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O processo de secagem impacta muito na qualidade 
das sementes de soja e, consequentemente, em seu 
valor de mercado. O uso de tecnologias na secagem 
vem ganhando espaço por sua importância na redução 
de falhas humanas, na melhoria da padronização e 
nos ganhos de eficiência.

 
Para apoiar sementeiras, cooperativas e produtores 

rumo à excelência, a Ultragaz lançou uma solução que 
reúne tecnologia e fornecimento contínuo de GLP. A 
Ultragaz Secagem de Sementes de Soja possui um 
sistema exclusivo de monitoramento e controle de 
temperatura, ventilação e umidade com possibilidade 
de transmissão de dados em tempo real.

 
Com tantos benefícios, é comum surgirem dúvidas: 

Para que tipo de negócio a solução é adequada e para 
quem ela não é indicada? O que é necessário avaliar 
para contar com essa tecnologia?

 

Introdução
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A equipe da Ultragaz oferece uma consultoria 
completa aos produtores de sementes de soja, 
analisando as condições de secagem em cada local. 
São realizadas visitas in loco e é aplicado um amplo 
checklist para avaliar a viabilidade técnica e comercial 
para instalação, sempre buscando oferecer as 
melhores condições.

 
Neste material, apresentamos os principais fatores 

que precisam ser avaliados antes de instalar a 
solução. Explicamos também como a tecnologia 
funciona e seus principais benefícios. Esperamos 
que este guia seja útil para você avaliar se a Ultragaz 
Secagem de Sementes de Soja pode contribuir para os 
resultados de seu negócio.

 
Boa leitura!
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O que é a solução Ultragaz 
Secagem de Sementes de Soja
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 Combina o fornecimento contínuo de GLP na 
central de gás a granel a um sistema exclusivo de 
monitoramento e controle de temperatura, ventilação  
e umidade das sementes de soja;

 Sensor emite sinais para modular o queimador, 
aplicando somente o calor necessário em cada etapa 
e sempre levando em conta a condição das sementes 
recebidas e do clima;

 
 Sistema pautado na curva ideal de secagem que 

deve ser seguida para evitar interferência na qualidade 
da semente (equilíbrio higroscópico);

 
 Armazenamento do histórico de secagens na 

plataforma e possibilidade de transmissão de dados  
em tempo real;

 
 Oferece dois modos de operação para diferentes 

perfis de produtor e cenários de urgência: máxima 
performance e eficiência energética.

 

Como funciona
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Principais benefícios
 

 Diminui a probabilidade de degradação das 
sementes durante o armazenamento;

 
 Contribui com o controle do processo, melhorando  

o padrão das sementes;
 

 Proporciona melhor segurança na operação do 
sistema, sem que o operador fique em contato com  
o calor gerado pelo queimador, liberando-o para outras 
atividades;

 
 Aumenta a eficiência energética do sistema, 

proporcionando estabilidade da temperatura do ar de 
secagem e dosando o consumo de GLP conforme a 
necessidade.
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Fatores para analisar se a solução  
é adequada para o seu negócio
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Antes de realizar a instalação da solução Ultragaz 
Secagem de Sementes de Soja, a Ultragaz realiza uma 
análise completa da estrutura disponível na unidade de 
beneficiamento para analisar a viabilidade de instalação 
e oferecer as melhores condições comerciais a 
sementeiras, cooperativas e produtores.

 
D´Alessandro Catanzaro, consultor de desenvolvimento 

do segmento Agro da Ultragaz, explica que não há 
nenhum fator que exclua totalmente a possibilidade de 
um negócio contar com a solução. A tecnologia pode 
ser instalada tanto em locais que já contam com o 
abastecimento de GLP quanto para os que usam lenha  
e outros tipos de biomassa como energético.

 
Os consultores realizam visitas às unidades de 

beneficiamento e avaliam o negócio como um todo, 
considerando inclusive outras necessidades de 
uso do GLP, por exemplo, para outras produções 
agropecuárias. “Nossa equipe tem conhecimento 
da realidade do agronegócio e está capacitada para 
encontrar os melhores caminhos para diferentes perfis 
de produtores”, explica.

 
A seguir, listamos cinco fatores que são avaliados 

para garantir o melhor desempenho da solução Ultragaz 
Secagem de Sementes de Soja.
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Volume de produção

A quantidade de sementes que irá passar pelo 
processo de secagem é o primeiro ponto que precisa ser 
avaliado, porque a partir dessa informação será estimado 
qual o volume de gás necessário para abastecer a 
central. Segundo o consultor da Ultragaz, para quem 
produzir a partir de 3.000 toneladas de sementes, já vale 
a pena considerar a instalação da tecnologia. 

 
Esse volume não deve ser analisado isoladamente. 

Outros fatores que listamos na sequência, como a 
localização da unidade de beneficiamento e o tipo  
de secagem, precisam ser avaliados conjuntamente.
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Distância da base de abastecimento 
de GLP

 
A Ultragaz tem bases de norte a sul do país, o que 

possibilita o abastecimento de GLP a granel mesmo 
em regiões de difícil acesso. O que varia é o tempo de 
reabastecimento em cada localidade.

 
De todo modo, o giro logístico é um dos fatores 

considerados para estabelecer a estrutura da central de gás 
GLP. Em locais em que o abastecimento é menos frequente, 
pode ser ampliada a tancagem da central de gás.

 
Em geral, as unidades de beneficiamento de sementes 

não apresentam restrição de espaço físico para a 
instalação dos recipientes. Dessa forma, é possível 
aumentar o volume ou a quantidade de recipientes para 
garantir que nunca vai faltar gás.
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Tipo de secagem
 
A Ultragaz Secagem de Sementes de Soja pode 

ser instalada em unidades que utilizam os diferentes 
métodos de secagem (contínuo ou estacionário). 
Ainda assim, é importante levar em conta o tipo de 
equipamento para verificar a necessidade de fazer 
adaptações, caso exista alguma restrição.

 
Avaliar o tipo de secagem e o modelo do secador 

também é relevante para dimensionar o consumo de 
GLP. No caso de produtores que utilizam biomassa, 
é necessário promover alterações na estrutura de 
fornalha para fazer a migração para o gás, preparando o 
equipamento para receber os queimadores. Além disso, 
é preciso construir a central de GLP.

 
Os consultores da Ultragaz podem orientar e 

assessorar o produtor sobre eventuais ajustes nos 
equipamentos e também podem coordenar todas as 
etapas do processo de instalação da central.
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Infraestrutura de energia elétrica
 
A disponibilidade e a qualidade da rede de energia 

elétrica na unidade de beneficiamento é mais um fator 
que precisa ser avaliado antes de instalar a Ultragaz 
Secagem de Sementes de Soja.

 
A consultoria técnica da Ultragaz avalia também 

a tensão dos equipamentos e projeta eventuais 
alterações de consumo elétrico a fim de garantir o 
melhor funcionamento da solução tecnológica.
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Conexão à internet

O envio das informações captadas pelos sensores 
para a plataforma online demanda conexão à internet. 
É pela plataforma web que o produtor tem acesso aos 
registros de todas as secagens realizadas e pode fazer 
o monitoramento dos dados em tempo real.

 
Catanzaro destaca que não é demandada uma 

infraestrutura mais sofisticada de acesso para atender 
ao sistema. “Em geral, as unidades de beneficiamento 
já possuem uma estrutura administrativa com conexão 
à internet que já é suficiente para instalar a solução.”
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Ficou interessado em entender melhor como a 
solução Ultragaz Secagem de Sementes de Soja 

pode contribuir para o seu negócio?  
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/?_ga=2.152693818.228372875.1652288135-437474365.1652288135

