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Pós-colheita de Grãos - Arroz



PROJETO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA PARA USO NA ATIVIDADE AGRÍCOLA

PROJETO EXECUTADO COM RECURSOS DO CRÉDITO RURAL

MOSTARDAS/RS



• ESTUDO DE CASO: Produção de Arroz Irrigado
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Padrão demanda por energia elétrica - produção e beneficiamento de 
arroz
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• ESTUDO DE CASO: Produção de Arroz Irrigado



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr

Demanda Energia Produção Energia FV

• PRODUÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA
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• IMPACTO ECONÔMICO DO INVESTIMENTO
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Comparação entre Gasto com Energia e Custo do Investimento

Custo Anual da Energia Custo Investimento
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Painéis 
Fotovoltaicos

Limites da Propriedade

Área da Lavoura de Arroz (30ha)

Área para geração de energia 70 m2

Relação área de geração fotovoltaica/área cultivada = 0,023%

Geração anual 10 MWh
Redução emissão 2.895 kg CO2/ano





















PRODUÇÃO DE ENERGIA EM 2 MESES







Aquecimento do Ar

• Queima de lenha – Sistema Atual;

• Por Energia Solar Térmica

• Por resistência Elétrica;

• Por queima de GLP;

• Por 2HO produzido a partir da eletrólise da água;



PROJETO TÚNEL DE SOL
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS
EM SECAGEM E ARMAZENAGEM DE GRÃOS
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Vantagens do aquecimento do ar por
túnel baixo

• Baixo custo de implantação;

• Redução do uso de combustíveis fósseis;

• Possibilidade de certificação:



Aquecimento do ar por resistência elétrica

• Dados:

– Consumo energético: 2,907 kWh por saco;

– Custo por saco depende do custo da energia

• R$ 0,92 por saco de arroz (custo energia R$ 0,32/kWh)

• Safra atual, secagem em 63 dias;

• Umidade de entrada = 21%;

• Umidade Saída = 12,8%;

• Silo 10.000 sacos = R$ 9.302,00



Vantagens do aquecimento por resistência
elétrica

• Redução da mão de obra;

• Autonomia do sistema;

• Possibilidade de certificação:

– Valor agregado ao produto;

– Produto livre de contaminentes;

– Beneficiamento com energia renovável;

– Só falta o trator ser elétrico…



Aquecimento do ar por queima de GLP

• Dados:

– Custo por saco depende do custo do GLP;

• R$ 1,10 por saco de arroz

• Custo kg GLP considerado: R$ 3,40

• Safra atual 2015/2016;

• Silo 10.000 sacos = R$ 11.000,00



Comparação entre fontes de calor

• Aquecimento do ar por resistência elétrica:
– Depende do custo da energia

– R$ 0,92 por saco de arroz (custo energia R$ 0,32/kWh)

• Custo secagem com uso do GLP – Safra 2015/2016:
– R$ 1,10 por saco de arroz (custo kg GLP considerado: R$ 3,40)

• Aquecimento do ar por resistência elétrica e
Geração de Energia Solar Fotovoltaica

– R$ 0,58 por saco de arroz (FIXO EM 25 ANOS)



Novas fontes de calor
a partir de fontes renováveis associadas

• Geração de gás combustível (2HO) a partir da eletrólise da água:
– Autonomia do processo;

– Produção de gás no local do consumo;

– Sem armazenamento de gás, sem tanque externo, maior segurança;

– Sem contrato de consumo mínimo de gás (GLP);

– Produz calor para aplicação em secagem de grãos, aquecimento de 
ambientes, etc;

– Reduz o consumo de energia elétrica se comparado com a resistência elétrica;

– Não gera resíduos como fuligem, odores, HPA’s (Hidrocarbonetos Policíclicos
aromáticos);

Tecnologia em início de testes a campo em projeto piloto no RS



Considerações Finais

• Amplo campo de aplicação prática;

• Formação de banco da dados locais;

• Necessidade de difusão sobre a tecnologia;

• Grande potencial de autonomia e redução de custos para

a atividade agrícola ou agroindustrial;
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