
   
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA MECÂNICA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ESTUDO DA VIABILIDADE DE USO DE SECADORES 
SOLARES FABRICADOS COM SUCATAS DE LUMINÁRIAS 
 
 
 
 

Dissertação submetida à  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

como parte dos requisitos para a obtenção do grau de 

 
MESTRE EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 
 
 
 
 

JOSÉ RUI PERES BARBOSA 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Guilherme Meira de Souza 
 
 
 
 
 
 

 
Natal, agosto de 2011. 

 
 
 



 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA MECÂNICA 

 
 
 
 
 

ESTUDO DA VIABILIDADE DE USO DE SECADORES 
SOLARES FABRICADOS COM SUCATAS DE LUMINÁRIAS 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ RUI PERES BARBOSA  
 
 
 
 
 
 
 

Esta dissertação foi julgada adequada para a obtenção do título de 
 

 MESTRE EM ENGENHARIA MECÃNICA  
Sendo aprovada em sua forma final. 

Orientador: Luiz Guilherme Meira de Souza 
BANCA EXAMINADORA 

 
_________________________________ 

 
Prof. Dr. Luiz Guilherme Meira de Souza - UFRN 

 
 

__________________________________ 
 

Prof. Dr. José Ubiragi de Lima Mendes - UFRN 
 
 

__________________________________ 
 

Prof.ª Dr.ª. Priscylla Cinthya Alves Gondim - IFRN 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando quiseres perceber tua insignificância olha o mar; 

 quando quiseres ter certeza de tua infinita significância olha para os lados e estende tuas mãos.” 

Luiz Guilherme Meira de Souza – poeta dos sonhares impossíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, pela minha existência. 

À minha mulher Rita, companheira e amiga, pelo apoio, incentivo, cumplicidade, 

torcida... 

Em especial, a minha gratidão ao Prof. Dr. Luiz Guilherme Meira de Souza, meu 

orientador, mestre e amigo, por ter sempre acreditado que eu seria capaz. Sem a sua 

imensurável ajuda, com certeza, não teria conseguido. 

Ao meu pai Alpheu – de quem sou fã –, pelo seu exemplo de vida. 

Às minhas filhas Ivi, Ingrid, Bárbara e às minhas netas Nicole e Maria Clara, por 

fazerem parte desta motivação. 

À Fernanda, filha do coração, pelo apoio e ajuda relevante. 

Ao colega Prof. Dilton Sodré, pelo incentivo e pela amizade construída nesta jornada. 

Aos colegas e amigos, pela força. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

Apresenta-se um secador solar de exposição direta para a secagem de alimentos, 

construído a partir de uma sucata de luminária. O secador de exposição direta trabalha 

em regime de circulação natural. Serão apresentados seus processos de construção e 

montagem desse secador que permite a reutilização de materiais, constituindo-se numa 

opção ambientalmente correta de reciclagem As principais características do secador 

proposto são seu baixo custo e simples processos de fabricação e montagem. Serão 

apresentados resultados de testes para a secagem de alimentos que atestam as 

viabilidades térmica e econômica do sistema alternativo de secagem solar proposto. 

Ressalte-se a importância social que tal aplicação representa para a população mais 

excluída uma vez que o valor agregado a frutas, verduras, leguminosas e outros tipos de 

alimentos em relação ao in natura pode representar uma opção de geração de renda. 

Será também estudado o processo de transformação de alguns dos alimentos secos em 

farinhas e demonstrado que os tempos de secagem para os alimentos testados são 

competitivos e às vezes com os apontados pela literatura solar  

 

Palavras-chave: secagem solar, secador de alimentos, baixo custo, reutilização 

de materiais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

It presents a direct exposure to solar dryer for drying of food, built from a scrap 

of luminaire. The dryer works under direct exposure to natural circulation. Will be 

presented their methods of construction and assembly of that dryer that allows the reuse 

of materials, constituting a environmentally correct recycling dryer main features 

proposed are its low cost and simple manufacturing processes and assembly. Test 

results will be presented for the drying of foods that prove the feasibility and cost of 

thermal solar drying alternative system proposed. It is worth emphasizing the social 

importance that such application is for the most excluded since the value-added fruits, 

vegetables, legumes and other foods in relation to fresh may represent an option of 

income generation. It will also study the transformation of some of dry food meal and 

demonstrated that the drying times for the foods tested are competitive and sometimes 

pointed in the solar literature 

 

Keywords: solar drying, drying of tropical fruits, low cost, reuse of materials. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

1.1. Apresentação do trabalho 

O homem tem usado alimentos desidratados naturalmente por centenas de anos. 

A desidratação artificial é bem mais recente. Na desidratação artificial, geralmente a 

energia elétrica toma o lugar da exposição direta do alimento ao sol no campo. 

Em todo o mundo grande parte dos alimentos desidratados é obtida por 

exposição direta ao sol, a céu aberto. Alguns países, principalmente os Estados Unidos, 

possuem grandes indústrias de desidratação de alimentos que usam geralmente gás 

natural ou óleo para a desidratação de frutas, castanhas, verduras e leite. 

O grande desafio do mundo é produzir alimentos para uma população que já 

ultrapassou os sete bilhões de habitantes. Uma vez que as áreas agricultáveis estão 

diminuindo, a oferta de água para irrigação é escassa e as tecnologias de produção já 

não conseguem dar mais saltos de produtividade, alguns especialistas acreditam que até 

nas próximas décadas a oferta de alimentos no mundo crescerá menos que a população. 

O Brasil é um dos três maiores produtores de frutas do mundo. Sua produção 

superou 43 milhões de toneladas em 2008, o que representa 5% da produção mundial. 

Com esse saldo, o País fica atrás apenas da China e da Índia. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Frutas (IBRAF) 53% da produção brasileira é destinado ao mercado de 

frutas processadas e 47% ao mercado de frutas frescas. Existe hoje um mercado externo 

potencial acessível à fruticultura brasileira de 28,3 milhões de toneladas.  

Atualmente a produção brasileira está voltada para frutas tropicais, subtropicais 

e temperadas, graças a sua extensão territorial, posição geográfica, solo e condições 

climáticas. São 500 variedades de plantas produtoras de frutas comestíveis e 220 

espécies de frutíferas nativas somente na Amazônia. O setor emprega 5,6 milhões de 

pessoas, o que equivale a 27% da mão-de-obra agrícola. Gera oportunidades de dois a 

cinco postos de trabalho na cadeia produtiva por hectare cultivado e está fundamentado 

em pequenas e médias propriedades. 

Esses e outros dados relacionados à fruticultura brasileira foram apresentados 

pelo presidente do Ibraf, Moacyr Saraiva Fernandes, durante o I Fórum Internacional da 

Fruticultura. O evento integrou a edição 2009 da Feira Internacional da Fruticultura 

Tropical Irrigada, a Expofruit, realizada em Mossoró, Rio Grande do Norte. Durante o 

encontro, Moacyr chamou a atenção para a importância de o setor criar um sistema 

exportador brasileiro. “Hoje, os pequenos produtores trabalham de forma 
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individualizada e sem controle de oferta, o que dificulta a sobrevivência do negócio. O 

ideal é a união de toda a cadeia produtiva para discutir de forma conjunta soluções para 

o setor”, aconselha. 

Entre as principais frutas exportadas pelo Brasil em 2008, a uva ocupa o 

primeiro lugar, com 172 mil toneladas, seguido do melão, com 153 mil toneladas, 

mangas, com 119 mil toneladas e a maçã, alcançando 80 mil toneladas. Esses números 

são favoráveis ao mercado brasileiro quando comparados aos números da exportação 

mundial. Nessa última análise, o melão é o produto mais demandado nas exportações 

mundiais, com 212 mil toneladas, seguidos da manga e da banana, com 134 mil e 131 

mil toneladas, respectivamente (www.ibraf.org.br) 

No Brasil, embora ainda em quantidade quase insignificante, os processos de 

desidratação são encontrados com maior freqüência na indústria de laticínios e na 

secagem de grãos e semente, sendo geralmente utilizados combustíveis fósseis, lenha e 

eletricidade como fonte de calor. Essa insipiente utilização de processos de desidratação 

entra em contraste com o alto índice de perda de alimentos, principalmente na zona 

rural. Segundo Lima (2008) cerca de 30% da produção agrícola no Brasil é 

desperdiçada por falta de por falta de processos adequados de conservação. 

Um das possibilidades da aplicação da energia solar é a secagem de frutas. A 

secagem das colheitas por exposição solar direta exige que tenhamos suficiente radiação 

solar; baixa porcentagem de umidade ambiental; e ataque limitado de externos: insetos, 

pássaros, roedores, etc. 

As experiências efetuadas com as frutas expostas ao sol – céu descoberto, sobre 

lonas, madeiras, pisos, etc., deram resultados com baixo rendimento. Praticamente 70% 

a 80% das frutas se deterioram e a qualidade foi bastante inferior.  

Apesar da indiscutível necessidade de se aumentar a produção de frutas e 

ampliar as exportações,  torna-se imprescindível reduzir as perdas que ocorrem em toda 

a cadeia produtiva. Nos países emergentes as perdas são estimadas em 50% para alguns 

produtos. Nossa realidade não é diferente, desde o produtor até o consumidor, a 

magnitude das perdas é considerável. Este fato evidencia a urgente necessidade de 

processos simples e baratos, que possam oferecer caminhos para conservar estes 

alimentos extremamente perecíveis (SOUZA et al., 2010). 

Nos últimos dez anos com o surgimento de secadores dimensionados 

adequadamente para a secagem de frutas e principalmente com custos mais acessíveis, o 

mercado de frutas secas cresceu. O surgimento de outras frutas secas, além da banana, 
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como a maçã, o mamão, o abacaxi e a manga, mesmo que em pequenas quantidades, 

reforçam a afirmativa de que o mercado está em crescimento. 

Para o combate a esse grave problema de desperdício de alimentos que poderiam 

ser aproveitados para minimizar os graves problemas sociais ligados à fome e a miséria, 

o uso da energia solar é imprescindível, pelas suas características de ser limpa, de 

grande potencial, largamente disponível em todo o Brasil, principalmente no Nordeste, 

região com maior índice de desigualdade social, e de fácil tecnologia de construção para 

os protótipos que transformam a energia solar em calor. 

A secagem solar é operacionalizada por um sistema que pode trabalhar em 

regime de circulação natural ou forçada. Os frutos podem ser desidratados em secagem 

de exposição direta ou indireta. Quando postos a secar no secador solar a secagem é dita 

direta, com os frutos expostos a cão dos raios solares. Neste tipo de secagem o controle 

das propriedades dos frutos torna-se mais difícil. Quando se quer uma secagem mais 

controlada opta-se pela secagem de forma indireta, com os frutos a secar postos na 

câmara de secagem.  

O presente trabalho apresenta  secadores solares produzidos a partir da utilização 

de sucatas de luminárias e material compósito obtido a partir da reutilização de 

materiais. Os secadores produzidos têm como principais características o baixo custo e 

fáceis processos de fabricação e montagem. Podem representar uma alternativa para a 

produção de alimentos propiciando a minimização da fome de comunidades carentes e, 

também, uma opção de geração de emprego e renda para essas comunidades a partir da 

fabricação e comercialização de farinhas. 

Como se sabe a perecibilidade de produtos horti-fruti-granjeiros é um dos 

problemas de grande importância dentro de qualquer política de combate a fome em 

qualquer nação civilizada, principalmente naquelas onde as desigualdades são mais 

acentuadas. Outro grave problema é o desperdício, fruto da inexistência de uma ação de 

governo, no sentido de investir tecnologicamente em medidas de combate ao imenso 

prejuízo causado, que poderia reverter-se em uma ação de efetivo combate a miséria.  

A perecibilidade, o desperdício e o atraso tecnológico imposto ao nosso povo, 

induzem ainda mais a desigualdade social, contribuindo para a deterioração da sua 

qualidade de vida. 

No sentido de combater a perecibilidade e o desperdício apresenta-se uma 

proposta de desidratação solar, capaz de agregar significativo valor ao produto final, 



4 
 

utilizando um sistema de baixo custo, fáceis construção e montagem e que utiliza uma 

fonte energética limpa, extremamente disponível e ecologicamente correta. 

Ressalte-se que a utilização das energias renováveis tem merecido por parte do 

mundo desenvolvido uma extrema prioridade, com o estabelecimento de políticas de 

substituição das fontes oriundas do petróleo pelas fontes não convencionais renováveis. 

O projeto ainda apresenta outra vertente importante dentro de uma política de 

combate à miséria, que é através do repasse da tecnologia de utilização do sistema de 

desidratação proposto, oferecer uma oportunidade de geração de renda, através da 

comercialização das farinhas produzidas de custo muitas vezes maior que o produto in 

natura.  

Portanto, o projeto em proposição, visa principalmente uma ação de combate a 

perecibilidade e ao desperdício, utilizando uma energia largamente disponível em nossa 

região. Trata-se um sistema de baixo custo e tecnologicamente simples e viável, e pode 

contribuir significativamente como uma ação de fixação do homem ao campo, atacando 

os problemas do desemprego, da fome e da miséria, combatendo a exclusão social. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo geral 

Demonstrar a eficiência do processo de secagem de alimentos de um secador 

alternativo de secagem construído a partir da utilização de sucatas de luminárias e um 

compósito fabricado a partir de gesso, cimento, EPS triturado, raspas de pneu e água. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 1. Projetar um secador solar de exposição direta de baixo custo para 

promover a desidratação dos aliemEntos, visando massificar seu uso por comunidades 

rurais carentes do estado do Rio Grande do Norte; 

 2. Construir e instrumentar o secador solar de exposição direta; 

 3. Levantar o desempenho experimental do sistema construído;  

 4. Analisar os resultados obtidos.  

 O estudo proposto está dividido em cinco capítulos que têm as seguintes 

abordagens: 

 O capítulo 1 faz a apresentação do trabalho, apontando suas principais 

inovações e seus objetivos gerais e específicos. 
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O capítulo 2 apresenta o estado da arte dos secadores solares e dos processos de 

secagem. Destacam-se os materiais utilizados para a formação do compósito utilizado 

para a fabricação do secador solar, uma das inovações do presente trabalho. 

O capítulo 3 apresenta a proposta em estudo, mostrando o secador de secagem 

construído, seus princípios de funcionamento e seus processos de fabricação e 

montagem. Apresenta também a metodologia experimental empregada. 

O capítulo 4 mostra os resultados e as discussões dos dados obtidos no 

levantamento de desempenho do secador proposto. 

O capítulo 5 trata das conclusões e sugestões, em função da análise dos 

resultados obtidos. 
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CAPÍTULO II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

CAPÍTULO II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A Desidratação é um dos mecanismos para a conservação do produto orgânico, 

com mínima perda em seus valores nutricionais. Uma das metas  é conseguir um 

reaproveitamento total do que denominamos “orgânico limpo”, ou seja, frutas, legumes, 

hortaliças, tubérculos, etc, sem nenhum processo de cozimento ou de qualquer 

modificação ou transformação em seu estado natural 

No dia a dia de uma pessoa com grande atividade, a forma mais fácil de 

consumir alimentos saudáveis é a forma desidratada. Nem sempre comer uma maçã ou 

um pedaço de abacaxi é possível em meio a reuniões, trabalhos e mesmo no trânsito. O 

consumo da fruta na forma desidratada alia uma boa alimentação ao aspecto qualidade 

de vida e comodidade.  

Outro aspecto muito importante é a conservação. Nem sempre se consome um 

abacaxi de uma só vez, muitas vezes sendo desperdiçado. A desidratação permite que o 

mesmo seja completamente consumido e, importante: natural e sem conservantes. 

           A primeira máquina para desidratar frutas e vegetais por meios artificiais foi 

construída na França em 1795, entretanto a desidratação só passou a ser aplicada de 

forma significativa na primeira Guerra Mundial, em razão da necessidade de alimentos 

em larga escala destinado a suprir as tropas em combate (Neto, 2008) 

Idêntica expansão ocorreu de 1939 a 1944, sendo que na segunda guerra mundial 

haviam sido desenvolvidas, nos Estados Unidos, técnicas para desidratação de mais de 

160 tipos de vegetais. Nos últimos cinqüenta anos, tanto a ciência quanto à tecnologia 

se empenhou no sentido de aprimorar novos sistemas na área de preservação de 

alimentos e esses esforços tornaram viável a desidratação de enorme variedade de 

produtos para fins comerciais. 

Entre as principais formas de conservação de frutas estão a dessecação e a 

desidratação. Industrialmente a desidratação é definida como secagem (retirada de água) 

pelo calor produzido artificialmente sob condições de temperatura, umidade e corrente 

de ar cuidadosamente controlado (COSTA, 2010). 

Dessecação tem, em essência, o mesmo significado de desidratação, sendo mais 

genérico e às vezes usado para se referir a produtos da secagem ao sol.  

Tanto a desidratação quanto a secagem referem-se a um sistema qualquer de remoção 

de água por intermédio de um processo que, em geral, segue regras bastante simples. 

Em resumo, o aumento da temperatura do produto a ser desidratado força a evaporação 
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da água, enquanto a circulação do ar remove a umidade evaporada.  

         A agroindústria agrega valor ao produto, porém a qualidade final de qualquer 

produto desidratado vai sempre depender da qualidade da matéria prima utilizada.  

 

            Industrialmente os principais produtos desidratados de frutas são:  

1) farinhas; 

2) flocos; 

3) pó ou granulado; 

4) fruta seca ou passa. 

 

Os métodos de embalagem que se demonstraram mais adequados para a 

conservação de alimentos desidratados foram o sistema a vácuo e a embalagem 

hermética. Seja qual for o método utilizado, o importante é que o alimento esteja 

protegido contra a ação da umidade, do ar e da luz. 

O consumo de fruta fresca é crescente em todo o mundo, por uma série de 

fatores que levam a modificações nos hábitos alimentares, como (COSTA, 2010): 

- Maior cuidado com a saúde e aspectos nutritivos dos alimentos, com 

sensibilidade crescente em relação a fatores ecológicos e dietéticos, 

- campanhas publicitárias sobre os benefícios de consumo de frutas e hortaliças,  

- envelhecimento da população, que amplia o conjunto consumidor de maior idade 

(calcula-se que nos EUA o segmento populacional entre 55 e 66 anos consome quase 

40% mais frutas e hortaliças que a média), 

- tendência a desprendimento dos horários e costumes, o que aumenta a 

substituição das refeições por lanches rápidos, 

- procura por ganha de tempo e por alimentos individualizados de fácil preparo, 

- consumidor aberto a novidades, atraído por produtos novos e uma tendência à 

busca de novos sabores. 

O consumo per capita de frutas é alto na Espanha, seguido pelo da Itália e 

Alemanha, com valores equivalentes ao dobro do consumo brasileiro. O consumo de 

frutas de países como França, EUA e Japão também fica bem abaixo da média dos 

maiores consumidores, indicando potencial de ampliação de mercado (NETO, 2008). 

  O Brasil tem uma grande diversidade de “novas frutas” e pode ser um supridor do 

mundo; algumas variedades de imediato (como açaí e cupuaçu) e outras a médio e longo 

prazo, pois demandam pesquisa e profissionalização. O país tem 500 variedades 
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importantes. Os gráficos da Figura 2.1. apresentam as evoluções das exportações 

brasileiras de frutas e a da produção de frutas até 2011. 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Figura 2.1. Evoluções das exportações brasileiras de frutas e produção até 2011. 

 

           Figura 2.1. Evoluções das exportações brasileiras de frutas e a da produção até 

2011 (www.ibraf.org.br). 

 

As principais características dos legumes e hortaliças desidratadas de boa 

qualidade são as seguintes (FIOREZE, 2003): 

• Teor de umidade em torno de 5%, para minimizar a deterioração de cor, 

sabor e odor, provocados pelas reações oxidativas e impedir o desenvolvimento 

microbiano; 

• Devem reidratar-se de maneira rápida e satisfatória, assumindo forma e 

aparência original do produto antes da secagem; 

• Devem cozinhar rapidamente em água fervente e quando prontos para servir 

deverão ser tenros, retendo muito do seu odor e sabor originais; 

• Quando embalados deverão ser isentos de insetos, umidade e ar, em 

embalagens hermeticamente fechadas e sob vácuo ou atmosfera de gás inerte. 

Os legumes e as hortaliças desidratadas apresentam as seguintes vantagens e 

desvantagens (FIOREZE, 2003): 

• Pesam somente cerca de 1/10 do peso original no caso de raízes vegetais e 

1/15 ou menos para o caso de folhas e tomates;  

• Os legumes e hortaliças desidratadas não necessitam de refrigeração durante 

o transporte ou armazenamento, como é o caso dos produtos frescos ou congelados; 

• Compatibilidade com outros ingredientes nas misturas desidratadas, como 

sopas, etc. 
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• O valor nutritivo dos legumes e hortaliças não é muito depreciado pela 

desidratação. 

Sob prolongado armazenamento ao ar, vácuo ou gás inerte, principalmente a 

temperaturas superiores a 25ºC, a maioria dos legumes e hortaliças desidratados sofre 

alterações indesejáveis. São altamente susceptíveis ao ataque de insetos se embalados 

inadequadamente (COSTA, 2003). 

A desidratação é o processo combinado de transferência de calor e massa no 

qual se reduz a disponibilidade de água de um alimento, aumentando o tempo de vida 

útil do mesmo, combatendo sua perecibilidade e seu desperdício As principais razões 

para a desidratação das frutas são: redução da sazonalidade, aumento do seu valor de 

mercado do produto, redução de sua deterioração, melhoria do transporte e 

armazenamento (MELONI, 2002). 

Os métodos de desidratação podem ser divididos em quatro tipos: por contato 

com ar quente; por contato com superfície quente, por liofilização; por adição de 

agentes osmóticos. No caso do presente trabalho a desidratação é obtida por contato 

com ar quente (FIOREZE, 2003). 

No processo de secagem são identificados dois períodos característicos: o 

período de taxa de secagem constante ou quase constante e um período com taxa de 

secagem decrescente.  

Os fatores mais importantes a serem considerados no processo de secagem de 

frutas são: pressão de vapor de água, temperatura do ar, velocidade do ar, velocidade de 

difusão da água no produto, espessura e superfície disponíveis (NETO, 2008). 

A secagem solar pode ser obtida através de dois processos; a secagem de 

exposição direta e a secagem de exposição indireta. No primeiro tipo de secagem o 

alimento é exposto à radiação solar e por absorção de energia e em contato com um ar 

circulante a umidade se vaporiza na atmosfera.  

Neste caso a circulação do ar pode ser natural ou forçada. No segundo caso, a 

secagem é obtida através do uso de um aquecedor solar de ar, que fornece ar quente a 

uma câmara de secagem separada. Neste último caso outra fonte de calor pode ser usada 

conjuntamente coma energia solar na mesma unidade de secagem. 

A desidratação de alimentos sólidos, como frutas e hortaliças, normalmente 

significa remoção da umidade de sólido por evaporação, e tem por objetivo assegurar a 

conservação das frutas por meio da redução do seu teor de água. Essa redução deve ser 

efetuada até um ponto, onde a concentração de açúcares, ácidos, sais e outros 
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componentes sejam suficientemente elevados para reduzir a atividade de água e inibir, 

portanto, o desenvolvimento de microrganismos. Deve ainda conferir ao produto final 

características sensoriais próprias e preservar ao máximo o seu valor nutricional. 

A fruticultura é, hoje, um dos segmentos mais importantes da agricultura 

nacional respondendo por 25% do valor da produção agrícola. Nos últimos anos, sua 

área cresceu a uma taxa nunca vista antes na história, ampliando suas fronteiras em 

direção à região nordeste, na qual condições de luminosidade, umidade relativa e 

temperatura, são muito mais favoráveis que na região sul e sudeste onde até então eram 

desenvolvidas (LACERDA et al, 2004). 

 

2.1. O secador solar 

 

O secador solar é um coletor solar em que o ar é aquecido pela radiação e o 

percorre, naturalmente ou forçado, por um sistema retirando a umidade do material a 

qual se quer secar. O material pode ser colocado diretamente no coletor (secagem 

direta) ou em uma câmara (secagem indireta). 

O desenvolvimento de equipamentos que utiliza a radiação solar com eficiência 

e baixo custo passou a ter importância maior nos dias atuais, pois se tornou uma opção 

para os pequenos produtores que não tinham acesso aos secadores convencionais por 

conta do seu alto custo de aquisição e operação.  

O Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar do Departamento de 

Engenharia Mecânica da UFRN tem desenvolvido além desse secador que estamos 

trabalhando, outros com materiais alternativos como: compósitos, sucatas de calhas de 

lâmpadas fluorescentes, garrafas PET, etc, com o objetivo de reduzir mais ainda seu 

custo para ser repassada às comunidades rurais do interior. 

 

2.1.1. Classificação dos sistemas de secagem solar 

 

Os sistemas de secagem solar podem ser classificados de diversas formas. A 

Figura 2.2 apresenta uma classificação de secadores solares e modos de secagem. 
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Cálculos de engenharia baseados na modelagem matemática dos sistemas é um 

caminho em direção a seleção adequada e ideal das condições de secagem, mas 

raramente são suficientes para predizer exatamente o comportamento da secagem.  

Isto porque, os alimentos são altamente variáveis na sua composição inicial, nos 

totais de água livre e ligada, no encolhimento e no modelo de migração de solutos, e nas 

mudanças de suas propriedades durante a operação de secagem (NETO, 2008).  

Existem diversos métodos para desidratação de alimentos. O método de escolha 

depende do tipo de alimento a ser desidratado, do nível de qualidade que se deseja obter 

e de um custo que possa ser justificado.  

Entre os métodos mais comuns listam-se a secagem em cilindros rotativos 

(“drum drying”), por atomização (“spray drying”), secagem a vácuo, liofilização ou 

secagem pelo frio (“freeze drying”), cabines e túneis com circulação forçada de ar 

quente, leito fluidizado entre outros. Alguns desses métodos são apropriados para 

alimentos líquidos ou pastosos e outros para alimentos em pedaços (FIOREZE, 2003). 

A Tabela 2.1 apresenta os tipos de secadores mais adequados para desidratação 

de alimentos na forma líquida, pastosa e sólida ou em pedaços. 

 

Tabela 2.1. Tipos de secadores mais adequados à desidratação (COSTA, 2010). 

 

TIPO DE SECADOR TIPO DE ALIMENTO 

SECADORES POR CONVECÇÃO  

Cabine Pedaços 

Esteira contínuo Pedaços 

Leito fluidizado Pedaços pequenos e granulados 

Atomização ou pulverização Líquidos, purês 

SECADORES DE CILINDRO 

ROTATIVO 

 

Atmosférico Purês, líquidos 

Vácuo Purês, líquidos 

SECADORES A VÁCUO  

Vácuo Pedaços, purês, líquidos 

Vácuo contínuo Purês, líquidos 

Liofilização Pedaços, líquidos 
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Figura 2.5. Secador de exposição direta construído em material compósito (SOUZA, 

2004) 

 

2.2.1.2 Secador solar de convecção forçada 

 

É o secador em que o ar é forçado a escoar-se pelo coletor por ação de elementos 

exteriores como um ventilador ou uma bomba.  

Souza et al. em 2008 estudaram um sistema de secagem solar que podia ser de 

exposição direta e indireta, trabalhando em regime de circulação forçada, atravpés do 

uso de um exaustor. A câmara de secagem do sistema de secagem foi construída 

utilizando material compósito a base de gesso, EPS tritura, cimento e água construído 

em alvenaria. Foram demonstradas as viabilidades térmica, econômica e de materiais do 

sistema de secagem proposto para a secagem de tomate. A Figura 2.6 mostra o secador 

solar de exposição indireta estudado. 

 

Figura 2.6. Sistema de secagem de exposição direta ou indireta em convecção forçada 

(SOUZA, 2007). 
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A cenoura foi conhecida e apreciada pelos gregos e romanos e é uma raiz, 

tipicamente cor de laranja com uma textura lenhosa. As cenouras são raízes tuberosas. 

As cenouras são comidas cruas, inteiras, ou como parte de saladas, e são também 

cozidas em sopas e refogados. Também se pode fazer bolo de cenoura. A parte folhosa 

da planta não é comida na maioria das culturas, mas é comestível. 

A cenoura silvestre (Daucus carota) também pertence à família das Apiaceae.As 

cenouras são grandes fontes de fibra dietética, antioxidantes, minerais e β-caroteno. Este 

último, responsável pela coloração alaranjada característica do vegetal, é uma 

provitamina A (substância que dá origem à vitamina A dentro de um organismo vivo). 

Ele ajuda o desempenho dos receptores da retina, melhorando a visão. Também ajuda a 

manter o bom estado da pele e das mucosas. No ser humano, apenas cem gramas de 

cenoura são suficientes para suprir as necessidades diárias de vitamina A. 

As cenouras, originalmente, apareciam com cores púrpura, branca e amarela. A 

cenoura laranja, que é hoje sinônimo de cenoura, foi desenvolvida na Holanda como 

tributo a Guilherme I de Orange ("orange" = "laranja") durante a guerra holandesa de 

independência da Espanha, no século XVI. Nunca se deve descascar uma cenoura, pois 

a parte mais nutritiva está justamente perto da superfície. Basta lavá-la e raspá-la. 

A produção de cenoura é estimada no Brasil em 6 milhões de toneladas. São 

Paulo fornece mais de 300 mil toneladas, produzidas por 3,5 mil pessoas que trabalham 

em mais de 2 mil propriedades, ocupando uma área de pouco mais de 10,5 mil hectares. 

 

2.3.2. Chuchu 

 

 

Figura 2.9. Chuchu. 

 

Sua origem é atribuída à América Central em países como Costa Rica e Panamá. 

Foi registrada pela primeira vez pelo botânico Patrick Browne em 1756. Segundo 



18 
CAPÍTULO II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

alguns historiadores, essa hortaliça-fruto já era cultivada no Caribe à época do 

descobrimento da América. É uma trepadeira herbácea da família das cucurbitáceas. 

Era bem conhecida na antiguidade pelos astecas e tinha grande destaque entre as 

demais hortaliças cultivadas na época, devido ao seu sabor característico e bastante 

suave, podendo ser consumido durante o ano todo. De fácil digestão, rica em fibras e 

pobre em calorias, bom para um regime alimentar. 

Na Madeira, é conhecida por pepinela ou pimpinela e faz parte da gastronomia 

local, sendo normalmente cozida com feijão com casca, batatas e maçarocas de milho 

para acompanhar pratos de peixe, normalmente caldeiradas. 

Destaca-se por ser uma fonte de potássio e fornecer vitaminas A e C. O chuchu é 

uma Cucurbitácea, tal como o pepino, as abóboras, o melão e a melancia. Do chuchu 

nada é desperdiçado: podemos consumir as folhas, brotos e raízes da planta, depois de 

devidamente lavados. Os brotos refogados são ricos em vitaminas B e C e sais minerais 

como cálcio, fósforo e ferro. 

 

2.3.3. Goiaba 

 

Figura 2.10. Goiaba. 

 

O fruto é constituído de uma baga, carnoso, casca verde, amarelada ou roxa, com 

superfície irregular, cerca de 8 centímetros de diâmetro. Em seu interior há uma polpa 

rosada, branca ou dourada, contendo dezenas de pequenas sementes duras, mas que 

podem ser ingeridas sem problemas. Somente as variedades de polpas brancas e 

vermelhas são comercializadas. 

Existem duas variedades: a branca, de casca esverdeada e interior amarelo-

esverdeado pálido e a vermelha, de casca amarelada e interior rosado. 

As goiabas são consumidas principalmente in natura ou em forma de doce, 

chamado goiabada. Compotas, geléias e sucos também são comuns. São muito ricas em 
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vitamina C, com de 180 a 300 miligramas de vitamina por 100 gramas de fruta (mais do 

que a laranja ou o limão). 

Essa fruta é utilizada em diferentes produtos derivados, tais como goiabadas, 

doces, compotas, sucos, sorvetes e molhos salgados e agridoces. Conhecida por ter 

muita vitamina C, apresentando a goiaba vermelha níveis dessa vitamina de 4 a 5 vezes 

superiores aos da laranja, possui quantidades razoáveis de vitaminas A e do complexo 

B, além de sais minerais, como cálcio, fósforo e ferro. 

No Brasil, o maior produtor mundial de goiabas vermelhas, são produzidas 

frutas para a indústria (variedades "paluma" e "rica", entre outras) e para consumo in 

natura (variedades "sassaoka" e "pedro sato", entre outras), com a maior parte da 

produção concentrada no estado de São Paulo e no entorno do rio São Francisco 

(Nordeste), na região das cidades Petrolina e Juazeiro. 

 

2.3.4. Banana 

 

 

Figura 2.11. Banana 

 

Banana é uma pseudobaga da bananeira, uma planta herbácea vivaz acaule da 

família Musaceae (género Musa - além do género Ensete, que produz as chamadas 

"falsas bananas"). Banana é o quarto produto alimentar mais produzido no mundo, após 

arroz, trigo e milho. São cultivadas em 130 países.  

Originárias do sudeste da Ásia, são atualmente cultivadas em praticamente todas 

as regiões tropicais do planeta. Vulgarmente, inclusive para efeitos comerciais, o termo 

"banana" refere-se às frutas de polpa macia e doce que podem ser consumidas cruas.  

As bananas formam-se em cachos na parte superior dos "pseudocaules" que 

nascem de um verdadeiro caule subterrâneo (rizoma ou cormo) cuja longevidade chega 
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a 15 anos ou mais. Depois da maturação e colheita do cacho de bananas, o pseudocaule 

morre (ou é cortado), dando origem, posteriormente, a um novo pseudocaule. 

As pseudobagas formam-se em conjuntos (clusters) com até cerca de vinte 

bananas (cada conjunto é uma "penca"). Os cachos de bananas, pendentes na 

extremidade do falso caule da bananeira, podem ter 5 a 20 pencas e podem pesar de 30 a 

50 kg. Cada banana pesa, em média, 125g, com uma composição de 75% de água e 25% 

de matéria seca. Bananas são fonte apreciável de vitamina A, vitamina C, fibras e 

potássio. 

 

2.3.5. Beterraba 

 

Figura 2.12. Beterraba. 

 

A beterraba (género Beta L.) é uma planta herbácea da família das 

Quenopodiáceas, por Cronquist, ou das Amarantáceas, pela APG. O nome é derivado 

do substantivo francês betterave (sendo bette a acelga, e rave nabo). A raiz 

tuberculizada, serve para além do fins culinários, para produção de açúcar (sacarose). 

Também existe uma variante cultivada para alimentação animal. 

A beterraba é rica em açúcares. Destaca-se como uma das hortaliças mais ricas 

em ferro, tanto na raiz quanto nas folhas. Quando em condição natural, a beterraba se 

conserva por até uma semana, se mantida em local fresco e sombreado. A beterraba é 

usada também como combustível alternativo na Europa, na preparação de etanol. 
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2.3.6. Tomate 

 

 

Figura 2.13. Tomate. 

 

O tomate (do náuatle tomatl) é o fruto do tomateiro (Solanum lycopersicum; 

Solanaceae) embora coloquialmente considerado como legume é uma fruta. Originário 

das Américas Central e do Sul, era amplamente cultivado e consumido pelos povos pré-

colombianos, sendo atualmente cultivado e consumido em todo o mundo. 

Popularmente, no entanto, não há consenso entre sua classificação como fruta ou 

legume. O tomate é rico em licopeno e contém vitamina C. 

O consumo do tomate é recomendado pelos nutricionistas por ser um alimento 

rico em licopeno (média de 3,31 mg em 100 gr), vitaminas do complexo A e complexo 

B, e minerais importantes, como o fósforo e o potássio, além de ácido fólico, cálcio e 

frutose. Quanto mais maduro, maior a concentração desses nutrientes. 

O tomate é composto principalmente de água, possuindo aproximadamente 14 

calorias em 100 gramas, somente. Alguns estudos comprovam sua influência positiva 

no tratamento de câncer, pois o licopeno, pigmento que dá cor ao tomate, é considerado 

eficiente na prevenção do câncer de próstata e no fortalecimento do sistema 

imunológico. 

 Estima-se que a produção anual brasileira do tomate seja de três milhões 

de toneladas, dos quais dois milhões de toneladas, ou cerca de 80% da produção no 

Brasil seja para seu consumo in natura, sendo o restante utilizado para o processamento 

de sua polpa, normalmente feito a partir de tomates rasteiros. Os principais estados 

brasileiros, responsáveis por esta produção são Goiás, São Paulo e Minas Gerais. 
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2.3.7. Berinjela 

 

 

Figura 2.14. Berinjela. 

 

A beringela ou berinjela é o fruto da planta Solanum melongena, uma solanaceae 

arbustiva, anual, originária da Índia, considerada de fácil cultivo nos trópicos, e que 

pertence à mesma família do pimentão, que em Portugal é chamado de pimento, da 

batata e do tomate. É sensível ao frio, a geadas e ao excesso de chuva na altura da 

floração. Existem vários tipos desse fruto que se diferenciam pelas suas cores. As mais 

comuns são o vermelho escuro ou roxo, mas pode também ser branca. 

A eficácia da berinjela no tratamento de hipercolesterolémia e no controle do 

colesterol é controversa. Uma pesquisa realizada no Instituto de Biociências da UNESP 

de Botucatu - São Paulo teria mostrado que a berinjela pode reduzir até 30% as taxas do 

colesterol.  

Por ser essa fruta rica em proteínas, vitaminas (A, B1, B2, B5, C), minerais 

(cálcio, fósforo, ferro, potássio, magnésio) e alcalóides, que actuam diminuindo a 

pressão sanguínea, prevenindo a arterosclerose, os naturalistas recomendam o seu 

consumo para prevenir alguns males referentes ao fluxo sanguíneo. Também é 

recomendada nos casos de artrite, apresentando bons resultados na gota e no 

reumatismo, bem como na diabetes e nas inflamações da pele em geral. 

É também muito digestiva, nutritiva e laxante, por esse motivo é indicada nos 

casos de desnutrição, indigestão e prisão de ventre. O consumo da berinjela está 

também indicado para problemas do fígado e do estômago. 
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2.3.8. Quiabo 

 

Figura 2.15. Quiabo. 

 

O quiabo (Abelmoschus esculentus) é uma planta da família da malva 

(Malvaceae). O seu fruto é uma cápsula fibrosa cheia de sementes brancas redondas, 

muito utilizado em culinária antes da maturação. 

De origem africana e trazido para o Brasil juntamente com os escravos, o quiabo 

é um exemplo de uso de alimentos da cultura brasileira. Sua presença compõe pratos 

típicos regionais, como o Caruru - quiabo cozido com camarão seco - ou mesmo na 

culinária mineira, com o Frango com Quiabo e o Refogado de Carne com Quiabo. 

Os quiabos têm forma de cápsulas, são verdes e peludos e apresentam um tipo de 

goma viscosa. Rico em Vitamina A é importante para a visão, pele e mucosas em geral. 

Se por um lado a vitamina A exerce as funções já mencionadas, além de proteger 

o fígado, a vitamina B1 é decisiva para o bom funcionamento do sistema nervoso, a 

vitamina B2 é importante para o crescimento, principalmente na adolescência. 

Segundo o Dr. Ernest Schneider, autor do livro A Cura e a Saúde pelos 

Alimentos, editado pela Casa Publicadora Brasileira. Fruto de fácil digestão é 

recomendado para pessoas com problemas digestivos.É eficaz contra infecções dos 

intestinos, bexiga e rins. 
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2.3.9. Maxixe 

 

Figura 2.16. Maxixe. 

É uma planta rasteira ou trepadeira anual e de clima quente (26C-28C). Seus 

frutos comestíveis tem casca verde, são ovalados e possuem pequenos espinhos moles e 

não pontiagudos. Suas sementes são achatadas. É da família das Cucurbitaceae, algo 

semelhante ao pepino porém menos macio. 

O maxixe é uma curcubitácia de origem africana. Foi trazida pelos negros banto 

para a América e introduzida no Brasil. No Brasil, é largamente consumido nas regiões 

nordeste e norte na culinária popular. São comuns os ensopados, as muquecas e cozidos. 

Pode ser também recheado, como na culinária de origem árabe. 

O maxixe é uma planta riquíssima em Zinco, sendo muito útil para evitar 

problemas na próstata, na diminuição dos depósitos de colesterol, na cicatrização de 

ferimentos interos e externos. É emoliente, catártica, hidragoga, anti-helmíntica, 

antiemiética e anti-hemorroidal. 

 

2.3.10. Pepino 

 

 

Figura 2.17.  Pepino 



25 
CAPÍTULO II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O pepino é o fruto do pepineiro (Cucumis sativus), que se come geralmente em 

forma de salada. São lianas (trepadeiras) anuais de folhas lobadas e flor amarela. 

O pepino é originário das regiões montanhosas da Índia e apropriado para o 

plantio em regiões tropicais e temperadas. Tem sido cultivado desde a Antiguidade na 

Ásia, África e Europa. Foi trazido para a América por Cristóvão Colombo. A espécie 

apresenta grande variação, entre os inúmeros cultivares, quanto a tamanho, forma, cor 

dos frutos, sabor e características vegetativas.  

É utilizado normalmente cru em forma de salada ou picles. Também é usado 

cozido e recheado, em refogados, e em sopas quentes ou fria.  

Aproximadamente 95 % do pepino é composto por água, sendo, entretanto, rico 

em fibras, daí a sua importância para o sistema digestivo. Possui baixo teor de calorias e 

contém pequenas quantidades de vitamina C e folato.  

Esta planta é um ótimo tônico para o fígado, rins e vesícula, e dá força aos 

cabelos e unhas, pelo seu alto teor de sílica e flúor. É um eficiente diurético natural e 

ajuda a controlar a alta pressão arterial. Pode ser utilizado também nas enfermidades dos 

dentes e das gengivas. É indicado para amenizar dores de garganta. 

 

2.3.11. Cebola 

 

 

Figura 2.18. Cebola. 

 

Cebola é o nome popular da planta cujo nome científico é Allium cepa, Lineu. 

Em sistemas taxonómicos mais antigos, pertencia à família das Liliáceas e subfamília 

das Alioídeas - taxonomistas mais recentes incluem-na na família das Alliaceae. O 

termo refere-se, também ao seu bolbo (bulbo, no Brasil) constituído por folhas 
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escamiformes, em camadas. As suas flores estão dispostas em umbela. As plantas 

jovens, com o bolbo pouco desenvolvido e sem flor, são chamadas também de cebolo. 

A cebola teve origem no centro da Ásia, e caminhando para o ocidente, atingiu a 

Pérsia de onde se irradiou para a África e por todo continente europeu. Daí foi trazida 

para as Américas, pelos seus primeiros colonizadores. No Brasil a introdução da cebola 

se deu principalmente através do Rio Grande do Sul, se espalhando por todo o país. 

Apresenta atividades antioxidante, cardiovascular, antiinflamatória, antitumoral, 

imunológica, antiviral e Efeitos na formação de catarata em diabetes e no lúpus 

eritematoso sistêmico. 
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Os processos de fabricação e montagem do secador alternativo de baixo custo 

proposto apresentam-se descritos a seguir: 

1. Retirada dos componentes eletrônicos e fiação da sucata da luminária; 

 

2. Retirada das testas da luminária para circulação de ar, utilizando arco de 

serra; 

 
 

3. Colocação do material compósito para isolar termicamente a luminária; 

 

4. Colocação da unidade de secagem produzida ao sol para retirada da água do 

material compósito; 

 
 

5. Pintura do secador com tinta esmalte sintético preto fosco; 

 

6. Corte dos segmentos de vidro plano transparente de 3mm, utilizando 

ferramenta de diamante profissional; 

 
 

7. Colocação de lâminas de vidro sobre a superfície interna do fundo da 

luminária para colocação das frutas; 

 

8. Colocação do vidro de cobertura da unidade de secagem produzida; 

 
 

9. Colocação das unidades de secagem em um suporte com inclinação de 

15,5°C.  

 

 A Figura 3.2 apresenta algumas etapas do processo de fabricação e montagem 

do modelo de secador proposto. 
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Figura 3.2. Sucata de luminária intermediária utilizada para a fabricação do 

modelo de secador proposto. 

 

O secador proposto foi ensaiado para secagem direta de tomate, banana, goiaba, 

quiabo, cenoura, beterraba, pepino, cebola, maxixe, chuchu e berinjela, em regime de 

convecção natural, sendo levantados dados de radiação solar global, umidade relativa do 

ar, temperatura ambiente e massas inicial e final de três amostras, localizadas próximas 

à entrada, no meio e próximas à saída do secador.   

As massas das amostras foram verificadas a cada hora decorrida de secagem. Se 

o produto a ser seco não atingia sua plena secagem em um dia, o produto era retirado e 

colocado num dissecador para a manutenção da umidade e continuação da secagem no 

dia seguinte. Foram medidas também as massas inicial e final de cada carga de produto 

posto a secar e o tempo de secagem de cada produto.  
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Determinou-se o tempo de secagem para cada tipo de produto secado (COSTA, 

2008; NETO, 2008; SOUZA et al, 2007).  O sistema de secagem proposto em teste 

encontra-se na Figura 3.3. 

A radiação solar global, a umidade relativa do ar e a temperatura ambiente foram 

medidas por uma central meteorológica DAVIS Weather Envoy, instalada no 

LMHES/UFRN, que faz aquisição e envia para um computador a cada minuto.    

 

 

Figura 3.3. Secadores solares propostos, em teste ( 1 - luminária menor, 2 -  luminária 

intermediária e 3 - luminária maior). 

 

Dois parâmetros são fundamentais na secagem de quaisquer produtos; a massa 

de água inicial e a massa de águia final pretendida. Se a finalidade do produto seco for a 

produção de farinha, a massa do produto seco deve ser correspondente à massa seca, 

com percentual de massa de água ou sem a presença de água.  

Em relação ao percentual residual de massa de água, a literatura solar de 

secagem aponta uma faixa de valor de 15% a 20%. A Tabela 3.1. apresenta os 

percentuais de massa de água presentes nos produtos que foram testados, chamados de 

umidade inicial dos produtos. 
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Tabela 3.1. Percentuais de massa de água presentes nos produtos que testados. 

PRODUTO MASSA DE ÁGUA IN NATURA 

(%) 

Tomate 94 - 96 

Banana 75 

Goiaba 85 

Quiabo 89 - 92 

Cenoura 80 - 85 

Beterraba 85 - 90 

Pepino 95 - 97 

Cebola 89 - 92 

Maxixe 94 

Chuchu 90 

Berinjela 90 - 94 

 

A eficiência da secagem pode ser avaliada por duas vertentes: o secador solar e o 

processo de secagem. A eficiência do secador solar está relacionada a dois parâmetros 

fundamentais: o rendimento térmico e a perda térmica do secador. A eficiência do 

processo de secagem pode ser avaliada também por dois parâmetros: as umidades 

relativas de entrada e saída do ar e as massas inicial e final da carga a ser secada e a 

massa inicial de água do produto posto a secar. A seguir, faz-se uma abordagem de 

como determinar as eficiências do secador solar proposto e do processo de secagem. 

 

3.1. Avaliação do desempenho do coletor 

Os parâmetros que melhor caracterizam a eficiência térmica de um coletor solar 

são o rendimento térmico, a potência perdida e o coeficiente global de perdas.  

 

3.1.1. Coeficiente global de perdas 

A placa coletora, após receber radiação, se aquece, surgindo, em consequência, 

um gradiente de temperatura entre a mesma e o ar ambiente, fazendo com que parte da 

energia captada flua do coletor para a atmosfera, que se constitui nas perdas térmicas do 

coletor. O parâmetro que engloba todas essas perdas é o coeficiente global de perdas 
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(Uloss), que pode ser determinado por três métodos distintos. Utilizar-se-á, neste 

trabalho, o método da Perda Térmica (DUFFIE, 1991; SOUZA, 2007). 

Esse método consiste na determinação do coeficiente global de perda térmica, 

através do conhecimento dos parâmetros: potência absorvida pelo coletor (Pabs.); 

potência transferida ao fluido de trabalho (Pu); temperatura temperatura ambiente (Ta); 

da área do coletor (A); da vazão mássica (m); do calor média de placa (Tpm) e 

específico do fluido (cp) e da diferença de temperatura do fluido obtida no sistema (∆T), 

conforme as equações (3.1) a (3.4). 

 

ΑΙ= ... pvabsP ατ                                                                                             (3.1) 

∆Τ=
•

.. pu cmP                                                                         (3.2) 

uabsp PPP −=                                                                         (3.3) 

).( apm

p

TTA

P

lossU
−

=                                                                                                                (3.4) 

 

3.1.2. Cálculo do rendimento térmico  

A razão entre a potência entregue pelo sistema e a potência disponível ao mesmo 

define, termodinamicamente, rendimento. 

O rendimento térmico de um secador solar é expresso em função da potência útil, 

da radiação solar, de sua área, da vazão, e do calor específico do fluido e sofre 

influência, inclusive, da quantidade de coberturas transparentes. 

Duffie e Beckman, em 1991, apresentaram a equação (3.5) para o cálculo do 

rendimento de um secador solar, para um determinado período de tempo: 

 

ΙΑ
= .

uP

tη        (3.5) 

Onde: 

Pu = potência entregue pelo sistema 

A = área do secador 

I = radiação solar global 
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3.1.3. Eficiência do processo de secagem 

A eficiência do processo de secagem pode ser avaliada através das umidades do 

ar no processo de secagem ou das massas do produto a ser seco. As equações (3.6) e 

(3.7) apresentam os parâmetros necessários a essas determinações. A massa de líquido é 

função do percentual de umidade de cada produto in natura. 
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CAPÍTULO IV - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram realizados testes com o sistema de secagem de exposição direta em 

convecção natural para a secagem de tomate, cenoura, berinjela, quiabo, banana, e 

goiaba. O quiabo foi colocao inteiro, ad banana cortada ao meio longitudinalmente e os 

outros produtos foram cortados em fatias transversais de 10 mm. 

A Tabela 4.1 apresenta os resultados da secagem do tomate. O percentual de 

massa úmida do tomate correspondeu a 95,0%. A massa total do tomate foi de 730,5 g.   

 

Tabela 4.1. Variação da massa das amostras de tomate na secagem solar. 

TEMPO 
(hora) 

mA1 

(g) 
PhA1 
(%) 

PA1 

(%) 
mA2 

(g) 
P A2 

(%) 
PhA2 
(%) 

mA3 

(g) 
PA3 

(%) 
PhA3 
(%) 

Urel  
(%) 

I 

(W/m²) 

11:30 40,9 0 0 44,3 0 0 40,9 0 0 60 1113 
12:30 29,2 28,6 28,6 34,4 24,6 22,3 27,9 31,8 31,8 61 1065 
13:30 23,1 20,9 43,5 26,5 40,2 23,0 21,7 46,9 22,2 59 918 
14:30 15,9 31,2 61,1 22,6 45,0 14,7 17,6 57,0 18,9 59 707 
08:00            
09:00 14,1 11,3 65,5 15,7 64,5 30,5 10,8 73,6 38,6 65 844 
10:00 11,5 18,4 71,9 12,8 71,1 18,5 8,1 80,2 25,0 63 1125 
11:00 7,9 31,3 80,7 8,6 80,6 32,8 4,5 88,7 44,4 49 1083 
12:00 5,9 25,3 85,6 6,1 86,2 29,1 3,0 92,7 33,3 49 1081 
13:00 3,2 45,8 92,2 2,8 93,7 54,1 2,0 95,1 33,3 50 935 

 
A perda de massa total para as três amostras foi superior a 90%, sendo a amostra 

3 a que mais sofreu redução. Em relação a massa inicial as amostras  1 , 2 e 3 ficaram 

com percentuais de 7,8%, 6,3% e 4,9%, respectivamente. O percentual de massa de 

água final correspondeu a 3,1%, 1,9% e 0% para as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, 

ficando abaixo do pretendido, em torno de 15 a 20,0%. A Figura 4.1 mostra o 

comportamento da perda de massa das amostras de tomate. 

A perda de massa carga total do tomate foi de 85,8%, com massa de produto 

final de 103,9 g, que correspondeu a um percentual de massa de água de 15,0%, 

obtendo-se, portanto, uma perda de massa úmida de 80,0%.  

Percebeu-se que a amostra 3, situada próxima a saída do secador é a que 

apresenta um maior percentual de massa perdida, o que evidencia a não saturação do ar 

circulante no secador. O tempo total de secagem para o tomate, na carga testada, ficou 

em torno de oito horas e está compatível com os tempos de secagem apontados pela 

literatura para o tomate entre 8 e 10 horas.  
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Figura 4.1. Perda de massa das amostras do tomate na secagem solar. 

 
Com relação a perda de massa horária das amostras percebe-se a não ocorrência 

da saturação do ar circulante no secador e que houve uma significativa perda mesmo no 

período final de secagem, o que demonstra a eficiência do secador proposto. A perda 

horária média para as amostras 1, 2 e 3, correspondeu a respectivamente 26,6, 28,1 e 

30,9%. 

A umidade relativa do ar apresentou valor médio em torno de 57,2% e a 

radiação solar global em torno de 985,7W/m², registrados na Estação Meteorológica do 

LMHES/UFRN. 

A eficiência horária do processo de secagem pode ser determinada pelo 

conhecimento das massas inicial, final e de água inicial das amostras. A Tabela 4.2 

apresenta os rendimentos do processo de secagem dos tomates. 

 

Tabela 4.2. Rendimentos horários do processo de secagem de tomate. 
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TEMPO mi mf ηpA1 mi mf η pA2 mi mf η pA3 
(hora) (g) (g) (%) (g) (g) (%) (g) (g) (%) 

11:30-12:30 40,9 29,2 30,1 44,3 34,4 23,5 40,9 27,9 33,5 
12:30-13:30 29,2 23,1 15,7 34,4 26,5 18,8 27,9 21,7 16,0 
13:30-14:30 23,1 17,9 13,4 26,5 22,6 9,3 21,7 17,6 10,6 
08:00-09:00 17,9 14,1 9,8 22,6 15,7 16,4 17,6 10,8 17,5 
09:00-10:00 14,1 11,5 6,7 15,7 12,8 6,9 10,8 8,1 6,9 
10:00-11:00 11,5 7,9 9,3 12,8 8,6 10,0 8,1 4,5 9,3 
11:00-12:00 7,9 3,2 12,1 8,6 6,1 5,9 4,5 3 3,9 
12:00-13:00 5,9 3,2 6,9 6,1 2,8 7,8 3 2 2,6 
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 As eficiências do processo de secagem apresentaram comportamento muito 

parecido para as três amostras, o que evidencia a não ocorrência de saturação do ar 

circulante no secador. O secador foi capaz de propiciar a retirada de umidade nas três 

amostras para os três pontos de colocação das mesmas. Nesse processo a amostra 

situada na saída do secador foi a que apresentou maior eficiência perda de massa, 38,9g, 

seguida da amostra colocada no meio do secador, com perda equivalente a 38,2g e da 

amostra colocada na entrada do secador com perda igual a 35,0g.  

 
Após secos os tomates foram usados para a obtenção de uma conserva a base de 

azeite de oliva, orégano, vinagre balsâmico e pimenta ralada. Outro produto obtido com 

os tomates secos foi uma farinha através de um processo de trituração dos tomates 

utilizando um liquidificador doméstico. Os tomates secos e os produtos produzidos 

encontram-se mostrados na Figura 4.2. 

 
 

Figura 4.2. Produtos produzidos a partir dos tomates após secos. 

 

A Tabela 4.3 apresenta os resultados da secagem da berinjela.  O percentual de 

umidade da berinjela correspondeu a 93%. A massa total da carga de berinjela foi de 

455,4 g.  
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Tabela 4.3. Variação da massa das amostras na secagem da berinjela.  
 

TEMPO 
(hora) 

mA1 

(g) 
PhA1 
(%) 

PA1 

(%) 
mA2 

(g) 
PhA2 
(%) 

P A2 

(%) 
mA3 

(g) 
PhA3 
(%) 

PA3 

(%) 
Urel 
(%) 

I 

(W/m²) 

11:30 34,9 0 0 28,1 0 0 29,1 0 0 60 1100 
12:30 22,7 35 35 23,9 14,9 14,9 22,9 21,3 21,3 61 1045 
13:30 18,7 17,6 46,4 18,8 21,3 33 17,9 21,8 38,5 60 923 
14:30 16,9 9,6 51,6 16,4 12,8 41,6 15,3 14,5 47,4 60 712 
08:00            
09:00 12,1 28,4 65,3 11,5 29,9 59 10,3 32,6 64,6 63 834 
10:00 10,5 13,2 69,9 9,7 15,6 65,5 8,7 15,5 70,1 60 1118 
11:00 8,3 21 76,2 5,1 47,4 89,0 6,1 30,0 79,0 50 1054 
12:00 6,8 18,1 80,5 3,1 39,2 91,4 4,7 22,9 83,8 49 1065 
13:00 3,5 48,5 90 2 35,5 92,9 2,6 44,6 91 49 912 
 

A perda de massa para as três amostras foi superior a 90,0%, sendo a amostra 2 

a que mais sofreu redução de massa. Em relação a massa inicial as amostras  1 , 2 e 3 

ficaram com percentuais de 12,9%, 0 % e 1,8%, respectivamente. 

 O percentual de massa de água final correspondeu a 4,6%, 1,9% e 0% para as 

amostras 1, 2 e 3, respectivamente, ficando bem abaixo do geralmente pretendido que é 

em torno de 15 a 20,0%. A Figura 4.3 mostra o comportamento assumido pela perda de 

massa das amostras de berinjela.  

No que diz respeito a carga total do berinjela, correspondente a 455,4 g,  a perda 

de massa correspondeu a 89,0%, com massa de produto final de 50,2 g, que 

correspondeu a um percentual de massa de água correspondente a 4,3%. A literatura 

aponta um percentual de massa úmida em torno de 7,0% no produto final desidratado.  

O tempo total de secagem para a berinjela, na carga testada, ficou em torno de 

oito horas e a literatura não aponta o tempo de secagem para esse produto.  

 
 

Figura 4.3. Perda de massa das amostras de berinjela na secagem. 
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Com relação a perda de massa horária nota-se a não ocorrência da saturação do 

ar no secador e que houve uma significativa perda de massa mesmo no período final de 

secagem, o que demonstra a eficiência do secador proposto.  

A perda horária média para as amostras 1, 2 e 3, correspondeu a respectivamente 

23,9, 27,1 e 25,4%. A amostra que apresentou uma maior perda de massa média horária 

foi a amostra 2, embora a perda de massa tenha ficado praticamente num mesmo nível 

para as três ensaiadas. 

A umidade relativa do ar apresentou valor médio em torno de 56,9% e a radiação 

solar global em torno de 973,7W/m². 

A eficiência do processo de secagem pode ser determinada para cada hora de 

secagem através do conhecimento das massas inicial, final e de água inicial das 

amostras. A Tabela 4.4 apresenta os resultados dos rendimentos do processo de 

secagem para o período de ensaiado da berinjela.  

 
Tabela 4.4. Rendimentos horários do processo de secagem de berinjela. 

 
As eficiências do processo de secagem apresentaram comportamento muito 

parecido para as três amostras, o que evidencia a não ocorrência de saturação do ar 

circulante no secador. O secador foi capaz de propiciar a retirada de umidade nas três 

amostras para os três pontos de colocação das mesmas.  

Nesse processo a amostra situada na entrada do secador foi a que apresentou 

maior perda de massa, 31,4g, seguida da amostra colocada na saída do secador, com 

perda equivalente a 27,5g e da amostra colocada no meio do secador com perda de 

26,1g.  

TEMPO mi mf η pA1 mi mf η pA2 mi mf η pA3 
(hora) (g) (g) (%) (g) (g) (%) (g) (g) (%) 

11:30-12:30 34,9 22,7 37,6 28,1 23,9 16,1 29,1 22,9 22,9 
12:30-13:30 22,7 18,7 12,3 23,9 18,8 19,5 22,9 17,9 18,5 
13:30-14:30 18,7 16,9 5,5 18,8 16,4 9,2 17,9 15,3 9,6 
08:00-09:00 16,9 12,1 14,8 16,4 11,5 18,8 15,3 10,3 18,5 
09:00-10:00 12,1 10,5 4,9 11,5 9,7 6,9 10,3 8,7 5,9 
10:00-11:00 10,5 8,3 6,8 9,7 5,1 17,6 8,7 6,1 9,6 
11:00-12:00 8,3 6,8 4,6 5,1 3,1 7,7 6,1 3 11,5 
12:00-13:00 6,8 3,5 10,2 3,1 2 4,2 3 2,6 1,5 
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Após a secagem da berinjela foi produzida farinha de berinjela pelo processo de  

trituração utilizando-se um liquidificador tipo residencial. A berinjela seca encontra-se 

mostrada na Figura 4.4 e a farinha produzida na Figura 4.5.  

 

 

Figura 4.4. Berinjela após processo de secagem. 

 

 
 

Figura 4.5. Farinha de berinjela produzida após secagem no secador solar proposto. 
 

 
 A Tabela 4.5 apresenta os resultados dos parâmetros de secagem para a cenoura. 

O percentual de umidade da cenoura correspondeu a 85,0 %. A massa total do produto a 

secar foi de 287,7 g.  
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Tabela 4.5. Variação da massa das amostras de cenoura na secagem solar. 

TEMPO 
(Hora) 

mA1 

(g) 
PhA1 
(%) 

PA1 

(%) 
mA2 

(g) 
PhA2 
(%) 

P A2 

(%) 
mA3 

(g) 
PhA3 
(%) 

PA3 

(%) 
Urel 
(%) 

I 

(W/m²) 

11:00 30,4 0 0 28,2 0 0 29,1 0 0 61 979 
12:00 22,9 24,7 24,7 20,2 28,4 28,4 19,8 31,9 31,9 61 1037 
13:00 19,0 17,0 37,5 14,8 26,7 47,5 14,1 28,7 51,5 59 1014 
14:00 16,0 15,8 47,4 13,3 10,1 52,8 12,7 9,9 56,3 59 603 
08:00            
09:00 14,4 10,0 52,6 10,5 21,0 62,8 9,8 22,8 66,3 65 893 
10:00 12,1 16,0 60,2 8,8 16,2 68,8 7,9 19,4 72,8 63 1014 
11:00 10,5 13,2 65,5 7,5 14,8 73,4 6,2 21,5 78,7 49 1098 
12:00 8,1 22,9 73,4 6,6 12,0 76,6 5,6 9,7 79,7 49 1110 
13:00 6,9 14,8 77,3 6,0 9,1 78,7 5,1 8,9 82,5 50 968 
14:00 5,6 18,8 81,6 5,0 16,6 82,3 4,6 9,8 84,2 62 623 

 
A perda de massa para as três amostras foi superior a 80,0%, sendo a amostra 3 

a que mais sofreu redução de massa. Em relação a massa inicial as amostras  1 , 2 e 3 

ficaram com percentuais de 18,4%, 17,7 % e 15,8%, respectivamente.  

O percentual de massa de água final correspondeu a 3,9%, 2,8% e 1,0% para as 

amostras 1, 2 e 3, respectivamente, ficando bem abaixo do geralmente pretendido que é 

em torno de 15 a 20,0%. A Figura 4.6 mostra o comportamento assumido pela perda de 

massa das amostras de cenoura.  

No que diz respeito a carga total de cenoura, correspondente a 287,7 g,  a perda 

de massa correspondeu a 82,6%, com massa de produto final de 50,5 g, que 

correspondeu a um percentual de massa de água correspondente a 3,0%. A literatura de 

aponta um percentual de massa úmida em torno de 10,0% no produto final desidratado.  

O tempo total de secagem para a cenoura, na carga testada, ficou em torno de 

nove horas e a literatura não aponta o tempo de secagem para esse produto.  

 

 
 

Figura 4.6. Perda de massa das amostras de cenoura na secagem solar. 
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No tocante a perda de massa horária percebe-se a não ocorrência da saturação do 

ar no secador e que houve uma significativa perda de massa mesmo no período final de 

secagem, o que demonstra a eficiência do secador proposto.  

A perda horária média para as amostras 1, 2 e 3, correspondeu a respectivamente 

17,0, 17,2 e 18,1 %. A amostra que apresentou uma maior perda de massa média horária 

foi a amostra 3, embora a perda de massa tenha ficado praticamente num mesmo nível  

A umidade relativa do ar apresentou valor médio em torno de 57,8% e a 

radiação solar global em torno de 933,9W/m². 

A eficiência do processo de secagem pode ser determinada para cada hora de 

secagem através do conhecimento das massas inicial, final e de água inicial das 

amostras. A Tabela 4.6 apresenta os resultados dos rendimentos do processo de 

secagem para o período de ensaiado dos tomates. 

 

Tabela 4.6. Rendimentos horários do processo de secagem de cenoura. 
 

  TEMPO mi mf η pA1 mi mf η pA2 mi mf η pA3 
(hora (g) (g) (%) (g) (g) (%) (g) (g) (%) 

11:00-12:00 30,4 22,9 29,0 28,2 20,2 33,4 29,1 19,8 37,6 
12:00-13:00 22,9 19 15,1 20,2 14,8 22,5 19,8 14,1 23,0 
13:00-14:00 19 16 11,6 14,8 13,3 6,3 14,1 12,7 5,7 
08:00-09:00 16 14,4 6,2 13,3 10,5 11,7 12,7 9,8 11,7 
09:00-10:00 14,4 12,1 8,9 10,5 8,8 7,1 9,8 7,9 7,7 
10:00-11:00 12,1 10,5 6,2 8,8 7,5 5,4 7,9 6,2 6,9 
11:00-12:00 10,5 8,1 9,3 7,5 6,6 3,8 6,2 5,6 2,4 
12:00-13:00 8,1 6,9 4,6 6,6 6 2,5 5,6 5,1 2,0 
13:00-14:00 6,9 5,6 5,0 6 5 4,2 5,1 4,6 2,0 

 

As eficiências do processo de secagem apresentaram comportamento muito 

parecido para as três amostras, o que evidencia a não ocorrência de saturação do ar 

circulante no secador. O secador foi capaz de propiciar a retirada de umidade nas três 

amostras para os três pontos de colocação das mesmas, deixando-as com percentuais de 

massa de água pouco significativos.  

Nesse processo a amostra situada na entrada do secador foi a que apresentou 

maior perda de massa, 24,8g, seguida da amostra colocada na saída do secador, com 

perda equivalente a 24,5g e da amostra colocada no meio do secador com perda igual a 
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23,1g, Porém a perda de massa foi praticamente idêntica para as três amostras. A Figura 

4.7 mostra a cenoura sendo secada no secador solar proposto. 

 

Figura 4.7. Cenoura em processo de secagem solar. 

 

A Tabela 4.7 apresenta os resultados dos parâmetros de secagem para de quiabo. 

O percentual de umidade do quiabo correspondeu a 90%. A massa total do produto a 

secar foi de 152,7 g.  

 

Tabela 4.7. Variação da massa das amostras de quiabo na secagem solar. 

TEMPO 
(hora 

mA1 PhA1 PA1 mA2 PhA2 P A2 mA3 PhA3 PA3 Urel  I 

(g) (%) (%) (g) (%)  (%) (g) (%) (%) (%) (W/m²) 

11:00 17,9 0 0 12,9 0 0 22,1 0 0 61 979 
12:00 13,7 23,5 23,5 8,8 31,8 31,8 16,8 24 24 61 1037 
13:00 10,1 26,3 43,6 5,3 39,8 58,9 11,4 32,1 48,4 59 1014 
14:00 8,8 12,9 50,8 4,6 13,2 64,3 10,2 10,5 53,8 59 603 
09:00 7,5 14,8 58,1 3,5 23,9 72,8 8,7 14,7 60,6 65 893 
10:00 6 20,0 66,5 2,3 34,3 82,2 6,2 28,7 71,9 63 1014 
11:00 5,5 8,3 69,3 2 13,0 84,5 5,2 16,1 76,5 49 1098 
12:00 4,9 10,9 72,6 1,8 10,0 86 4,6 11,5 79,2 49 1110 
13:00 4,3 12,2 76 1,5 16,7 88,4 3,9 15,2 82,4 50 968 
14:00 3,4 20,9 81 1,3 13,3 92,2 3,3 15,4 85,1 62 623 

 
 

A perda de massa para as três amostras foi superior a 80%, sendo a amostra 2 a 

que mais sofreu redução, em função de sua menor massa. Em relação a massa inicial as 

amostras 1, 2 e 3 ficaram com percentuais de 19,0%, 7,8% e 14,9%, respectivamente.  

O percentual de massa de água final correspondeu a 9,9%, 0% e 5,5% para as 

amostras 1, 2 e 3, respectivamente, ficando bem abaixo do geralmente pretendido que é 

em torno de 15 a 20,0%. A amostra 2 não apresentou, portanto percentual de água, 
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reduzindo-se a massa seca. A Figura 4.8 mostra o comportamento assumido pela perda 

de massa das amostras de cenoura.  

No que diz respeito a carga total de quiabo, correspondente a 152,7 g,  a perda 

de massa  correspondeu a 83,4%, com massa de produto final de 25,3 g, que 

correspondeu a um percentual de massa de água de 7,3%, obtendo-se, portanto, uma 

perda de massa úmida de 82,7%. Não há dados na literatura especializada em 

desidratação de alimentos sobre a massa úmida final do quiabo. 

O tempo total de secagem para o quiabo, na carga testada, ficou em torno de 

nove horas e a literatura não aponta o tempo de secagem para esse produto.  

 

 
 

Figura 4.8. Perda de massa das amostras de quiabo na secagem solar. 

 
 

Mais uma vez percebe-se a não ocorrência da saturação do ar no secador e que 

houve uma significativa perda de massa mesmo no período final de secagem, o que 

demonstra a eficiência do secador proposto.  A perda horária média para as amostras 1, 

2 e 3, correspondeu a respectivamente 16,6 21,8 e 18,7 %. A amostra que apresentou 

uma maior perda de massa média horária foi a amostra 2. 

A umidade relativa do ar apresentou valor médio em torno de 57,8% e a 

radiação solar global em torno de 933,9W/m². 

A eficiência do processo de secagem pode ser determinada para cada hora de 

secagem através do conhecimento das massas inicial, final e de água inicial das 
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amostras. A Tabela 4.8 apresenta os resultados dos rendimentos do processo de 

secagem para o período de ensaiado dos quiabos.  

 
Tabela 4.8. Rendimentos horários para as amostras do processo de secagem de quiabo. 

 
As eficiências do processo de secagem apresentaram comportamento muito 

parecido para as três amostras, o que evidencia a não ocorrência de saturação do ar 

circulante no secador. O secador foi capaz de propiciar a retirada de umidade nas três 

amostras para os três pontos de colocação das mesmas, deixando-as com percentuais de 

massa de água pouco significativos. 

Nesse processo a amostra situada na saída do secador foi a que apresentou maior 

perda de massa, 18,8g, seguida da amostra colocada na entrada do secador, com perda 

equivalente a 14,5g e da amostra colocada no meio do secador com perda igual a 11,4g. 

O comparativo entre as eficiências ficou um pouco prejudicado em função da 

significativa diferença entre as massas iniciais das amostras. A Figura 4.9 mostra o 

quiabo em processo de secagem no secador estudado. 

 

 

 

Figura 4.9. Quiabo em processo de secagem no secador estudado. 

TEMPO mi mf η pA1 mi mf η pA2 mi mf η pA3 
(hora) (g) (g) (%) (g) (g) (%) (g) (g) (%) 

11:00 - 12:00 17,9 13,7 26,1 12,9 8,8 35,3 22,1 16,8 26,6 
12:00 - 13:00 13,7 10,1 22,3 8,8 5,3 30,1 16,8 11,4 27,1 
13:00 - 14:00 10,1 8,8 8,1 5,3 4,6 6,0 11,4 10,2 6,0 
08:00 - 09:00 8,8 7,5 8,1 4,6 3,5 9,5 10,2 8,7 7,5 
09:00 - 10:00 7,5 6 9,3 3,5 2,3 10,3 8,7 6,2 12,6 
10:00 - 11:00 6 5,5 3,1 2,3 2 2,6 6,2 5,2 5,0 
11:00 - 12:00 5,5 4,9 3,7 2 1,8 1,7 5,2 4,6 3,0 
12:00 - 13:00 4,9 4,3 3,7 1,8 1,5 2,6 4,6 3,9 3,5 
13:00 - 14:00 4,3 3,4 5,6 1,5 1,3 1,7 3,9 3,3 3,0 
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A Tabela 4.9 apresenta os resultados dos parâmetros de secagem para de goiaba. 

O percentual de umidade da goiaba correspondeu a 85%. A massa total do produto a 

secar foi de 187,2 g.  

 

Tabela 4.9. Variação da massa das amostras de goiaba na secagem solar.  

TEMPO 
(hora) 

mA1 PhA1 PA1 mA2 PhA2 P A2 mA3 PhA3 PA3 Urel I 

(g) (%) (%) (g) (%) (%) (g) (%) (%) (%) (W/m²) 
11:00 36,6 0 0 32,1 0 0 43,7 0 0 61,0 979 
13:00 29 20,8 20,8 24,5 23,7 23,7 34,4 21,3 21,3 59,0 1014 
15:00 25,4 12,4 30,6 20,9 14,7 34,9 29,3 14,8 33 59,0 603 
09:00 19,3 24,0 47,3 14,8 29,2 53,9 21,2 27,6 51,5 65,0 893 
10:00 16,8 13,0 54 12,8 13,5 60,1 18,3 13,7 58,1 63,0 1014 
11:00 15 10,7 59 11,2 12,5 65,1 16 12,6 63,4 49,0 1098 
13:00 13,1 12,7 64,2 9,3 17,0 71 13,3 16,9 69,6 50,0 968 
15:00 11,6 11,5 68,3 8,2 11,8 74,4 11,5 13,5 73,7 62,0 623 

 

A perda de massa para as três amostras foi superior a 70%, sendo a amostra 2 a 

que mais sofreu redução, em função de sua menor massa. Em relação a massa inicial as 

amostras  1 , 2 e 3 ficaram com percentuais de massa de 31,7%, 25,5% e 26,3% 

respectivamente.  

O percentual de massa de água final correspondeu a 19,3%, 12,5% e 13,2% para 

as amostras 1, 2 e 3, respectivamente. O percentual de massa final ficou abaixo do 

geralmente pretendido que é em torno de 20,0%. A Figura 4.10 mostra o 

comportamento assumido pela perda de massa das amostras de goiaba.  

No que diz respeito a carga total de goiaba, correspondente a 357,7 g,  a perda 

de massa  correspondeu a 77,7%, com massa de produto final de 79,9 g, que 

correspondeu a um percentual de massa de água de 8,6%, obtendo-se, portanto, uma 

perda de massa úmida de 91,4%. O tempo total de secagem para a goiaba, na carga 

testada, ficou em torno de dez horas e a literatura não aponta o tempo de secagem para 

esse produto.  
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Figura 4.10. Perda de massa das amostras da goiaba na secagem solar. 
 

Observa-se a não ocorrência da saturação do ar circulante no secador e que 

houve uma significativa perda de massa mesmo no período final de secagem, o que 

demonstra a eficiência do secador proposto.  A perda horária média para as amostras 1, 

2 e 3, correspondeu a respectivamente 26,6, 28,1 e 30,9%. 

A umidade relativa do ar apresentou valor médio em torno de 57,2% e a radiação 

solar global em torno de 985,7 W/m². 

A eficiência do processo de secagem pode ser determinada para cada hora de 

secagem através do conhecimento das massas inicial, final e de água inicial das 

amostras. A Tabela 4.10 apresenta os resultados dos rendimentos do processo de 

secagem para o período de ensaio das goiabas.  

 
Tabela 4.10. Rendimentos horários do processo de secagem de goiaba. 

 

TEMPO mi mf η pA1 mi mf η pA2 mi mf η pA3 
(hora) (g) (g) (%) (g) (g) (%) (g) (g) (%) 

11:00-13:00 36,6 29 24,4 32,1 24,5 27,9 43,7 34,4 25,0 
13:00-15:00 29 25,4 11,6 24,5 20,9 13,2 34,4 29,3 13,7 
08:00-09:00 25,4 19,3 19,6 20,9 14,8 22,4 29,3 21,2 21,8 
09:00-10:00 19,3 16,8 8,0 14,8 12,8 7,3 21,2 18,3 7,8 
10:00-11:00 16,8 15 5,8 12,8 11,2 5,9 18,3 16 6,2 
11:00-13:00 15 13,1 6,1 11,2 9,3 7,0 16 13,3 7,3 
13:00-15:00 13,1 11,6 4,8 9,3 8,2 4,0 13,3 11,5 4,8 

Secagem goiaba

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

11:00 13:00 15:00 09:00 10:00 11:00 13:00 15:00

Tempo (hora)

M
a
s
s
a
 d
a
s
 a
m
o
s
tr
a
s
 (
g
)

MA1 (g)

MA2 (g)

MA3 (g)



47 
CAPÍTULO IV – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
As eficiências do processo de secagem apresentaram comportamento muito 

parecido, conforme Figura 4.27, para as três amostras, o que evidencia a não ocorrência 

de saturação do ar circulante no secador. O secador foi capaz de propiciar a retirada de 

umidade nas três amostras para os três pontos de colocação das mesmas.  

Nesse processo a amostra situada na saída do secador foi a que apresentou maior 

perda de massa, 38,9g, seguida da amostra no meio do secador, com perda de 38,2g e da 

amostra na entrada do secador com perda de 35,0g. O comparativo entre as eficiências 

ficou prejudicado pela significativa diferença entre as massas iniciais das amostras. 

Após a secagem das goiabas foi produzida farinha pelo processo de  trituração 

utilizando-se um liquidificador tipo residencial. As goiabas secas encontram-se 

mostradas na Figura 4.11 e a farinha produzida na Figura 4.12 

.  

 

Figura 4.11. Goiabas após processo de secagem. 

 

 
 

 
Figura 4.12. Farinha de goiaba produzida após secagem no secador proposto. 
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A Tabela 4.11 apresenta os resultados dos parâmetros de secagem para a banana. 

O percentual de umidade da banana correspondeu a 75%. A massa total do produto a 

secar foi de 227,0 g.  

 

Tabela 4.11. Variação da massa das amostras de banana na secagem solar.  

TEMPO 
(hora) 

mA1 PhA1 PA1 mA2 PhA2 P A2 mA3 PhA3 PA3 Urel  I 

(g) (%) (%) (g) (%)  (%) (g) (%) (%) (%) (W/m²) 
09:00 34,2 0 0 35,3 0 0 37,3 0 0 70 510 
11:00 30,1 12,0 7,0 31,1 31,8 11,9 34,0 24 8,8 63 960 
13:00 28,2 6,3 17,4 27,5 39,8 22,1 30,1 32,1 19,3 66 923 
15:00 26,4 6,4 22,8 25,6 13,2 27,5 27,4 10,5 26,5 71 505 
08;00            
10:00 23,4 11,4 31,6 22,8 10,9 35,4 22,5 17,9 39,6 61 857 
12:00 20,1 14,1 41,2 19,0 16,7 46,2 20,5 8,9 45,0 63 758 
14:00 16,4 18,4 52,0 15,3 19,5 56,7 16,9 17,6 54,7 61 794 
08:00            
10:00 15,2 7,3 55.6 13,4 12,4 62,0 15,5 8,3 58,5 60 870 
12:00 14,0 7,9 59,1 11,9 11,2 66,3 14,5 6,5 61,1 60 935 
14:00 12,0 14,3 64,9 10,6 10,9 70,0 13,1 9,7 64,9 60 801 
 
 

A perda de massa para as três amostras foi superior a 64%, sendo a amostra 2 a 

que mais sofreu redução. Em relação a massa inicial as amostras  1 , 2 e 3 ficaram com 

percentuais de massa de 35,1%, 29,7% e 35,1% respectivamente. 

 O percentual de massa de água final correspondeu a 12,9%, 7,9% e 13,6% para 

as amostras 1, 2 e 3, respectivamente. O percentual de massa final ficou abaixo do 

geralmente pretendido que é em torno de 20,0%. A Figura 4.13 mostra o 

comportamento assumido pela perda de massa das amostras de banana.  

No que diz respeito a carga total de banana, correspondente a 227 g,  a perda de 

massa  correspondeu a 63,5%, com massa de produto final de 82,7 g, que correspondeu 

a um percentual de massa de água de 9,2%, obtendo-se, portanto, uma perda de massa 

úmida de 90,8%. O tempo total de secagem para a banana, na carga testada, ficou em 

torno de dezoito horas, abaixo do tempo apontado pela literatura, mas a carga de 

secagem foi baixa, o que explica essa diminuição do tempo de secagem. 
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Figura 4.13. Perda de massa das amostras da banana na secagem solar. 
 

Constata-se a não ocorrência da saturação do ar circulante no secador e que 

houve uma significativa perda de massa mesmo no período final de secagem, o que 

demonstra a eficiência do secador proposto.  A perda horária média para as amostras 1, 

2 e 3, correspondeu a respectivamente 10,9, 18,5 e 15,0%. A umidade relativa do ar 

apresentou valor médio de 63,5% e a radiação solar global de 791,3 W/m². 

A eficiência do processo de secagem pode ser determinada para cada hora de 

secagem através do conhecimento das massas inicial, final e de água inicial das 

amostras. A Tabela 4.12 apresenta os resultados dos rendimentos do processo de 

secagem para o período de ensaiado da banana.  

 
Tabela 4.12. Rendimentos horários do processo de secagem de banana. 

 

TEMPO mi mf η pA1 mi mf η pA2 mi mf η pA3 
(HORA) (g) (g) (%) (g) (g) (%) (g) (g) (%) 

09:00 - 11:00 34,2 30,1 16,0 35,3 31,1 15,9 37,3 34 11,8 
11:00 - 13:00 30,1 28,2 7,4 31,1 27,5 13,6 34 30,1 13,9 
13:00 - 15:00 28,2 26,4 7,0 27,5 25,6 7,2 30,1 27,4 9,7 
08:00 - 10:00 26,4 23,4 11,7 25,6 22,8 10,6 27,4 22,5 17,5 
10:00 - 12:00 23,4 20,1 12,9 22,8 19 14,4 22,5 20,5 7,2 
12:00 - 14:00 20,1 16,4 14,4 19 15,3 14,0 20,5 16,9 12,9 
08:00 - 10:00 16,4 15,2 4,7 15,3 13,4 7,2 16,9 15,5 5,0 
10:00 - 12:00 15,2 14 4,7 13,4 11,9 5,7 15,5 14,5 3,6 
12:00 - 14:00 14 12 7,8 11,9 10,6 4,9 14,5 13,1 5,0 
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As eficiências do processo de secagem apresentaram comportamento muito 

parecido para as três amostras, o que evidencia a não ocorrência de saturação do ar 

circulante no secador. O secador foi capaz de propiciar a retirada de umidade nas três 

amostras para os três pontos de colocação das mesmas.  

Nesse processo a amostra situada no meio do secador foi a que apresentou maior 

eficiência na perda de massa, 24,7g, seguida da amostra do final do secador, com perda 

equivalente a 24,2g e da amostra colocada na entrada do secador com perda de 22,2g.  

Após a secagem da banana foi realizada a sua trituração em liquidificador tipo 

residencial. Algumas bananas secas encontram-se mostradas na Figura 4.14 e a farinha 

produzida na Figura 4.15.  

 
Figura 4.14. Amostras de banana secas. 

 

 
 

Figura 4.15. Farinha de banana produzida após secagem no secador solar proposto. 
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A Tabela 4.13 apresenta os resultados dos parâmetros de secagem para a 

beterraba. O percentual de umidade da beterraba correspondeu a 90,0 %. A massa total 

do produto a secar foi de 490,1g.  

 

Tabela 4.13. Variação da massa das amostras de beterraba na secagem solar.  

 

TEMPO 
(hora) 

mA1 PhA1 PA1 mA2 PhA2 PA2 mA3 PhA3 PA3 Urel I 

(g) (%) (%) (g) (%) (%) (g) (%) (%) (%) (W/m²) 

11:00 67,2 0 0 81,4 0 0 74,2 0 0 57,0 1044 
13:00 51,4 23,5 23,5 63,4 22,1 22,1 58,7 20,9 20,9 60,0 856 
15:00 43,7 15,0 35 54,3 14,4 33,3 50,4 14,1 32,1 58,0 592 
08:00            
10:00 32,4 25,9 51,8 40,3 25,8 50,5 37,4 25,8 49,6 61,0 956 
11:00 26,8 17,3 60,1 32,9 18,4 59,6 31,5 15,8 57,6 58,0 1018 
12:00 22,9 14,6 66 27,5 16,4 66,2 26,3 16,5 64,5 56,0 998 
13:00 18,8 17,9 72 21,4 22,2 73,7 20,4 22,4 72,5 57,0 844 
15:00 16,2 13,8 75,9 17,8 16,8 78,1 16,9 17,2 77,2 61,0 610 
08:00            
10:00 11,7 27,8 82,6 12,6 29,2 84,6 11,5 32,0 84,5 60,0 893 
11:00 10,2 12,8 84,8 11 12,7 86,5 9,7 15,7 86,9 57,0 1028 
12:00 9,4 7,8 86 10,5 4,5 87,1 9 7,2 87,9 58,0 1020 

 
A perda de massa para as três amostras foi superior a 85,0%, sendo a amostra 3 

a que mais sofreu redução de massa. Em relação a massa inicial as amostras  1 , 2 e 3 

ficaram com percentuais de 14,0 %, 12,9 % e 12,1%, respectivamente. O percentual de 

massa de água final correspondeu a 3,9%, 2,8% e 1,0% para as amostras 1, 2 e 3, 

respectivamente, ficando bem abaixo do geralmente pretendido que é em torno de 15 a 

20,0%. A Figura 4.16 mostra o comportamento assumido pela perda de massa das 

amostras de cenoura.  

No que diz respeito a carga total de cenoura, correspondente a 490,1 g,  a perda 

de massa correspondeu a 87,9%, com massa de produto final de 59,5 g, que 

correspondeu a um percentual de massa de água correspondente a 3,0%. A literatura de 

produtos desidratados aponta um percentual de massa úmida em torno de 10,0% no 

produto final desidratado.  

O tempo total de secagem para a beterraba, na carga testada, ficou em torno de 

quinze horas e a literatura não aponta o tempo de secagem para esse produto.  
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Figura 4.16. Perda de massa das amostras de beterraba na secagem solar. 
 
Comprovou-se a não ocorrência da saturação do ar no secador e a ocorrência de  

uma significativa perda de massa mesmo no período final de secagem, o que demonstra 

a eficiência do secador.  A perda horária média para as amostras 1, 2 e 3, correspondeu 

a respectivamente 17,6, 18,2 e 18,8%. A amostra que apresentou maior perda de massa  

foi a 3, embora a perda de massa tenha sido similar  para as três amostras ensaiadas. 

A umidade relativa do ar apresentou valor médio em torno de 58,5% e a 

radiação solar global em torno de 896,3 W/m². 

A eficiência do processo de secagem pode ser determinada para cada hora 

através do conhecimento das massas inicial, final e de água inicial das amostras. A 

Tabela 4.14 apresenta os rendimentos do processo de secagem dos tomates.  

 
Tabela 4.14. Rendimentos horários do processo de secagem de beterraba. 
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(hora) (g) (g) (%) (g) (g) (%) (g) (g) (%) 

11:00 - 13:00 67,2 51,4 26,1 81,4 63,4 24,6 74,2 58,7 23,2 
13:00 - 15:00 51,4 43,7 12,7 63,4 54,3 12,4 58,7 50,4 12,4 
08:00 - 10:00 43,7 32,4 18,7 54,3 40,3 19,1 50,4 37,4 19,5 
10:00 - 11:00 32,4 26,8 9,3 40,3 32,9 10,1 37,4 31,5 8,8 
11:00 - 12:00 26,8 22,9 6,4 32,9 27,5 7,4 31,5 26,3 7,8 
12:00 - 13:00 22,9 18,8 6,8 27,5 21,4 8,3 26,3 20,4 8,8 
13:00 - 15:00 18,8 16,2 4,3 21,4 17,8 4,9 20,4 16,9 5,2 
08:00 - 10:00 16,2 11,7 7,4 17,8 12,6 7,1 16,9 11,5 8,1 
10:00 - 11:00 11,7 10,2 2,5 12,6 11 2,2 11,5 9,7 2,7 
11:00 - 12:00 10,2 9,4 1,3 11 10,5 0,7 9,7 9 1,0 
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As eficiências do processo de secagem apresentaram comportamento muito 

parecido para as três amostras, o que evidencia a não ocorrência de saturação do ar 

circulante no secador. O secador foi capaz de propiciar a retirada de umidade nas três 

amostras para os três pontos de colocação das mesmas, deixando-as com percentuais de 

massa de água pouco significativos.  

Nesse processo a amostra situada no meio do secador foi a que apresentou maior 

perda de massa, 70,9g, seguida da amostra colocada na saída do secador, com perda 

equivalente a 65,2g e da amostra colocada na entrada do secador com perda igual a 

57,8g, Porém a perda de massa foi praticamente idêntica para as três amostras. 

Após a secagem da beterraba foi realizada a sua trituração em liquidificador tipo 

residencial. Algumas beterrabas secas encontram-se mostradas na Figura 4.17 e a 

farinha produzida na Figura 4.18.  

 

 

Figura 4.17. Amostras de beterraba após processo de secagem. 

 

 

 

Figura 4.18. Farinha de beterraba produzida. 
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A Tabela 4.15 apresenta os resultados dos parâmetros de secagem para a cebola. 

O percentual de umidade da cebola correspondeu a 90,0 %. A massa total do produto a 

secar foi de 318,5 g.  

 
Tabela 4.15. Variação da massa das amostras de cebola na secagem solar. 

TEMPO 
(HORA) 

mA1 PhA1 PA1 MA2 PhA2 P A2 mA3 PhA3 PA3 Urel  I 

(g) (%) (%) (g) (%)  (%) (g) (%) (%) (%) (W/m²) 
11:00 35,9 0 0 45,9 0 0 46,5 0 0 57 1044 
13:00 29,3 18,4 18,4 37,6 17,4 17,4 39,5 15 15 60 856 
15:00 26 11,3 27,6 33,5 10,9 27 35,3 10,6 24 58 592 
08:00            
10:00 21 19,2 41,5 26,3 21,5 42,7 28,2 20,1 39,3 61 956 
11:00 19 9,5 47,1 23,4 11,0 49 25,3 10,3 45,6 58 1018 
12:00 17,5 7,9 52,3 21 10,3 54,2 22,5 11,1 51,6 56 998 
13:00 15,7 10,3 56,3 18,2 13,3 60,3 20,4 9,3 56,1 57 844 
15:00 14,5 7,6 59,6 16,5 9,3 64 18,6 8,8 60 61 610 
08:00            
10:00 11,2 22,8 68,8 12,4 24,8 73 14,3 23,1 69,2 60 893 
11:00 10,2 8,9 71,6 10,6 14,5 77 12,6 11,9 72,9 57 1028 
12:00 9,4 7,8 73,8 9,2 13,2 78 11 12,7 76,3 58 1020 
13:00 8,8 6,4 75,5 8,1 12,0 82,3 9,4 14,5 79,3 58 967 
 

A perda de massa para as três amostras foi superior a 75,0%, sendo a amostra 2 

a que mais sofreu redução de massa. Em relação a massa inicial as amostras  1 , 2 e 3 

ficaram com percentuais de 24,5%, 17,6 % e 20,2%, respectivamente.  

O percentual de massa de água final correspondeu a 16,1%, 8,5% e 11,5% para 

as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, ficando abaixo do geralmente pretendido que é 

em torno de 15 a 20,0%. A Figura 4.19 mostra o comportamento assumido pela perda 

de massa das amostras de cebola.  

No que diz respeito a carga total de cebola, correspondente a 318,5 g,  a perda de 

massa correspondeu a 85,0%, com massa de produto final de 48,0 g, que correspondeu a 

um percentual de massa de água correspondente a 5,6%. A literatura de produtos 

desidratados aponta um percentual de massa úmida em torno de 10,0% no produto final 

desidratado.  

O tempo total de secagem para a cebola, na carga testada, ficou em torno de 

dezesseis horas e a literatura não aponta o tempo de secagem para esse produto.  
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Figura 4.19. Perda de massa das amostras de cebola na secagem solar. 
 

Observou-se a não ocorrência da saturação do ar no secador e que houve uma 

significativa perda de massa mesmo no período final de secagem, o que demonstra a 

eficiência do secador proposto. A perda horária média para as amostras 1, 2 e 3, 

correspondeu a 8,1, 9,9 e 9,2 %. A amostra que apresentou uma maior perda de massa 

média horária foi a 2, embora a perda tenha ficado praticamente num mesmo nível. 

A umidade relativa do ar apresentou valor médio em torno de 58,4 % e a radiação 

solar global em torno de 902,2 W/m². 

A eficiência do processo de secagem pode ser determinada para cada hora de 

secagem através do conhecimento das massas inicial, final e de água inicial das 

amostras. A Tabela 4.16 apresenta os rendimentos do processo de secagem das cebolas. 

 
Tabela 4.16. Rendimentos horários do processo de secagem de cebola. 
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11:00-13:00 35,9 29,3 20,4 45,9 37,6 20,1 46,5 39,5 16,7 
13:00-15:00 29,3 26 10,2 37,6 33,5 9,9 39,5 35,3 10,0 
08:00-10:00 26 21 15,5 33,5 26,3 17,4 35,3 28,2 17,0 
10:00-11:00 21 19 6,2 26,3 23,4 7,0 28,2 25,3 6,9 
11:00-12:00 19 17,5 4,6 23,4 21 5,8 25,3 22,5 6,7 
12:00-13:00 17,5 15,7 5,6 21 18,2 6,8 22,5 20,4 5,0 
13:00-15:00 15,7 14,5 3,7 18,2 16,5 4,1 20,4 18,6 4,3 
08:00-10:00 14,5 11,2 10,2 16,5 12,4 9,9 18,6 14,3 10,3 
10:00-11:00 11,2 10,2 3,1 12,4 10,6 4,4 14,3 12,6 4,1 
11:00-12:00 10,2 9,4 2,5 10,6 9,2 3,4 12,6 11 3,8 
12:00-13:00 9,4 8,8 1,9 9,2 8,1 2,7 11 9,4 3,8 
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Após a secagem da cebola foi realizada a sua trituração em liquidificador tipo 

residencial. Algumas cebolas secas encontram-se mostradas na Figura 4.21 e a farinha 

produzida na Figura 4.46.  

As eficiências do processo de secagem apresentaram comportamento muito 

parecido para as três amostras, o que evidencia a não ocorrência de saturação do ar 

circulante no secador.  

O secador foi capaz de propiciar a retirada de umidade nas três amostras para os 

três pontos de colocação das mesmas, deixando-as com percentuais de massa de água 

pouco significativos. Nesse processo a amostra situada no meio do secador foi a que 

apresentou maior perda de massa, 38,5g, seguida da amostra na saída do secador, com 

perda equivalente a 38,1g e da amostra colocada na entrada do secador com perda igual 

a 27,9g, Porém a perda de massa foi praticamente idêntica para as três amostras. 

Após a secagem da cebola foi realizada a sua trituração em liquidificador tipo 

residencial. Algumas cebolas secas encontram-se mostradas na Figura 4.20 e a farinha 

produzida na Figura 4.21.  

 

 
Figura 4.20. Amostras das cebolas após secas. 

 

 

 

Figura 4.21. Farinha de cebola produzida. 
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A Tabela 4.17 apresenta os resultados dos parâmetros de secagem para a chuchu. O 

percentual de umidade do chuchu correspondeu a 90,0 %. A massa total do produto a 

secar foi de 280,8 g.  

 

Tabela 4.17. Variação da massa das amostras de chuchu na secagem solar.  

TEMPO 
(hora) 

mA1 PhA1 PA1 mA2 PhA2 P A2 mA3 PhA3 PA3 Urel  I 

(g) (%) (%) (g) (%)  (%) (g) (%) (%) (%) (W/m²) 
11:00 29,3 0,0 0,0 57,6 0,0 0,0 62,1 0,0 0,0 57,0 1044 
13:00 23,2 20,4 20,8 48,2 15,7 15,7 51,5 17,0 17,0 60,0 856 
15:00 20,0 13,8 31,7 42,8 11,2 25,7 45,5 11,7 26,7 58,0 592 
08:00            
10:00 15,0 25,0 48,8 34,1 20,3 40,8 34,8 23,5 44,0 61,0 956 
12:00 12,7 15,3 56,6 29,6 13,2 48,6 29,4 15,5 52,6 58,0 1018 
13:00 10,9 14,2 62,8 25,9 12,5 55,0 24,9 15,3 59,9 56,0 998 
14:00 8,7 20,2 70,3 21,8 15,8 62,1 19,7 20,9 68,3 57,0 844 
15:00 7,5 13,8 74,4 19,4 11,0 66,3 16,6 15,7 73,3 61,0 610 
08:00            
10:00 4,9 34,7 83,3 14,3 26,3 75,2 12,4 25,3 80,0 60,0 893 
11:00 3,8 22,4 87,0 11,3 21,0 80,4 10,7 13,7 82,8 57,0 1028 
12:00 3,2 15,8 89,1 8,5 26,1 85,2 8,2 23,4 86,8 58,0 1020 
 

A perda de massa para as três amostras foi superior a 85,0%, sendo a amostra 1 

a que mais sofreu redução de massa. Em relação à massa inicial as amostras 1, 2 e 3 

ficaram com percentuais de 10,9%, 14,8 % e 13,2%, respectivamente.  

O percentual de massa de água final correspondeu a 1,1%, 5,2% e 3,9% para as 

amostras 1, 2 e 3, respectivamente, ficando bem abaixo do geralmente pretendido que é 

em torno de 15 a 20,0%. A Figura 4.22 mostra o comportamento assumido pela perda 

de massa das amostras de chuchu.  

No que diz respeito à carga total de chuchu, correspondente a 280,8 g, a perda de 

massa correspondeu a 87,7%, com massa de produto final de 34,5 g, que correspondeu a 

um percentual de massa de água correspondente a 2,5%, obtendo-se, portanto, uma 

perda de massa úmida de 87,5%. A literatura de produtos desidratados aponta um 

percentual de massa úmida em torno de 10,0% no produto final desidratado.  

O tempo total de secagem para o chuchu, na carga testada, ficou em torno de 

quinze horas e a literatura não aponta o tempo de secagem para esse produto.  
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Figura 4.22. Perda de massa das amostras de chuchu na secagem solar. 

 
Comprovou-se a não ocorrência da saturação do ar no secador e uma 

significativa perda de massa mesmo no período final de secagem, o que demonstra a 

eficiência do secador proposto.  A perda horária média para as amostras 1, 2 e 3, 

correspondeu a respectivamente 13,0, 11,5 e 12,1 %.  

A amostra que apresentou uma maior perda de massa média horária foi a 3, embora 

a perda de massa tenha ficado praticamente num mesmo nível para as três ensaiadas. A 

amostra que mais perdeu massa foi a amostra 3, seguida das amostras 2 e 1, porém em 

termos percentuais a que apresentou maior perda foi a 1.  

Por não se ter trabalhado com amostras de massas equivalentes, a análise 

comparativa fica prejudicada, porém o secador foi capaz de secar as três amostras e a 

carga total, reduzindo significativamente suas massas. 

A umidade relativa do ar apresentou valor médio em torno de 58,4 % e a 

radiação solar global em torno de 850 W/m². 

A eficiência do processo de secagem pode ser determinada para cada hora de 

secagem através do conhecimento das massas inicial, final e de água inicial das 

amostras. A Tabela 4.18 apresenta os resultados dos rendimentos do processo de 

secagem para o período de ensaiado do chuchu. A Figura 4.23 mostra algumas amostras 

de chuchu secas. 

Secagem chuchu

0

10

20

30

40

50

60

70

11:00 13:00 15:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 10:00 11:00 12:00

Tempo (hora)

M
a
s
s
a
 d
a
s
 a
m
o
s
tr
a
s
 (
g
)

MA1 (g)

MA2 (g)

MA3 (g)



59 
CAPÍTULO IV – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Tabela 4.18. Rendimentos horários do processo de secagem do chuchu. 
 

TEMPO mi mf η pA1 mi mf η pA2 mi mf η pA3 
(hora) (g) (g) (%) (g) (g) (%) (g) (g) (%) 

11:00-13:00 29,3 23,2 23,1 57,6 48,2 18,1 62,1 51,5 19,0 
13:00-15:00 23,2 20 12,1 48,2 42,8 10,4 51,5 45,5 10,7 
08:00-10:00 20,0 15,0 19,0 42,8 34,1 16,8 45,5 34,8 19,1 
10:00-12:00 15,0 12,7 8,7 34,1 29,6 8,7 34,8 29,4 9,7 
12:00-13:00 12,7 10,9 6,8 29,6 25,9 7,1 29,4 24,9 8,1 
13:00-14:00 10,9 8,7 8,3 25,9 21,8 7,9 24,9 19,7 9,3 
14:00-15:00 8,7 7,5 4,6 21,8 19,4 4,6 19,7 16,6 5,5 
08:00-10:00 7,5 4,9 9,9 19,4 14,3 9,8 16,6 12,4 7,5 
10:00-11:00 4,9 3,8 4,2 14,3 11,3 5,8 12,4 10,7 3,0 
11:00-12:00 3,8 3,2 2,3 11,3 8,5 5,4 10,7 8,2 4,5 

 
 

As eficiências do processo de secagem apresentaram comportamento muito 

parecido para as três amostras, o que evidencia a não ocorrência de saturação do ar 

circulante no secador.  

O secador foi capaz de propiciar a retirada de umidade nas três amostras para os 

três pontos de colocação das mesmas, deixando-as com percentuais de massa de água 

pouco significativos.  

Nesse processo a amostra situada na saída do secador foi a que apresentou maior 

perda de massa, 53,9g, seguida da amostra colocada no meio do secador, com perda 

equivalente a 49,1g e da amostra colocada na entrada do secador com perda igual a 

26,1g, Porém a perda de massa foi praticamente idêntica para as três amostras. 

 

 
Figura 4.23. Amostras de chuchu após processo de secagem. 
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A Tabela 4.19 apresenta os resultados dos parâmetros de secagem para o 

maxixe. O percentual de umidade do maxixe correspondeu a 94,0 %. A massa total do 

produto a secar foi de 66,2 g. 

  

Tabela 4.19. Variação da massa das amostras de maxixe na secagem solar. 

TEMPO 
(hora) 

mA1 PhA1 PA1 mA2 PhA2 P A2 mA3 PhA3 PA3 Urel  I 

(g) (%) (%) (g) (%)  (%) (g) (%) (%) (%) (W/m²) 
11:00 10,2 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 57,0 1044 
13:00 7,5 26,5 26,5 7,8 27,1 27,1 8,5 26,0 26,0 60,0 856 
15:00 6,3 16,0 38,2 6,5 16,7 39,2 7,1 16,5 38,3 58,0 592 
08:00 6,3 0,0 38,2 6,5 0,0 39,2 7,1 0,0 38,3 58,0 390 
10:00 4,4 30,2 58,9 4,5 30,8 58,0 4,8 32,4 58,3 61,0 956 
12:00 3,6 18,2 67,7 3,5 22,2 67,3 3,8 20,8 67,0 58,0 1018 
13:00 3,2 11,1 68,6 2,8 20,0 73,8 3,1 18,4 73,0 56,0 998 
14:00 2,6 18,8 74,5 2,0 28,6 81,3 2,1 32,3 81,8 57,0 844 
15:00 2,0 15,4 80,4 1,5 25,0 86,0 1,6 23,8 86,0 61,0 610 

 
A perda de massa para as três amostras foi superior a 80,0%, sendo as amostras 

2 e 3 as que mais sofreram redução de massa. Em relação à massa inicial as amostras 1, 

2 e 3 ficaram com percentuais de 19,6%, 14,0 % e 14,0%, respectivamente.  

O percentual de massa de água final correspondeu a 14,5 %, 8,0% e 8,3% para 

as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, ficando abaixo do geralmente pretendido que é 

em torno de 15 a 20,0%. A Figura 4.24 mostra o comportamento assumido pela perda 

de massa das amostras de maxixe.  

No que diz respeito à carga total de maxixe, correspondente a 66,2 g, a perda de 

massa correspondeu a 87,2%, com massa de produto final de 8,5 g, que correspondeu a 

um percentual de massa de água correspondente a 7,3%, obtendo-se, portanto, uma 

perda de massa úmida de 82,7%. A literatura de produtos desidratados aponta um 

percentual de massa úmida em torno de 10,0% no produto final desidratado. O tempo 

total de secagem para o maxixe, na carga testada, ficou em torno de onze horas e a 

literatura não aponta o tempo de secagem para esse produto.  
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Figura 4.24. Perda de massa das amostras de maxixe na secagem solar. 

 
 

Constatou-se a não ocorrência da saturação do ar e uma significativa perda de 

massa mesmo no período final de secagem, o que demonstra a eficiência do secador.   

A perda horária média para as amostras 1, 2 e 3, correspondeu a respectivamente 

12,4, 15,5 e 15,5 %. As amostras 2 e 3 apresentaram uma maior perda de massa média 

horária, embora a perda de massa tenha ficado praticamente num mesmo nível.A 

umidade relativa do ar apresentou valor médio em torno de 58,5% e a radiação solar 

global em torno de 864,8 W/m². 

A eficiência do processo de secagem pode ser determinada para cada hora de 

secagem através do conhecimento das massas inicial, final e de água inicial das 

amostras. A Tabela 4.20 apresenta os resultados dos rendimentos do processo de 

secagem para o período de ensaiado do maxixe.  

 
Tabela 4.20. Rendimentos horários do processo de secagem do maxixe. 

 

TEMPO mi mf η pA1 mi mf η pA2 mi mf η pA3 
(hora) (g) (g) (%) (g) (g) (%) (g) (g) (%) 

11:00-13:00 10,2 7,5 28,2 10,7 7,8 28,8 11,5 8,5 27,8 
13:00-15:00 7,5 6,3 12,5 7,8 6,5 12,9 8,5 7,1 13,0 
08:00-10:00 6,3 4,4 19,8 6,5 4,5 19,9 7,1 4,8 21,3 
10:00-12:00 4,4 3,6 8,3 4,5 3,5 9,9 4,8 3,8 9,3 
12:00-13:00 3,6 3,2 4,2 3,5 2,8 7,0 3,8 3,1 6,5 
13:00-14:00 3,2 2,6 6,3 2,8 2,0 8,0 3,1 2,1 9,3 
14:00-15:00 2,6 2,0 6,3 2,0 1,5 5,0 2,1 1,6 4,6 
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As eficiências do processo de secagem apresentaram comportamento muito 

parecido para as três amostras, o que evidencia a não ocorrência de saturação do ar 

circulante no secador.  

O secador foi capaz de propiciar a retirada de umidade nas três amostras para os 

três pontos de colocação das mesmas, deixando-as com percentuais de massa de água 

pouco significativos.  

Nesse processo a amostra situada na saída do secador foi a que apresentou maior 

perda de massa, 9,9g, seguida da amostra colocada no meio do secador, com perda 

equivalente a 9,2g e da amostra colocada na entrada do secador com perda igual a 8,2 g, 

Porém a perda de massa foi praticamente idêntica para as três amostras. A Figura 4.25 

mostra alguns maxixes secos. 

 
Figura 4.25. Amostras de maxixe secas. 

 
A Tabela 4.21 apresenta os resultados dos parâmetros de secagem para o pepino. 

O percentual de umidade do pepino correspondeu a 95,0 %. A massa total do produto a 

secar foi de 293,2 g.  

 

Tabela 4.21. Variação da massa das amostras de pepino na secagem solar. 

TEMPO 
(hora) 

mA1 PhA1 PA1 mA2 PhA2 P A2 mA3 PhA3 PA3 Urel  I 

(g) (%) (%) (g) (%)  (%) (g) (%) (%) (%) (W/m²) 
11:00 38,3 0,0 0,0 35,5 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 57,0 1044 
13:00 30,8 19,6 19,6 30,3 14,6 14,6 26,7 21,2 21,2 60,0 856 
15:00 26,5 14,0 30,8 26,0 14,2 26,8 22,9 14,2 32,4 58,0 592 
08:00            
10:00 19,6 26,0 48,8 18,3 29,6 48,5 15,5 32,3 54,3 61,0 956 
12:00 14,5 26,0 62,0 14,3 21,9 59,7 11,7 24,5 65,5 58,0 1018 
13:00 10,7 26,2 72,1 10,8 24,5 69,6 8,8 24,8 74,0 56,0 998 
14:00 8,0 25,2 79,1 6,5 39,8 81,7 5,4 38,6 84,0 57,0 844 
15:00 5,2 35,0 86,4 4,3 33,8 87,9 3,7 31,5 89,0 61,0 610 
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A perda de massa para as três amostras foi superior a 85%, sendo a amostra 1 

que mais sofreu redução de massa. Porém a amostra que sofreu maior redução 

percentual de água foi a 3, o que confirma a não saturação do ar no interior do secador.  

 Em relação à massa inicial as amostras 1, 2 e 3 ficaram com percentuais de 

13,6, 12,1% e 11%, respectivamente. O percentual de massa de água final correspondeu 

a 9,1%, 7,4% e 6,2% para as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, ficando bem abaixo do 

geralmente pretendido que é em torno de 15 a 20,0%. A Figura 4.26 mostra o 

comportamento assumido pela perda de massa das amostras de maxixe.  

No que diz respeito à carga total de pepino, correspondente a 293,2 g, a perda de 

massa correspondeu a 92,8%, com massa de produto final de 21,0 g, que correspondeu a 

um percentual de massa de água correspondente a 2,3%, obtendo-se, portanto, uma 

perda de massa úmida de 92,7%. A literatura de produtos desidratados aponta um 

percentual de massa úmida em torno de 10,0% no produto final desidratado.  

O tempo total de secagem para o pepino, na carga testada, ficou em torno de 

onze horas e a literatura não aponta o tempo de secagem para esse produto.  

 

 

 
Figura 4.26. Perda de massa das amostras de pepino na secagem solar. 

 
Não ocorreu saturação do ar no secador e houve uma significativa perda de 

massa mesmo no período final de secagem, o que demonstra a eficiência do secador 

proposto.  A perda horária média para as amostras 1, 2 e 3, correspondeu a 

respectivamente 15,6, 16,2 e 17 %. A amostra que apresentou uma maior perda de 
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massa média horária foi a 3, embora a perda de massa tenha ficado praticamente num 

mesmo nível para as três ensaiadas.A umidade relativa do ar apresentou valor médio em 

torno de 58,5 % e a radiação solar global em torno de 864,8 W/m². 

A Tabela 4.22 apresenta os resultados dos rendimentos do processo de secagem 

para o período de ensaiado do pepino. A Figura 4.27 mostra algumas amostras de 

pepino secas. 

 
Tabela 4.22. Rendimentos horários do processo de secagem do pepino. 

 

TEMPO mi mf η pA1 mi mf η pA2 mi mf η pA3 
(hora) (g) (g) (%) (g) (g) (%) (g) (g) (%) 

11:00-13:00 38,3 30,8 20,6 35,5 30,3 15,4 33,9 26,7 22,4 
13:00-15:00 30,8 26,5 11,8 30,3 26,0 12,8 26,7 22,9 11,8 
08:00-10:00 26,5 19,6 19,0 26,0 18,3 22,8 22,9 15,5 23,0 
10:00-12:00 19,6 14,5 14,0 18,3 14,3 11,9 15,5 11,7 11,8 
12:00-13:00 14,5 10,7 10,4 14,3 10,8 10,4 11,7 8,8 9,0 
13:00-14:00 10,7 8,0 7,4 10,8 6,5 12,8 8,8 5,4 10,6 
14:00-15:00 8,0 5,2 7,7 6,5 4,3 6,5 5,4 3,7 5,3 

 
As eficiências do processo de secagem apresentaram comportamento muito 

parecido para as três amostras, o que evidencia a não ocorrência de saturação do ar 

circulante no secador. O secador foi capaz de propiciar a retirada de umidade nas três 

amostras para os três pontos de colocação das mesmas, deixando-as com percentuais de 

massa de água pouco significativos.  

Nesse processo a amostra situada na entrada do secador foi a que apresentou 

maior perda de massa, 33,1g, seguida da amostra no meio do secador, com perda 

equivalente a 31,2g e da colocada na saída do secador com perda igual a 30,2g, Porém a 

perda de massa foi praticamente idêntica para as três amostras. 

 
 

Figura 4.27. Amostras de pepino secas. 
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As Tabelas 4.23 e 4.24 apresentam os parâmetros medidos e calculados do 

processo de secagem para cada produto testados no secador de exposição direta em 

convecção natural e o gráfico da Figura 4.28, mostra o comportamento do tempo de 

secagem para todos os produtos postos a secar. 

 

Tabela 4.23. Parâmetros medidos e calculados do processo de secagem. 
 

Produto 
 

mti 
(g) 

mtf 
 (g) 

mp 
 (g) 

máguafinal 
(g) 

msecafinal 
 (g) 

mH2O 
residual 

(%) 
Tomate 730,5 103,9 626,6 67,4 36,5 9,7 

Berinjela 455,4 50,2 405,2 18,3 31,9 4,3 
Cenoura 287,7 50,5 237,2 7,3 43,2 3,0 
Quiabo 152,7 25,3 127,4 10,0 15,3 7,3 
Goiaba 357,7 79,9 277,8 26,2 53,7 8,6 
Banana 227,0 82,7 144,3 26,0 56,8 15,2 

Beterraba 490,1 59,5 430,6 10,5 49,0 2,4 
Cebola 318,5 48,0 270,5 16,2 31,9 5,6 
Chuchu 280,8 34,5 246,3 6,4 28,1 2,5 
Maxixe 66,2 8,5 57,7 4,5 4,0 7,3 
Pepino 293,2 21,0 272,2 6,3 14,7 2,3 

 
 

 
Tabela 4.24. Outros parâmetros medidos e calculados do processo de secagem. 

 
Produto 

 
Urel  

(%) 
Tsecagem 
(hora) 

U inicial 
(%) 

Ufinal  

(%) 
Uperdida 

(%) 

Tomate 57,2 08 95,0 9,7 85,3 

Berinjela 56,9 08 93,0 4,3 88,7 

Cenoura 57,8 09 85,0 3,0 82,0 

Quiabo 57,8 09 90,0 7,3 82,7 

Goiaba 57,2 11 85,0 8,6 76,4 

Banana 63,5 18 75,0 15,2 59,8 

Beterraba 58,5 17 90,0 2,4 87,6 

Cebola 58,6 16 90,0 5,6 84,4 

Chuchu 58,4 15 90,0 2,5 87,5 

Maxixe 58,5 11 94,0 7,3 86,7 

Pepino 58,5 11 95,0 2,3 92,7 
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Figura 4.28. Comportamento dos tempos de secagem dos produtos testados no secador 

solar proposto. 

 
Os resultados dos testes realizados demonstraram a viabilidade de utilização dos 

secadores construídos a partir de sucatas de luminária, podendo a carga dos produtos ser 

aumentada, através da utilização de um maior número de módulos de secagem. Os 

tempos obtidos, as umidades finais e as perdas de massa do produto final estiveram 

compatíveis, e competitivos com o que aponta a literatura especializada em desidratação 

de alimentos. 

Outro fator extremamente positivo no sistema de secagem apresentado é o seu 

baixo custo, podendo contribuir para a socialização da secagem solar, como meio de 

geração de emprego e renda. 

 Talvez, a única inconveniência do secador seja a sua baixa carga, porém isso 

pode ser resolvido com a montagem de vários secadores formando um sistema de 

secagem, aumentando em conseqüência a capacidade de secagem do secador. 
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CAPÍTULO V - CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Em consonância com os objetivos definidos, apresentam-se as conclusões e 

sugestões para os próximos experimentos a serem desenvolvidos utilizando-se o secador 

solar proposto. 

 

5.1. Conclusões 

1. O secador proposto mostrou-se viável para produzir a secagem de todos os 

produtos alimentícios experimentados, a baixo custo; 

2. O processo de secagem por exposição direta mostrou-se eficiente, podendo 

produzir perda de massa compatível com o que aponta a literatura especializada em 

desidratação de alimentos; 

3. O custo de fabricação de tal secador é muito baixo, sendo competitivo com os 

secadores convencionais disponíveis; 

4. Os processos de fabricação e montagem do secador proposto são bem simples, 

podendo ser facilmente repassados tecnologicamente;  

5. O secador proposto é extremamente viável para utilização em zona rural e 

urbana, para combate aos desperdícios e perecibilidade, podendo ser utilizados vários 

módulos de secadores para o aumento da carga de secagem; 

6. O secador proposto pode ser uma alternativa para a geração de emprego e 

renda para comunidades carentes; 

7. Os tempos de secagem obtidos para os produtos testados foram competitivos 

com os apontados pela literatura solar para desidratação de alimentos; 

8. Os produtos secos podem representar uma fonte de renda para comunidades 

carentes, pelo significativo valor agregado, em relação aos produtos in natura; 

9. As farinhas produzidas já apresentam tempo de vida acima de um ano, 

mantendo seu bom aspecto, sabor e integridade; 

10. O produto que apresenta maior viabilidade econômica é o tomate, pelo seu 

elevado valor agregado; 

11. O processo de trituração através de liquidificador residencial para 

transformação dos produtos secos em farinhas é simples, econômico e propicia a 

obtenção de um produto de boa qualidade; 
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12. Para produtos que tenham um maior grau de acidez, pode-se utilizar a raspa 

de rapadura para conceder ao produto um sabor mais palatável. 

 

 

5.2. Sugestões 

1. Montar um sistema de secagem com vários módulos e testar a capacidade 

máxima de cada secador; 

2. Demonstrar a capacidade de secagem de outros produtos, tipo peixes, 

camarão, carnes e outros, e avaliar a eficiência do secador solar proposto. 
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