há danos para a semente?

Umidade do produto
• Parâmetro que também ajuda a definir finalização do ciclo de secagem.
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O estudo é pautado na curva ideal de secagem, que 
deve ser seguida para evitar interferência na qualidade 
da semente. “Buscamos o equilíbrio higroscópico, que 
é a umidade na qual uma semente em contato com a 
atmosfera de secagem transferirá umidade até entrar 
em estabilidade”, comenta D´Alessandro Catanzaro, 
consultor de desenvolvimento do segmento Agro da 
Ultragaz. Dados de clientes apontam para uma redução 
de 5% na taxa de quebra da semente de soja quando 
comparados os períodos pré e pós-uso da solução.

Integração dos dados analisados

O engenheiro eletricista Mauro Lenz, coordenador 
da equipe de desenvolvimento da QualyAgro, parceira 
técnica da Ultragaz no desenvolvimento da solução, 
explica que o mercado conta com outros sensores 
capazes de medir parâmetros isolados, isto é, ou a 
temperatura ou a umidade, mas nenhum deles monitora 
ambos, tampouco de maneira integrada.

Na prática, o sensor emite sinais para modular o 
queimador, aplicando somente o calor necessário 
em cada etapa, sempre levando em conta a condição 
climática. Como a variação climática no Brasil é grande, 
a secagem que não utiliza automação nem processos 
inteligentes perde previsibilidade, controle e padrão. 
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Tudo é feito de forma automática, sem que um 
funcionário precise ficar a postos aguardando a emissão 
do sinal para acionar a etapa seguinte ou finalizar a 
secagem. Com isso, a dinâmica da operação ganha outro 
ritmo: é possível organizar melhor a linha de produção e 
otimizar a mão de obra. O método automatizado também 
reduz as chances de erro humano.

Redução no consumo de gás

Ao indicar o momento certo de aumentar ou diminuir o 
calor fornecido à semente, a tecnologia reduz o consumo 
de gás em comparação com sistemas também movidos 
a GLP, mas que não utilizam a solução da Ultragaz. O 
custo final da secagem pode cair a partir do uso dessa 
tecnologia desenvolvida em parceria pela Ultragaz e pela 
QualyAgro.

“A solução permite o gerenciamento deste processo 
como um todo. Quando a informação relativa à umidade 
não entra no cálculo, a aplicação de calor ocorre de 
forma contínua, o que, além de gerar desperdício do 
energético, amplia os riscos de degradação ou perda 
da semente. Aplicar temperatura muito alta ou reduzir 
demais a umidade do ar afeta seu vigor e capacidade  
de germinação”, explica Lenz.
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Modo normal x Modo acelerado

A solução Ultragaz Secagem de Sementes de Soja 
conta com dois modos de operação pensando nos 
diferentes perfis de produtor e cenários de urgência: 
máxima performance e eficiência energética. O primeiro 
é indicado para quem tem pressa e precisa acelerar 
o processo, consumindo, desta forma, mais energia 
térmica. O segundo é o ciclo básico, com consumo 
otimizado de gás e tempo de secagem padrão. A escolha 
se dá conforme o gargalo de cada um, considerando, 
por exemplo, número de clientes, volume e prazos de 
entrega, data e condições da colheita.

Rastreabilidade

A inteligência do sistema desenvolvido pela Ultragaz 
também permite o rastreamento dos lotes que passaram 
pela secagem -- quais lotes, em quais datas, em que tipo 
de programa (performance ou eficiência energética), 
com qual temperatura e umidade. Dessa forma, é 
possível resgatar o histórico de lotes que eventualmente 
apresentem problemas para identificar em que etapa 
ocorreu a falha e eventualmente revisar e melhorar os 
processos internos.
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Migração para a Ultragaz

A migração de sementeiras, cooperativas e empresas 
que já utilizam outro GLP no processo de secagem de 
sementes de soja para a Ultragaz é simples. Em uma 
visita ao local, nossa equipe faz o levantamento de 
secadores em funcionamento e elabora uma proposta de 
implementação da solução, incluindo sensores e sistema 
completo de automação e estimando o consumo médio 
mensal de gás. Verifica também se o local atende às 
normas estabelecidas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas e pelo Corpo de Bombeiros ou se há 
alguma necessidade de adequação.

No caso de quem quer migrar da lenha para o GLP,  
há necessidade de promover alterações na estrutura  
de fornalha, preparando o equipamento para receber  
os queimadores. Além disso, será necessário construir  
a central de gás GLP, mas a equipe da Ultragaz está apta 
a coordenar todas as etapas do processo, permitindo 
que o cliente mantenha o foco no negócio, sem ter de  
se preocupar com questões técnicas.
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Quer conhecer melhor as vantagens da solução 
Ultragaz Secagem de Sementes de Soja para o seu 

negócio de beneficiamento de soja?

Agende agora mesmo uma visita do consultor 
Ultragaz ao local e tire todas as suas dúvidas.

QUERO FALAR COM UM CONSULTOR DA ULTRAGAZ

M E N U

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao-visita-secagem-sementes/

