
 
O SECADOR DE CAIXA SINCOMAG tem auxiliado produtores a 

reduzirem custos, reduzir o tempo de secagem e a preservar a 

qualidade do café. 

Mas assim como é preciso cuidado no manejo da lavoura, o processo de 

seca demanda atenção.  Vamos responder as principais dúvidas sobre o 

funcionamento do secador. Se no final do texto você ainda tiver alguma 

dúvida ou se pensa em investir e mudar a história da cafeicultura na 

sua propriedade, entre em contato pelo telefone (35) 9.9117.7564 

1) QUAL CAFÉ COLOCAR NA CAIXA?  

Qualquer tipo de café pode ser colocado na caixa: verde, cereja, bóia, 

despolpado. O cuidado do produtor deve estar em não colocar um café 

muito sujo na caixa.  

 

2) POSSO USAR LENHA?  

A temperatura de secagem é bastante importante para garantir que a 

qualidade do grão seja preservada. O uso da lenha dificulta manter 

uma temperatura constante e uniforme. Portanto, não recomendamos 

o uso deste combustível, mas o uso da lenha não impedirá de 

atingirmos a completa seca do grão, exigindo apenas um cuidado maior 

do produtor. 

Além da facilidade em controlar a temperatura, o alimentador de alha 

automatizado que acompanha o SECADOR DE CAIXA SINCOMAG 

possui capacidade de 1.250 litros, garantindo uma autonomia de 10 a 

12 horas. Tudo isso contribui para mais liberdade ao produtor. 

 

COMO SECAR? 

O processo de secagem é simples. A maior preocupação do produtor é 

manter a fornalha com combustível. O controle da temperatura será 

ajustado no controlador e dará ao produtor liberdade para dedicar-se a 

outras coisas. 



 
Encontrar o tempo mais adequado para acionar e desligar a rosca que 

envia palha para a fornalha é a tarefa principal no início da secagem. 

Esse tempo varia conforme o grau de umidade da palha e o tipo de café 

que está sendo secado. Recomendamos que inicialmente a rosca envie 

palha por 4 segundos e descanse por 30 segundos.  

CRONOGRAMA DE SECAGEM 

A SINCOMAG desenvolveu ao lado de diversos produtores um ciclo de 

secagem que garante uma secagem homogênea e sem a necessidade de 

mexer o café. Todo o ciclo exigirá em média 100h de secagem. 

CARREGANDO A CAIXA 

Enquanto carrega a caixa, o produtor deve ficar atento para não 

compactar o café. Se isso acontecer, os furos das telas serão fechados 

pelos grãos de café e o ar terá dificuldade em passar por ali.  

Então é necessário cuidado redobrado ao descarregar o café da carreta 

e também para não pisar enquanto espalha o café na caixa. 

A ventilação fria deve permanecer ligada por todo o período enquanto 

a caixa é carregada. Essa refrigeração vai impedir o café de esquentar e 

que ocorra a fermentação ruim.  

Recomendamos que o café seja carregado por até 3 dias, mas há 

produtores que carregaram a caixa por 7 dias. Enquanto o café se 

mantiver resfriado, o risco de perder o café é pequeno. 

CICLO DE SECAGEM 

Quando completar a carga de seca, iniciamos o ciclo de secagem. 

 

Passo 1) 12 horas de ventilação fria ou mais – o último café 

colocado na caixa também precisa ser submetido ao ar frio. Desta 

forma, o vento cria o caminho por onde o ar quente passará.  

IMPORTANTE: Caso o café esteja molhado, o tempo de ar frio deve ser 

de 24h no mínimo. 



 
Passo 2) Subir a temperatura da massa para 26 graus – Subimos 

inicialmente a temperatura da massa de café para 26 graus para evitar 

que o café tenha um choque de temperatura muito brusco. A massa de 

café poderá levar até 8 horas para chegar aos 26 graus. Quando chegar, 

deverá permanecer nessa temperatura por pelo menos 12 horas.  

Passo 3) Subir a temperatura da massa para entre 35 e 38 graus – 

Essa é a temperatura de seca ideal. A massa de café poderá levar 

algumas horas para atingir essa temperatura. O café deverá 

permanecer secando com essa temperatura até atingir 18% de 

umidade.  

Os grãos verdes submetidos a temperaturas maiores do que 40 graus 

correm o risco de pretejarem. O mesmo acontece aos grãos cerejas 

quando a temperatura é superior a 45 graus. Por isso, pensando na 

máxima qualidade, o controle da temperatura é fundamental. 

Passo 4) Descansar o café por 12 horas – Quando o café atingir 18% 

de umidade, a ventilação deverá ser desligada e o fogo apagado. O café 

deverá descansar por 12 horas. Durante esse período, os grãos 

trocarão umidade e doçura entre si. Nesse momento, não existe mais 

risco de fermentação ruim no café. 

Passo 5) Seca final – Após as 12 horas de descanso, a secagem será 

retomada em 35-38 graus e segue até o final. Recomendamos que o 

café seja descarregado com 12,5% de umidade.  

 

IMPORTANTE 

O café embolora? É comum que no início da seca o café amanheça 

com uma camada que se assemelha a neve. Pequenas “arvorezinhas” 

brancas. Na ampla maioria dos casos, o fungo cladosporium está se 

manifestando. Ele é conhecido por fungo bom e só acontece em 

condições especiais. A ocorrência deste fungo é, portanto, benéfica ao 

café. 



 
O café embaixo seca mais rápido que o de cima? No fim do processo 

de secagem, a diferença de umidade entre o café da parte mais baixa e 

de cima é bastante pequena. Caso a secagem do café mais embaixo 

esteja muito acelerada, é preciso prestar atenção na cobertura. Há 

muita circulação de vento? Existe a chance de neblina/serração atingir 

a caixa? O secador tem funcionado sem parar a noite? Se a caixa está 

exposta ao vento frio (cheio de umidade), a neblina ou cerração, o café 

de cima estará sempre adquirindo umidade. Se a secagem não acontece 

a noite, a camada mais baixa estará sempre em contato com o calor 

natural da fornalha que mesmo sem fogo permanece quente durante 

um longo período.  

Portanto, a secagem deve acontecer de forma contínua. As variações de 

temperatura prejudicam a secagem por igual. 

Mas qual o tempo de secagem? Seguindo todo esse cronograma, 

contando a partir das 12 horas de ar frio, o processo de secagem deve 

durar 100 horas em média.  

O café precisa descansar? Quando pensamos em produzir um café de 

qualidade, mesmo quando ele não é seco no secador de caixa, é 

importante deixar o café descansando por pelo menos 3 dias antes de 

limpar e depois de limpo.  

Mas o secador melhora a qualidade do café? Não. O secador não 

melhora qualidade do café. Mas ele permite que preservemos a 

qualidade. Quando eliminamos o terreiro e conseguimos uma secagem 

com uma temperatura que não agride o café, estamos preservando a 

qualidade do café. 

Como construir a cobertura? Não é necessária nenhuma estrutura 

complexa para proteger o secador. Uma estrutura de telhado simples é 

suficiente, as telhas de zinco ou fibrocimento podem ser utilizadas. A 

única preocupação do produtor deve ser a de manter o local o mais 

ventilado possível, para permitir que o ar úmido do café possa sair. 

Para proteger o secador das chuvas de vento, a utilização de um 

sombrite 80 é o ideal. 



 
ALGUNS RESULTADOS ALCANÇADOS PELOS NOSSOS SECADORES: 

- Eliminação completa do café de bebida riada; 

-1º e 2º lugares no Concurso de Cafés Especiais da CooperRita 2017 na 

categoria Café Cereja; 

-3º lugar no Concurso de Cafés Especiais da CooperRita 2017 na 

categoria Café Descascado; 

- Produções que atingiram padrão de exportação; 

- Pontuação de 88 e 92 pontos; 

- Produtores com mais qualidade de vida e tempo para dedicar a 

família 

 


