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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo estudar a secagem do pedúnculo do caju com 

diferentes configurações de secadores utilizando energia convencional e solar. O propósito 

principal diz respeito ao aproveitamento do excedente de matéria prima regional e o 

conhecimento adequado para a aplicabilidade dos sistemas de secagem como rota de 

conservação dos alimentos. Buscou-se também, o aproveitamento de fontes de energia 

renováveis como a solar, que atende satisfatoriamente no processo de secagem de produtos 

agroindustriais. Foram realizados experimentos de secagem em secador convencional de 

bandejas com controle de temperatura e velocidade do ar de secagem nas condições de 55°C, 

65°C e 75°C, de 3,0; 4,5 e 6,0 m/s e espessuras das fatias de caju de 1,0; 1,5 e 2,0 cm. 

Também foram realizados experimentos com os secadores solar sob convecção natural e 

convecção forçada nas velocidades de 3,0, 4,5 e 6,0 m/s, com espessuras do material de 1 e 2 

cm, de modo a realizar uma comparação entre os sistemas em estudo. Para avaliar o secador 

convencional de bandejas foi utilizado o modelo difusional da 2a lei de Fick, onde as curvas 

de secagem foram bem ajustadas na configuração de placa plana infinita. Nos experimentos 

de secagem onde a temperatura ambiente não é controlada, foi desenvolvido um modelo 

matemático fenomenológico, para o secador solar de radiação indireta sob convecção natural 

e forçada, fundamentado nos balanços de massa e de energia do sistema. Adicionalmente, 

foram realizadas analises físico-químicas do material “in natura” e desidratado, análises 

estatísticas dos dados experimentais da secagem, análise sensorial do produto seco obtido e 

uma avaliação econômica simplificadas dos sistemas de secagem estudados nesta tese. 

 
 
PALAVRAS-CHAVES: Pedúnculo do caju, secagem convencional, secagem solar, 

modelagem e simulação. 

 
 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work aims to study the drying of cashew-nut pulp with different lay-out of dryers using 

conventional and solar energy.  It concerns with the use of exceeding of the regional raw 

material and the suitable knowledge for the applicability of the drying systems as pathway for 

food conservation. Besides, it used renewable sources as solar energy to dry these agro-

industrial products.  Runs were carried out using a conventional tray-dryer with temperature, 

air velocity control and cashew slice thickness of 55°C, 65°C, 75°C; 3.0; 4.5, 6.0 m s-1; 1.0; 

1.5 and 2.0 cm, respectively, in order to compare the studied systems.  To evaluate the 

conventional tray-dryer, it was used a diffusional model of 2nd Fick´s law, where the drying 

curves were quite well fitted to an infinite flat plate design. For the drying runs where the 

room temperature had no control, it was developed a phenomenological-mathematical model 

for the solar dryer with indirect radiation under natural and forced convection based on 

material and energy balances of the system. Besides, it was carried out assays in the “in 

natura” as well as dehydrated, statistic analysis of the experimental drying data, sensorial 

analysis of the final dry product and a simplified  economical analysis of the systems studied.    

 
 

KEY WORDS: Cashew-nut pulp, drying conventional, drying solar, mathematical modeling 

and simulation. 
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dm/dt Taxa de secagem kg/s 

dp Diâmetro do produto  m 

dQ/dt Velocidade de transferência de calor  J/s 

dU/dt Taxa de secagem kg/s 

Gs Vazão mássica do ar  kg/h 

hc Coeficiente convectivo de transferência de calor W/m2 oC 

hg Coeficiente convectivo de transferência de calor  J/m2.h.K 

Hs  Radiação solar a cada hora   W/m2 

Hvap Entalpia de vaporização J/kg 

I Energia solar incidente W/m2 

K Condutividade térmica W.m-1.K-1 

k, k0, k1 Coeficientes de secagem s-1 

kh Coeficiente de transferência de massa com base na 

umidade  

 

kg/s.m² 

kp Coeficiente de transferência de massa com base na kg/s.m².atm 



 

 
 

 

pressão  

kw Condutividade térmica na parede da cobertura W/mK 

L Espessura da amostra  cm 

m&
 
 Vazão mássica 

 
kg/s

 

mp Massa do produto kg 

n Número de termos da equação - 

nw Fluxo de massa de água  kg/m2.h  

Pamb Pressão de vapor de água da atmosfera  kPa 

Os Pressão de vapor de água da superfície sólida úmida  kPa 

Ql Calor latente de vaporização da água  kJ/kg ( 25oC e 1 atm) 

r Coordenada espacial M 

Re Número de Reynolds ρuD / µ 

S Seção transversal da câmara de secagem  m2 

T Temperatura ºC ou K 

t Tempo h 

Ta Temperatura ambiente  °C 

Tbu Temperatura de bulbo úmido °C 

U Umidade do ar de secagem  kg de H2O/kg de ar seco 

U* Razão de umidade - 

U0 Umidade inicial do sólido kg de H2O/kg de sólido seco 

UC Umidade crítica kg de H2O/kg de sólido seco 

Ueq Teor de umidade de equilíbrio  %, base seca 

Uf Teor de umidade final  %, base seca. 

US Umidade de saturação do ar  kg de H2O/kg de ar seco 

Ut Teor de umidade media em função do tempo %, base seca 

Yg Umidade absoluta do ar  kg de H2O/kg de ar seco  

Ysat Umidade absoluta do ar no ponto de saturação kg de H2O/kg de ar seco 

∆Hs Calor de sorção do sólido  J/kg.K  

∆Hw Calor latente de vaporização da água  J/kg.K 

ε Porosidade do leito  

ηt Rendimento térmico do secador  

λ  Calor latente de vaporização  J/ kg  

ρa Massa especifica do ar  kg/m3 

ρs Concentração de massa sólida kg de massa seca/m3 



 

 
 

 

8/π2 Fator de forma da placa  
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 Neste capítulo consta uma introdução sobre a produção mundial de frutas e o lugar 

de destaque ocupado pelo Brasil, destacando a produção do pedúnculo de caju e sua alta 

percentagem de perdas. Destaque da importância no desenvolvimento de novas tecnologias 

de conservação de frutas utilizando fontes de energia renováveis como a energia solar para 

secagem.  Neste contexto é mostrado o objetivo deste trabalho e a importância da modelagem 

e simulação para o estudo do processo de secagem do pedúnculo de caju. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com uma produção que 

superou os 44 milhões de toneladas no ano de 2007 (FAO, 2008). O Brasil possui uma terra 

privilegiada no que diz respeito à produção de frutas, devido a sua grande área territorial e 

reúne condições climáticas favoráveis para a fruticultura. A fruticultura é, hoje, um dos 

segmentos de maior importância da agricultura nacional respondendo por mais de 35 % da 

produção agrícola.  

A região Nordeste vem se destacando na produção de frutas como o melão, uva, 

abacaxi, banana, manga e caju, pois as condições climatológicas são muito mais favoráveis do 

que nas regiões sul e sudeste do Brasil. A cajucultura é uma atividade de destaque 

socioeconômico para o Nordeste, principalmente para os Estados do Ceará, Rio Grande do 

Norte e Piauí, onde se encontram os maiores plantios do país.  

O pedúnculo do caju é de alto valor nutritivo e rico em vitamina C, apresentando um 

teor médio de 164,2 mg/100g de vitamina C, este conteudo é 4 ou 5 vezes maior que o teor 

vitamina C apresentado pela laranja que contén em media 32,8 mg/100g. O pedúnculo do caju 

é extremamente perecível e também pode ser considerado como um dos frutos mais baratos 

entre todos os outros cultivados no Brasil (Souza, 2007).  

 No mercado nacional, o caju (pedúnculo e castanha) tem sido pouco explorado, em 

razão da facilidade com que o mercado externo absorve quase toda a produção dos dois 

principais produtos obtidos da castanha, que são a amêndoa e o líquido da casca de castanha 

(LCC), enquanto o pedúnculo de caju pode gerar uma série de outros produtos como o 

pedúnculo desidratado, a farinha de caju, o suco, doces, passas, entre outros (UFLA, 2007). 

 Uma grande dificuldade enfrentada pelos fruticultores é a conservação dos frutos 

maduros, pois grande parte da colheita é desperdiçada e estima-se uma percentagem de 40 % 
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de perdas entre a colheita no campo até consumidor. Este índice de desperdício é responsável 

pelo preço das frutas para o consumidor final (Meloni, 2006). 

A conservação de frutas através da desidratação ou secagem é um dos processos 

comerciais mais usados na conservação de produtos agropecuários, sem que eles percam suas 

propriedades biológicas e nutritivas. A redução do teor de umidade do produto, e 

conseqüentemente, de sua atividade de água, tem por objetivo evitar o desenvolvimento de 

microrganismos e de reações químicas indesejáveis que podem deteriorar o produto tornando-

o impróprio para o consumo (Madamba, 2007).  

Entre as principais vantagens oferecidas pela secagem de frutas está a concentração dos 

nutrientes e o maior tempo de vida de prateleira. Além disso, o sabor permanece quase 

inalterado por longo tempo, uma vez que é minimizada a proliferação de microorganismos 

devido a redução da atividade de água do produto. A secagem é atualmente empregada não 

apenas com o objetivo de conservação dos alimentos, mas também para elaboração de 

produtos diferenciados, como por exemplo, as massas, biscoitos, iogurtes, sorvetes entre 

outros (Fioreze, 2004). 

Entre os diferentes sistemas de secagem, podem ser citados os secadores mecânicos e o 

secador solar. Nos secadores mecânicos a energia usada, para o aquecimento do gás de 

secagem, são oriundas da queima de lenha; da queima de combustíveis fósseis ou ainda pelo 

uso de eletricidade. Já no secador solar, o gás de secagem é aquecido pela energia do sol e 

ainda hoje esta energia é a mais utilizada na secagem, principalmente quando se trata de grãos 

e sementes. A secagem solar tradicional é aquela realizada com o produto exposto a céu aberto 

sob condições ambientais normais (Park, 2007).  

Com o desenvolvimento tecnológico, o aproveitamento da energia solar, utilizando 

equipamentos que possam transformar energia solar em calor, é extremamente importante no 

momento atual frente à escassez e o alto custo das fontes de energias fósseis e de grande poder 

poluidor (Souza et al., 2007). O Brasil dispõe de um grande potencial para uso da energia solar 

em quase todo o território nacional, principalmente na região Nordeste, onde se tem sol por 

quase todo ano. Essa energia constitui uma opção vantajosa na viabilidade de projetos que 

poderiam promover o desenvolvimento dessa região em vários setores como na secagem de 

frutos, no aquecimento de água para uso industrial e doméstico, e também na conversão de 

energia solar em elétrica para local onde a rede elétrica de energia tem difícil alcance. Os 

sistemas de secagem solar utilizados na secagem de frutas apresentam aspectos importantes 

como, o baixo custo de operação e de manutenção dos equipamentos (Sinício, 2006). 
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Pesquisadores de diversas Universidades brasileiras como: UFRGS, UFCG, UFPB, 

UFMG, UFV, UFRN, UNICAMP, entre outras, utilizam a energia solar para várias aplicações 

em processos como secagem de frutas e grãos, aquecimento de água, destiladores solares por 

efeito térmico, calefação de ambiente, refrigeração por ciclo de absorção e adsorção, etc. 

(Savicki, 2007). 

Os objetivos deste trabalho foram estudar a secagem do pedúnculo do caju com 

diferentes configurações de secadores (dimensionados e montados no Laboratório de Energia 

Alternativa e Fenômenos de Transporte (LEAFT) do departamento de Engenharia Química da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN) utilizando energia convencional e solar. 

O propósito principal desta pesquisa diz respeito ao aproveitamento do excedente de matéria- 

prima regional e o conhecimento adequado para a aplicabilidade dos sistemas de secagem 

como rota de conservação dos alimentos. Buscou-se também, o aproveitamento de fontes de 

energia renováveis como a solar, que atende satisfatoriamente ao processo de secagem de 

produtos agroindustriais. Foram realizadas análises físico-químicas da matéria-prima “in 

natura” e desidratada, analises sensorial do produto processado e um estudo econômico com 

relação aos secadores convencional e solar. Também teve como objetivo o desenvolvimento 

de um modelo fenomenológico para o secador solar de radiação ou exposição indireta sob 

convecção natural e forçada.  
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 Neste capítulo é realizada uma revisão bibliográfica sobre a fruticultura mundial e 

nacional do pedúnculo de caju, algumas análises e caracterização físico-químicas do 

produto, conceitos e definição de secagem, tipos de secadores, coletor solar, planejamento 

experimental e também uma discussão sobre algumas variáveis de secagem e modelos de 

secador solar.  

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

As frutas são de grande importância em todo o mundo, no que se refere aos aspectos 

social, econômico e alimentar. A fruticultura possibilita a exploração intensiva de áreas 

produtivas, tornando-as lucrativas. Além disso, utiliza elevada quantidade de mão-de-obra, 

constituindo-se numa fonte geradora de empregos não somente na produção, como também 

no armazenamento, no processamento e na comercialização de frutas (Cano-Chauca, 2004). A 

cadeia produtiva das frutas abrange 2,2 milhões de hectares, gera mais de 4 milhões de 

empregos diretos, (2 a 5 pessoas por hectare) e um PIB agrícola de US$ 12 bilhões. Além 

disso, para cada 10.000 dólares investidos em fruticultura, são gerados três empregos diretos 

permanentes e dois empregos indiretos (Emepa, 2007).  

O comércio mundial de frutas desidratadas cresce acentuadamente nos últimos anos, a 

uma taxa de mais de 30%. Aliado aos fatores viabilizadores e propulsores do consumo de 

frutas frescas, acrescentam-se à possibilidade de consumo durante todo o ano e a praticidade 

de uso, quando se trata de frutas conservadas por processos como secagem e desidratação, 

tendo a redução da perecibilidade e do volume a ser transportado, tornando-as mais atrativas e 

convenientes (IBRAF, 2008). 

 

 

2.1. O pedúnculo de caju 

 

O cajueiro (Anacardium occidentale L.) pertence à família Anacardiácea e é, por sua 

vez, uma planta genuinamente brasileira visto que já se encontrava aqui, no nordeste 

brasileiro, quando chegaram os primeiros colonizadores portugueses, que daqui espalharam 

suas sementes por seus domínios, na África e na Ásia, se espalhando para outros países, como 

Moçambique, Índia, Angola e Quênia, desde o século XVI (Alsina et al., 2004).  
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No Brasil são encontradas duas variedades de pseudofruto uma com a pele de cor amarela e 

outra de cor vermelha, Figura 1 (Melo, 2002). A área ocupada com o cajueiro é estimada em 

700.000 ha dos quais, mais de 94 % se encontra na região Nordeste e, 85 % estão distribuídos 

nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí.  

 O cajueiro ocupa lugar de destaque entre as plantas frutíferas tropicais em face da 

crescente comercialização dos seus produtos principais, no caso do pedúnculo de caju seu 

aproveitamento é menos de 6% da produção nacional (Aragão, 2007).  

 

 

  Figura 1 – Pedúnculo de Caju “in natura” 

 
 
 Segundo MEDINA et al. (1980), o cajueiro é uma árvore de múltipla utilidade; do caju 

tudo é aproveitado, desde o suco, bagaço, castanha, a casca da árvore, folhas, flores e até a 

madeira; mas é a amêndoa o produto de maior interesse no mercado mundial em virtude do 

seu elevado valor nutritivo. O pedúnculo de caju corresponde á 90 % do peso total do fruto 

completo, ficando a castanha apenas com 10 % peso, mesmo sendo o pedúnculo a maior parte 

do fruto este é vendido por preço insignificante; é também utilizado como ração animal e 

algumas vezes seu destino é o lixo (Dias e Oliveira, 2001). 

 A produção nacional de castanha de caju em 2007 foi de 265.888 toneladas, 

considerando que o pedúnculo corresponde a 90 % do peso total do fruto, neste ano de 2007 

produziu-se 2.392.992 toneladas (IBGE, 2007). O pedúnculo além de frágil é altamente 

perecível apresentando mecanismos aceleradores de degradação microbiológica e 
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contribuindo, desta forma, para a rejeição ou perda de centenas de milhares de toneladas por 

ano do produto. O pedúnculo de caju é consumido não só pelas qualidades degustativas 

(sabor, aroma e textura), mas, sobretudo, pelo seu elevado teor de vitamina C e minerais. Este 

apresenta teor de ácido ascórbico que varia de 120 a 300 mg/100g (Oliveira, 2005), valores 

considerados altos quando comparados às doses recomendadas para ingestão diária por 

pessoa, que variam é de aproximadamente 50 mg/dia, conforme idade e condições de saúde. 

Depois da acerola e do camu-camu, o pedúnculo do caju apresenta o maior teor de vitamina C 

dentre as frutas comestíveis de espécies cultivadas (Maia, 2002).  

 Como o interesse principal da indústria é o beneficiamento da castanha, a polpa do 

caju é aproveitada em escala muito reduzida na produção de sucos concentrados, refrigerantes 

gaseificados, cajuína, bebidas fermentadas, néctares e os diversos tipos de doce (Fioreze, 

2004). 

 BLEINROTH (1988), sintetizou na Tabela 1 a composição físico-química das duas 

variedades principais do caju (vermelho e amarelo). 

 

Tabela 1 – Composição físico-química do pedúnculo de caju vermelho e amarelo 

Determinações Vermelho Amarelo 

Umidade (% bu) 86,07 86,62 

Cinza (%) 0,38 0,37 

Sólidos solúveis (°Brix) 10,38 10,66 

Açúcares redutores (%) 8,00 7,95 

Açúcares não redutores (%) 0,38 0,38 

pH 4,48 4,27 

Acidez total titulável (% ácido cítrico) 0,33 0,41 

Vitamina C (mg/100g) 234,74 251,00 

Tanino (%) 0,40 0,35 

 

 

2.1.1 Características físico-químicas 

 

 Na sua maioria, são as mudanças sensoriais, físico-químicas e bioquímicas que ditam 

as características de qualidade do pedúnculo de caju. A composição físico-química do 

pedúnculo varia largamente em função da variedade, do estádio de maturação, do tamanho, da 

duração da colheita e de variações ambientais, regionais, entre outros fatores. Essas mudanças 
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ocorrem durante a pós-colheita e estão diretamente relacionadas com o metabolismo oxidativo 

decorrente da respiração celular que está intimamente associada às mudanças de qualidade, 

desordens fisiológicas, tempo de vida útil, maturidade, manejo e tratamentos pós-colheita 

(Melo et al., 2001). 

 

 

 2.1.2 Carboidratos (redutores, totais e não redutores) 

 

 Os carboidratos são os compostos biológicos mais abundantes no planeta e 

amplamente distribuídos entre os alimentos. Estima-se uma produção desses compostos 

através da fotossíntese, em torno de 109 t/ano. Mais de 200 monossacarídeos diferentes, 

estruturalmente relacionados à glicose e à frutose, já foram relatados na literatura. Esses são 

importantes constituintes da dieta e uma das principais fontes de calorias para o corpo 

humano, além de exercerem inúmeras funções estruturais e metabólicas nos organismos vivos 

(Carvalho et al., 1990). Em particular o pedúnculo de caju apresenta em média 10 % de 

carboidratos em sua constituição podendo assim ser considerado uma boa fonte deste 

nutriente para a alimentação (Santos, 2005). 

 Os principais açúcares solúveis presentes nos frutos são a glicose e a frutose (açúcares 

redutores) e a sacarose (açúcares não redutores). O teor de açúcares em geral aumenta com a 

maturação dos frutos (Chitarra, 1998). Os açúcares solúveis presentes nos frutos na forma 

livre ou combinada são responsáveis pela doçura, “flavor”, através do balanço com os ácidos, 

pela cor atrativa, como derivados das antocianinas e pela textura, quando combinados 

adequadamente com polissacarídeos estruturais. Os açúcares contidos nos alimentos podem 

ser além da sacarose, o açúcar invertido, a lactose, a maltose e, ocasionalmente, pentoses e 

outras hexoses (Chitarra e Chitarra, 2005). 

 

 

 2.1.3 Acidez das frutas 

 

 Segundo CECCHI (2003), os ácidos orgânicos presentes nos alimentos influenciam o 

sabor, odor, cor, estabilidade e a qualidade. A acidez titulável das frutas varia de 0,2 a 0,3 % 

em frutas de baixa acidez e de 2 a 6 % em frutas com acidez elevada. O pedúnculo do caju 

possui um teor médio de acidez de 4 % variando com a espécie (cultivar) e região de 
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produção. O teor de acidez total dos frutos tende a aumentar com o decorrer do crescimento 

até o seu completo desenvolvimento fisiológico (Mesquita, 2003).  

 Segundo ARAÚJO (2004), as frutas perdem rapidamente a acidez com o 

amadurecimento, mas em alguns casos há um pequeno aumento no teor de acidez com a 

maturação. A acidez pode ser utilizada em conjunto com a doçura como ponto de referência 

do grau de maturação, a acidez é um atributo importante porque o gosto azedo é o principal 

fator na aceitabilidade de frutos cítricos e seus sucos. A determinação da acidez total em 

alimentos é bastante importante, haja vista que através dela podem-se obter dados valiosos na 

apreciação do processamento e do estado de conservação dos alimentos.  

 

 

 2.1.4 Teor de umidade  

 

 A umidade de um alimento está relacionada com sua estabilidade, qualidade e 

composição, e pode afetar as características do produto. A umidade é o principal fator para os 

processos microbiológicos, como o desenvolvimento de fungos, leveduras e bactérias, e 

também para o desenvolvimento de insetos. No caso dos produtos perecíveis o frio é 

normalmente utilizado como inibidor do processo microbiológico, enquanto que para os 

produtos deterioráveis a secagem, para níveis de umidade até 12-13%, é o processo mais 

simples e eficaz. O conhecimento do teor de umidade das matérias primas é de fundamental 

importância na conservação e armazenamento, na manutenção da sua qualidade e no processo 

de comercialização (Instituto Adolfo Lutz, 1985). 

 De acordo com CASTRO et al. (1998), existem pelo menos dois tipos de água contida 

nos alimentos, água de superfície livre e água combinada: a água de superfície livre 

denominada atividade de água (aw) que funciona como solvente, permite o crescimento de 

microrganismos e reações químicas, é uma das propriedades mais importantes para 

processamento, conservação e armazenamento de alimentos; a água combinada é aquela que 

está fortemente ligada ao substrato, mais difícil de ser eliminada e não é utilizada como 

solvente para o crescimento de microrganismos e reações químicas.  

 Segundo BRASIL e GUIMARÃES (1998), os frutos são alimentos que, além de 

apresentarem elevado teor de água, estão sujeitos a inúmeras alterações, já que a água 

(solvente universal de todos os sistemas biológicos) é o principal veículo para o 

processamento de alterações de natureza química e bioquímica nos alimentos. 
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 O pedúnculo de caju como a maioria dos frutos apresenta um teor de umidade médio 

de 86 %, este elevado teor de água é responsável pela alta perecibilidade do fruto (Mesquita, 

2002). 

 

 

 2.1.5 Vitamina C 

 

 A vitamina C é uma das vitaminas essenciais de um grupo de substâncias químicas 

complexas, necessárias para o funcionamento adequado do organismo. As frutas e hortaliças 

suprem cerca de 90 % da necessidade de vitamina C para o organismo humano. O teor de 

vitamina C do pedúnculo do caju é superior ao da goiaba, do mamão, do limão e do tomate, 

que se encontram entre as principais fontes dessa vitamina, com teores em torno de 200 a 300 

mg/100 ml de suco. Além do mais, a vitamina C é um excelente antioxidante e atua nas 

reações redox como transportador de elétrons para a cadeia respiratória, regenerando 

diferentes substratos, de sua forma oxidada para a forma reduzida, (Chitarra e Chitarra, 2005). 

Também, segundo BOBBIO e BOBBIO (1985) a vitamina C é muito empregada como agente 

antioxidante para estabilizar cor, sabor e aroma. Sua estabilidade aumenta com o abaixamento 

da temperatura e a maior perda se dá durante o aquecimento de alimentos, porém há casos de 

perda também durante o congelamento ou, ainda, no armazenamento de alimentos a baixas 

temperaturas. 

 Segundo SGARBIERE (1978) e BRASIL & GUIMARÃES (1998), a vitamina C é a 

mais susceptível a degradação entre todas as vitaminas. É estável em meio ácido, na ausência 

de luz, de oxigênio e de calor.  

Uma das principais causas que levam a degradação da vitamina C, são as oxidações 

aeróbias ou anaeróbias que levam à formação de furaldeídos, compostos que polimerizam 

facilmente com a formação de pigmentos escuros. 

 

 

 2.1.6 Potencial hidrogeniônico (pH) 

 

 O potencial de hidrogênio iônico (pH) é o índice que indica a acidez, a neutralidade ou 

a alcalinidade de um meio qualquer. O pedúnculo de caju apresenta pouca variação do pH, o 

que está relacionado com a natureza dos ácidos predominantes na seiva vacuolar das células 
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do fruto. Estes ácidos são di e tri básicos e mostram valores múltiplos de pK e capacidade 

tamponante numa faixa ampla de pH (Machado, 2008). 

A medida do pH é importante para as determinações de deterioração do alimento. 

Diversos fatores como a influência da palatabilidade, o desenvolvimento de microrganismos, 

a temperatura para o tratamento térmico e a indicação da embalagem, tornam imprescindível a 

determinação do pH de um alimento (Chaves, 1993). 

 

 

 2.1.7 Sólidos solúveis totais – SST (ºBrix) 

 

 O valor do Brix em graus é a correspondência entre o índice de refração e a 

porcentagem de sacarose em soluções aquosas (p.a.) a 20ºC. Na prática se usa a leitura 

refratométrica direta ou a correspondente ao grau Brix para indicar os sólidos solúveis 

(Carvalho et al., 1990). Os sólidos solúveis totais representam todos os constituintes solúveis 

da fruta principalmente os açúcares. Os principais açúcares solúveis presentes nos frutos são a 

glicose e a frutose (açúcares redutores) e a sacarose (açúcares não redutores). O teor de 

açúcares em geral aumenta com a maturação dos frutos, o pedúnculo de caju apresenta um 

teor médio de SST de 10 ºBrix, mas este valor pode variar com o grau de maturação do fruto, 

a cultivar e a região de produção (Chitarra, 1998). 

Para se quantificar os sólidos solúveis totais pode-se utilizar o refratômetro que 

expressa o teor de sólidos solúveis em Graus Brix (% m/m). O avanço da maturação de uma 

fruta pode ocorrer à evolução do teor de SST (Martins, 2005). O teor de sólidos solúveis é de 

grande importância nos frutos, seja para o consumo "in natura" ou para o processamento 

industrial. A matéria-prima com elevados teores de açucares implica em menor tempo de 

evaporação da água e menor gasto de energia para o seu processamento (Pinheiro et al., 

1984). 

 

 

 2.1.8 Análise sensorial 

 

 A análise sensorial é uma metodologia destinada a avaliar a aceitação de produtos no 

mercado, pesquisando os gostos e preferências de consumidores. Com base nos resultados da 

análise é possível medir, avaliar e interpretar a percepção sensorial em relação ao produto 

analisado. Os requisitos de qualidade sensorial de um produto devem ser considerados em 

conjunto, não só para satisfazer a necessidade do consumidor, mas também, para proteção da 
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saúde publica. Os consumidores expressam suas opiniões em cabines individuais, onde 

recebem o produto a ser analisado, usando metodologia científica referendada 

internacionalmente, acompanhado de um formulário com perguntas pré-definidas para 

determinação dos resultados (Mesquita, 2003). 

O pedúnculo de caju possui excelente aceitabilidade sensorial principalmente pelos 

seus atributos de qualidade como textura macia, sabor ácido-doce, cheiro forte e característico 

(Marques, 2006). 

 

 

2.2 Secagem 

 

 A secagem é uma técnica antiga de conservação de alimentos que consiste na remoção 

de água ou qualquer outro líquido do alimento na forma de vapor para o ar não saturado. Esta 

técnica vem sendo constantemente estudada e aperfeiçoada para obtenção de produtos com 

maior qualidade e menor tempo de processamento (Akipinar et al., 2006).  

 Muitos alimentos passam pelo processo de secagem por necessidade de conservação, 

por outro lado existem ainda os alimentos que passam pelo processo para adquirirem sabores 

refinados, como é o caso do tomate seco, vendido por altos preços no mercado (Nayak, 2007). 

A remoção de água de alimentos sólidos surgiu como uma forma de reduzir a 

atividade de água (aw) com o objetivo de inibir o crescimento microbiano, evitando assim sua 

deterioração. Esta remoção passou a ter grande importância na redução dos custos 

energéticos, de transporte, embalagem e armazenagem destes alimentos. Por outro lado, sabe-

se que método mais antigo de processamento de frutas é a secagem pelo sol. Com o passar 

dos séculos os conhecimentos foram tornando-se maiores e a indústria passou a apresentar 

produtos com melhor qualidade (Arm e Hadidi, 2005). 

O grande passo em relação aos processos de conservação de frutas aconteceu com o 

início dos tratamentos térmicos, com a preservação de frutas pelo calor. A tecnologia da 

conservação de alimentos consiste na aplicação de alguns princípios físicos ou químicos tais 

como: altas e baixas temperaturas, eliminação de água (desidratação osmótica, secagem, 

liofilização, concentração e prensagem), aditivos químicos e irradiação (Silva, 2005). 

No momento atual percebe-se um fortalecimento da secagem de produtos 

agropecuários devido à retomada da discussão da qualidade da vida, que insere a importância 

de alimentos saudáveis, mas com as limitações do tempo imposto pela vida moderna. Outro 

fator, que se deve ressaltar, é a crescente demanda das indústrias que produzem alimentos 
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chamados de instantâneos (prontos e semi-prontos) que utilizam alimentos secos como 

matéria-prima. A facilidade de manuseio e de armazenagem dos produtos secos também é um 

importante fator no atual mundo globalizado (Araújo, 2008). 

Normalmente se imagina um sólido como um material com forma definida, em alguns 

casos é o que se tem na alimentação do secador, uma pasta ou uma suspensão de sólidos ou 

ainda uma solução. Porém em qualquer situação o produto final é sólido com alguma 

umidade. Para que a secagem ocorra é necessário que o sistema ou o meio de secagem esteja a 

uma temperatura superior àquela do sólido úmido permitindo a existência de um fluxo de 

calor para o mesmo que possibilitará a vaporização da umidade (Brooker et al., 2004).  

A evolução e descobertas de novas tecnologias e metodologias aconteceram de forma 

a promover e otimizar o processo de secagem e a melhoria da qualidade do produto final 

(Doymaz e Pala, 2007). 

 A secagem de produtos agrícolas consiste em remover grande parte da água 

inicialmente contida no produto, a um nível máximo de umidade no qual possa ser 

armazenado em condições ambientais durante longos períodos, sem perdas de suas 

propriedades nutricionais e organolépticas (sabor e aroma). Tal efeito é conseguido pela 

criação de condições desfavoráveis ao desenvolvimento de microrganismos no produto e pela 

quase total eliminação de suas atividades metabólicas (Fiorenze, 2004). 

A desidratação é um termo amplo referente à remoção de água de um produto por um 

processo qualquer, exceto pela operação unitária de evaporação. A secagem, por sua vez é um 

termo mais restrito utilizado para designar a desidratação por meio do emprego de ar 

aquecido, ou seja, um caso particular da desidratação (Ferreira, 2003). É um processo de 

transferência simultânea de calor e massa, onde é requerida energia para evaporar a umidade 

da superfície do produto para o meio externo convencionalmente o ar. A remoção de água 

reduz o desenvolvimento de microrganismos e, no caso de grãos, também a infestação por 

insetos, fatores que normalmente levam à perda dos produtos (Park, 2007).  

A desidratação tem como principal objetivo preservar os alimentos por meio da 

redução de seu teor de umidade, minimizando as perdas causadas por microrganismos, por 

reações de oxidação, reações químicas e enzimáticas (Sokhansanj e Jayas, 2006; e Araújo, 

2004) afirmam que os produtos com atividade de água na faixa de 0,2 a 0,4 não sofrem 

reações degradativas e crescimento microbiano. 

Segundo GASPARETO (2005), existem diversos métodos de secagem, mas a sua 

escolha vai ser determinada pela natureza do alimento, pela forma e qualidade que se deseja 

dar ao produto processado, pelo valor econômico e pelas condições de operação. 
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Durante muito tempo, o tradicional método de secagem na agricultura era deixar o 

produto no campo, sob a ação do sol e do vento, para perder parte de sua umidade. 

Atualmente ainda se aplica, pois se sabe que a secagem artificial é uma operação 

relativamente cara. Entretanto, apresenta uma série de vantagens com relação à secagem 

natural, como independência das condições climáticas, possibilidade de se estabelecer um 

programa de operação com mais facilidade; além disso, diminui o risco de deterioração dos 

alimentos em função do tempo de secagem ser menor (Souza, 1999). 

Existem vários métodos que podem ser utilizados para fornecer calor para o material, 

assim é muito difícil classificar todos os métodos de secagem. Os mais importantes estão 

descritos a seguir (Alonso, 1998). 

 Secagem por convecção - Este é um dos métodos mais comuns, onde o calor sensível é 

transferido para o material por convecção. O agente de secagem (ar pré-aquecido) passa sobre 

ou através do sólido, evaporando a umidade e transportando-a para fora do secador. Tendo em 

mente o aumento da eficiência térmica e a economia de energia, uma recirculação total ou 

parcial do ar de secagem é também muito utilizada. As condições de secagem podem ser 

controladas pela temperatura e umidade do ar aquecido (Van, 1980). 

 Secagem por condução – é a forma de transferência de calor caracterizada pelo contato 

físico. Neste caso, a transferência de calor por condução é favorecida quando o material a ser 

seco é muito úmido e a espessura deste leito ou material é reduzida (Quites, 2006). 

 Secagem por radiação - a energia térmica pode ser suprida através de vários tipos de 

fonte eletromagnética. A radiação infravermelha é parte da luz solar com maior 

comprimento de onda, apesar de que a penetração da radiação infravermelha é baixa. Na 

secagem por radiação, o transporte de umidade e a difusão de vapor do sólido seguem as 

mesmas leis que a secagem por condução e convecção (Liapis, 1987). 

 Secagem dielétrica - Embora a maioria dos materiais úmidos, especialmente quando 

quase secos, sejam pobres condutores de rádio-freqüência na faixa de 20 Hz, a impedância de 

tais materiais permite que se tenha o aquecimento elétrico como uma técnica factível. O 

material é posto em um campo eletromagnético de freqüência muito alta (na região de radio-

freqüência ou microondas) que varia rapidamente de direção, causando a mudança de 

orientação nos dipolos de líquidos dielétricos ou polares. Esta mudança provoca uma geração 

de energia devido à fricção molecular. Desde que a constante dielétrica (que é proporcional à 

geração de calor) da água líquida é consideravelmente maior que materiais sólidos a serem 

secos, calor é produzido nas partes úmidas dos materiais. Assim a secagem dielétrica é uma 

boa escolha quando há pequenas variações de umidade no material a ser seco, e não há 
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maiores estresses na secagem. A técnica é muito cara, e poucas aplicações industriais foram 

reportadas (Pavanel, 1998). 

 Secagem por liofilização - Este método baseia-se na sublimação da água congelada do 

material colocado em uma câmara de secagem onde a pressão é abaixo do ponto tríplice da 

água. A energia requerida é geralmente suprida por radiação ou condução de bandejas 

aquecidas a taxas nas quais a temperatura do material não ultrapasse o valor de 0 °C. A 

umidade sublimada se condensa em placas refrigeradas localizadas em uma câmara do 

secador longe do material ou em um condensador separado. Este método é utilizado quando o 

material a ser seco não pode ser aquecido, mesmo com temperaturas baixas. Como uma regra, 

a secagem liofilizada é a que menos agride o material, produzindo um produto de melhor 

qualidade dentre todos os outros métodos (Park, 2007). Entretanto, este método é muito caro, 

pois as taxas de secagem são baixas e usa-se o vácuo. A secagem liofilizada é utilizada para 

desidratar alimentos com dificuldades na secagem convencional, como aqueles que não 

podem ser aquecidos mesmo com temperaturas amenas, tais como: café, cebola, sopas, frutas 

e certos produtos do mar (Brod, 1997). 

 

 

2.3 Tipos de Secadores 

 

 Um das maiores dificuldades na seleção de secadores é a grande variedade de 

equipamentos e processos na secagem para se obter um produto de qualidade. Muitos 

métodos são apresentados na literatura, os baseados em conceitos fenomenológicos e os que 

dizem respeito aos aspectos de custo.  

 Segundo PARK (2007), os secadores podem ser classificados conforme mostrado na 

Figura 2. 
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Figura 2 – Classificação dos secadores com base no método de operação (Park, 2007). 

 

 

 Os materiais específicos para cada secador mostrados na Figura 2 são discriminados 

abaixo: 

1. Pastas, pré-moldados, granulares, fibrosos e folhas; 

2. Líquidos, lama, pastas e granulares; 

3. Pastas, pré-moldado, granulares, fibrosos e folhas; 

4. Pré-moldado, granulares e fibrosos; 

5. Pré-moldado, granulares e fibrosos; 

6. Lama e pastas; 

7. Líquidos, lama, pastas e folhas; 

8. Dura, granulares e fibrosos; 

9. Líquidos, lama e pastas; 

10. Pastas, pré-moldado, granulares e fibrosos; 

11. Pastas, pré-moldado, granulares e fibrosos; 

12. Granulares e fibrosos; 

13. Pastas, pré-moldado e folhas; 
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14. Pastas, pré-moldado, granulares, fibrosos e folhas; 

15. Pré-moldado, granulares e fibrosos. 

 

Entre os secadores, podem-se citar os de cabine ou bandejas, os quais são comumente 

usados em operações descontínuas, em uma ou mais unidades, eles são bastante eficientes, 

mais econômicos, de baixo custo de construção e manutenção. Estes são bastante utilizados 

em operações de pequena escala e em usina piloto, onde consiste de uma cabine ou câmara 

que recebe as bandejas com o produto a ser processado (Aragão, 2007). O ar impulsionado 

por um soprador passa por um sistema de aquecimento e entrada na câmara passando pelo 

material que está sendo processado.  

Um dos equipamentos bastante versáteis para a secagem de alimentos é o secador de 

bandejas, onde o produto é disposto em bandejas e submetido a uma corrente de ar aquecido. 

Após seu surgimento no mercado, o secador de bandejas passou a ser utilizado por pequenas e 

médias indústrias de alimentos. A partir do momento que o mercado passou a disponibilizar 

mais equipamentos com as características citadas acima, certamente haverá um aumento na 

implantação de indústrias de secagem, por parte de pequenos, médios e grandes produtores, 

associações e cooperativas de produtores e redução nas perdas do excedente da produção dos 

produtos agropecuários (Gouveia, 2003; e Machado, 2008). 

Os secadores de cabine ou bandejas podem operar sob duas circunstâncias: na 

primeira, a câmara do aquecedor está cheia e o ar só será movimentado após a temperatura 

atingir o grau desejado; na segunda, os produtos só deverão ser induzidos no secador depois 

que a temperatura e a circulação de ar estiverem nas condições ideais. Uma das características 

inconveniente dos secadores de cabine é que, muitas vezes, a distribuição de ar não é 

inteiramente uniforme e, por esta razão, o produto pode ser processado desigualmente; para 

evitar este transtorno, se recorre à prática antifuncional de constantemente mudar os 

vagonetes de lugar e de proceder à troca de posição das bandejas (Gouveia, 2003). 

Os secadores de túnel nas indústrias de alimentos são de uso comum para desidratar, 

de forma subcontínua, hortaliças e frutas, com grande capacidade de produção. Esses 

secadores têm comprimento variado, no seu interior trafegam vagonetes com bandeja 

contendo material a ser desidratado, são constituídos de túneis de 10 a 15 metros de 

comprimento. A corrente de ar pode ser natural ou forçada e o fluxo pode ser paralelo, 

contracorrente ou combinado. O fluxo paralelo tem a vantagem de promover uma temperatura 

mais alta, na entrada do túnel, entrando em contato com o produto que contém maior 

umidade. Na extremidade de saída do túnel o ar encontra-se mais frio e mais úmido, 
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reduzindo a velocidade de secagem do produto. A redução da velocidade de secagem pode 

promover uma desidratação não apropriada ao produto. No fluxo em contracorrente ocorre o 

fenômeno oposto, em relação ao fluxo paralelo; no início do processo, o ar entra em contato 

primeiramente com o produto mais seco, fato que contribui para que o alimento seja 

processado mais homogêneo (Gava, 1984). 

Secador por aspersão ou atomizado ("spray-dryer") é bastante utilizado na secagem de 

alimentos líquidos como leite ou café solúvel e alimentos pastosos em suspensão. Este 

consiste basicamente de uma câmara, geralmente cônica, de diâmetro e comprimento 

devidamente calculado, no qual o fluido a ser processado é introduzido por aspersão sob 

pressão. A secagem por atomização, pulverização ou "spray-dryer" é um processo contínuo 

no qual um líquido ou pasta é transformado em produto seco, caracterizando-se pelo tempo de 

secagem relativamente curto. A princípio, o processo consiste na atomização do produto 

dentro da câmara de secagem em contato com uma corrente de ar quente em alta velocidade, 

podendo atingir até 200 °C, com o tempo de contato variando de 20 a 30 segundos. A rápida 

evaporação da água permite manter baixa a temperatura das partículas, de maneira que a alta 

temperatura do ar de secagem não afeta demasiadamente o produto. As partículas secas são 

suspensas e levadas para um equipamento de separação, coletada e submetidas a um 

tratamento para tomar o produto instantâneo ou aglomerado, quando necessário e finalmente 

empacotá-los (Cano-chauca, 2004).  

O secador por aspersão ou atomizado é utilizado não só na indústria alimentícia, mas 

também nas indústrias farmacêutica, cerâmica e de detergentes etc. O maior problema 

existente na secagem de alimentos por contato com ar quente é a limitação na taxa de 

secagem, devido à difusividade da água, que decresce proporcionalmente com o teor de 

umidade. Associados a esses problemas estão o encolhimento do produto e as alterações 

físicas e químicas descritas como: 

• Baixa reidratação do produto final; 

• Escurecimento não enzimático e deterioração ou perda de aroma durante a secagem; 

• Oxidação de lipídeos, pigmentos e vitaminas lipossolúveis e alguns componentes 

hidrossolúveis (Valgas, 2007). 

O secador de leito de jorro ocupa, atualmente, lugar de destaque em algumas 

operações que envolvem partículas sólidas e fluidas. Têm por objetivo secar, de maneira 

eficiente, materiais granulares, pastas e suspensões através do contato íntimo entre um fluido· 

e partículas relativamente grandes que apresentam fluidização de qualidade inferior. 

Desenvolvido inicialmente por MATHUR E GISHLER (1955), o leito de jorro mostrou-se 
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forma promissora que, já em 1963, foram implantadas no Canadá unidades industriais para a 

secagem de ervilha, lentilha e fibras de linho. Pode-se ressaltar que são utilizadas unidades 

para esfriamento de sólidos, granulação, revestimento de partículas, cristalização, ativação de 

carvão. E também foram realizados estudos em escala piloto para a aplicação da técnica na 

redução de minério de ferro, carbonização e gaseificação do carvão, moagem e mistura de 

sólidos, pirólise de xisto e produção de línquer de cimento (Lewis, 1969). 

Os fornos secadores são utilizados para secagem de maçã, lúpulo, malte e às vezes 

batata, são construídos de dois pisos. O produto a ser desidratado é colocado na parte 

superior, que entra em contato com o ar aquecido pelo calor gerado no primeiro piso pelo 

forno, estufa ou outra fonte de calor. O ar aquecido passa pelo produto por corrente natural ou 

forçada por meio de um soprador ou ventilador. Para reduzir o tempo de secagem, o material 

deve estar em agitação contínua, mesmo assim o tempo de secagem continua relativamente 

longo (Keey, 1980). 

 

 

2.3.1 Secadores por contato ou por transferência de calor em superfície sólida 

 

Entre os secadores com transferência de calor em superfície sólida: têm-se os 

secadores de tambor, também conhecidos por rolo secador ("drum-dryer" ou "roller-dryer"). É 

constituído de um ou mais tambores rotativos, com diâmetro variável (0,5 - 1,5 metros), com 

comprimentos entre 2 a 5 metros, aquecidos no seu interior por vapor a alta pressão. Este 

sistema é utilizado na desidratação de produtos especiais, principalmente aqueles com alto 

teor de amido. A transferência de calor se dá por indução, geralmente o produto desidratado 

possui alta viscosidade, fato que impede sua secagem por processos que acarretam menor 

deterioração da qualidade, como é o caso da secagem por aspersão. As temperaturas usuais do 

tambor variam entre 120 °C e 150 °C e o tempo de residência de 20 segundos a 3 minutos 

(Gava, 1984). 

Os secadores a vácuo possuem um sistema de aquecimento indireto, através da 

superfície sólida. É de difícil manejo e custo elevados e por isso de pouco uso na indústria 

alimentícia. Nestes secadores, a secagem se realiza a uma temperatura mais baixa. Os 

secadores a vácuo podem ser de bandejas ou esteira. Os de esteira são utilizados 

principalmente para alimentos líquidos ou pastosos, como purê, suco de frutas e concentrados 

de tomate entre outros. Nos processos de desidratação a vácuo o maior destaque, sem dúvida, 

é a liofilização (Fito, 1996). 
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Apesar das diversas vantagens oferecidas pela secagem artificial, como condições de 

controle do processo, diminuição do tempo de secagem entre outras, na atualidade existe uma 

grande preocupação quanto ao desenvolvimento de novas tecnologias e metodologias de 

secagem, principalmente quanto ao consumo de energia limpa e ao impacto ambiental 

(Machado, 2008). 

 

 

2.3.2 Sistemas de secagem solar 

 

A energia solar apresenta-se como alternativa de grande interesse pelas suas 

qualidades e características de grande potencial, largamente disponível em todo o Brasil e 

principalmente no Nordeste (Sreekumar, et al., 2008). 

O desenvolvimento de equipamentos que convertam, com eficiência e baixo custo, a 

radiação solar em eletricidade é extremamente importante na atualidade. Devido aos altos 

custos de aquisição e operação de equipamentos convencionais para secagem de alimentos, e 

também por não ser economicamente viável para os pequenos produtores, os centros de 

pesquisas procuram solução com os sistemas de secagem solar. O Departamento de 

Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu alguns projetos 

de construção e operação de secadores solares com princípios de funcionamento diversos para 

produtos agrícolas (Timoumi, 2004). 

Os secadores solares podem ser de dois tipos: secador de exposição ou radiação direta 

e indireta sob convecção natural ou forçada. O secador de exposição direta é assim chamado 

em virtude do produto receber diretamente a radiação solar e o secador de exposição indireta 

é, normalmente, um coletor solar plano adicionado a uma câmara de secagem, com bandejas 

onde o produto será distribuído, e ainda se pode tem uma chaminé para que haja uma melhor 

circulação na câmara e conseqüentemente no produto (Khalil, 2007). O secador solar pode ser 

construído de diversos materiais como: chapas metálicas, madeira, alvenaria, perfis de 

alumínio e muitos outros materiais reciclados. A placa ou chapa para absorção da radiação 

incidente pode, simplesmente, ser uma folha metálica de zinco pintada de preto fosco ou usar 

um material mais seletivo para aumentar a temperatura da placa. A escolha do material passa 

a ser função da eficiência do secador, da qualidade do produto final, dos custos e tempo de 

vida útil do mesmo. O sistema é isolado termicamente por um material de baixa 

condutibilidade térmica para evitar perdas de calor e na cobertura se pode usar tanto vidro 
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quanto plástico transparente com espessura definida no projeto (Bezerra, 2005 e Pottler, 

2006). 

A forma de coletar a energia do sol fica a critério de escolha quanto à aplicação do 

sistema, podendo se optar por coletores planos, secadores, painéis fotovoltaicos, fogão solar e 

outros. Em sistemas nos quais se deseja o uso de secador solar com valores mais elevados de 

temperatura, opta-se pelo uso de concentradores para a captação da radiação solar (Eletrobrás, 

2004). 

Dentre as tecnologias existentes para o aproveitamento de energia solar, destaca-se o 

secador solar multiuso para produtos naturais (frutos, grãos, sementes, castanhas e ervas 

medicinais, entre outros). Desenvolvido e testado pelo Instituto Nacional de Pesquisa da 

Amazônia. No processo de secagem é importante observar a posição que permite uma 

máxima insolação, ou seja, radiação aproximadamente perpendicular durante todo o ano, no 

caso de Natal a melhor inclinação é de 15 ° (Nijmeh, 2006). 

A radiação solar é do tipo eletromagnético e a Terra recebe essa radiação em pequeno 

comprimento de onda e emite em grande comprimento de onda. Quando a radiação solar 

incidente atinge a cobertura do secador, parte é absorvida e causa uma elevação da 

temperatura no interior do secador, com conseqüente elevação da energia térmica, resultando 

em uma radiação com grandes comprimentos de onda e pequenas freqüências. Essa radiação é 

então retida no interior do secador, ocasionado assim, o efeito estufa (Silva, 2005). 

Quando a superfície absorvedora do secador solar é pintada de preto fosco, o que 

favorece o efeito estufa, onde parte da radiação é refletida no interior do coletor (Gomes, 

2007) conforme representação na Figura 3. 

 

 

   Figura 3: Efeito estufa no secador solar (Gomes, 2007) 
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Construtivamente tem-se: a caixa na qual o produto a ser processado é colocado, em 

cima dessa estrutura vem o vidro transparente e, ao longo do caminho da caixa, a entrada do 

ar frio e a saída na outra extremidade para expulsar o ar quente e úmido. 

Segundo MELONI (2005), é necessário o fornecimento de calor para evaporar a 

umidade do produto e um meio de transporte para remover o vapor de água formado na 

superfície do produto a ser secado. A circulação de ar, na câmara de secagem, serve para 

transportar a umidade removida do produto para o ambiente. A retirada da umidade no 

produto pode ser obtida por convecção natural ou com a utilização de um ventilador ou 

soprador, ocorrendo assim à convecção forçada. Na Figura 4, apresenta-se um esquema de 

secagem solar sob convecção natural. Na Figura 5, mostra-se um outro esquema de secagem 

solar sob convecção forçada com radiação incidente com exposição direta do material 

(Gomes, 2007). 

 

 

Figura 4: Secador solar de exposição direta com convecção livre (Gomes, 2007).  

 

 

 

Figura 5: Secador solar de exposição direta com convecção forçada (Gomes, 2007).  
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 Segundo PEREIRA (2000), o rendimento térmico de um secador é representado por ηt  

e pode ser calculado pela seguinte expressão: 

 

AI

TCm p
t

∆
=

&
η

                                                                                        (1) 

 

Ou seja: 

 

IncidenteEnergia

útilEnergia
t =η

                                                                                (2) 

 

Onde:    

m& = Vazão mássica kg/s; 
Cp= Calor específico, J/Kg.K; 

∆T = Variação de temperatura, valor final menos o valor inicial, K; 

I = Energia solar incidente, W/m2; 

A = Área do coletor, m2. 
 

 

 A Figura 6 mostra o esquema de um coletar solar plano submetido à radiação solar 

incidente (I), e suas resistências térmicas quanto à transferência de calor da condução e 

convecção. 

 

 Figura 6: Resistências térmicas em um coletor solar plano (Liu, 2006). 
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Onde: 

tp, tv, tf e ta são respectivamente as temperaturas média da placa, da cobertura (vidro), do 

fundo do coletor e a temperatura ambiente; 

R1, R2, R3 e R4 são respectivamente as resistências da radiação, condução e convecção 

térmica (Liu, 2006).  

 De acordo com MATTHEW (2001), os sistemas de secagem solar podem ser, 

normalmente, constituídos por três componentes: uma câmara de secagem onde o alimento é 

processado, o coletor solar usado para o aquecimento do ar de secagem e algum tipo de 

exaustor (airflow) próprio para promover a circulação do ar no interior da câmara de secagem. 

A Figura 7 mostra um tipo de secador solar especificando os três componentes citados acima. 

A câmara de secagem tem a vantagem, em relação a outros sistemas solar abertos, de proteger 

o alimento de animais, insetos, sujeiras e chuva, além da possibilidade de ser isolada com 

materiais de baixo custo, como serragem de madeira, para melhorar sua eficiência térmica 

(Speirs, 1986). O sistema mostrado na Figura 7 pode ser utilizado por: convecção natural ou 

convecção forçada. Na convecção natural, o ar entra no coletor sob condições normais, é 

aquecido na placa absorvedora e vai para a câmara de secagem. Na convecção forçada 

adiciona-se um soprador ou ventilador proporcionando uma maior vazão de ar para a secagem 

(Vanderhulst, 1990). 

 
 

Figure 7: Secador solar de radiação indireta (Matthew, 2001)  
 

 

 O secador de radiação indireta (Figura 8), também chamado de secador convectivo, é 

constituído basicamente por um coletor solar plano, acoplado a uma câmara de secagem 
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provida de prateleiras perfuradas, onde a matéria prima é colocada, e uma chaminé que 

favorece a distribuição do fluxo de ar quente proveniente da convecção natural ou forçada 

(Bezerra, 2005). 

 

 Figura 8: Secador de exposição indireta com convecção natural (Bezerra, 2005) 

 

 

 Um outro secador solar de exposição indireta é mostrado na Figura 9, foi projetado na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sendo construído em alvenaria com 

câmara de secagem e chaminé para exaustão do ar, favorecendo a retirada da umidade no 

produto a ser seco (Souza et al., 2007). 

 

  

 
Figura 9: Secador solar de exposição indireta (Souza et al., 2007) 
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Um exemplo do secador de exposição direta pode ser visto na Figura 10. WINROCK 

(2003) apresentou um trabalho sobre secagem de bananas inteiras e sem cascas utilizando esta 

configuração de secador solar. Neste caso, o processamento da secagem utilizando este 

sistema foi de aproximadamente 34 horas. 

 

 

Figura 10: Secador solar de exposição direta (Winrock, 2003) 

 

 

Outro secador solar de radiação direta é o do tipo túnel, como visto na Figura 11. Este 

sistema foi projetado e construído no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade 

de Moratuwa, com o objetivo de preservar o excedente da produção de alimentos (Senadeera, 

2006). O mesmo possui uma chaminé para favorecer a circulação do ar ao longo do túnel de 

secagem. 
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 Figura 11: Secador solar de exposição direta do tipo túnel (Senadeera, 2006) 

 

 

 Comparando-se os sistemas de secagem por radiação indireta e direta pode se dizer: o 

secador por radiação indireta tem como vantagem proteger o produto da incidência da 

radiação direta, minimizando a degradação foto-oxidativa de alguns de seus componentes 

nutricionais. Além disso, a configuração indireta permite obter um melhor desempenho no 

processo de secagem em razão da melhor distribuição convectiva no sistema. Em relação ao 

secador de radiação direta, as vantagens estão principalmente associadas à simplicidade de 

sua configuração, baixo custo de instalação e a facilidade de mobilidade (Pratoto,2007). 

 

 

2.4 Cinética da secagem 

 

A secagem de sólido úmido por meio de gás a uma temperatura e uma umidade 

estabelecida manifesta-se sob certo tipo de comportamento cinético. 

 

 

2.4.1 Períodos da secagem 

 

Durante a secagem de um sólido ocorrem simultaneamente transferências de calor e 

massa. Em geral os processos de secagem sofrem influência considerável de agentes externos 

e da estrutura interna do material secante. A influência destes fatores ocorre em diferentes 

períodos no processo da secagem mostrados nas Figuras 12 e 13. 
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Figura 12: Curva da variação do teor de umidade em função do tempo de secagem 

(Pinedo, 2003) 

 

 

O segmento AB das Figuras 12 e 13 representam o período de aquecimento onde o 

material sólido se encontra a uma temperatura inferior a temperatura de secagem, ou seja, é o 

período de secagem em regime não permanente. 

 

 

2.4.1.1 Períodos de Taxa Constante 

 

O período de taxa constante, segmento BC, é considerado importante quando o 

potencial do ar de secagem é baixo ou a umidade do material é alta, como no caso das frutas 

(Pinedo, 2003). Neste período a secagem ocorre como se fosse a evaporação de uma massa de 

líquido sem haver influência direta do sólido na taxa de secagem. Ou seja, a taxa de secagem 

independe do teor de umidade do sólido. A curva de secagem na Figura 13 evidencia o 

término do período de taxa constante, onde o sólido alcança o teor de umidade crítico (ponto 

C). A partir deste ponto a temperatura da superfície eleva-se e a taxa de secagem cai 
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rapidamente.  

 

Figura 13: Cinética de secagem versus teor de umidade (Pinedo, 2003) 

 

 

Nos processos de secagem, o líquido evaporado, normalmente, é a água e o gás o ar 

atmosférico.  Para se calcular a taxa de secagem são usadas as equações de transferência de 

calor e de massa: 

( )PPAk
dt

dU
Sp −=                             (3) 

Onde: 

dU/dt = Taxa de secagem (kg/s); 

PS = Pressão de vapor do líquido na temperatura de saturação (atm); 

P= Pressão parcial do vapor de água no ar de secagem (atm); 

A = área de transferência de massa (m²); 

kp = coeficiente de transferência de massa com base na pressão (kg/s.m².atm). 

 

 

A Equação 3 pode ser reescrita da seguinte forma em relação à umidade do ar de 
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secagem, como sendo: 

 

( )UUAk
dt

dU
Sh −=                              (4) 

Onde: 

US = umidade de saturação do ar na temperatura da superfície, (kg de H2O/kg de ar seco); 

U = umidade do ar de secagem (kg de H2O/kg de ar seco); 

kh = coeficiente de transferência de massa com base na umidade (kg/s.m²) 

A = área de transferência de massa (m²) 

 

Quando o calor para a evaporação é favorecido por um gás quente (durante o período 

de velocidade ou taxa constante), há um equilíbrio dinâmico entre a velocidade de 

transferência de calor para o material e a velocidade de remoção do vapor da superfície 

(Daudin, 1983). 

 

dt

dU

dt

dQ λ=       (5) 

Onde: 

dQ/dt = taxa de transferência de calor (J/s) 

λ = calor latente de vaporização na temperatura do sólido (J/ kg) 

 

 Tomando como base um balanço de calor através da Equação (5) pode-se calcular a 

velocidade de secagem neste período. Como a superfície do material se encontra saturada, a 

temperatura da superfície deverá estar na mesma temperatura de bulbo úmido do ar de 

secagem. Desprezando-se a transferência de calor por condução e radiação, a velocidade de 

secagem é calculada da seguinte forma: 

 

vap

huacc

H

)TT(Ah

dt

dU −
=                                                                 (6) 

Onde: 

dU/dt = taxa de secagem (kg/s); 

hc = coeficiente de transferência de calor por convecção (W/m² °C); 

Ac = área de transferência de calor (m²); 

 

Ta = temperatura ambiente (°C); 
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Tbu = temperatura de bulbo úmido (°C); 

Hvap = entalpia vaporização (J/kg). 

 

 

2.4.1.2 Períodos de Taxa Decrescente 

 

O período de taxa decrescente começa quando o período de taxa constante termina, na 

umidade crítica.  Se a umidade inicial está abaixo da umidade crítica, todo o processo de 

secagem ocorre no período de taxa decrescente (Parry, 1985). 

A primeira fase do período de taxa decrescente, segmento “CD” nas Figuras 12 e 13, 

parte da superfície evaporante se mantêm insaturada, uma vez que a velocidade do 

movimento do líquido para a superfície é menor que a velocidade com que a massa é 

transferida da superfície. No segundo período de taxa decrescente, segmento “DE” nas 

Figuras 12 e 13, a evaporação da água no interior do sólido se dá através do movimento de 

sua umidade interna. A secagem cessa quando a pressão de vapor do liquido contido no sólido 

é igual à pressão parcial do vapor de água no gás secante afluente. Nestas condições a 

umidade do sólido atinge a umidade de equilíbrio, “Ue”, umidade que permanece no sólido 

independente do tempo de secagem, desde que as condições de operação não se modifiquem 

(Daudin, 1983 e Strumillo, 2006). 

CHIRIFE (1983) citado por PINEDO (2003), na segunda fase do período de 

velocidade decrescente, segmento “DE” (Figuras 12 e 13), a difusão de vapor é 

provavelmente o mecanismo predominante durante o estado pendular.  Nesta fase toda a 

evaporação ocorre no interior do sólido, pois toda a superfície evaporante está insaturada e o 

plano de evaporação desloca-se para seu interior. Na secagem de produtos com baixos teores 

de umidade este período usualmente predomina na determinação do tempo de secagem global. 

 

 

  2.4.1.3 Variáveis envolvidas em um processo de secagem 

  

 Uma maneira simplificada de analisar a secagem é apresentada na Figura 14, na qual 

são destacadas as principais variáveis de um processo de secagem, onde são usados como 

parâmetros o ar de secagem e o produto. Se a umidade relativa do ar ambiente aumenta, o 

tempo de secagem aumenta. Quando a temperatura do ar de secagem diminui, o tempo de 

secagem aumenta etc. 
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Figura 14: Variáveis que influenciam na secagem de um alimento (Fioreze, 2004). 

 

 

Observa-se da Figura 14 (a) curva 1, 2 e 3, respectivamente umidade relativa, 

temperatura e vazão do ar em função da variável. Da curva 1, quanto menor a temperatura e 

vazão do ar, maior o tempo de secagem do produto. Das curvas 2  e 3, quanto maior a 

variável, menor o tempo de secagem. Figura 14 (b) curva 4, 5, 6 e 7, respectivamente 

umidade inicial e umidade final do produto, coeficiente de difusão de massa e área relativa 

em função da variável. Quanto menor a variável, maior o tempo de secagem (Figura 14 (b) 

curva 4). Quanto maior a variável, menor o tempo de secagem (Figura 14 (b) curvas 5, 6 e 

7). Figura 14 (c), curva característica do processo de secagem de materiais porosos. 

 

 

 2.4.2 Modelos matemáticos de secagem 

 

Na literatura são citados vários mecanismos, métodos e modelos propostos para se  
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estudar a secagem em camada fina de materiais higroscópicos: os teóricos, os semiteóricos e 

os empíricos. 

Os modelos de secagem baseados na teoria de difusão de líquido têm sido bastante 

utilizados por pesquisadores na área de secagem principalmente de alimentos (Igbeka, 1982; 

Mulet et al., 1989; Sereno & Medeiros, 1990; Queiroz & Nebra, 1997). Embora se faça 

muitas suposições para aplicação desses modelos, como por exemplo: a redução de volume 

(encolhimento) é desprezível; não ocorre efeito de capilaridade; o material entra 

instantaneamente em equilíbrio térmico com ar de secagem e os efeitos da transferência de 

calor e massa são desprezíveis.  

BROOKER et al. (1992) consideram que, para materiais homogêneos com coeficiente 

de difusão constante, a variação de umidade com o tempo de secagem pode ser dada pela 

seguinte equação: 
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Onde: 
 
U - teor de umidade do sólido; 

D - coeficiente de difusão, m2 s-1; 

t - tempo, s; 

c – forma geométrica: 0 (zero), para corpos planos, 1 (um) para corpos cilíndricos e 2 (dois) 

para corpos esféricos; 

r - coordenada espacial, dependendo da forma geométrica, m. 

 
CRANK (1975) e BROOKER et al. (1992) apresentam a solução analítica para 

materiais com geometria para placa plana infinita, dada pela seguinte equação: 
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Onde: 

8/π2 - fator de forma da placa e depende da geometria do material a ser seco (4/π2 para 

cilindro e 6/π2 para esfera);  

Deff  - difusividade efetiva do liquido (m2/s); 

U* - razão de umidade do material, adimensional; 

U – teor de umidade do sólido (base seca); 

Ue - teor de umidade de equilíbrio, (base seca); 
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Uo - teor de umidade inicial, (base seca); 

t - tempo de secagem, s; 

L - espessura da amostra, cm. 

 A solução analítica dada pela Equação 8 apresenta-se na forma de uma série infinita e, 

portanto, o número finito de termos (n) no truncamento poderá determinar a precisão dos 

resultados. Para muitos casos no estudo de taxas de secagem a utilização do primeiro termo da 

série resulta numa boa aproximação: 
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Linearizando a Equação 9, para determinação da constante de secagem (K) e da difusividade 

efetiva (Deff), obtem-se: 

 

KtAU −= lnln *
                                                                            (10) 

Onde: 

   A = 8/π2   e 
2

2

L

D
K effπ

=  

 

                                                                                            

 
Nos métodos teóricos normalmente são consideradas as condições externas nas quais 

ocorre a operação, como também os mecanismos internos de transferência de calor e massa e 

seus efeitos. Dependendo do material a ser processado, a umidade pode movimentar-se no seu 

interior por diferentes mecanismos. Em produtos capilares porosos, como na maioria dos 

produtos de origem agrícola, os possíveis mecanismos de transporte de umidade, são: difusão 

líquida, difusão capilar, difusão na superfície, fluxo hidrodinâmico, difusão de vapor e difusão 

térmica (Brooker et al., 1992). 

A teoria da difusão líquida tem sido amplamente empregada na de secagem, embora 

existam algumas suposições a serem consideradas para sua aplicação, como: o encolhimento 

desprezado, a não existência do efeito de capilaridade, equilíbrio térmico instantâneo com o ar 

e os efeitos da transferência de energia e massa de um corpo para outro, admitidos como 

desprezíveis. Os modelos teóricos que descrevem a taxa decrescente de secagem de um sólido 

consideram, como mecanismo principal, a difusão baseada na primeira lei de Fick, que 

expressa que o fluxo de massa por área é proporcional ao gradiente de concentração de água 

(Park et al., 2002; Romero-Peña & Kieckbusch, 2003). Os modelos empíricos de secagem 
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apresentam uma relação direta entre o teor médio de umidade e o tempo de secagem; omitem 

os fundamentos do processo de secagem e seus parâmetros não têm significado físico; 

conseqüentemente, não oferecem uma visão detalhada dos processos importantes que ocorrem 

durante o fenômeno.  

Até hoje muitos trabalhos foram desenvolvidos com modelos semiteóricos, pois estes 

contribuem para que haja harmonia entre a teoria e a facilidade de uso. Os modelos 

semiteóricos se baseiam, em geral, na Lei de Newton do resfriamento aplicada à transferência 

de massa. Neste caso, supõe-se que as condições de fluxo sejam isotérmicas e que a 

resistência à transferência de massa se restrinja apenas à superfície do produto (Brooker et al., 

1992). Entre os modelos semiteóricos, o modelo de Dois Termos, o de Henderson e Pabis, o 

de Lewis, o de Page e o de Page Modificado, têm sido amplamente utilizados (Panchariya et 

al., 2002). Sabe-se também, que muitas pesquisas relacionadas ao estudo da cinética de 

secagem em camada delgada, são realizadas com diversos produtos agrícolas, como sementes, 

grãos, frutos e em algumas espécies de plantas, com importância econômica. Portanto, os 

modelos citados acima são descriminados a seguir: 

 

• Modelo de Dois Termos 
 

U* = a·exp(–k0  t) + b·exp(–k1 ·t)                                                     (11) 
 

 
• Modelo de Henderson e Pabis 
 

U* = a.exp(–k0.t)                                                                    (12) 
 
 

• Modelo de Henderson & Pabis modificado 
 

U* = a·exp(–k0·t) + b·exp(–k1 ·t) + c·exp(–k2·t)                                         (13) 
 
 

• Modelo de Lewis 
 

U* = exp(–k0 · t)                                                                   (14) 
 
 

• Modelo de Page 
 
                                                  U* = exp(–k · tn)                  (15) 

 
• Modelo de Page Modificado 

 
])t.k(exp[U n

0
* −=                                                                  (16) 
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• Modelo de Midilli  
 

U* = a·exp(–k·tn ) + b·t                                                              (17) 
 
 
Onde: 
 
k0, k1  e k2 – coeficientes de secagem, s-1 

k – coeficiente de secagem, s-n 

a, b, c, n – constantes dos modelos 

D – coeficiente de difusão, m2 s-1 

t – tempo de secagem, s 

L – espessura do produto, m. 

 
PANCHARIYA et al. (2002), ajustaram várias equações aos dados experimentais da 

secagem com “chá-preto” e concluíram que o modelo de Lewis reproduziu melhor tais dados 

em camada delgada para temperaturas entre 80 a 120°C; por outro lado, DEMIR et al. (2004), 

ao avaliarem diferentes modelos matemáticos para a secagem de louro (Laurus nobilis L.), 

concluíram ser o modelo de Page o que melhor descreveu o processo, enquanto DOYMAZ et 

al. (2006), avaliando a secagem de folhas de endro (Anethum graveolens L.) e de salsinha 

(Petroselinum crispum L.), definiram o modelo de Midilli como o mais adequado para 

descrever a cinética de secagem nas temperaturas de 40 a 70 °C. 

BAHNASAWY e SHENANA (2004), desenvolveram um modelo matemático para 

secagem solar tanto de radiação direta quanto de radiação indireta utilizando produtos 

fermentados derivados do leite. Os principais parâmetros das equações que descreveram o 

sistema de secagem foram: taxa de incidência de radiação solar por área do coletor, 

coeficiente de transferência de calor por convecção, perda de calor através do secador e o 

calor latente de vaporização da água. O modelo foi capaz de prever a temperatura de secagem 

e a perda de umidade do produto para amplas faixas de umidade relativa, temperatura e 

velocidade do ar de secagem. O modelo foi validado através da utilização de dados 

experimentais da temperatura de secagem e da perda de umidade do produto tanto em um 

secador de radiação direta quanto indireta, para cinco produtos fermentados derivados do 

leite. 

 Outros modelos matemáticos da secagem solar foram desenvolvidos por diversos 

pesquisadores (Phoungchandang & Woods, 2000; Sabbah, Keener e Meyer, 1979). Vários 

modelos foram estudados para leitos em camada fina e empacotados. Para o leito em camada 

fina, as curvas obtidas através dos dados experimentais, assim como as curvas teóricas 
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baseadas em transferência de massa no produto, apresentaram a forma dada pela equação 

(Hansen, Keener e El-Sohly, 1993): 
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 WELLER e BUNN (1993), utilizaram a variação de massa em função do tempo, para 

calcular a razão de umidade. A constante de secagem (K), para o período de taxa constante, 

foi obtida através da equação abaixo: 
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Onde: 
 
ai – parâmetro constante; 

Uf  – teor de umidade final do sólido (base seca); 

 

 De acordo com a Equação 19, a umidade de equilíbrio foi substituída pela umidade 

final (Uf) do produto tal como sugerido por BROOKER, BAKKER-ARKEMA, e HALL 

(1974), já que o teor de umidade final é mais realístico do ponto vista prático. 

 A proposta deste estudo foi para: (1) predizer a temperatura dentro do secador a 

diferentes valores da umidade relativa e temperatura ambiente, (2) predizer a perda de 

umidade do produto em diferentes umidades relativas, temperaturas e velocidades do ar, e (3) 

validar o modelo com dados experimentais (Bahnasawy, 2004), submetendo-se a seguinte 

equação: 
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Onde: 

A – área de transferência de massa (m2); 

Ac – área de transferência de calor, superfície do coletor solar, (m2); 

Aw – área da cobertura do secador (m2); 

Cp – calor especifico do ar (J/kg oC); 

kp – coeficiente de transferência de massa (kg/s.m2 kPa); 
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hc – coeficiente convectivo de transferência de calor (W/m2 oC); 

Hs – radiação solar a cada hora sobre o plano horizontal da superfície (W/m2); 

kw – condutividade térmica na parede da cobertura (W/mK); 

mp –  massa do produto (kg); 

Pa – pressão de vapor de água da atmosfera (kPa); 

Ps – pressão de vapor de água da superfície sólida úmida (kPa); 

λ – calor latente de vaporização da água (kJ/kg); 

Ta – temperatura ambiente (K); 

Tsup – temperatura na superfície do coletor (K); 

 

 REZENDE (2007), simulou o processo de secagem de grãos com suplementação de 

aquecimento solar para baixas temperaturas, com dados climatológicos da região de 

Minnesota. Analisaram os custos de investimentos no processo de secagem de milho, assim 

como a qualidade e o teor de umidade final do produto. Concluíram que a secagem usando 

energia solar é economicamente competitiva em relação a outros sistemas de secagem, tais 

como uso de resistência elétrica para aquecer o ar. 

 STEVENS E OKOS (1978), simularam a secagem de trigo com energia solar e ar 

natural, com a finalidade de antecipar o tempo de colheita deste produto nos Estados Unidos e 

minimizar o uso de energia proveniente de combustíveis fósseis. Uma das simulações foi 

desenvolvida usando os dados de energia solar para a secagem em lote, com duração de nove 

dias. Outra simulação foi com ar natural e o processo durou dezesseis dias. Os resultados 

obtidos foram comparados com os dados experimentais e com bastante eficiência. 

 Um estudo de simulação foi desenvolvido para predizer o desempenho da secagem de 

um leito empacotado de fatias cilíndricas de cenouras e maçãs, sujeitas a condições da 

variação do ar ambiente. Este modelo também considerou o encolhimento do material a ser 

processado. Para simular a secagem foi considerada a temperatura do ar de entrada no secador 

solar em função da hora do dia. Todos os parâmetros envolvidos neste modelo foram obtidos 

independentemente de dados experimentais do secador solar. Por outro lado, os resultados dos 

dados simulados quando comparados com os dados experimentais da secagem de fatias de 

cenoura descreveram satisfatoriamente o modelo (Ratti e Mujumdar, 1997). Conforme será 

apresentado mais detalhadamente no próximo capítulo, durante o desenvolvimento do 

presente estudo buscou-se tomar como base o modelo proposto por RATTI E MUJUMDAR 

(1997), para descrever o comportamento da secagem do pedúnculo do caju nas diversas 

condições de estudo. 



Capítulo 2 

Doutorado – PPGEQ/UFRN                   MACHADO; Antônio Vitor 

40 

 

 A Figura 15 mostra um esquema de um tipo de secador solar comum para secagem de 

legumes e frutas, o secador de gabinete solar (coletor solar mais gabinete de secagem), (Kalra 

e Bhardwaj, 1981; citado por Ratti e Mujumdar, 1997). 

 

Figura 15: Sistema para secagem solar (Ratti e Mujumdar, 1997)  

 

 

No modelo matemático desenvolvido previamente por RATTI (1991), para simular o 

comportamento de um secador operando em batelada, o autor admitiu o efeito do 

encolhimento para predizer a secagem de leito empacotado, de leito em camadas finas e de 

leito com materiais particulados, sujeitos as condições do ar de entrada constante. A mesma 

simulação foi estendida para secagem com condições do ar de entrada variando com o tempo 

(Ratti e Mujumdar, 1993). Neste caso, as equações do modelo levaram em conta os balanços 

de massa e energia na fase gasosa e no sólido, além de admitir o encolhimento do leito. 

Um esquema do secador estudado por RATTI E MUJUMDAR (1993), bem como as 

variáveis dependentes mais relevantes do sistema, são mostrados na Figura 16. Segundo o 

esquema, a temperatura ambiente (Ta) aumenta durante o dia, atingindo um valor máximo 

próximo ao meio-dia. A temperatura do ar de saída do coletor, que é a temperatura de entrada 

no secador (Tgo), também segue uma função que varia com o tempo. Esta função do tempo é 

uma das principais condições de entrada do modelo, sendo obtida a partir dos dados 

experimentais (Figura 16). 
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Figura 16: Esquema do processo da secagem solar (Ratti e Mujumdar, 1993) 

 

 

2.5. Avaliação econômica dos sistemas de secagem 

 

 Com o aumento da competitividade dos setores agroindustriais e o crescimento da 

produção nacional de grãos, o produtor é obrigado a buscar níveis mais elevados de 

profissionalismo para atender aos modernos padrões de qualidade. A busca pela qualidade 

tem exigido das empresas agroindustriais cada vez mais controle e acompanhamento de seus 

processos, insumos e matérias-primas, de forma que os produtos comercializados venham a 

atender as expectativas do mercado (Donzeles, 2007). 

 Os frutos e os grãos há muitos anos são considerados produtos de grande importância 

para a alimentação humana e animal, sendo cada vez mais necessário o aumento da sua 

produção e também da sua qualidade, para atender às necessidades de um mercado 

consumidor cada vez maior e mais exigente (Lacerda, 2004). 

 A secagem e a armazenagem de produtos agropecuários constituem uma importante e 

dispendiosa etapa da cadeia produtiva de alimentos, e fortemente ligada à qualidade final do 

produto. Os custos relativos a esta etapa requerem atenção especial dos gestores, pois se 

forem elevados podem comprometer uma significativa parcela da rentabilidade ao fim do 

processo de produção e comercialização (Youcef et al., 2001). 
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 MARTINS (2005), relata que, no sistema produtivo atual, além da qualidade dos 

alimentos, o custo do processo secagem é uma das parcelas mais importante, podendo atingir 

até 20 % do custo total das atividades relativas à pós-colheita. 

 Segundo WEBER (2005), para que o produtor ou gerente de uma unidade comercial 

possa administrar um sistema de secagem, é indispensável conhecer as características do 

secador, como sua eficiência e o consumo de energia. Estas informações normalmente podem 

ser obtidas junto ao fabricante. A umidade do alimento ao ser inserido no secador pode 

influenciar o custo da secagem, visto que quanto maior a umidade, maior será o tempo de 

secagem e esforço do secador. Quanto maior a umidade, maior será o esforço do conjunto 

para a secagem, portanto maior o custo. Portanto, para obter a avaliação econômica de um 

sistema de secagem, deve-se considerar a quantidade de água a ser retirada do produto, a 

temperatura de operação, o tempo de secagem, o desempenho do secador e o consumo 

específico de energia (Parti, 1990).  

 O consumo específico de energia (CEE) de um sistema de secagem pode ser obtido 

através da seguinte Equação: 

 

evaporadaÁgua

energiadeConsumo
CEE=                                                            (21) 

 

 O resultado do consumo específico de energia é um dos principais indicadores de 

rendimento de um sistema de secagem, pois informa a quantia de energia dispensada por 

quilograma de água removida da massa de produto desidratado. 

 Conforme exposto, a viabilidade econômica do sistema de secagem é de extrema 

importância para os produtores, pois o custo final do produto colocado no mercado depende 

diretamente de todos os gastos necessários para o seu processamento, da qual a secagem é 

uma das etapas de grande importância no ponto de vista da conservação e do custo final do 

produto (Donzeles, 2007). 
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 Neste capítulo são apresentados e discutidos os procedimentos para elaboração do 

projeto de construção dos sistemas de secagem solar. Também são descritas as metodologias 

utilizadas para os procedimentos experimentais de secagem com secador convencional de 

bandejas e solar, os procedimentos para análises físico-químicas do pedúnculo de caju “in 

natura” e desidratado, o desenvolvimento do modelo matemático para o sistema do secador 

solar de radiação indireta e o procedimento para a avaliação econômica dos sistemas de 

secagem. 

 

 

3. Materiais e métodos 

 

3.1 Projetos e construção de sistemas secagem solar 

 

 Para a elaboração e desenvolvimento do projeto e construção dos sistemas de secagem 

solar para este trabalho, buscaram-se informações fundamentais e atualizadas para 

compreensão dos principais conceitos envolvidos no desenvolvimento de novos sistemas de 

secagem solar. Durante a pesquisa realizada sobre os vários tipos de sistemas de secagem 

solar foi definida uma configuração de secador que atendesse ás necessidades do projeto, tais 

como: mobilidade do sistema, baixo custo de construção, boa eficiência energética, 

versatilidade na operação com diversos produtos, flexibilidade quanto ao uso de energia 

convencional, forma compacta e de fácil operação. 

 Os materiais usados para construção dos secadores deste trabalho foram alumínio, 

chapa de zinco, aço inox, tela de nylon, lã de rocha, vidro e metalon. O uso desses materiais 

se deu em razão da preocupação com as seguintes características: resistência, baixo custo, 

segurança, eficiência e qualidade final do produto desejado. Além disto, os secadores solar 

desenvolvidos podem ser desmontados facilmente para facilitar o transporte quando 

necessário. 

 

 

 3.1.1 Sistema solar de radiação direta (SSRD) 

 

 O secador solar de radiação direta foi construído no Departamento de Engenharia 

Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. A configuração deste 
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sistema é formada por uma caixa retangular confeccionada em chapa de alumínio com 

espessura de 0,7mm com as seguintes dimensões de 60 cm de largura, por 80 cm de 

comprimento e 10 cm de altura. Na parte inferior tem uma chapa de zinco pintada de preto 

fosco para atuar como o corpo negro que é o coletor solar. Existe uma abertura a jusante e 

outra a montante protegidas por telas de nylon, para passagem do ar natural e evitar a 

contaminação por insetos. Sobre a chapa está locada uma bandeja, com a parte de baixo em 

tela de malha fina tipo tela moeda, em aço inox onde a matéria-prima a ser desidratada é 

disposta. A parte superior do coletor/secador é coberta com uma placa de vidro transparente 

de espessura 4 mm (Figura 17). O secador é afixado sobre um suporte de metalon do tipo 

cavalete com um ângulo de inclinação em relação ao norte de aproximadamente 15°, que é o 

valor recomendado referente à latitude local 5° somados mais 10°, para fornecer a inclinação 

que favorece maior incidência da radiação solar. 

 

  
 
Figura 17: Secador solar de radiação direta 

 

 

3.1.2 Sistema solar de radiação indireta sob convecção natural (SSRIN) 

 

 O secador solar de radiação indireta é constituído de um coletor solar, uma câmara de 

secagem e um exaustor. A caixa do coletor solar foi confeccionada em alumínio com 
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espessura 0,7mm, com as seguintes dimensões 1m de largura, por 175cm de comprimento e 

um funilamento de 35cm próximo a câmara de secagem. A área total do coletor é de 2 m2 , 

possuindo uma altura de 10 cm entre a placa negra coletora e a cobertura de vidro 

transparente, formando um canal de 7 cm de altura para o escoamento do ar a ser aquecido. 

Nas laterais e no fundo do coletor é feito um isolamento térmico com lã de rocha com 

espessura de 3cm. A câmara de secagem também foi confeccionada em alumínio e possui as 

seguintes dimensões: 80 cm de largura, 80 cm de altura e 80 cm de profundidade e pintados 

de preto fosco. Dentro da câmara de secagem estão dispostas bandejas fabricadas de aço 

inoxidável, com a parte de baixo em tela de malha fina tipo moeda, sendo todo o conjunto em 

aço inox. Na parte superior da câmara de secagem tem-se um exaustor eólico para promover a 

circulação do ar no interior da mesma e melhorar o arraste do ar úmido, devido à ajuda do 

efeito estufa que é produzido, como mostra a Figura 18.  

 O coletor de placa plana é composto por quatro elementos principais: a cobertura 

transparente, a placa coletora, o isolante e a carcaça. 

• A cobertura transparente (vidro) é a encarregada de produzir o efeito estufa e reduzir 

as perdas de energia, principalmente as por convecção. O efeito estufa atingido pela 

cobertura faz com que parte da radiação que atravessou a cobertura e chega à placa 

coletora seja refletida para o vidro, com comprimento de onda para a qual ela é opaca, 

retendo a radiação no interior. 

• A placa coletora tem a finalidade de absorver da forma mais eficiente possível à 

radiação solar e transformá-la em energia térmica. O tratamento dado à superfície da 

placa absorvedora é de grande importância para a eficiência do coletor, uma vez que o 

uso não adequado da tinta comum pode acarretar desvantagem na eficiência, pois além 

de refletir tanta radiação quanto absorve, pode se degradar rapidamente sob a ação 

contínua dos raios ultravioleta, tornando necessária uma manutenção periódica da 

pintura na placa. Para este sistema solar, optou-se por tinta comercial preto fosco 

automotiva. 

• Isolante - o isolamento deve assegurar que o calor gerado pela placa absorvedora não 

seja perdido pelo coletor, e sim transferido integralmente para o fluido de trabalho. O 

isolamento da caixa deve inibir as perdas pelas laterais e pelo fundo do coletor. Existe 

uma vasta gama de materiais que podem ser utilizados no isolamento dos coletores. Os 

mais comuns são Lã de Rocha, Lã de vidro e poliuretano expandido. Neste sistema foi 

usado a Lã de Rocha como isolante térmico.  
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Carcaça ou caixa do coletor – foi feita em material resistente à corrosão e com rigidez 

mecânica suficiente para garantir a integridade estrutural do equipamento. Esta foi construída 

em alumínio e canaletas em metalon. 

  
 
Figura 18: Secador solar de radiação indireta 

 

 

3.1.3 Sistema solar de radiação indireta sob convecção forçada (SSRIF) 

 

 O sistema SSRIF é o mesmo equipamento SSRIN, apenas acrescido de um soprador 

do tipo siroco para promover um fluxo de ar forçado (Figura 19). O soprador opera com 

motor monofásico de ¼ de Cv, vazão do ar de até 7,5 m³/min, pressão máxima de 9 mm 

coluna H2O. Durante o funcionamento, é possível restringir o fluxo de ar que atravessa a 

câmara de secagem por meio de uma válvula tipo gaveta. 
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 Figura 19: Secador solar de radiação indireta sob convecção forçada 

 

 

3.1.4 Sistema solar tipo tabuleiro (SST) 

 

O secador do tipo tabuleiro (Figura 20) consiste basicamente de uma bandeja 

retangular, de dimensões 40 por 50 cm, com a parte inferior de nylon. Este sistema de 

secagem foi exposto diretamente ao sol numa bandeja aberta suspensa sobre um cavalete com 

inclinação 15º.  

                                      

  Figura 20: Secador solar tipo tabuleiro 
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3.1.5 Localização e orientação do secador solar 

 

 Os secadores foram instalados nas dependências do Departamento de Engenharia 

Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, em área aberta sem 

sombras para permitir a máxima radiação solar diária. Na instalação dos secadores, foi 

utilizada uma bússola para orientar a direção do coletor de modo a obter maior radiação solar 

incidente (Figura 21).  

 

  Figura 21: Orientação do coletor solar 

 

 

3.2 METODOLOGIA DOS PROCEDIMENTOS DE SECAGEM 

 

 Nesta secção, são descritas as etapas principais relacionadas aos métodos de secagem 

estudados neste trabalho. Os procedimentos de cada etapa foram executados de acordo com o 

fluxograma mostrado na Figura 22. 
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Figura 22: Fluxograma básico para obtenção do pedúnculo de caju desidratado 

 

 

3.2.1 Fruta (Matéria-prima)  

 

A matéria-prima utilizada foi o pedúnculo de caju oriundo do Estado do Rio Grande 

do Norte comercializado nas feiras livres, Ceasa e supermercados de Natal.  

 

 

FRUTA 
(Materia-prima) 

SELEÇÃO 

LAVAGEM E 
SANITIZAÇÃO  

DESCASTANHAMENTO 
CORTE 

EMBANDEJAMENTO  

SECAGEM 
(solar e convencional) 

ARMAZENAMENTO 
(temperatura ambiente) 



Capítulo 3 

Doutorado – PPGEQ/UFRN                   MACHADO; Antônio Vitor 

51 

 

3.2.2 Seleção  

 

Os frutos foram selecionados de acordo com a coloração (vermelha e amarela) da 

casca e ausência de danos físicos (injúrias) e com o grau de maturidade comercial adequado 

para o processamento. 

 

 

3.2.3 Lavagem e sanitização 

 

 Os frutos foram lavados primeiramente em água corrente e depois sanificadas com 

água clorada 50 ppm de cloro livre ativo por 10 minutos, para retirar qualquer tipo de sujidade 

e para a descontaminação do fruto.  

 

 

3.2.4 Descastanhamento e corte em fatias 

 

 Os frutos foram descastanhados (retirada da castanha), manualmente, cortados em 

fatias de 1, 1,5 e 2 cm de espessura, conforme mostrado na Figura 23.  

 

 

        Figura 23: Pedúnculos de caju em fatias 
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3.2.5 Embandejamento 

 

 Os frutos foram arrumados na bandeja do secador em camada única buscando-se 

ocupar todo espaço da bandeja. 

 

 

3.2.6 Secagem 

 

 Nesta seção, são descritos os procedimentos experimentais da secagem para os 

sistemas utilizados neste trabalho: secador convencional de bandejas, secador solar de 

radiação direta e indireta sob convecção natural e forçada.  

 

a. Secagem em secador convencional de bandejas 

 

Os experimentos de secagem foram realizados em batelada no secador convencional 

de bandejas conforme a configuração da Figura 24. 

 

 

 Figura 24: Secador convencional de bandejas (Gaspareto, 2005). 
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Figura 25: Esquema de distribuição das resistências na fonte externa do secador. 

 

 

 Nesse equipamento, o ar ambiente é impulsionado por um soprador centrífugo de 5,5 

cv com 3490 rpm, modelo 112 M, marca WEG, que força uma corrente de ar através de uma 

caixa com um conjunto de quatro resistências elétricas de 1000 W cada (Figura 25), onde o ar 

é aquecido e entra no secador com melhor condição de secagem. A temperatura de secagem 

foi monitorada usando-se uma termoresistência PT100, ligado a um controlador de 

temperatura que manipula a potencia da resistência elétrica ao longo do experimento, matendo 

a temperatura do sistema num valor pré-estabelecido (set-point). No secador, o fluxo de ar 

passa perpendicular à bandeja, com velocidade previamente estabelecida através da 

regulagem em uma válvula gaveta disposta no sistema de admissão do ar. Para monitorar o 

perfil de temperatura, foram colocados termopares digitais (P1, P2, P3, P4 e P5) ao longo da 

câmara de secagem, como mostrado na Figura 24. 

 A umidade relativa do ambiente e na saída do gás de secagem foram medidas através 

de um termohigrômetro. A perda de massa, no decorrer do tempo de processamento, foi 

determinada por uma balança com precisão de duas casas decimais e tolerância de ± 0,04. Em 

intervalos regulares de tempo, a bandeja era retirada, pesada rapidamente e recolocada no 

secador. Este procedimento foi repetido até atingir o equilíbrio de umidade. Para cada uma 

das condições experimentais estudadas neste sistema foram obtidas curvas de secagem para 

condições de temperatura de 55 °C, 65 °C e 75 °C, velocidade do ar de secagem de 3,0; 4,5 e 

6,0 m s-1 e espessura da fatia do material de 1,0; 1,5 e 2,0 cm. 

Cada experimento foi realizado a partir de um sorteio para definição do ensaio de 

acordo com os parâmetros preestabelecidos para: temperatura, velocidade e espessura da fatia 

do material.  

As medidas de temperatura, velocidade, umidade relativa do ar e perda de massa 

foram realizadas a cada 10 minutos na primeira hora do ensaio, a cada 20 minutos na segunda 

hora e a cada 30 minutos de secagem, até o produto atingir o equilíbrio de umidade.  Em 
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seguida, o material seco era retirado do secador e levado para determinação do teor de 

umidade final, segundo as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985). 

 

b. Secagem em secadores solar de radiação direta e indireta sob convecção natural e 

forçada.  

 

Os equipamentos utilizados na secagem solar foram um secador de radiação direta, um 

de radiação indireta e um secador solar tipo tabuleiro, todos os sistemas foram projetados e 

construídos para esta tese.  

Os experimentos de secagem solar foram sempre iniciados às 7 horas, devido às 

condições favoráveis de incidência solar e finalizados às 17 horas, devido o baixo índice de 

radiação solar, totalizando 10 horas diárias de secagem para os três sistemas operando 

simultaneamente. Durante a noite o material ficava nos secadores sendo iniciada a secagem 

no dia seguinte.  

A determinação de umidade do material durante a secagem foi realizada por perda de 

massa, pesando-se o material a cada 30 minutos (a bandeja era retirada, pesada e rapidamente 

recolocada no secador). Este procedimento foi repetido até o material atingir peso constante, 

indicando o momento final da secagem. Nesses mesmos intervalos de tempo também foram 

registradas as medidas das temperaturas ambiente, da placa do coletor e do secador solar, 

através de um termômetro digital. Também foram feitas medidas de velocidade do ar na 

entrada e na saída do secador através de anemômetro e medidas de umidade relativa do ar 

ambiente e do ar dentro do secador, através de termohigrômetro. 

 Para a secagem solar em secador de radiação ou exposição indireta sob convecção 

forçada, foram utilizadas velocidades do fluxo de ar forçado na entrada de 3,0; 4,5 e 6,0 m/s e 

a espessura da fatia do pedúnculo de caju de 1 e 2 cm. Estas condições experimentais foram 

realizadas para efeito comparativo entre os demais sistemas de secagem solar com fluxo de ar 

natural 

 

 

3.2.7 Armazenamento 

  

Concluída a secagem, o produto seco (Figura 26) obtido em cada ensaio foi embalado 

em sacos de polipropileno e armazenado a temperatura ambiente para posteriores análises. 
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Figura 26: Pedúnculo de caju desidratado 

 

 

3.3 Metodologia de análises 

 

 3.3.1 Análises físico-químicas 

 

A caracterização físico-química do pedúnculo do caju “in-natura”  e desidratado, foi 

realizada para as seguintes análises: carboidratos (açúcares redutores e total), acidez total 

titulável, pH, vitamina C, umidade, sólidos solúveis totais (ºBrix) e proteínas. Todas as 

análises foram realizadas em triplicatas. 

 

a. Carboidratos (redutores, totais e não redutores) 

 

 A determinação de carboidratos foi realizada com base no método da redução de íons 

de cobre bivalente, em meio básico e pelos açúcares redutores, segundo a metodologia 

proposta por AOAC (1997).  

 

b. Acidez total titulável 

 

 A acidez total titulável foi definida pelo método acidimétrico utilizando-se uma 

solução tampão padronizada de NaOH 0,1N. Os resultados foram expressos em percentagem 
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de ácido cítrico, segundo citado no manual de Normas Técnicas do Instituto Adolfo Lutz 

(1985). 

 

c. Análises de pH 

 

O pH foi medido utilizando-se um pHmetro digital potenciométrico (Instituto Adolfo 

Lutz, 1985). 

 

d. Vitamina C 

 

 As análises para determinação de vitaminas C foram de acordo com a metodologia do 

Instituto Adolfo Lutz (1985), sendo os resultados expressos em percentual de ácido ascórbico. 

 

e. Análise de umidade 

 

A determinação do teor de umidade foi realizada pelo método da estufa, conforme a 

metodologia da “Association of Official Analytical Chemistry” (1997). A partir dos 

resultados, foi determinada a umidade final do produto pela seguinte equação: 

 

0

f0
bu U

UU
U

−
=

                                                               (22) 

 

Onde: 

Ubu: Teor de umidade (base úmida); 

U0: Teor de umidade inicial; 

Uf: Teor de umidade final. 

 

 Para determinar do teor de umidade em base seca tem-se: 

 

)U1(

U
U

bu

bu
bs −

=
                                                              (23) 

Onde: 

Ubs: Teor de umidade (base seca); 

Ubu: Teor de umidade (base úmida). 
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 A razão de umidade é dada pela seguinte equação: 

 

e0

e*

UU

UU
U

−
−=

                                                                        (24)
 

 

A umidade de equilíbrio foi determinada através das curvas de secagem. 

 

f. Sólidos solúveis totais (ºBrix) 

 

 Foram determinados através do refratômetro de bancada, com correção de temperatura 

por meio de tabela proposta pelo Instituto Adolfo Lutz (1985). 

 

g. Proteínas 

 

 A análise de proteína foi realizada conforme o método micro Kjedahl (Cecchi, 2003).  

 

 

 3.3.2 Análise sensorial 

 

 Foi realizada a análise sensorial de aceitação geral do pedúnculo de caju desidratado, 

avaliando os seguintes atributos de qualidade: aparência, cor, sabor e textura. Nos testes 

sensoriais utilizou-se uma equipe de 35 avaliadores não treinados, dos sexos feminino e 

masculino, com idades entre 16 e 50 anos, representantes de diferentes camadas sociais. Os 

provadores foram abordados em um supermercado da cidade de Natal-RN, onde receberam 

um breve esclarecimento de como deviam proceder em suas avaliações. Os julgadores 

analisaram as amostras pelo teste de avaliação de atributos utilizando uma escala de intervalo 

estruturada de 1 a 9 (formulário de avaliação, anexo 1), para os atributos aparência, cor, sabor 

e textura. O valor 1 corresponde a condição péssima, nada característico de caju, e o valor 9 

corresponde a ótimo, totalmente característico ao pedúnculo de caju. 
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 3.3.3 Análise estatística 

 

 O planejamento experimental é um procedimento bastante utilizado para se planejar 

processos ou projetos, definindo condições de coleta de dados experimentais, visando obter a 

maior precisão estatística possível na resposta e reduzindo o erro experimental. Em trabalhos 

experimentais, podem-se definir duas importantes etapas: o planejamento dos experimentos e 

a análise estatística dos dados obtidos (Barros, 1995). 

Um dos métodos bastante utilizados em pesquisas básicas e tecnológicas e é 

classificado como um método do tipo simultâneo (planejamento fatorial), onde as variáveis de 

interesse que tem influências significativas na resposta são avaliadas ao mesmo tempo. Num 

planejamento fatorial, definem-se as variáveis a serem estudadas em diferentes níveis de 

fatores e em seguir são realizados experimentos para todas as combinações possíveis dos 

níveis selecionados.  

O planejamento fatorial pode ser representado por bk, onde "k" é o número de fatores e 

"b" é o número de níveis escolhidos. O planejamento fatorial do tipo 2k é um dos mais 

utilizados, tendo em vista que este tipo de planejamento permite a realização de poucos 

experimentos (Ferreira, 2000). 

A análise estatística foi realizada para verificação da influência dos parâmetros de 

secagem do pedúnculo do caju no sistema convencional de bandejas, no sistema solar sob 

convecção natural e forçada. 

 

 

a. Análise estatística da secagem no secador convencional de bandejas 

 

Para a secagem do pedúnculo de caju, neste sistema, foi realizado um planejamento 

experimental em fatorial com 23 + 3 repetições no ponto central, totalizando 11 ensaios, 

conforme mostrado nas Tabelas 2 e 3, apresenta a matriz experimental com as três variáveis 

de entrada. 
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Tabela 2. Planejamento fatorial da secagem no secador convencional de bandeja do 

pedúnculo de caju. 

Experimento 
Temperatura de secagem 

(°C) 

Velocidade do ar de 

secagem (m/s) 

Espessura da fatia (δ) 

(cm) 

N° Codificado Real Codificado Real Codificado Real 

01 (-1) 55 (-1) 3,0 (-1) 1 

02 (+1) 75 (-1) 3,0 (-1) 1 

03 0 65 0 4,5 0 1,5 

04 (+1) 75 (+1) 6,0 (-1) 1 

05 (-1) 55 (-1) 3,0 (+1) 2 

06 (+1) 75 (-1) 3,0 (+1) 2 

07 0 65 0 4,5 0 1,5 

08 (+1) 75 (+1) 6,0 (+1) 2 

09 (-1) 55 (+1) 6,0 (+1) 2 

10 0 65 0 4,5 0 1,5 

11 (-1) 55 (+1) 6,0 (-1) 1 

 

 

 

Tabela 3: Variáveis de entrada e seus respectivos níveis para o planejamento 

experimental da secagem no secador convencional de bandeja do pedúnculo 

de caju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fator 

Nível 
T (ºC) V (m/s) 

Espessura (δ) 

(cm) 

-1 55 3,0 1,0 

0 65 4,5 1,5 

+1 75 6,0 2,0 
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b. Análise estatística da secagem solar do pedúnculo de caju 

    

Os experimentos de secagem solar foram realizados em delineamento inteiramente 

casualizado - DIC, perfazendo o esquema fatorial (3 x 2), constituindo os tratamentos e os 

tipos de secadores utilizados, respectivamente: tratamento 1, secador solar de radiação direta 

(SSRD); tratamento 2, secador solar de radiação indireta (SSRI); e tratamento 3, secador solar 

do tipo tabuleiro (SST), variando a espessura das fatias do pedúnculo de caju em 1 e 2 cm.  

Os dados foram analisados pelo programa computacional “SISVAR” (Ferreira, 2000), 

utilizando o índice de 5 % de probabilidade no teste de Tukey para comparação das médias, as 

curvas de secagem foram submetidas à análise de variância estudando seus valores em função 

do tempo de secagem através da análise de regressão. 

 

c. Análise estatística da secagem solar sob convecção forçada do pedúnculo de caju 

 

Os experimentos foram realizados em delineamento inteiramente casualizado - DIC, 

perfazendo o esquema fatorial (2 x 3), constituindo os tratamentos as espessuras das fatias na 

bandeja, respectivamente: tratamento 1, espessura da fatia de 1 cm, tratamento 2, espessura da 

fatia de 2 cm, variando a velocidade do ar de secagem em 3, 4,5 e 6 m/s.  

A análise estatística foi realizada utilizando o programa computacional “SISVAR” 

(Ferreira, 2000), com o índice de 5 % de probabilidade para o teste de Tukey, as curvas de 

secagem foram submetidas à análise de variância estudando seus valores em função do tempo 

de secagem através da análise de regressão. 

 

 

3.4 Desenvolvimento de um modelo matemático para o sistema de secagem 

solar indireta 
 

 Neste trabalho, um modelo matemático foi implementado para predizer 

dinamicamente a secagem em batelada do pedúnculo do caju em fatias cilíndricas dispostos 

num leito de camadas finas (bandejas), na configuração de um secador de gabinete com 

coletor solar para aquecimento do ar de secagem. O modelo desenvolvido para descrever a 

secagem do pedúnculo do caju no sistema citado baseou-se na abordagem proposta 

previamente por RATTI E MUJUMDAR (1997), para simular a secagem de cenouras, 

admitindo variação das condições do ar de secagem. O modelo matemático está basicamente 
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fundamentado nos balanços de massa e energia tanto da fase gasosa quanto do sólido, 

admitindo o encolhimento do leito durante a secagem e considerando a temperatura do ar de 

entrada no secador como uma função da temperatura no coletor solar. As principais equações 

relacionadas aos balanços de massa e energia estão descritas na forma: 

 

• Balanço de massa na fase gasosa: 
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• Balanço de massa no sólido: 
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• Balanço de energia no sólido: 
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• Balanço de energia na fase gasosa: 
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Onde: 

av – área especifica por unidade de volume, m2/m3; 

nw – fluxo de massa de água da secagem, kg/m2.h; 

Cpah – calor especifico do ar, J/kg.K; 

Cpsh – calor especifico do sólido úmido, J/kg.K; 

ρs – massa especifica do sólido, kg/m3; 

ρs,o – massa especifica do sólido inicialmente, kg/m3; 

ρa – massa especifica do ar, kg/m3; 
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ε – porosidade do leito; 

εo – porosidade inicial do leito; 

U – umidade do sólido (b.s), kg de água/kg de matéria seca; 

Yg – umidade absoluta do ar, kg de água/kg de ar seco; 

Ysat – umidade absoluta do ar no ponto de saturação, kg de água/kg de ar seco; 

m&  – vazão mássica do ar, kg/h; 

hc – coeficiente convectivo de transferência de calor, J/m2.h.K; 

L – espessura do leito, m; 

S – seção transversal da câmara de secagem, m2; 

∆Hs – calor de sorção do sólido, J/kg; 

Ta – temperatura ambiente, K; 

Tg – temperatura do gás, K; 

Ts – temperatura do sólido, K; 

t – tempo, h; 

z – adimensional; 

Λ – é a coordenada espacial usada para contabilizar o encolhimento, dada por: 

 

s,o o

s

(1 )
dz d

(1 )

ρ − ε
= Λ

ρ − ε
.                                                           (29) 

 

 As condições iniciais para o modelo em questão foram formuladas, admitindo-se que: 

 

a) inicialmente todo o sólido encontra-se com a mesma umidade (X0) e na mesma 

temperatura (TS0), sendo: 

 

0

S S 0

X ( t 0 , ) X

T ( t 0 , ) T

= Λ =
 = Λ =

.     (30) 

 

b) a umidade do gás na alimentação, obtida experimentalmente, é conhecida (Y0) e a 

umidade do gás dentro do secador é obtida pela umidade de saturação do ar na temperatura do 

sólido, enquanto a temperatura do gás na alimentação (Tgo) é obtida experimentalmente a 

partir da temperatura do gás na saída do coletor. Já a temperatura do gás dentro do secador é 

igual à temperatura inicial do sólido, resultando em: 
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 As condições de contorno relacionadas apenas à umidade e à temperatura do gás 

foram estabelecidas na forma: 

 

 
g o
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     .              (32) 

 

 Alguns parâmetros do modelo foram obtidos diretamente das condições operacionais 

de processamento, sendo estes: 

• Vazão mássica do ar:      m&  = 6264 kg/h. 

• Espessura do leito:      L = 0,01 ou 0,02 m. 

• Seção transversal da câmara de secagem:   S = 0,5625 m2. 

 

 Outros parâmetros do modelo foram obtidos da literatura a partir de correlações com 

dados experimentais, sendo estes: 

 

• Calor específico do ar de secagem como função da temperatura do gás (Sablani, 

2000): 

 

2 23012 1484
T T

ah 3012 1484
T T

1
Cp (T) 28958 9390 7580

28.951 sinh( ) cosh( )

          = ⋅ + ⋅ + ⋅             

  (33) 

 

 

• Calor especifico do sólido como função da umidade do sólido (Aragão et al., 2006): 

 

( )U.09696,0

s

6

sh e.3289,3)Uln(.6009,0
)U(

10.1
)U(Cp −+

ρ
=                                           (34) 
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• Densidade do sólido como função da umidade do sólido (Aragão, 2007): 

943,0

U

s e.961,210303,814)U(
−

−=ρ                                                            (35) 

 

• Porosidade (Aragão, 2007): 
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 Para a determinação dos parâmetros desconhecidos do processo foi inplementado um 

procedimento de estimação visando estabelecer uma regressão entre os dados experimentais, 

obtidos dinamicamente com a secagem do pedúnculo do caju (tais como: umidade do sólido, 

temperatura do sólido e temperatura do gás), e as respectivas respostas do modelo 

matemático. Os parâmetros estimados para o processo e as considerações admitidas foram: 

 

•  Cinética de secagem (nw) - foi admitida a seguinte a equação: 

 

t.3p2p
w e.)U.(1p)U,t(n −=                                                             (37) 

         

sendo: 

 p1, p2 e p3 parâmetros a serem estimados. 

 

• Área específica por unidade de volume (av) – diante da dificuldade de medir este 

parâmetro devido a não-uniformidade do sólido durante a secagem, considerou-se o 

mesmo variando com a umidade do sólido e seguindo a seguinte expressão: 

 

)U/U(5p
v

0e.4p)U(a −=                                                                 (38) 

          

Sendo: 

 

p4 e p5 parâmetros a serem estimados. 
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• Calor de sorção do sólido (∆Hs) – em geral, este parâmetro é dado como uma função 

do calor latente de vaporização da água (∆Hw) e da umidade do sólido. Neste trabalho 

admitiu-se a seguinte expressão: 

( )0UU.8p

7p

0
ws e.

U

U
.6p).T(H)T,U(H −









∆=∆                                            (39) 

 

Sendo:  

p6, p7 e p8 parâmetros a serem estimados e o calor latente de vaporização da água dado por: 

 

2T T
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1 T
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  (40) 

 

Onde: 

 Tc é a temperatura crítica da água (K) e MMH2O é a massa molar da água (kg/mol). 

 

• Coeficiente de transferência de calor (hc) – foi estimado diretamente como um 

parâmetro único. 

 

 Conforme o que foi exposto, foram estimados 09 parâmetros (p1, p2, p3, p4, p5, p6, 

p7, p8 e hc) relacionados a algumas grandezas desconhecidas do modelo matemático do 

processo de secagem. 

 

 

3.4.1 Técnicas numéricas relativas ao modelo matemático 

 

O sistema de equações diferenciais parciais resultante dos balanços de massa e energia 

do processo (Equações 25 a 28) foi resolvido utilizando-se o método das linhas, onde os 

termos diferenciais no espaço foram discretizados por diferenças finitas para trás, resultando 

num sistema de equações diferenciais ordinárias (EDOs) de primeira ordem na variável 

independente tempo e na base dos pontos de discretização.  

Para a resolução do problema foram admitidos um número de 10 pontos de 

discretização, totalizando num sistema de 40 EDOs a serem resolvidas. Como no presente 
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estudo o leito de secagem foi em camada fina, 10 pontos de discretização foram suficientes 

para descrever adequadamente o sistema. A resolução do sistema de EDOs foi realizada 

através da implementação de um código computacional escrito na linguagem Fortran e 

utilizando-se o código DASSL (Petzold, 1989) como sub-rotina de solução numérica do 

problema. 

 

 

3.4.2 Estratégia de estimação dos parâmetros do modelo 

 

O procedimento para estimação dos parâmetros desconhecidos do modelo matemático 

baseou-se na minimização de uma função objetivo do tipo mínimos quadrados através do 

método estocástico Particle Swarm Optimization (PSO), conhecido como método de enxame 

de partículas (Kennedy, 1995). A função objetivo considerada para minimização foi dada por: 
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==

−+−=                        (41) 

Onde: 

FO – função objetivo; 

U – umidade do sólido, (b.s); 

Ts – temperatura do sólido, (K);  

w1 e w2 – pesos para ponderar os termos da função objetivo; 

exp e cal – dados experimentais e calculados pelo modelo matemático; 

n – número de dados. 

 

 

3.5 Avaliação econômica dos sistemas de secagem 

 

 Para realizar uma avaliação econômica de um sistema de secagem, deve-se considerar 

a umidade do produto, a temperatura de operação, o tempo de secagem, o desempenho do 

secador e o consumo específico de energia. O consumo específico de energia é o cálculo da 

quantidade de energia, em kWh, necessária por quilograma de água evaporada da massa do 

alimento desidratado. O resultado do cálculo do consumo específico de energia é um dos 

principais indicadores de rendimento de um sistema de secagem. 
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 Para uma avaliação econômica simplificada dos sistemas de secagem do pedúnculo de 

caju deste trabalho foi determinada pelo consumo específico de energia (Equação 21), 

multiplicado pelo valor médio em reais do kWh cobrado no estado do Rio Grande do Norte. 

 

3.5.1 Avaliação econômica da secagem em secador de bandejas convencional 

 

 O calculo do consumo energético do soprador elétrico, foi determinado considerando o 

tempo total de operação. Este foi calculado para o consumo de 1 hora e depois multiplicado 

pelo tempo total da secagem em hora. O consumo é dado em kWh (kilowatt-hora) e calculado 

conforme a equação abaixo: 

 

335,4)kWh(C(%)100x
(%)4,93

736,0x)cv(5,5
C(%)100x

.(%)ndRe

736,0x)cv(P
)kWh(C =→=→=

       (42)
 

 

Onde: 

C = Consumo do soprador elétrico em uma hora de operação 

P(cv) = Potência mecânica fornecida pelo soprador 

Rend. (%) = Rendimento percentual do soprador (rendimento obtido no Catálogo WEG, para 

o motor do soprador, fornecendo 100 % de carga) 

 

 O consumo de energia pelas resistências, foi calculado considerado, que 1 kWh é o 

consumo de energia gasta por cada resistência em 1 hora de funcionamento. Para determinar o 

custo energético basta multiplicar a quantidade de kWh pelo valor em Reais. Então, o 

consumo energético do sistema, soprador (4,335kWh) mais resistências (4kWh), foi de 8,335 

kWh para cada hora de funcionamento do secador convencional de bandejas, com as quatro 

resistências ligadas. 

 

 

3.5.2 Avaliação econômica da secagem em secador solar de radiação indireta sob 

convecção forçada 

  

 Para este sistema foi considerado o consumo energético do soprador elétrico por hora 

de funcionamento. O calculo do consumo energético deste, foi determinado considerando o 

período de operação, ou seja, para uma hora de operação: 
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197,0)((%)100
(%)4,93

736,0)(25,0
(%)100

.(%)Re

736,0)(
)( =→=→= kWhCX

xcv
CX

nd

xcvP
kWhC

(43)
 

 

 Portanto o consumo de energia elétrica deste sistema é de 0,197 kWh, para cada hora 

de funcionamento do secador solar de radiação indireta sob convecção forçada. 
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 Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados experimentais das 

secagens realizadas com os diferentes sistemas utilizados neste estudo. Também são 

apresentados os resultados das análises físico-químicas, sensorial e estatística do pedúnculo 

de caju “in natura” e desidratado. Em seguida, são discutidos os resultados do modelo 

matemático utilizado para descrever o comportamento do secador solar de radiação indireta 

sob convecção natural e forçada. Por fim, uma avaliação econômica simplificada é mostrada 

com o propósito comparativo entre os sistemas de secagem estudados. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Dados experimentais da secagem do pedúnculo de caju em secador 

convencional de bandejas 

 

 Os resultados obtidos a partir dos experimentos de secagem com o secador 

convencional de bandejas, variando-se as condições de temperatura, velocidade do ar de 

secagem e espessura da fatia do material, estão apresentados nas Figuras 27 a 32. As curvas 

de secagem estão na forma adimensional pela razão de umidade, U*, versus tempo de 

operação. 
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Figura 27 – Cinética de secagem do pedúnculo de caju em secador convencional de 

bandeja à temperatura de 55 ºC e fatias com espessura de 1 cm. 
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Figura 28 – Cinética de secagem do pedúnculo de caju em secador convencional de 

bandeja à temperatura de 65 ºC e fatias com espessura de 1 cm. 
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Figura 29 – Cinética de secagem do pedúnculo de caju em secador convencional de 

bandeja à temperatura de 75 ºC e fatias com espessura de 1 cm. 
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Figura 30 – Cinética de secagem do pedúnculo de caju em secador convencional de 

bandeja à temperatura de 55 ºC e fatias com espessura de 2 cm. 

 

 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

U
*

Tempo (min)

Secagem convencional á 65 °C

V=6,0 m/s e E=2 cm

V=4,5 m/s e E=2 cm

V=3,0 m/s e E=2 cm

 

Figura 31 – Cinética de secagem do pedúnculo de caju em secador convencional de 

bandeja à temperatura de 65 ºC e fatias com espessura de 2 cm. 
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Figura 32 – Cinética de secagem do pedúnculo de caju em secador convencional de 

bandeja à temperatura de 75 ºC e fatias com espessura de 2 cm. 

 

 

As curvas de secagem das Figuras 27 a 32 apresentaram comportamento similar, 

mesmo em diferentes condições operacionais de temperatura, velocidades do ar e espessura 

das fatias. Analisando esses resultados, na mesma temperatura e espessura, pode-se observar 

que a velocidade exerce influência reduzindo o tempo de processamento da secagem. Por 

outro lado, se a análise for realizada a diferentes temperaturas (55 oC e 65 oC) e mesma 

espessura (1 cm), o tempo médio de secagem reduz de 10% e para as temperaturas variando 

entre 55 oC e 75 oC e mesma espessura (1 cm), o tempo médio de secagem reduziu de 27 %. 

Quando o processo é analisado à mesma temperatura (55 ºC) e espessuras diferentes (1 cm e 2 

cm), o tempo médio de secagem reduziu de 28 %, para temperatura de 65ºC o tempo médio 

de secagem reduzido foi de 32 % e para temperatura de 75 ºC o tempo médio de secagem 

reduzido foi de 24 %. De acordo com o exposto acima, observa-se que a velocidade do ar de 

secagem, embora exerça influencia no processo, não é o parâmetro controlador da secagem.  

Para esta condição operacional, a resistência externa à transferência de massa pode ser 

desprezível, o que permite admitir que a secagem é controlada pela difusão de água no 

interior das fatias de caju e que o controle do processo depende da difusão interna. 

Para avaliar as curvas de secagem obtidas dos experimentos foi utilizado o modelo 

difusional baseado na 2ª lei de Fick (Equação 8), admitindo-se apenas o 1º termo da série da 
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solução analítica (Equação 9) dada por CRANK (1975) e BROOKER et al. (1992), tendo em 

vista o controle das condições operacionais utilizadas, temperatura e velocidade do ar. A 

linearização da Equação 9 permite calcular a constante de secagem (K) e a difusividade 

efetiva (Deff) de cada experimento. 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados das regressões lineares para obtenção dos 

parâmetros K e Deff. 

 

Tabela 4 – Valores médios do tempo de secagem de três repetições para cada 

temperatura espessura das fatias do pedúnculo do caju em secador 

convencional de bandejas e alguns resultados de parâmetros determinados 

a partir desses experimentos. 

 

 

Observa-se na Tabela 4 que a constante de secagem assim como a difusividade efetiva 

aumenta com a temperatura, com a velocidade do ar e principalmente com a redução da 

espessura da fatia. Verifica-se que o modelo utilizado descreveu satisfatoriamente o processo 

experimental com R² superior a 98,0 % em todos os casos estudados. 

O coeficiente de difusão efetiva foi determinado utilizando-se a solução analítica da 

equação de Fick (Equação 8), para placa plana, assumindo que a umidade migra somente por 

Temperatura 
(°C) 

Espessura 
da fatia 
(cm) 

Velocidade 
do ar de 
secagem 

(m/s) 

R2 K x 103 
(min.-1) 

Deff  
(m2/s) 

Tempo de 
secagem 
(min.) 

55 1 6,0 0,996 14,9 6,42E-09 290 
55 1 4,5 0,995 14,6 6,22E-09 350 
55 1 3,0 0,992 11,9 5,34E-09 410 
55 2 6,0 0,995 9,5 2,51E-09 440 
55 2 4,5 0,988 9,3 2,46E-09 470 
55 2 3,0 0,985 7,9 2,01E-09 560 
65 1 6,0 0,998 18,9 6,76E-09 260 
65 1 4,5 0,991 15,0 6,35E-09 290 
65 1 3,0 0,987 12,6 5,95E-09 380 
65 2 6,0 0,996 10,3 3,19E-09 380 
65 2 4,5 0,998 9,4 2,53E-09 440 
65 2 3,0 0,981 8,8 2,12E-09 530 
75 1 6,0 0,998 21,2 8,45E-09 200 
75 1 4,5 0,993 15,8 7,37E-09 260 
75 1 3,0 0,986 13,6 7,23E-09 320 
75 2 6,0 0,992 12,5 3,58E-09 320 
75 2 4,5 0,998 10,9 2,67E-09 380 
75 2 3,0 0,996 10,7 2,29E-09 410 
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difusão, que o encolhimento é desprezível e que a temperatura e o coeficiente de difusão, ao 

longo do tempo, são constantes (Crank, 1975 e Oliveira, 2006). 

Os resultados da difusividade (Deff) apresentados neste trabalho mostraram-se 

próximos aos relatados por (Oliveira, et al.; 2005) na secagem de caju em secador 

convencional o qual relatou valores entre 8,85 x 10-9 e 1,71 x 10-9 m2/s e bem próximos dos 

valores obtidos por BABALIS & VELESSIOTIS (2004), na secagem de figo com 

temperaturas de 55, 65, 75 e 85°C,  entre 1,33 x 10-9 e 3,36 x 10-9 m2/s. PARK ( 2002), 

também obteve valores de difusividade efetiva entre 6,719 x 10-9 a 1,37 x 10-8 m2/s, na 

secagem de pêra em secador convencional com temperaturas de 50, 60 e 70 °C.   

 

 

4.2 Influência dos tipos dos sistemas solar sobre a cinética de secagem do 

pedúnculo de caju sob convecção natural 

 

 A cinética de secagem solar foi avaliada analisando-se a influência dos tipos de 

secadores e a espessura das fatias do pedúnculo de caju. Na Figura 33, estão apresentadas as 

curvas de secagem na forma adimensional pela razão de umidade (U*). 
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Figura 33 – Comportamento da variação de umidade em função do tempo de secagem 

solar sob convecção natural do pedúnculo de caju. 
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Observa-se das curvas mostradas na Figura 33, que as mesmas apresentam um 

comportamento característico da secagem. Mediante a comparação das curvas, pode-se 

observar que o tempo de secagem diminui significativamente com redução da espessura das 

fatias do pedúnculo de caju e o tipo de secador solar utilizado. Indicando que a espessura e o 

tipo de secador solar são fatores importantes no tempo da secagem solar. 

 No caso do secador do tipo tabuleiro (SST) as duas curvas apresentaram no inicio do 

processo um período de aquecimento bem acentuado, um período de taxa constante e um 

período de taxa decrescente até um tempo de 47 horas para fatias com 2 cm e 39 horas para 

fatias com 1 cm. 

O secador solar do tipo tabuleiro (SST) mostrou-se menos eficiente do que o de 

radiação direta (SSRD) e menos eficiente do que o de radiação indireta (SSRI), reduzindo o 

tempo de secagem, para mesma massa do pedúnculo de caju, de 39 para 21 e 15,8 horas, 

respectivamente para fatias com espessura de 1 cm. Para fatias com espessura de 2 cm o 

tempo de secagem, no secador solar do tipo tabuleiro foi 47 horas, 38 horas para o de radiação 

direta e 29 horas para o secador de radiação indireta.  

 

 

4.3 Influência da velocidade do ar sobre a cinética de secagem do pedúnculo 

de caju em secador solar sob convecção forçada (SSRIF)  

 

 

A secagem neste sistema foi realizada variando as velocidades do ar e a espessura das 

fatias do pedúnculo de caju. As curvas de secagem para estes experimentos estão mostradas 

nas Figuras 34 e 35. 
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Figura 34 – Cinética da secagem do pedúnculo em secador solar sob convecção forçada 

para fatias de 1 cm espessura e diferentes velocidades. 
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Figura 35 – Cinética da secagem do pedúnculo em secador solar sob convecção forçada 

para fatias de 2 cm espessura e diferentes velocidades. 

 

 

As Figuras 34 e 35 mostram um comportamento cinético similar aos relatados pelas 

curvas cinéticas para a secagem nos sistemas solar sob convecção natural. O tempo de 

secagem, para mesma massa do pedúnculo de caju, no secador solar de radiação indireta com 

fluxo de ar forçado (SSRIF) variou, para fatias com a mesma espessura de 1 cm e diferentes 

velocidades (6,0 e 3,0 m/s), de 10 para 17 horas. Quando a espessura passa para 2 cm e 

diferentes velocidades (6,0 e 3,0 m/s), o tempo de secagem passa de 13 para 19 horas. 

A secagem do pedúnculo de caju no secador de radiação indireta sob convecção 

forçada demonstrou ser de grande importância para redução do tempo de secagem do 

pedúnculo de caju. 

 

 

 

4.4 Resultados da modelagem matemática dos sistemas de secagem solar de 

radiação indireta sob convecção natural e forçada 
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4.4.1 Sistema solar de secagem sob convecção natural 

As Figuras 36 a 38, e 39 a 41 representam os resultados experimentais e calculados 

pelo modelo matemático descrito no capitulo anterior para evolução no tempo da umidade, da 

temperatura do sólido e do ar de secagem para o sistema de radiação solar indireta sob 

convecção natural (SSRI) com espessura do material de 1 e 2 cm. 
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Figura 36 – Variação adimensional do teor de umidade na secagem solar do pedúnculo 

de caju para fatias de 1 cm em secador solar de radiação indireta sob 

convecção natural. 
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Figura 37 – Variação da temperatura do sólido em função do tempo de secagem para 

fatias de 1 cm em secador solar de radiação indireta sob convecção natural. 
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Figura 38 – Variação da temperatura do ar na saída do secador em função do tempo 

para fatias de 1 cm em secador solar de radiação indireta sob convecção 

natural. 



Capítulo 4 

Doutorado – PPGEQ/UFRN                   MACHADO; Antônio Vitor 

81 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 5 10 15 20 25 30

T empo (h)

U
/U

o

E xperimental

C alculado

 

Figura 39 – Variação adimensional do teor de umidade na secagem solar do pedúnculo 

de caju para fatias de 2 cm em secador solar de radiação indireta sob 

convecção natural. 
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Figura 40 – Variação da temperatura do sólido em função do tempo de secagem para 

fatias de 2 cm em secador solar de radiação indireta sob convecção natural. 
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Figura 41 – Variação da temperatura do ar na saída do secador em função do tempo de 

secagem para fatias de 2 cm em secador solar de radiação indireta sob 

convecção natural. 

 

 

Conforme pode ser visto nas Figuras 36 e 38, o modelo matemático descreveu 

adequadamente a evolução da umidade para a secagem do pedúnculo do caju em fatias de 1 e 

2 cm. De modo similar, o modelo foi capaz de prever o perfil experimental da temperatura do 

gás na saída do secador (Figuras 39 e 41). Por outro lado, a capacidade preditiva do modelo 

para a temperatura do sólido não se ajustou de forma tão precisa, porém resultou todas as 

tendências com os dados experimentais da secagem, conforme as Figuras 37 e 40. 

 

 

4.4.2 Sistema solar de secagem sob convecção forçada 

 

As Figuras 42 a 44 e 45 a 47 representam os resultados experimentais e calculados 

para variação de umidade, temperatura do sólido e do ar de secagem em função do tempo para 

o sistema de radiação solar indireta sob convecção forçada (SSRIF) com espessura do 

material de 1 e 2 cm, e velocidade do ar de 3,0 m/s. 
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Figura 42 – Variação adimensional do teor de umidade da secagem solar do pedúnculo 

de caju em fatias de 1 cm e velocidade do ar de 3,0 m/s no secador solar de 

radiação indireta sob convecção forçada. 
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Figura 43 – Variação da temperatura do sólido em função do tempo de secagem para 

fatias de 1 cm e velocidade do ar de 3,0 m/s no secador solar de radiação 

indireta sob convecção forçada. 
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Figura 44 – Variação da temperatura do ar na saída do secador em função do tempo de 

secagem para fatias de 1 cm e velocidade do ar de 3,0 m/s no secador solar 

de radiação indireta sob convecção forçada. 
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Figura 45 – Variação adimensional do teor de umidade na secagem solar do pedúnculo 

de caju para fatias de 2 cm e velocidade do ar de 3,0 m/s no secador solar de 

radiação indireta sob convecção forçada. 
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Figura 46 – Variação da temperatura do sólido em função do tempo de secagem para 

fatias de 2 cm e velocidade do ar de 3,0 m/s no secador solar de radiação 

indireta sob convecção forçada. 
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Figura 47 – Variação da temperatura do ar na saída do secador em função do tempo de 

secagem para fatias de 2 cm e velocidade do ar de 3,0 m/s no secador solar 

de radiação indireta sob convecção forçada. 
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De forma análoga aos casos anteriores, o modelo matemático demonstrou sua 

capacidade preditiva para a umidade do sólido (Figuras 42 e 45) e para a temperatura do gás 

na saída do secador (Figuras 44 e 47). Com relação à temperatura do sólido o modelo apenas 

acompanhou as tendências dos dados experimentais (Figuras 43 e 46). 

As Figuras 48 a 50 e 51 a 53 respectivamente, representam os resultados 

experimentais e calculados para variação de umidade, temperatura do sólido e do ar de 

secagem em função do tempo para o sistema de radiação solar indireta sob convecção forçada 

(SSRIF) com espessura do material de 1 e 2 cm, e velocidade do ar de 4,5 m/s. 
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Figura 48 – Variação adimensional do teor de umidade na secagem solar do pedúnculo 

de caju para fatias de 1 cm e velocidade do ar de 4,5 m/s no secador solar de 

radiação indireta sob convecção forçada. 
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Figura 49 – Variação da temperatura do sólido em função do tempo de secagem para 

fatias de 1 cm e velocidade do ar de 4,5 m/s no secador solar de radiação 

indireta sob convecção forçada. 
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Figura 50 – Variação da temperatura do ar na saída do secador em função do tempo de 

secagem para fatias de 1 cm e velocidade do ar de 4,5 m/s no secador solar 

de radiação indireta sob convecção forçada. 
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Figura 51 – Variação adimensional do teor de umidade na secagem solar do pedúnculo 

de caju para fatias de 2 cm e velocidade do ar de 4,5 m/s no secador solar de 

radiação indireta sob convecção forçada. 
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Figura 52 – Variação da temperatura do sólido em função do tempo de secagem para 

fatias de 2 cm e velocidade do ar de 4,5 m/s no secador solar de radiação 

indireta sob convecção forçada. 
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Figura 53 – Variação da temperatura do ar na saída do secador em função do tempo de 

secagem para fatias de 2 cm e velocidade do ar de 4,5 m/s no secador solar 

de radiação indireta sob convecção forçada. 

 

 

As Figuras 54 a 56 e 57 a 59 respectivamente, representam os resultados 

experimentais e calculados para variação de umidade, temperatura do sólido e do ar de 

secagem em função do tempo para o sistema de radiação solar indireta sob convecção forçada 

(SSRIF) com espessura do material de 1 e 2 cm, e velocidade do ar de 6,0 m/s. 
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Figura 54 – Variação adimensional do teor de umidade na secagem solar do pedúnculo 

de caju para fatias de 1 cm e velocidade do ar de 6,0 m/s no secador solar de 

radiação indireta sob convecção forçada. 
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Figura 55 – Variação da temperatura do sólido em função do tempo de secagem para 

fatias de 1 cm e velocidade do ar de 6,0 m/s no secador solar de radiação 

indireta sob convecção forçada. 
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Figura 56 – Variação da temperatura do ar na saída do secador em função do tempo  

 para fatias de 1 cm e velocidade do ar de 6,0 m/s no secador solar de 

radiação indireta sob convecção forçada. 
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Figura 57 – Variação adimensional do teor de umidade na secagem solar do pedúnculo 

de caju para fatias de 2 cm e velocidade do ar de 6,0 m/s no secador solar de 

radiação indireta sob convecção forçada. 
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Figura 58 – Variação da temperatura do sólido em função do tempo de secagem para 

fatias de 2 cm e velocidade do ar de 6,0 m/s no secador solar de radiação 

indireta sob convecção forçada. 
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Figura 59 – Variação da temperatura do ar na saída do secador em função do tempo de 

secagem para fatias de 2 cm e velocidade do ar de 6,0 m/s no secador solar 

de radiação indireta sob convecção forçada. 
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A partir dos resultados apresentados foi possível observar que de um modo geral o 

modelo matemático foi capaz de acompanhar a evolução da umidade do material bem como 

da temperatura do gás na saída do secador para as diferentes condições e situações 

experimentais. No que diz respeito à temperatura do sólido, embora o modelo não tenha 

apresentado tão bons resultados quando comparados com os demais, mesmo assim se 

observou uma tendência bem correlacionada aos dados experimentais. È importante salientar 

que alguns erros experimentais como interferências das condições externas e erros de medidas 

da temperatura do sólido causados pelo termopar, podem ter contribuído para os desvios entre 

os valores experimentais e calculados na simulação para a temperatura do sólido. Na literatura 

com modelagem e simulação de secadores solar de exposição indireta é comum encontrar 

relatos mencionando dificuldades preditivas do modelo para determinação da temperatura do 

sólido, como mencionados por RATTI e MUJUMDAR (1997) e NIJMEH (2006).    

 Os valores dos parâmetros estimados do modelo matemático estão apresentados no 

anexo 1. 

 

 

4.5 Análises físico-químicas 

  

4.5.1 Caracterização físico-química do pedúnculo de caju “in natura”  e 

desidratado no secador convencional de bandejas 

 

 Na Tabela 5, são apresentados os valores médios da caracterização físico-química do 

pedúnculo de caju “in natura” e desidratado. 
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Tabela 5 – Valores médios da caracterização físico-químicas do pedúnculo de caju “in 

natura”  e seco a diferentes temperaturas no secador convencional de 

bandeja. 

 
Determinações “in natura” Seco á 55 °C Seco á 65 °C Seco á 75 °C 

Açúcares Redutores 

 ( % glicose) 

8,32 14,88 16,13 18,21 

Açúcares Totais (%) 8,74 17,92 18,85 21,12 

Acidez Total Titulável 

(% ácido cítrico) 

0,49 0,78 0,83 0,98 

Umidade (% bu) 86,03 10,31 8,56 6,92 

Vitamina C (mg/100g) 247,48 342,30 318,11 266,56 

pH 4,25 4,06 3,98 3,91 

Sólidos Solúveis 

(°Brix) 

11,74 16,08 19,53 25,11 

Proteína (%) 0,97 1,96 2,26 2,67 

 

 

 Da Tabela 5, pode-se observar que o pedúnculo de caju “in natura”  apresentou 

valores de açúcares redutores médios de 8,32 % de glicose e açúcares totais 8,74 %, após a 

secagem estes valores aumentam significativamente de 14,88 % de açúcares redutores de 

glicose e 17,92 % de açúcares totais à temperatura de 55 °C, à 65 °C passam valores de 16,13 

% de açúcares redutores e 18,85 % de açúcares totais e para a secagem á 75 °C estes valores 

aumentam ainda mais, de 18,21 % de açúcares redutores e 21,12 % de açúcares totais. Os 

valores médios dos açúcares redutores do pedúnculo de caju “in natura”  encontrados neste 

estudo foram praticamente os obtidos por BRANDÃO et al., (2003), de 8,1 % de glicose e de 

8,7 % para açúcares totais, e um pouco inferior aos encontrados por SOUZA FILHO (1999), 

de 9,15 %.  

 O pedúnculo de caju após secagem apresenta um incremento nos teores de açúcares 

redutores e totais em relação ao produto “in natura”, tal resultado, se deve a perda de água 

durante o processo de secagem, tendo como conseqüência a concentração dos nutrientes no 

produto seco. Verifica-se também que, durante a secagem, a concentração de açucares 

redutores e totais aumenta com o aumento da temperatura. BRANDÃO et al., (2003), e 

MARQUES (2006), SANCHO (2007) e OLIVEIRA, (2008), verificaram um comportamento 

semelhante ao encontrado neste trabalho cujos açúcares redutores e totais tiveram elevação 
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acentuada após o processo de secagem em decorrência, provavelmente, de uma atividade 

hidrolítica.  

 Os valores médios de acidez total titulável, sólidos solúveis (°Brix) e proteínas 

apresentaram o mesmo comportamento dos açúcares relatados anteriormente, seguindo a 

mesma justificativa dada para os açúcares redutores e totais, ou seja, na medida em que o 

processo de secagem avança ocorre a perda de água no produto. 

 O pH apresentou valores médios de 4,25 para o pedúnculo de caju “in natura” e 

valores médios para o produto seco de 4,06 á 55 °C; 3,98 á 65 °C e 3,91 á 75 °C. Estes 

resultados estão próximos aos descritos por BRANDÃO et al. (2003), com o valor de 4,01 e 

4,32 descritos por SOUZA FILHO (1999), para valores do pedúnculo de caju “in natura”. Já 

o produto seco, apresentou valores médios de pH inferior a 4,5, sendo portanto considerados 

alimentos ácidos. Esta acidez proporciona estabilidade ao produto seco, dificultando o 

desenvolvimento e a proliferação de microrganismos. 

 O teor de umidade inicial do pedúnculo de caju “in natura” de 86,3 % (bu), está de 

acordo com os valores encontrados na literatura, como por exemplo, CIANCI, (2005) 

MESQUITA et al. (2002), encontraram um teor de umidade inicial do pedúnculo de caju “in 

natura” de 86,3 % (bu), onde estes valores são característicos dos frutos em geral. 

 A concentração em vitamina C para o pedúnculo de caju tanto “in natura” quanto 

após seco se encontra dentro do padrão mostrado na literatura por vários pesquisadores, 

CIANCI (2005), MARQUES (2006), ARAGÃO (2007) e OLIVEIRA (2008). Da Tabela 4, 

pode-se dizer que a degradação da vitamina C no produto seco aumenta com a temperatura de 

secagem, justificando o fato de que, durante o aquecimento, se dão as maiores perdas dessa 

vitamina.  Porém terminado a secagem, ocorre a concentração dos nutrientes no produto seco 

devido à retirada da água, reduzindo-se a atividade de água, segundo BRANDÃO et al. 

(2003), demonstrando que o pedúnculo de caju seco apresentou uma concentração mais 

elevada de vitamina C do que o “in natura” nas condições operacionais deste trabalho. 

 

 

 4.5.2 Caracterização físico-química do pedúnculo de caju “in natura”  e 

desidratado nos secadores solares 

 

 A Tabela 6 mostra os valores médios das características físico-químicas do pedúnculo 

de caju “in natura”  e desidratado nos secadores solares. 
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Tabela 6 – Valores médios da caracterização físico-químicas do pedúnculo de caju “in 

natura” e seco para diferentes sistemas ou secadores solares. 

 

 

 Os valores médios mostrados na Tabela 6 são similares aos da Tabela 5 da secagem 

realizada em secador convencional de bandejas. Como a umidade final do produto e a 

temperatura de secagem variam para os diferentes sistemas de secagem solar, não se podem 

comparar rigorosamente estes resultados com os da secagem em secador convencional de 

bandejas onde as temperaturas e velocidades de processamento foram definidas. Mas, por 

outro lado, os secadores solares foram capazes de secar o pedúnculo de caju com uma baixa 

redução nos valores de vitamina C, destacando o secador de radiação indireta sob convecção 

forçada e o secador de radiação indireta sob convecção natural que demonstraram ótimos 

resultados quanto à perda deste nutriente. Observa-se que devido à perda de água, o produto 

seco apresentou uma concentração de aproximadamente quase duas vezes maior de vitamina 

C do que o teor apresentado pelo produto “in natura”. 

 

 

 

 

 

 

Determinações “in natura” SSRD SSRI SST SSRIF 

Açúcares Redutores 

(% glicose) 

8,26 14,09 15,79 12,77 17,23 

Açúcares Totais (%) 8,65 16,83 17,91 14,61 20,87 

Acidez Total Titulável 

(% ácido cítrico) 

0,46 0,80 0,81 0,87 1,09 

Umidade (% bu) 86,51 14,02 12,13 19,55 9,72 

Vitamina C (mg/100g) 251,31 361,44 388,82 242,71 411,17 

pH 4,13 4,02 3,99 4,07 3,92 

Sólidos Solúveis 

(° Brix) 

12,15 15,78 18,33 14,79 24,27 

Proteína (%) 1,09 1,76 1,98 1,37 2,29 
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4.6 Análise sensorial do pedúnculo de caju desidratado 

 

 Na Tabela 7 estão apresentadas as médias de 35 valores atribuídos pelos provadores, 

aos quatro atributos sensoriais, Aparência, Cor, Sabor e Textura, analisados para o pedúnculo 

de caju na secagem em secador convencional de bandejas com leito fixo. 

 

Tabela 7 – Valores médios de 35 notas atribuídas pelos provadores para os atributos 

sensoriais da secagem em secador convencional de bandejas para o 

pedúnculo de caju. 

Atributos Temperatura de 

secagem (°C) Aparência Cor, Sabor Textura 

75 °C 5,32 ± 1,73bB 5,67 ± 1,86bA 5,69 ± 1,98bA 5,97 ± 1,91bA 

65 °C 5,98 ± 1,62aB 6,29 ± 1,76aB 6,22 ± 1,77aB 6,96 ± 2,41aA 

55 °C 5,70 ± 2,03aA 5,90 ± 1,77aA 6,19 ± 1,91aA 5,77 ± 2,20aA 

Médias seguidas por letra distintas, minúsculas nas colunas e maiúsculas na linha diferem 
entre si pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 
 

 

 Os resultados da avaliação sensorial, mostrados na Tabela 7, para o produto seco 

(pedúnculo de caju) no secador convencional de bandejas foram melhores às temperaturas de 

65 °C e 55 °C, na opinião dos provadores, do que à temperatura de 75 °C. De um modo geral, 

os melhores resultados avaliados foram à temperatura de 65 °C, onde receberam as melhores 

notas na opinião dos provadores. 

 Através da análise de variância, não foi observada diferença significativa (p ≤ 0,05) 

entre o produto seco às temperaturas de 55 °C e 65 °C, mas demonstrou diferença 

significativa (p ≤ 0,05) à temperatura de 75 °C. Em relação aos atributos sensoriais avaliados, 

verificam-se poucas variações entre as notas conferidas pelos provadores.  

 O produto seco às temperaturas de 55 °C e 65 °C demonstrou ótimas características 

sensoriais, apresentando sabor agradável característico, aspecto visual de cor amarela clara, 

textura crocante e sem vestígios de obscurecimento, mantendo-se as características 

avermelhadas da casca ao fim da secagem. O tratamento á 75 °C foi o que obteve as menores 

notas em relação aos atributos avaliados, apresentando um aspecto visual mais escuro onde tal 

fato pode estar relacionado à caramelização dos açúcares devido à temperatura mais elevada 

na secagem. MARQUES (2006) e ARAGÃO (2007) relataram valores sensoriais semelhantes 
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aos encontrados neste trabalho para a secagem do pedúnculo de caju nas condições 

operacionais de temperaturas de 50, 60 e 70 ºC. 

 A Tabela 8 apresenta valores médios de 35 notas referentes à análise sensorial 

realizada pelos provadores avaliando os atributos de aparência, cor, sabor e textura para a 

secagem do pedúnculo de caju em sistema solar. 

 

Tabela 8 – Valores médios de 35 notas atribuídos pelos provadores para os atributos 

sensoriais do pedúnculo de caju seco em secadores solar. 

Médias seguidas por letra distintas, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas diferem 
entre si pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 
 
 
 Os valores médios das notas dos provadores para os atributos sensoriais do pedúnculo 

de caju seco em secadores solares variaram de 4,87 á 7,25 destacando-se o tratamento, 

secagem solar em secador de radiação indireta (SSRI) o qual mostrou as maiores notas para os 

atributos sensoriais avaliados. O tratamento da secagem em secador do tipo tabuleiro (SST) 

obteve as menores notas conferidas pelos provadores. 

 Comparando as notas obtidas nos dois sistemas de secagem, secador convencional de 

bandejas, (com resistências elétricas) e secadores solar, a secagem solar usando o sistema 

secador solar de radiação indireta (SSRI), obteve valores de notas mais altas do que as 

apresentadas no sistema convencional o que demonstra a preferência dos provadores pelo 

pedúnculo de caju seco nos secadores solar, com exceção apenas do secador solar do tipo 

tabuleiro (SST) que obteve os menores valores de notas atribuídos pelos provadores. 

 

Atributos Tratamentos 

Aparência Cor, Sabor Textura 

SSRD 6,02 ± 1,65bA  6,12 ± 2,41bA 6,25 ± 1,48bA 6,16 ± 2,00bA 

SSRI 7,25 ± 1,52aA  7,22 ± 1,54aA 7,09 ± 1,25aA 7,13 ± 1,94aA 

SST 4,87 ± 1,06cA 4,81 ± 1,57cA 4,77 ± 1,99cA 4,54 ± 2,22cA 
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4.7. Análise estatística da secagem do pedúnculo de caju 

 

4.6.1 Análise estatística da secagem realizada no secador convencional de 

 bandejas 

 

Os resultados foram analisados através de métodos estatísticos, utilizando-se o 

software Statistica 7.0, de acordo com planejamento fatorial 23 com três repetições no ponto 

central, onde a matriz com as variáveis de entrada e resposta são apresentadas na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Matriz do planejamento fatorial com as variáveis independentes codificadas e 

reais, e a variável resposta para os experimentos da secagem convencional. 

 

 

De forma a se obter uma melhor análise estatística dos resultados obtidos da secagem 

do pedúnculo do caju no secador convencional de bandejas, foi realizada uma avaliação das 

vaiáveis velocidade, temperatura e espessura das fatias, tendo como variável resposta o tempo 

de secagem. 

Na Tabela 10 são mostrados os coeficientes de regressão obtidos a partir do 

planejamento experimental. A espessura das fatias, a temperatura e a velocidade do ar de 

secagem apresentaram significância estatística sobre o tempo de secagem. Destaca-se que, 

como os efeitos principais de interação não foram significativos, então se devem analisar as 

Ensaio TCodificada TReal VCodificada VReal LCodificada L Real Tempo Final 

secagem(min) 

01 (-1) 55 - 3,0 - 1,0 410 

02 (+1) 75 - 3,0 - 1,0 320 

03 (-1) 55 + 6,0 - 1,0 290 

04 (+1) 75 + 6,0 - 1,0 200 

05 (-1) 55 - 3,0 + 2,0 560 

06 (+1) 75 - 3,0 + 2,0 410 

07 (-1) 55 + 6,0 + 2,0 440 

08 (+1) 75 + 6,0 + 2,0 320 

09 0 65 0 4,5 0 1,5 335 

10 0 65 0 4,5 0 1,5 327 

      11 0 65 0 4,5 0 1,5 318 
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variáveis independentes isoladamente. Os dados foram analisados considerando o erro puro e 

um limite de confiança de 95 %. Nota-se que o coeficiente de determinação, R2 = 98,29 %, 

obtido pela Equação 44, demonstrou um bom ajuste dos dados experimentais pelo modelo 

utilizado. 

 

Tempo de secagem = 2T034,0T415,2901,41 +−                                                    (44) 

 

Tabela 10 Estimativa dos coeficientes de regressão. 

% de variação explicada (R2 = 98,29) 

 

 

Uma das formas de se avaliar visualmente a influência dos fatores estudados na 

variável resposta é através do diagrama de Pareto. A magnitude dos efeitos estáticos é 

representada pelas colunas enquanto que a linha perpendicular às colunas representa a 

magnitude dos efeitos com significado estatístico para p = 0,05. 

A Figura 60 mostra o diagrama de Pareto, onde estão representandas as variáveis 

independentes temperatura, velocidade e espessura. 

 

Fatores Coeficientes 
de 

Regressão 

Erro 
padrão 

t(2) P 
Limite de 
confiança 

-95,% 

Limite de 
confiança 

+95,% 
Média 212,6667 0,26833 62,5460 0,00256 193,2635 228,0699 

Espessura 43,0833 0,35553 19,9936 0,019498 16,8133 69,3534 

Temperatura -56,2500 0,28851 -17,6414 0,003198 -69,9691 -20,5309 

Velocidade 63,7500 0,36521 7,0564 0,002492 47,4691 50,0309 
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Figura 60 - Diagrama de Pareto - Efeito da espessura, temperatura e velocidade do ar 

 sobre o tempo final de secagem no secador convencional de bandeja. 

 

 

Pode-se verificar que a espessura das fatias foi o que apresentou maior efeito 

significativo na redução do tempo final de secagem quando comparadas à temperatura e à 

velocidade. Observa-se, no diagrama Pareto, que o efeito da temperatura e da velocidade 

foram negativos, ou seja, quando a temperatura e velocidade aumentam diminui-se o tempo 

final da secagem. A espessura das fatias e a velocidade de secagem apresentaram um efeito 

positivo, onde o sinal positivo demonstra que a redução da espessura da fatia favorece a 

secagem. Esse mesmo comportamento da secagem do pedúnculo do caju foi relatado por 

ARAGÃO (2007), MARQUES (2006) e OLIVEIRA (2005). 

A Tabela 11 apresenta a síntese dos resultados da analise de regressão para as 

variáveis respostas (ANOVA). 

 

Tabela 11 - Resultados da análise de regressão para temperatura, velocidade e espessura 

da fatia do pedúnculo de caju 

Fonte de variação Soma quadrática Graus de liberdade Média quadrática Fcal 

Regressão 171,58 2 85,7913 49,79 
Resíduo 21,15 8 2,645  
Falta de Ajuste 15,05 6 2,502 3,21 
Erro Puro 1,62 2 0,814  
Total 174,56 10   
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Através da análise da ANOVA pode-se verificar que o modelo proposto possui 

significância estatística, ao nível de 95 % de confiança, tendo como valor de referencia “Fcal” 

foi 11,1 vezes maior que F (tabelado), indicando que o modelo proposto é também útil para 

fazer previsões. O coeficiente de determinação R2 = 98,29 %, demonstrando um ótimo ajuste 

do modelo. 

 

 

4.7.2 Análise estatística da secagem solar para os secadores de radiação direta, 

indireta e do tipo tabuleiro. 

 

Os dados foram analisados, para os três secadores, pelo programa computacional 

“SISVAR” (Ferreira, 2000), utilizando o índice de 5 % de probabilidade no teste de Tukey 

para comparação do tempo final de secagem, Tabela 13. 

 

 

Tabela 12 – Valores médios do tempo final de secagem solar do pedúnculo de caju em 

horas, em função dos diferentes tratamentos. 

Tratamentos 
(Secador solar) 

Espessura da 
fatia (cm) 

R2 Tempo final de 
secagem (horas) 

SSRD 1 0,993 23e 
SSRD 2 0,997 33c 
SSRI 1 0,993 16f 
SSRI 2 0,996 28d 
SST 1 0,994 38b 
SST 2 0,985 47a 

Médias seguidas por letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05) 

 

 

Os resultados da análise estatística apresentado na Tabela 12 demonstraram haver 

diferença significativa (p ≤ 0,05) entre todos os tratamentos, de acordo com o teste de Tukey 

realizado. 

O diagrama de Pareto para a análise estatística dos sistemas de secagem solar sob 

convecção natural está representado pela Figura 61. 
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-18,0312
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Figura 61 - Diagrama de Pareto - Efeito da espessura da fatia do pedúnculo de caju 

tendo como variável resposta o tempo final da secagem solar. 

 

 

Através do diagrama de Pareto mostrado na Figura 61, verifica-se que o tratamento 

(SSRI) foi o que apresentou maior efeito significativo na redução do tempo final de secagem, 

seguido do tratamento do (SSRD) e do tratamento (SST). Nota-se que o efeito dos tratamentos 

(SSRI) e (SSRD) apresentaram valores de significância negativos, ou seja, com o aumento das 

condições operacionais (temperatura na superfície da placa absorvedora de radiação solar e 

velocidade do ar natural), diminui o tempo final da secagem. Para este caso, a espessura 

apresentou um efeito positivo, onde o sinal positivo demonstra que a redução da espessura 

reduz o tempo final de secagem.  

 

 

 4.7.3 Análise estatística da secagem solar sob convecção forçada 

 

A mesma análise estatística feita para o sistema de secagem solar citados 

anteriormente também foi realizada para o secador solar de radiação indireta sob convenção 

forçada (SSRIF). 

A Tabela 13 apresenta os parâmetros de espessura e velocidade do ar para secagem no 

secador solar, SSRIF, e os resultados da analise estatística e o tempo final de secagem. 
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Tabela 13 – Valores médios do tempo final de secagem solar sob convecção forçada do 

pedúnculo de caju. 

Espessura da fatia do 
pedúnculo de caju  

(cm) 

Velocidade do 
ar de secagem 

(m/s) 

R2 Tempo final de 
secagem (horas) 

1 6,0 0,995 10d 
1 4,5 0,994 13c 
1 3,0 0,996 16b 
2 6,0 0,995 13c 
2 4,5 0,992 16b 
2 3,0 0,995 19a 

Médias seguidas por letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05) 

 

 

A análise estatística, Tabela 13, apresentou diferença significativa (p ≤ 0,05) entre as 

espessuras e velocidade do ar de secagem, com R2 superior a 99%. 

O diagrama de Pareto, Figura 62, permitiu visualizar o efeito mais significativo quanto 

a variável resposta do tempo final de secagem. 

 

 

Figura 62 - Diagrama de Pareto. Efeito da espessura da fatia do pedúnculo de caju e da 

convecção do ar de secagem no tempo final de secagem solar sob convecção 

forçada. 

 

O diagrama de Pareto, Figura 62, mostra que a espessura das fatias foi o que 

apresentou maior efeito significativo na redução do tempo final de secagem solar em secador 
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de radiação indireta sob convecção forçada, quando comparado ao efeito da velocidade do ar 

de secagem. 

A Tabela 14 mostra o consumo de energia, custo em reais para cada condição de 

operação realizada para a secagem do pedúnculo de caju no secador convencional. 

 

Tabela 14 - Valores em reais do custo da secagem do pedúnculo de caju no secador 

convencional de bandeja para cada tratamento realizado. 

 

 

4.8 Avaliação econômica da Secagem do pedúnculo de caju 

 

 4.8.1 Avaliação econômica da secagem em secador convencional de bandejas 

 

De acordo com a Tabela 14, verifica-se que o ensaio que obteve o maior custo de 

secagem foi o que utilizou temperatura de 75 °C, velocidade do ar de 3,0 m/s e espessura de 2 

cm, no valor de R$ 28,46 por kilograma de material seco.  O ensaio de menor custo de 

secagem foi o que utilizou temperatura de 55 °C, velocidade do ar de 6 m/s e espessura de 1 

cm, no valor de R$ 12,88 por kilograma de material seco. 

T°C Espessura 
da fatia 
(cm) 

Velocidade do 
ar de secagem 

(m/s) 

Tempo final 
de secagem 

(hora) 

Consumo de 
energia  
(kWh)/h 

Custo final da 
secagem em (R$) por 
kg de material seco 

55 1 6,0 4,83 5,335 12,88 
55 1 4,5 5,83 5,335 15,55 
55 1 3,0 6,83 5,335 18,22 
55 2 6,0 7,33 5,335 19,55 
55 2 4,5 7,83 5,335 20,89 
55 2 3,0 9,33 5,335 24,89 
65 1 6,0 4,33 6,335 13,72 
65 1 4,5 4,83 6,335 15,30 
65 1 3,0 6,33 6,335 20,05 
65 2 6,0 6,33 6,335 20,05 
65 2 4,5 7,33 6,335 23,22 
65 2 3,0 8,83 6,335 27,97 
75 1 6,0 3,33 8,335 13,88 
75 1 4,5 4,33 8,335 18,05 
75 1 3,0 5,33 8,335 22,21 
75 2 6,0 5,33 8,335 22,21 
75 2 4,5 6,33 8,335 26,38 
75 2 3,0 6,83 8,335 28,46 
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 4.8.2 Avaliação econômica da secagem solar em secador de radiação indireta sob 

convecção forçada 

 

Conforme mostrado na Tabela 15, o ensaio que apresentou o maior custo da secagem 

foi o que utilizou velocidade de 3,0 m/s e espessura de 2 cm no valor de R$ 3,74 por 

kilograma de material seco e o de menor custo (velocidade de 6 m/s e espessura 1 cm) no 

valor de R$ 1,97 por kilograma de material seco. 

 

Tabela 15 - Valores em reais do custo da secagem do pedúnculo de caju no secador solar 

de radiação indireta sob convecção forçada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em uma comparação econômica entre os dois sistemas de secagem do pedúnculo de 

caju, convencional e solar sob convecção forçada, verifica-se que o secador solar foi mais 

econômico quanto ao consumo de energia elétrica. Apesar do secador convencional de 

bandeja demandar um menor tempo para a secagem este apresentou custos mais elevados 

quando comparado com o sistema solar de secagem, elevando o custo do produto processado. 

 

Espessura 
da fatia 
(cm) 

Velocidade do 
ar de secagem 

(m/s) 

Tempo final 
de secagem 

(hora) 

Consumo de 
energia  
(kWh)/h 

Custo final da 
secagem em 

(R$) por kg de 
material seco 

1 6,0 10 0,197 1,97 
1 4,5 13 0,197 2,56 
1 3,0 16 0,197 3,15 
2 6,0 13 0,197 2,56 
2 4,5 16 0,197 3,15 
2 3,0 19 0,197 3,74 
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Neste capítulo são apresentadas as conclusões baseadas nos resultados e discussões 
da presente tese. 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

 

 Um dos objetivos deste trabalho foi o projeto e a construção de três secadores solares 

para a secagem do pedúnculo do caju. Tal pesquisa mostrou-se de acordo com a política 

governamental, de exploração de novas fontes de energia para a produção de alimentos 

nutritivos, de baixo custo e com a utilização de matéria-prima regional. 

 

Com base nos resultados obtidos e discutidos neste trabalho, as conclusões 

apresentadas são as seguintes: 

 

1. Os secadores solares projetados e construídos para esta pesquisa apresentaram 

diversas vantagens como: eficiência na secagem, facilidade de operação, totalmente 

independente de energia convencional e ser construído em módulos para facilitar o 

transporte. 

 

2. O produto seco nos sistemas convencional e solar foi analisado e apresentou um 

incremento nos teores de açúcares redutores, totais, sólidos solúveis (ºBrix), proteína, 

acidez total titulável e vitamina C, proporcionando uma melhor qualidade do 

pedúnculo de caju seco quando comparados com o pedúnculo de caju “in natura”. 

 

3. O produto obtido nos secadores solar apresentou maior teor de vitamina C do que o 

produto obtido no secador convencional, exceto para o secador de tabuleiro. 

 

4. Os resultados das análises sensoriais demonstraram que a secagem solar do pedúnculo 

de caju apresentou melhor aceitação pelos provadores do que o produto seco em 

secador convencional. Devida sua alta aceitação na opinião dos provadores, dá-se a 

entender que este produto desidratado é promissor para uma exploração comercial. 
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5. O pedúnculo de caju desidratado apresentou ótimas características de qualidade 

sensorial, podendo este ser destinado diretamente ao consumidor final ou ser utilizado 

como matéria-prima pela indústria alimentícia de panificação na obtenção de pães, 

biscoitos, bolos, bolachas, farinhas, ente outros produtos. 

 

6. As curvas de secagem em todos os sistemas utilizados neste trabalho apresentam o 

mesmo comportamento que é característico da secagem de frutas. 

 

7. Os experimentos de secagem realizados no secador convencional demonstraram que, 

dentre as variáveis analisadas (temperatura, velocidade do ar e espessura do material), 

a que resultou maior influência na secagem deste sistema foi a espessura do material.  

 

8. O modelo difusional baseado na segunda Lei de Fick permitiu avaliar os dados 

experimentais da secagem no secador convencional. 

 

9. Comparando-se os sistemas solar de secagem sob convecção natural, o secador  solar 

de radiação indireta (SSRI) mostrou-se mais eficiente do que os demais sistemas 

utilizados neste trabalho. 

 

10. O secador solar de radiação indireta com fluxo forçado de ar (SSRIF) apresentou 

vantagens significativas na redução do tempo de secagem em relação aos sistemas 

com fluxo natural.  

 

11. O modelo matemático implementado para o secador solar de radiação ou exposição 

indireta sob convecção natural e forçada permitiu descrever de forma adequada a 

evolução da umidade do material, da temperatura do gás na saída do secador e a 

temperatura do sólido para as diferentes condições de estudos realizadas neste 

trabalho. 

 

12. A avaliação econômica simplificada entre os dois sistemas de secagem do pedúnculo 

de caju, convencional e solar sob convecção forçada, indicaram que o secador 

convencional demanda um menor tempo para a secagem, porém apresenta custos mais 

elevados quando comparado com o sistema solar.  
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ANEXOS 1 
 
 
 
TABELA 1A Quadrados médios da análise de variância e respectivos níveis de significância, 

para a análise sensorial do pedúnculo de caju desidratado no secador 
convencional de bandejas. 

 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrados médios 

Temperatura 2 11,602** 
Atributos 3 12,071** 

Temp.* Atributo 6 0,153** 
Residuo 1080  

Total 1115  
** Significativo pelo teste de F de Snedecor, ao nível de 5% de probabilidade. 
 
 
 
TABELA 2A Quadrados médios da análise de variância e respectivos níveis de significância, 

para a análise sensorial do pedúnculo de caju desidratado nos secadores solar. 
 

Fontes de variação Graus de liberdade Quadrados médios 

Temperatura 2 15,402**  
Atributos 3 10,538** 

Temp.* Atributo 6 0,132** 
Residuo 1080  

Total 1115  
** Significativo pelo teste de F de Snedecor, ao nível de 5% de probabilidade. 
 
 
 
TABELA 3A Quadrados médios da análise de variância e respectivos níveis de significância, 

média geral e coeficiente de variação para o tempo final da secagem solar sob 
convecção natural do pedúnculo de caju submetidos a diferentes tratamentos. 

 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrados médios 

Tratamento 5 218,2892** 
Erro 18 2,5543 

CV = 3,04   
** Significativo pelo teste de F de Snedecor, ao nível de 5% de probabilidade. 
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TABELA 4A Quadrados médios da análise de variância e respectivos níveis de significância, 
média geral e coeficiente de variação para o tempo final da secagem solar sob 
convecção forçada do pedúnculo de caju submetidos a diferentes tratamentos. 

 

Fontes de variação Graus de liberdade Quadrados médios 

Tratamento 5 1,7908** 
Erro 18 4,68 

CV = 5,35   
** Significativo pelo teste de F de Snedecor, ao nível de 5% de probabilidade. 
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TESTE DE ACEITAÇÃO DO PRODUTO 

 

 

Nome:________________________________________  Data:____/____/____ 

 

 Você está recebendo uma amostra do pedúnculo de caju desidratado, para avaliar 

quanto aos atributos sensoriais contidos na tabela abaixo. Por favor, prove a amostra e avalie 

sua qualidade (aparência, cor, sabor e textura) de acordo com a escala de notas abaixo.  

1. Péssima 

2. Muito ruim 

3. Moderadamente ruim 

4. Ligeiramente ruim 

5. Indiferente 

6. Moderadamente boa  

7. Muito boa  

8. Ótima  

9. Excelente 

 

ATRIBUTO NOTA 

Aparência  
Cor  
Sabor  
Textura  

                        

Comentários:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

FIGURA 1A Formulário de avaliação dos atributos (aparência, cor, sabor e textura) 

para aceitação do pedúnculo de caju desidratado, em função dos 

diferentes sistemas de secagem. 
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ANEXO 1 

 

Parâmetros estimados nas simulações do secador solar de radiação indireta sob convecção natural e forçada. 
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      (Sistema) 
( L-cm)(Vel. m/s).  

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 hc 

(SSRIN) 1cm 2.50718E-002 1.62500 1.10000E-004 10000.0 2.16743 4.5320 0.234907407 19.9692 24831.8796 
(SSRIN) 2cm 1.53371E-002 1.44775 5.80042E-004 10000.0 1.65368 1.8894 1.0000E-008 7.50598 29983.9761 
(SSRIF) 1cm, 3m/s 4.00299E-002 1.96157 1.80774E-004 10000.0 3.49528 5.6848 2.5066E-005 13.0000 24328.1972 
(SSRIF) 2cm, 3m/s 3.31961E-002 2.52462 1.89195E-004 10000.0 4.65643 9.5038 5.4010E-002 11.6111 23616.1090 
(SSRIF) 1cm, 4,5m/s 4.37525E-002 1.25589 4.31149E-004 10000.0 1.68815 5.7179 1.3680E-003 5.28381 25293.7638 
(SSRIF) 2cm, 4,5m/s 4.02273E-002 1.82676 2.74827E-004 10000.0 3.0000 4.4968 9.0515E-003 8.28649 24944.2816 
(SSRIF) 1cm, 6m/s 5.59476E-002 1.31521 2.92736E-004 10000.0 1.69924 3.5836 1.0000E-004 6.17822 27004.5340 
(SSRIF) 2cm, 6m/s 4.98337E-002 1.95595 2.50366E-004 10000.0 3.29447 2.2175 3.6154E-002 7.23931 25761.2490 

 

 

 


