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Introdução

A irrigação de perímetros irrigados vem se 
mostrando como uma opção de alavancagem da 
agricultura familiar, da qualidade de vida e do 
desenvolvimento regional. O governo tem participação 
ativa na implantação de perímetros irrigados, 
especialmente no Nordeste brasileiro. A
Racionalização do uso de energia e da água na 
agricultura irrigada é cada vez mais importante, tendo 
em vista as conjunturas nacional e internacional. Com 
isso, o perímetro irrigado Cachoeira II é composto por 
37 lotes, localizado no município de Serra Talhada, no 
semi-árido de Pernambuco, mesorregião do Sertão do 
Alto Pajeú. Neste Perímetro Irrigado há atividades 
ligadas a pecuária de subsistência como suinocultura, 
avicultura, caprinocultura, bovinocultura e 
ovinocultura, no entanto, a renda familiar é 
fundamentalmente da produção de banana que estão 
sendo cultivadas em áreas com tamanho entre meio e 
um hectare e ainda há produtores de sementes de 
cebolas. Por meio da Cooperativa do Perímetro 
Irrigado Cachoeira II dezesseis produtores rurais estão 
envolvidos diretamente na comercialização da banana 
tanto in natura, como desidratada na forma de banana 
passa [1, 2]. Estes produtores vendem a banana para o
Programa do Governo Federal chamado Compra Direta 
Local da Agricultura Familiar (CDLAF) programa esse 
do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS) onde as entregas são feitas semanalmente 
e os produtos adquiridos são destinados a entidades 
sociais do município de Serra Talhada. A expansão das 
vendas principalmente da banana passa é inibida 
devido ao custo alto da produção, sobretudo pelo gasto 
com o GLP utilizado no forno de desidratação. O 
impacto do GLP no orçamento da produção impede a 
ampliação das vendas no comércio local. Diante do 
exposto este projeto tem como finalidade buscar 

alternativas que minimizem ou otimizem a utilização de 
GLP. Tendo como possíveis soluções para a substituição 
do GLP a utilização de biomassa ou restos vegetais para 
geração de ar quente para aquecimento do forno de 
desidratação de bananas.

Material e métodos

O experimento foi realizado no laboratório de Energia na 
Agricultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
– Unidade Acadêmica de Serra Talhada e no Perímetro 
Irrigado Cachoeira II na cidade de Serra Talhada, Estado 
de Pernambuco.

Durante o processo de secagem da banana in natura em 
banana passa foram sendo coletados dados do combustível 
utilizado, GLP, tempo de secagem, temperatura de 
secagem, entre outros [4].

O forno utilizado para secagem foi um forno de bandejas 
de circulação de ar natural com queimadores de gás a GLP
[3]. A capacidade de enchimento das bandejas do forno é 
de cerca de 1300 bananas, com temperatura do ar de 
secagem de 60°C, com um rendimento mássico médio de 
30%, com um tempo de secagem médio de 24 horas.

Foram medidos pelos próprios produtores rurais:
1) consumo real de gás utilizado para secagem das 

bananas por um mês, contando os botijões de 13 kg vazios;
2) com o auxilio de uma balança foram pesadas às

massas de banana in natura que entrava no forno e peso da 
massa de banana desidratada após a secagem por um 
período de um mês;

3) foi medido o tempo de secagem da banana in natura 
em banana passa, em horas, com o auxílio de um relógio 
digital;

Foi estimado de acordo com a literatura técnica de GLP 
e biomassa:

4) poder calorífico inferior do GLP, lenha comprada e 
casca de mandioca;

5) preço do botijão de 13 kg de GLP e da lenha 



comprada;
6) custo do transporte da casca de mandioca (resíduo 

vegetal) do município de Mirandiba para o Perímetro 
Irrigado Cachoeira II em Serra Talhada.

A energia contida na massa de GLP utilizada na 
secagem da banana in natura por um período de um 
mês pode ser dado pela Eq. 1.

PCInmEGLP                                                           (1)

em que:
EGLP energia contida na massa de GLP, por um período de um 

M~es de secagem; kcal;
m massa de GLP utilizada ; (kg de GLP) mês-1;
n número de botijões de GLP; (botijões) mês-1; e
PCI poder calorífico inferior do GLP; kcal (kg de GLP)-1.

A massa de lenha comprada e de casca de mandioca 
equivalente a energia contida no GLP para secagem 
dos lotes de um mês, pode ser calculada pela Eq. 2.

PCI

E
m GLP                                                                 (2)

em que:
m massa de biomassa a ser utilizada; (kg de biomassa) mês-1;
EGLP energia contida na massa de GLP; kcal mês-1; e
PCI poder calorífico inferior da biomassa; kcal (kg de 

biomassa)-1.

Resultados

A Tab. 1 mostra os dados de entrada da análise de 
custos do sistema de secagem de banana. A
temperatura do ar de secagem foi igual a 60°C.

De acordo com a Tab. 1, pode-se observar que a 
quantidade de banana produzida por lote de secagem
foi de 35 kg de banana passa. A quantidade de banana 
passa produzida por mês foi igual a 550 kg.

A Tab. 2 apresenta a análise econômica do sistema 
de secagem de banana in natura em banana passa 
considerando como combustível a utilização de GLP, 
lenha comprada e casca de mandioca.

Segundo a Tab. 2 o gasto com GLP foi igual a 
R$ 200,00 para um consumo mensal igual a 5,26 
botijões de 13 kg. Já para a lenha comprada a R$ 50,00 
a tonelada, o gasto com lenha foi igual a R$ 42,54, para 

uma massa de lenha igual a 850,74 kg para a secagem da 
massa de bananas por um mês, considerando um 
rendimento da fornalha de queima das biomassas igual a 
35%. Para a casca de mandioca utilizada como combustível 
o preço de aquisição da biomassa seria nulo, pois haveria 
uma doação das cascas, pois representam um grande 
problema para o pólo produtor de mandioca de 
Mirandiba/PE, cidade próxima a Serra Talhada. O único 
custo a ser envolvido deste combustível é o de transporte 
até o Perímetro Irrigado Cachoeira II que foi estimado em 
cerca de R$ 25,00. A possível substituição de GLP por 
lenha comprada poderia reduzir o custo de produção da 
banana passa em 16% e caso fosse substituída pela casca de 
mandioca essa redução seria de 19%. Na geração de ar 
quente com a biomassa por meio de uma fornalha, deve-se 
considerar os custos com a construção da fornalha.

Discussão

A substituição de combustíveis fósseis por renováveis é 
desejável, sendo assim, a substituição do GLP por 
biomassa, além de reduzir o gasto com combustível do 
sistema de produção, ajudará também a redução do uso de 
combustíveis fósseis, preservando a natureza e melhorando 
a qualidade de vida das pessoas.
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Tabela 1. Dados de entrada para análise econômica do sistema de secagem de banana in natura em banana passa.

Dado Valor
Quantidade de banana in natura por fornada (kg de bananas/lote) = 116,67
Rendimento de conversão da banana in natura para banana passa = 30%
Quantidade de banana passa por fornada pronta (kg de bananas passa/lote) = 35,00
Produção de banana passa (kg/mês) = 550
Número de lotes de secagem por mês = 15,71
Tempo de secagem (h/lote) = 24

Tabela 2. Análise econômica do sistema de secagem de banana in natura em banana passa considerando como combustível a 

utilização de GLP, lenha comprada e casca de mandioca. 

Dados GLP
Lenha 

Comprada

Restos vegetais 
(Casca de 
mandioca)

PCI do combustível (kcal/kg) 11.750 2.700 2.700

Gasto com combustível (R$/mês) - R$ 200,00 R$ 42,54 0
Gasto com transporte do combustível (R$) - - - R$ 25,00
Preço do botijão de gás (R$/botijão) e da lenha (R$ 0,05/kg de lenha) - R$ 38,00 R$ 0,05 0
Gasto com combustível (botijão/mês) - 5,26 - -
Peso de cada botijão de gás (kg/botijão) 13 - - -
Massa de combustível utilizado na secagem da banana (kg de 
combustível/mês)

- 68,42 850,74 850,74

Quantidade de energia gasta mensal com GLP na secagem (kcal) - 803.947,37 803.947,37 803.947,37
Rendimento da fornalha a lenha (%) 35% - - -
Massa específica da lenha (kg/m3) 450 - - -

Gasto total com o combustível na secagem de banana  (R$/mês) - R$ 200,00 R$ 42,54 R$ 25,00
Potencial teórico de redução de gastos com combustível, em comparação com 
o GLP (%)

-
- 79% 88%

Estimativa de custo de produção da banana passa com utilização de GLP, 
lenha e casca de mandioca (R$/mês)

-
R$ 900,00 R$ 742,54 R$ 725,00

Impacto da utilização dos combustíveis, no preço de custo de produção da 
banana passa (%)

-
22% 6% 3%

Impacto da utilização dos combustíveis, no preço de custo de produção da 
banana passa (%)

GLP - Lenha
GLP – casca 
de mandioca

Possibilidade de redução do custo de produção 16% 19%


