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RESUMO 

A crescente necessidade por alimentos é algo que preocupa o mundo, que possui uma 

população que cresce a uma progressão geométrica enquanto seus recursos cresce a uma 

progressão aritmética. Para amenizar este problema há algumas propostas, entre elas aumentar 

a produção de alimentos ou reduzir seu desperdício. Diversos estudos são realizados no 

mundo com o objetivo de reduzir o desperdício de alimentos que pode chegar a 40% da 

produção, dependendo da região. Para isto, técnicas são utilizadas para retardar a degradação 

dos alimentos, entre elas a secagem. O presente trabalho apresenta um projeto de um secador 

de frutas hibrido que utiliza energia solar e energia elétrica com uma automatização do 

processo. Para realizar os testes de secagem foram escolhidos frutas típicas, com boa 

aceitabilidade como frutas processadas. Durante os experimentos foram medidos valores de 

temperatura em pontos distintos. Também foram medidos valores de umidade, radiação solar 

e massa. Foi construído um sistema de aquisição de dados utilizando um Arduíno para a 

obtenção das temperaturas. Os dados eram enviados para um programa nomeado Secador de 

Frutas, feito no presente trabalho, para plotar os mesmo. O volume da câmara de secagem foi 

de 423 litros e apesar do tamanho incomum os teste utilizando espelhos para aumentar a 

incidência de radiação direta, mostraram que o secador é competitivo quando comparado a 

outros secadores solares produzidos no Laboratório de Maquinas Hidráulicas e Energia Solar 

(LMHES) da UFRN. O secador foi construído com um custo de 3 a 5 vezes menor do que 

secadores industriais que operam com a mesma carga de frutas. E o custo energético para 

produzir frutas secas mostrou-se mais viável comparado a tais secadores,que utilizam GLP 

como fonte de energia. No entanto o tempo de secagem foi maior. 
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ABSTRACT 

 

The growing need for food is something that worries the world, which has a population that is 

growing at a geometric progression while their resources grows at an arithmetic progression. 

To alleviate this problem there are some proposals, including increased food production or 

reduce waste thereof. Many studies have been conducted in the world in order to reduce food 

waste that can reach 40% of production, depending on the region. For this purpose techniques 

are used to retard degradation of foods, including drying. This paper presents a design of a 

hybrid fruit dryer that uses solar energy and electric energy with automation of the process. 

To accomplish drying tests were chosen Typical fruits with good acceptability as processed 

fruits. During the experiments were measured temperature values at different points. Were 

also measured humidity values, solar radiation and mass. A data acquisition system was built 

using a Arduino for obtaining temperatures. The data were sent to a program named Secador 

de Frutas, done in this work, to plot the same. The volume of the drying chamber was 423 

liters and despite the unusual size test using mirrors to increase the incidence of direct 

radiation, showed that the drier is competitive when compared with other solar dryers 

produced in Hydraulic Machines and Solar Energy Laboratory (LMHES ) UFRN. The drier 

has been built at a cost of 3 to 5 times smaller than industrial dryers that operate with the same 

load of fruit. And the energy cost to produce dried fruits was more feasible compared with 

such dryers that use LPG as an energy source. However, the drying time was longer. 

 

Keywords: Solar dryer fruit, Hybrid Dryer, Food Drying 

 



 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

1.1. Apresentação do Trabalho 

De acordo com a Teoria de Malthus, a produção de alimentos cresce em uma 

progressão aritmética, enquanto a população mundial cresce a um progressão geométrica. 

Especialistas concluem com base nisso, que em um futuro próximo a quantidade de recursos 

disponíveis será insuficiente para suprir as necessidades da população mundial. Somado a este 

problema existe a problemática da má distribuição dos alimentos oriundo das desigualdades 

sociais. Todo alimento tem um custo, em que é refletido os gastos de plantio, colheita, 

armazenamento, transporte, processamento e o lucro. Quando chega as prateleiras o valor do 

alimento muitas vezes conduz consumidores de baixa renda a não comprar  

Aumentar a produção de alimentos é uma das soluções mais obvia e direta a ser 

pensada para sanar os problemas relativos a escassez. No entanto, isto pode ser uma tarefa 

árdua pois as opções técnicas economicamente viáveis, até então conhecidas, já estão 

chegando ao seu limite. Nos dias atuais uma alternativa mais visada é reduzir os desperdícios 

existentes no decorrer da cadeia produtiva, desde a colheita até o consumo, através de 

processos simples e baratos, ou seja, economicamente viáveis. O processamento de alimentos 

tem um importante papel na redução de perdas, que hoje atingem cerca de 30 a 40% da 

produção de frutas no Brasil(Cornejo, et al., 2003). 

O Brasil ocupa uma posição de destaque na produção de frutas, ocupando a terceira 

posição no ranking mundial de produtores de frutas, ficando atrás somente da Índia e da 

China. Os dados levantados em 2010 registram uma produção de mais de 41 milhões de 

toneladas(SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, 2012). 

Soares (2002) estimou o desperdício de frutas e seu valor em dólares. Contabilizando 

a produção dos principais frutos frescos comercializados no Brasil que era de 

aproximadamente de 17,7 milhões de toneladas/ano. Ele considerou 30% de perdas o que 

equivalia a 5,3 milhões de toneladas/ano de produtos não consumidos. O índice de perdas em 

frutos é da ordem de 35kg/hab/ano. Considerando-se um valor médio de 412 dólares/ton., 

preço médio das exportações de frutos do Brasil com seus respectivos pesos na balança 

comercial, tem-se um valor estimado de 2,2 bilhões de dólares considerados como 

perda(Soares, 2002). Hoje esse valor seria ainda maior. 
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A desidratação de frutas é uma alternativa para a redução de perdas pós colheita 

devido a degradação das mesmas. A degradação de frutas e hortaliças é uma preocupação 

comum entre os pequenos, médios e grandes agroindustriais.  

A secagem, ou desidratação, é uma das técnicas mais antigas de preservação de 

alimentos utilizada pelo homem (SILVA, 2013). A secagem apresenta vantagens por 

aumentar a vida útil do produto, ser econômica na produção caseira ou semi-industrial, ter 

baixo custo de armazenagem e facilitar o transporte (Celestino, 2010). 

Existem diversos tipos de secadores no mercado porém estudos ainda são realizados 

para obter um secador com maior eficiência a um menor custo, atendendo a necessidades de 

pequenos agricultores, que devido ao baixo poder aquisitivo não podem dispor de um secador 

industrial (Labaki, et al., 2009; Costa, et al., 2010; Souza, et al., 2010).  

Devido o Brasil possuir altos índices de radiação solar a utilização dessa energia para 

a secagem dos alimentos é bastante visada. Na região Nordeste encontra-se os maiores valores 

de radiação solar do País, que diante da necessidade e observando a disponibilidade, a 

utilização de secadores solares torna-se altamente desejável nesta região, devido a energia 

solar ser uma energia limpa, barata e renovável. 

A secagem solar possui como principal desvantagem a vulnerabilidade à variações 

climáticas. A noite o sistema não funciona, interrompendo a continuidade do processo. 

Gava(2000) diz que o produto seco naturalmente, para ter uma melhor qualidade, deve ter sua 

umidade reduzida de 50% a 70% ao sol, e continuada sua secagem à sombra para que se 

preserve a cor e o aroma natural. Dessa forma é de duplo interesse que o processo de secagem 

prossiga mesmo durante a noite.  

Secadores híbridos apresentam como principal vantagem em relação aos secadores 

solares a possibilidade de controle da secagem, uma vez que as condições de secagem são 

mantidas uniformes pelo sistema auxiliar de energia. Além disso, em relação aos secadores 

artificiais, apresentam a vantagem da economia, já que operam com uma fonte renovável 

como principal fonte de energia (Martins, et al., 2010). Para aproveitar o melhor dos dois 

tipos de secadores foi projetado um secador hibrido, que utiliza energia solar e energia elétrica 

para a desidratação de frutas. 

A mudança de uma fonte energética para outra foi automatizada com a instalação de 

um sensor de luminosidade tipo LDR que na ausência de luz aciona o sistema elétrico ligado a 

resistências.  
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral 

O objetivo do trabalho foi construir e analisar o desempenho de um secador hibrido 

que utilizou fonte de energia solar e elétrica para a desidratação de frutas.  

1.2.2. Objetivo Específico 

 

1) Construir um secador tipo bandeja para desidratação de frutas. 

2) Utilizar como fonte de calor as energias solar e elétrica. 

3) Construir um sistema de aquisição de dados para temperatura. 

4) Criar um software para a plotagem em tempo real dos valore de temperatura. 

5) Analisar o aumento de temperatura dentro do secador ocasionado pelo 

fornecimento de energia solar e/ou elétrica. 

6) Secar frutas e traçar a curva de secagem. 

7) Confrontar a taxa de secagem versus a energia cedida ao secador. 

8) Comparar o secador hibrido proposto à outros secadores. 

 O presente trabalho está dividido em seis capítulos, são eles: 

 O capítulo 1 traz a apresentação do trabalho, apresentado estudos já realizados, 

inovações e objetivos gerais e específicos.  

 O capítulo 2 apresenta uma breve revisão bibliográfica sobre energia solar, fruticultura 

no Brasil, processo de secagem e tipos de secadores.  

 O capítulo 3 apresenta a proposta do projeto, mostrando o sistema de secagem 

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

metodologia experimental empregada e especificações do secador. 

 No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos na utilização do sistema de 

desidratação proposto.  

 No capítulo 5 são apresentadas as conclusões  

 No capítulo 6 são apresentadas sugestões para trabalhos futuros. 

 No ANEXO A foi exposto um desenho técnico com as dimensões do secador. 

 Nos ANEXOs B e C foram expostos os códigos fontes da programação Arduíno e do 

programa Secador de Frutas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Energias Renováveis 

 

Segundo o Portal Brasileiro de Energias Renováveis (2014), “As fontes de energia 

renováveis são aquelas em que os recursos naturais utilizados são capazes de se regenerar, ou 

seja, são considerados inesgotáveis, diferente de fontes não renováveis como o petróleo”. 

Focando na Energia Solar, Wolfgang Palz afirma, que “a energia solar recebida pela 

terra a cada ano é dez vezes superior à contida em toda a reserva de combustíveis fósseis. 

Mas, atualmente, a maior parte da energia utilizada pela humanidade provém de combustíveis 

fósseis – petróleo e carvão mineral”. 

 

2.2. Energia Solar 

 

Quase todas as fontes de energia – hidráulica, biomassa, eólica, combustíveis fósseis 

e energia dos oceanos – são formas indiretas de energia solar. Além disso, a radiação solar 

pode ser utilizada diretamente como fonte de energia térmica, para aquecimento de fluidos e 

ambientes e para geração de potência mecânica ou elétrica. Pode ainda ser convertida 

diretamente em energia elétrica, por meio de efeitos sobre determinados materiais, entre os 

quais se destacam o termoelétrico e o fotovoltaico.(ANEEL, 2014) 

O aproveitamento da iluminação natural e do calor para aquecimento de ambientes, 

denominado aquecimento solar passivo, decorre da penetração ou absorção da radiação solar 

nas edificações, reduzindo-se, com isso, as necessidades de iluminação e aquecimento. Assim, 

um melhor aproveitamento da radiação solar pode ser feito com o auxílio de técnicas mais 

sofisticadas de arquitetura e construção. 

Entre os vários processos de aproveitamento da energia solar, os mais usados 

atualmente são o aquecimento de água e a geração fotovoltaica de energia elétrica. No Brasil, 

o primeiro é mais encontrado nas regiões Sul e Sudeste, devido a características climáticas, e 

o segundo, nas regiões Norte e Nordeste, em comunidades isoladas da rede de energia 

elétrica.(ANEEL, 2014) 
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2.2.1. Radiação Solar 

 

Além das condições atmosféricas (nebulosidade, umidade relativa do ar etc.), a 

disponibilidade de radiação solar, também denominada energia total incidente sobre a 

superfície terrestre, depende da latitude local e da posição no tempo (hora do dia e dia do 

ano). Isso se deve à inclinação do eixo imaginário em torno do qual a Terra gira diariamente 

(movimento de rotação) e à trajetória elíptica que a Terra descreve ao redor do Sol (translação 

ou revolução), como ilustrado na Figura 1 (MAGNOLLI, D, 1998 apud. ANEEL, 2014). 

 

Figura 1 - Representação das estações do ano e do movimento da Terra em torno do Sol. 

 

Fonte: (ANEEL, 2014) 

Desse modo, a duração solar do dia – período de visibilidade do Sol ou de claridade 

– varia, em algumas regiões e períodos do ano, de zero hora (Sol abaixo da linha do horizonte 

durante o dia todo) a 24 horas (Sol sempre acima da linha do horizonte). As variações são 

mais intensas nas regiões polares e nos períodos de solstício. O inverso ocorre próximo à 

linha do Equador e durante os equinócios. O mapa na Figura 2 apresenta a média anual de 

insolação diária, segundo o Atlas Solarimétrico do Brasil(ANNEL, 2000).  
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Figura 2: Média anual de isolação diária no Brasil (horas) 

 

Fonte: (ANNEL, 2000) 

 

A radiação solar depende também das condições climáticas e atmosféricas. Somente 

parte da radiação solar atinge a superfície terrestre, devido à reflexão e absorção dos raios 

solares pela atmosfera. Mesmo assim, estima-se que a energia solar incidente sobre a 

superfície terrestre seja da ordem de 10 mil vezes o consumo energético mundial (CRESESB, 

2000) 

A Figura 3 apresentam o índice médio anual de radiação solar no País, segundo o 

Atlas de radiação Solar no Brasil (COLLE, 1998). Como pode ser v isto, os maiores índices 

de radiação são observados na região Nordeste, com destaque para o Vale do São Francisco 
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Figura 3: Radiação solar global diária - media anual típica (Wh/m²dia) 

 

Fonte: (COLLE, 1998). 

 

2.3. Fruticultura no Brasil 

 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com 42 milhões de toneladas 

produzidas de um total de 340 milhões de toneladas colhidas em todo o mundo, anualmente. 

Apesar deste lugar de destaque, o país está no 12º lugar nas exportações de frutas. Deste 

volume total de produção, acredita-se que as perdas no mercado interno possam chegar a 

40%. Contribuem com estes números, o mau uso das técnicas de manejo do solo e da planta, 

falta de estrutura de armazenamento, logística, embalagens inadequadas e a própria 

desinformação do produtor (Nachtigal, et al., 2015). 
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A Tabela 1 apresenta a quantia exportada, em dólar, de frutas processadas no período 

de 2002 à 2010. 

Tabela 1 - Exportação de frutas processadas. 

Fonte: (IBRAF, 2015) 

Observa-se um crescimento acelerado desse setor. Em nove anos o mercado de 

exportação de frutas secas subiu de nove mil dólares em 2002 para quatro milhões em 2010, o 

que possibilita novos empregos para o país. 

 

2.3.1. Agricultura Familiar 

 

A agricultura familiar é uma forma de produção onde predomina a interação entre 

gestão e trabalho; são os agricultores familiares que dirigem o processo produtivo, dando 

ênfase na diversificação e utilizando o trabalho familiar, eventualmente complementado pelo 

trabalho assalariado.(MDA, 2015) 

A agricultura familiar gera mais de 80% da ocupação no setor rural e responde no 

Brasil por sete de cada 10 empregos no campo e por cerca de 40% da produção agrícola. 

Atualmente a maior parte dos alimentos que abastecem a mesa dos brasileiros vem das 

pequenas propriedades. A agricultura familiar favorece o emprego de práticas produtivas 

ecologicamente mais equilibradas, como a diversificação de cultivos, o menor uso de insumos 

industriais e a preservação do patrimônio genético(Conab, 2015). 

Dentro da agricultura familiar é onde se encontram grandes perdas na produção, 

muitas vezes devido a não haver ambientes adequados a conservação dos alimentos e seu 

armazenamento. 

 

 



9 

 

 

 

2.3.2. Fruta Escolhidas 

Segundo Celestino (2010) as frutas secas mais bem aceitas pelos consumidores são: a 

maçã, o abacaxi, a manga e o damasco. No presente trabalho foi utilizado a maça e o abacaxi 

devido a informações de secagem obtidos em trabalhos realizados na UFRN com outros tipos 

de secadores. 

Abacaxi 

O abacaxi, de nome científico Ananas comosus, pertence à família das bromélias e o 

fruto é, na verdade, uma frutescência: cada gominho é um fruto independente que se juntou 

com os demais durante o processo de crescimento. Famoso em todo o mundo pelo seu 

perfume delicioso, pelo seu sabor acre-doce e por seu grande valor nutritivo, o abacaxi é uma 

fruta deliciosa, muito apreciada em todos os países tropicais. Sua polpa saborosa é 

ligeiramente ácida, e muito refrescante. O abacaxi contém, principalmente, potássio, além de 

magnésio e cálcio, como também as vitaminas A, B1 e C (Informação Nutricional).  

Maçã 

A maçã é um dos frutos mais apreciados do mundo: além de 85% de água, contém 

12% de açúcar, ácidos orgânicos, pectina, tanino, vitaminas B1, B2, PP,C, E e provitamina A. 

O agradável aroma da maça é devido a uma essência existente na sua casca. A maçã, por suas 

reconhecidas propriedades antioxidantes, tem numerosas utilizações. Sua polpa cozida é 

calmante e seu suco fresco retarda o aparecimento de rugas e a flacidez da epiderme. Comida 

com sua casca proporciona a ingestão de fibras e sacia a fome.  

A Figura 4 apresenta as frutas escolhidas para a realização dos experimentos. 

Figura 4 - Frutas escolhidas para a realização dos experimentos. 

 

Fonte: (Informação Nutricional) 

http://www.informacaonutricional.blog.br/tipos-de-vitaminas/
http://www.informacaonutricional.blog.br/vitamina-b2/
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A Tabela 2 apresenta a quantidade de água contida na maçã o no abacaxi, em termos 

percentuais. 

Tabela 2 - Valor de umidade contida nos frutos utilizados. 

 

Fonte: (Nepa, 2011.) 

2.4. Secagem 

 A secagem é um dos métodos mais antigos que se conhece para promover a 

conservação de produtos orgânicos. A secagem ou desidratação dos alimentos tem a 

finalidade de conservá-los por muito mais tempo. Esse procedimento concentra o sabor e 

mantém o valor nutritivo dos produtos, além de facilitar o transporte, manipulação, preparo e 

armazenagem (Sousa, et al., 2012). 

 A secagem ou desidratação é o processo de retirada de água de alimentos na forma de 

vapor. Este é um processo superficial, ou seja, a troca de calor ocorre na superfície do fruto. 

As moléculas de água ao serem aquecidas a uma determinada pressão de saturação passam do 

estado liquido para o estado vapor. A lacuna deixada pelas moléculas de água na superfície 

formam um gradiente de concentração com o centro do fruto e por conseguinte ocorre a 

difusão das moléculas de água no interior do fruto para sua superfície. 

 Alguns produtos, quando submetidos à secagem, conservam bastante intactas suas 

características físicas e nutritivas e retornam ao aspecto natural ou sofrem poucas alterações 

quando reconstituídos em água. Assim, este processo representa uma forma viável de 

conservação de alimentos para consumo humano(Cornejo, et al., 2003). 

 A técnica da secagem vem sendo estudada e aperfeiçoada para a obtenção de uma 

melhor qualidade a um menor custo, dessa forma é possível atender as necessidades de 

pequenos e médios agroindustriais que por limitações econômicas não podem comprar 

secadores industriais. 
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 As vantagens da secagem de frutas são citadas abaixo 

 Aumento do tempo de conservação do produto. 

 O valor nutritivo do produto concentra-se por causa da perda de água. 

 Facilidades no armazenamento e no transporte devido a redução de peso pela retirada 

de água. 

 Redução das perdas pós-colheita 

 Uma desvantagem da secagem de fruta é a mudança em seu aspecto, que muita vez 

retira a suculência existente em um fruto fresco. 

 A Figura 5 apresenta uma classificação dos tipos de secagem. Nela observa-se que a 

secagem pode ocorrer em um secador seguindo o regime de produção por batelada (lotes) ou 

contínua. 

Figura 5 - Classificação de secadores 

 

(PARK, et al., 2006) 

 Processamento por Bateladas (lotes) é um processo industrial que prioritariamente 

programa curtos ciclos de produção de produtos. E Processamento Contínuo é aquele no qual 
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as interrupções são mínimas em qualquer corrida de produção ou entre corridas de produção 

de produtos. (Borges, et al., 2002) 

 Em ambos os tipos de processo, por batelada ou contínuo, os secadores ainda podem 

se distinguir quanto a forma de transferência de calor para o fruto. Apesar de que existe 

transferência de calor por radiação, na maioria dos casos ela é desprezada. A classificação da 

Figura 5 considera somente a transferência de calor por condução e convecção. 

 A condução pode ser vista como a transferência de energia de partículas mais 

energéticas para partículas de menor energia, em um meio devido às interações que existem 

entre elas.(Incropera, et al., c1998). 

 O modo de transferência de calor por convecção na verdade consiste de dois 

mecanismos que operam simultaneamente. O primeiro é a transferência de energia devido ao 

movimento molecular aleatório (difusão). Sobreposta a esta modalidade é a transferência de 

energia pelo movimento macroscópico das parcelas de fluido. O movimento desses parcela de 

fluido é um resultado do movimento de um grande número de moléculas, que se deslocam em 

virtude de uma força externa (Kreith, et al., 2011). 

 O processo de secagem pode ocorrer a vácuo ou à pressão atmosférica. No processo 

em uma condição sob vácuo, a evaporação da água ocorre em temperaturas mais brandas 

(Valim). Uma redução da pressão é mais eficiente no que um aumento na temperatura, no 

entanto são necessários equipamentos com alto custo para manter esse tipo de controle de 

processo. Um decréscimo da umidade relativa do ar também provoca uma secagem mais 

eficiente do que com o incremento da temperatura para uma mesma umidade relativa do ar 

(Celestino, 2010). 

Para que os microorganismos presentes nos alimentos sejam retirados evitando a 

perda da qualidade, a umidade dos produtos alimentícios deve ser reduzida até atingir o nível 

de 10-15%. A Agência de Vigilância Sanitária, ANVISA, limita em no máximo 25 % de teor 

de água nos alimentos.(MORAES S. O., 2006). 

2.4.1. Psicrometria 

 O processo de secagem utiliza ar quente para a transferência de calor para o alimento e 

a conseqüente vaporização da água contida nesse, ocorrendo a desidratação. A capacidade do 

ar para eliminar a água de um alimento depende, principalmente, de sua temperatura e de sua 

umidade relativa(Celestino, 2010). A psicrometria estuda as relações existentes entre ar e 

vapor de água. 
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 As propriedades do ar úmido estão relacionadas à temperatura, quantidade de vapor de 

água, volume ocupado pelo ar e energia nele contida (Silva, 2008): 

 

Propriedades relacionadas à temperatura: 

 temperatura do bulbo seco 

 temperatura do bulbo úmido 

 temperatura do ponto de orvalho. 

Propriedades relacionadas à umidade (massa de vapor d'água): 

 pressão de vapor 

 umidade absoluta 

 umidade relativa 

 

 Temperatura de Bulbo Seco: É a temperatura do ar medida por um termômetro de 

bulbo. 

 Temperatura de Bulbo Úmido: É obtida cobrindo-se um termômetro de bulbo seco 

com algodão embebido em água destilada. O bulbo molhado deve ser ventilado, com o ar que 

se quer conhecer, a uma velocidade mínima de 5 m/s (Silva, 2008). A evaporação da água 

desse algodão ocorre com a retirada de calor do bulbo do termômetro, esse resfria e registra 

uma temperatura menor que a do bulbo seco. O ar ao redor do termômetro satura-se de vapor 

de água (Celestino, 2010). 

 

 Temperatura do Ponto de Orvalho: È a temperatura na qual o vapor de ·água se 

condensa, ou solidifica, quando resfriado a pressão e umidade absoluta constante.(Pirani). 

 

 Pressão de Vapor: O vapor de água, como os gases componentes da atmosfera, exerce 

pressão em todas as direções, pressão esta que depende da concentração do vapor(Silva, 

2008). A lei de Dalton das pressões parciais afirma que a pressão total de uma mistura de 

gases é igual à soma das pressões individuais dos gases constituintes, colhidas com a mesma 

temperatura e o mesmo volume que ocupam (Welch, 2000). Quando o ar contém o máximo 

de vapor de água permissível para determinada temperatura, diz-se que o ar se encontra 

saturado e a pressão de vapor nessa circunstância é dita máxima ou de saturação. Se a 

quantidade de vapor não é suficiente para saturar o ar, sua pressão é chamada de pressão 

parcial de vapor (Silva, 2008).  



14 

 

 

 

 Umidade Absoluta: é a massa de vapor de água em um quilograma de ar (Celestino, 

2010). 

 Umidade Relativa: é a razão entre as pressões de vapor parcial e saturado. Ela é 

representada em termos percentuais (Welch, 2000). 

 

2.4.2. Cinética de Secagem 

 

 A cinética de secagem, ou seja, a velocidade com que o alimento perde umidade, é 

controlada pelas características da matriz do alimento e pelas variáveis temperatura, 

velocidade e umidade relativa do ar (Celestino, 2010). 

 A quantidade de água contida nos alimentos é designada baseando-se no peso da água 

e geralmente é expressa em porcentagem (Silva, 2008). Há dois modos de expressar a 

umidade contida na fruta: A umidade em base úmida U(b.u.) e a umidade em base seca 

U(b.s.). 

 A umidade contida na amostra em base úmida é a razão entre a massa de água contida 

na amostra e a massa total da amostra, e é dada pela equação (1) 

 
Massa_de_Água

(b.u.) 100*
_

U
Massa Total

   (1) 

 Onde Massa de água é a massa de água contida no alimento e é dado pela equação (3). 

E a Massa Total é o massa da fruta, medida em uma balança, antes da secagem. 

 

 A umidade contida na amostra em base seca é a razão entre a massa de água contida na 

amostra e o massa seca. Como apresentado na equação (2). 

 
_ _

(b.s.) 100*
_

Massa de Água
U

Massa Seca
   (2) 

 Na equação a Massa Seca é a massa seca da fruta obtido após retirar toda a água livre. 

O Nepa(Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação) disponibiliza relatorios da 

composição dos principais alimentos cultivados no Brasil. Neles é possível encontrar valores 

de massa secas para tais alimentos. O método de obtenção dos valores de massa seca é 

chamado "Metodo da Estufa" e será posteriormente exemplificado. 
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 A massa de água pode ser obtida subtraindo a massa seca da massa total da fruta (3). 

 _ _ _ _Massa de Água Massa Total Massa Seca    (3) 

 Existem diversos métodos para se determinar a massa seca, no entanto, o mais 

conhecido é o Método da Estufa. Neste método uma amostra da fruta é colocada para secar 

em uma estufa com circulação de ar forçada por um longo período de tempo. Em intervalos de 

tempo pré-determinado coleta-se a amostra e é feita a medição de sua massa. Quando não 

houver mais variação nas medições de massa, então o valor final é conhecido como valor de 

massa seca. A Figura 6 apresenta uma curva típica da cinética de secagens em alimentos 

obtida com o método da estufa. 

Figura 6 - Umidade do alimento durante o processo de secagem 

 

Fonte:(Celestino, 2010) 

 Na Figura 6, o segmento AB corresponde ao período em que o alimento se adapta às 

condições de secagem onde a água contida no alimento absorve energia até atingir a 

temperatura de saturação para uma dada pressão. Quando atingida essa temperatura ocorre a 

evaporação da umidade superficial. Isto também pode ser visto como uma energia de ativação 

para o inicio da secagem. Durante o período BC, a superfície exposta do alimento está 

saturada, existindo um filme contínuo de água sobre o sólido, que age como se não existisse 

sólido, ou seja, a água do alimento não tem nenhuma resistência para “sair” dele (Celestino, 

2010).   

 O ponto C corresponde ao fim do período de secagem constante. A partir desse ponto, 

há um aumento na resistência interna e a difusão do líquido do interior para a superfície do 

sólido é insuficiente para compensar o líquido que está sendo evaporado, iniciando-se o 
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primeiro período decrescente (trecho CD). No segmento CD, cada vez menos líquido está na 

superfície do sólido para evaporar, e essa se torna cada vez mais seca. Do ponto D em diante, 

tem-se o segundo período de velocidade decrescente, em que a umidade do alimento diminui 

até alcançar a umidade de equilíbrio para as condições de temperatura e umidade relativa do 

ar. Quando a umidade de equilíbrio (teor mínimo de umidade) é atingida, cessa-se o processo 

de secagem.  

 

2.5. Secagem Natural 

A secagem natural ocorre com o aproveitamento da energia solar. 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 apud Machado, 2009). 

A secagem pode ser de exposição direta ou de exposição indireta.  

Na secagem de exposição direta o sol incide diretamente nos alimentos expostos no 

secador. Os alimentos ficam protegidos por uma estrutura de plástico, vidro ou telas contra a 

ação de insetos, pássaros, e contaminações. Em regiões rurais é comum os alimentos ficarem 

expostos para secar no solo sem qualquer proteção contra insetos ou contaminações.  

A Figura 7 apresenta uma secagem natural de alimentos com exposição direta. Nesse 

tipo de secagem a ação direta dos raios solares pode provocar alguma degradação nos valores 

nutricionais do alimento. Também é verificada uma alteração na coloração do mesmo. 

Figura 7 - Secagem natural de exposição direta 

 

Fonte: (Souza, et al., 2012) 
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 Na secagem de exposição indireta o secador é constituído por um coletor que absorve 

a energia solar incidente. O ar aquecido no coletor é direcionado para a câmara de secagem 

por convecção forçada ou por convecção natural. Na câmara de secagem o ar aquecido passa 

através das bandejas e transfere calor aos frutos. Geralmente o interior é pintado de preto para 

aumentar a absorção do calor e as paredes são isoladas para evitar a perda de calor. 

 Em alguns modelos o ar entra por orifícios na base do secador e sai por orifícios pela 

parte superior das paredes(Machado, 2009).  

 A Figura 8 apresenta um modelo de secador com exposição indireta. À direita é 

possível observar o coletor solar e a câmara de secagem. Na esquerda está em destaque a 

câmara de secagem e uma chaminé por onde sai o vapor aquecido. 

Figura 8: Secador solar de exposição indireta. 

 

Fonte:(SOUZA, et al., 2007) 

 A Tabela 3 apresenta as vantagens e desvantagens dos dois tipos de exposição 

abordados acima. 

Tabela 3 - Vantagens e desvantagens da exposição direta e indireta. 

 Vantagens Desvantagens 

Exposição  

Direta 

Simples, baixo custo, secagem 

rápida, são necessários poucos 

materiais e pouca mão-de-obra para 

a sua construção 

A incidência direta dos raios solares 

geralmente provoca algumas perdas de 

qualidade nutricional dos produtos. 

 

Exposição 

Indireta 

 

Mais rápidos, mais eficientes 

(menor tempo de secagem). 

 

Mais difíceis de construir e mais caros 
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2.6. Secagem Artificial 

 

 Com o crescimento espantoso das grandes cidades, das relações empresariais e 

industriais, além da atual posição do Brasil no mercado global, houve a necessidade da 

otimização nos processos de secagem e melhora da qualidade do produto acabado. Diante da 

necessidade aumentou a utilização de secagem por processos artificiais. Neste tipo de 

secagem a energia fornecida para a geração de calor são do tipo não renováveis como a 

utilização direta da rede elétrica convencional, o uso de gás natural e combustíveis fósseis e o 

uso de biomassa. 

 Na secagem artificial houve uma automação do processo primário (secagem), com a 

utilização de sistemas que possibilitam o controle e monitoração da temperatura, fluxo de ar, 

pressão e umidade. Automatização esta que possibilita obter produtos com maior qualidade a 

maiores taxas de secagem, no entanto, a um maior custo. A disponibilidade no mercado de 

secadores industriais também aumentou, atendendo a um maior range de necessidades 

especificas como capacidade de secagem, fonte energética, tipo de mecanismo, tipo de 

produto a ser secado, entre outras.  

 A retenção de vitaminas em alimentos secos com a secagem artificial é, geralmente, 

superior à dos alimentos secos ao sol (GAVA, 2000). 

 

2.6.1. Secador de Bandeja 

 Nesse tipo de secador a cabine de secagem é divida por bandejas, sobre as quais os 

frutos serão postos para a desidratação. Em geral o aquecimento do ar é feito por resistências 

elétricas e possuem um ventilador direcionados para essas resistências. A secagem ocorre pela 

contato do ar aquecido e as frutas. Após a secagem, o secador é aberto e as bandejas 

descarregadas. 

 Esse sistema possibilita a automação e controle de variáveis, sem muitas dificuldades. 

É possível instalar termostatos e sensores de umidade. O secador de bandeja também pode ser 

encontrado com operação à vácuo, o que possibilita a utilização de temperaturas mais baixas 

para a secagem de produtos termo-sensíveis ou facilmente oxidados com o calor(Celestino, 

2010). 

 A Figura 9 apresenta um secador de bandeja com um certo grau de automação e 

controle. Já a Figura 10 apresenta um secador de bandeja mais rústico e de menor custo. 
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Figura 9 - Secador tipo bandeja com controle de temperatura e fluxo de ar. 

 

Fonte: (Celestino, 2010) 

Figura 10: Secador tipo bandeja. 

 

Fonte: (NOGUEIRA, et al., 1997) 

2.6.2. Secador de Túnel 
 

 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(Machado, 

2009). 

 Nesse tipo de secador os alimentos são colocados em mesas móveis que transladam 

pelo túnel. O ar é aquecido por resistências elétricas e o fluxo de ar é em sentido oposto ao 

sentido de deslocamento das mesas, ou seja, em contracorrente. A velocidade de evaporação é 
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bem maior quando comparada ao processo pelo secador de bandeja. As bandejas são 

carregadas de um lado do túnel com alimento úmido e o alimento seco descarregado do outro 

(GEANKOPLIS, 1993). A Figura 11 apresenta um secador tipo túnel. 

Figura 11 - Secador tipo túnel. 

 

Fonte: (Cornejo, et al., 2003) 

2.6.3. Secador de tambor rotativo 

 Consiste em um cilindro que gira e é aquecido por vapor. O alimento é aplicado na 

superfície do tambor e o movimento de rotação gera uma força centrifuga que aumenta a 

aderência a essa superfície. A transferência de calor ocorre por condução entre a parede do 

cilindro e o alimento e por troca térmica entre o alimento e o vapor aquecido. Esse tipo de 

secador é adequado para a secagem de sólidos em fias suspensões ou em soluções, como soro 

de leite e purês (GEANKOPLIS, 1993). 

2.6.4. Liofilizador 

 Na liofilização, a água é eliminada do alimento por sublimação. O alimento é 

congelado e, no liofilizador, sob vácuo, ocorre a desidratação. O sistema de vácuo deve 

reduzir a pressão para 1 mmHg, condição que deve ser mantida até o final da 

secagem.(Celestino, 2010). As perdas de nutrientes nesse processo são mínimas, no entanto, o 

secador possui um elevado custo. A Figura 12 apresenta um liofilizador. 
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Figura 12 - Secador utilizado na liofilização 

 

Fonte: (Celestino, 2010) 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 O desenvolvimento deste trabalho seguiu a metodologia apresentada no fluxograma da 

Figura 13.  

Figura 13 - Fluxo de projeto no estudo e construção do secador. 

 

3.1. Modelo CAD 

 Para uma melhor visualização do projeto foi desenhado um modelo 3D em um 

software comercial. A criação de um modelo 3D permite ao projetista visualizar possíveis 

"gargalos" no projeto antes mesmo de iniciada a sua construção, como montagem e 

posicionamento dos elementos. 

 A Figura 14 apresenta uma vista isométrica (esquerda) e uma vista lateral (direita) do 

projeto do secador hibrido. 
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Figura 14 - Vista isométrica (esquerda) e lateral (direita) do secador proposto 

 

 O secador é dividido em dois compartimentos um superior e um outro inferior.  

 O compartimento superior é a câmara de secagem onde os frutos foram colocados para 

a desidratação. Ele possui paredes de vidro para aproveitar a radiação solar como fonte de 

energia e promover o efeito estufa. Outra vantagem dessa configuração fechada é a higiene, 

uma vez que o fruto não é exposto ao ambiente e a ação de insetos. A câmara de secagem foi 

dividida em quatro partes por bandejas sobre as quais foram colocados os frutos. O volume 

total da câmara de secagem é de 423,4 litros, este volume também foi chamado de "volume 

útil". 

 No compartimento inferior foi colocado um ventilador para promover convecção 

forçada, direcionado para uma resistência elétrica que por efeito Joule fornece calor ao 

ambiente. A Figura 15 apresenta as dimensões laterais do secador e na Figura 16 pode-se 

observar o ventilador e a resistência elétrica (em vermelho). 

O volume interno total do secador é de 750 litros somando os volume dos 

compartimentos superior e inferior. O anexo A possui a planta baixa do secador com as 

devidas dimensões. 
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Figura 15 - Vista lateral do secador 

 

Figura 16 - Compartimento inferior 
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3.2. Construção do secador 

 

 A Figura 17: Estrutura principal do secador. apresenta o esqueleto do secador. A seção 

transversal das vigas e colunas possuem lados de 4 cm. A Figura 18 apresenta a vista frontal 

do secador. 

Figura 17: Estrutura principal do secador. 

 

 

Figura 18 - Vista frontal 
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 O compartimento inferior foi fechado em suas laterais e na base com madeira 

compensado simples de 8 mm de espessura. A Figura 19 apresenta o compartimento inferior 

com o revestimento de compensado. 

Figura 19: Compartimento inferior. 

 

 No compartimento superior foram fixados quatro suportes para as bandejas, como 

pode ser observado na Figura 20. 

Figura 20: Suporte para bandejas. (Vista frontal e lateral) 

 

 Após ter sido erguido o esqueleto do secador e fixado o compensado o passo seguinte 

foi a inserção do vidros. Os vidros possuem espessura de 3 mm e o comprimento de cada um 
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pode ser visto no ANEXO A. A utilização de vidros no compartimento superior é justificada 

para obter um aproveitamento da radiação solar direta sobre o secador e pelo efeito estufa 

dentro da câmara de secagem. A Figura 21 apresenta a vista lateral do secador já com os 

vidros colocados. 

Figura 21: Inserção dos vidros 

 

 As bandejas foram confeccionadas de telas de nylon como pode ser observado na 

Figura 22. A área de cada bandeja é de 0,54 m² totalizando 2.16 m². 

Figura 22: Bandejas para colocar os frutos. 
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 A Figura 23 apresenta as bandejas posicionadas no secador. 

Figura 23: Bandejas posicionadas no secador. 

 

 O manuseio dos frutos é feito por duas portas no compartimento superior. Além de 

servir para este propósito o abrir e fechar manual também permite a renovação do ar, ou seja, 

a saída do ar saturado para um ar com umidade abaixo do interior do secador. 

Figura 24: Portas do compartimento superior. 

 

 O acesso ao compartimento inferior é feito através de uma porta localizado no mesmo, 

como pode ser visualizado na Figura 25. 

Figura 25: Porta do compartimento inferior. 
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 Foi colocado coolers no topo do compartimento superior com o objetivo de promover 

um fluxo de ar e reduzir a umidade dentro do secador. O fluxo de ar gerado pelos coolers não 

é grande o suficiente para que seu uso seja classificado como convecção forçada. A relação 

entre os números de Reynols e Grashof é próxima a unidade, o que caracteriza convecção 

natural. A Figura 26 apresenta os coolers no secador. 

Figura 26 - Coolers no topo do compartimento superior. 

 

 Para aumenta a incidência solar foram colocados espelhos nas laterais do secador. Os 

espelhos refletem parte da energia solar, que seria perdida nos arredores do secador, para seu 

interior. O ângulo de inclinação dos espelhos é facilmente alterado, manualmente, para seguir 

a mudança de posição do Sol devido ao movimento de rotação da Terra. A área de cada 

espelho é 0,3 m². A Figura 27 apresenta os espelhos refletores na lateral do secador. 

Figura 27: Espelhos nas laterais. 
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 O fornecimento de calor por uma fonte diferente da solar foi realizada por resistências. 

Foram utilizadas duas resistências de 500 Watts cada, totalizando 1000 Watts de energia 

cedidas como forma de calor. A Figura 28 apresenta o sistema elétrico. A esquerda o sistema 

encontra-se desligado, e na direita o mesmo está ligado o que pode ser visualizado pela 

radiação térmica emitida na cor vermelha. 

Figura 28: Sistema elétrico com as resistências. 

 

 As resistências foram posicionadas em forma de zig-zag sobre uma placa de telha 

cerâmica. A cerâmica foi utilizada devido as propriedades de condutividade elétrica nula e 

alto resistência térmica. A Figura 29 apresenta o suporte utilizado para o posicionamento do 

conjunto cerâmica-resistências. 

Figura 29: Suporte para as resistências elétricas. 
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 Para uma melhor circulação do ar foi adicionado um ventilador para promover uma 

convecção forçada. As Figura 30 e Figura 31 apresenta uma vista do ventilador em frente as 

resistências. Ambos já estão posicionados no compartimento inferior. 

Figura 30: Ventilador + Resistências 

 

Figura 31: Vista superior (de cima) do compartimento inferior.
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 Na ausência de radiação solar no formato de luz visível, ou luminosidade, o sistema 

elétrico é ligado automaticamente devido a um sensor de luminosidade tipo LDR instalado no 

secador. Este equipamento é uma premissa de automatização do processo de secagem, dando 

continuidade a desidratação do alimento durante a noite. A Figura 32 apresenta o foto-sensor 

e seu posicionamento no secador. 

Figura 32- Foto-sensor 

 

 A Tabela 4 apresenta o custo médio na construção do secador hibrido, sem levar em 

consideração por menores com parafusos, pregos e outros. O custo de um secador industrial 

para a secagem de 6 Kg de fruta, por batelada, utilizando GLP para o aquecimento é em 

média R$ 2500,00 reais. 

Tabela 4 - Gastos obtidos na construção do secador. 

 



 

 

3.3. Instrumentação 

 Para a coleta de temperatura foi 

durante a elaboração do projeto e para esta finalidade

Sensor 

 O sensor utilizado foi o LM35 produzido pela 

segue algumas das características do sensor

  Calibrado diretamente em ºCelsius (Centigrados)

  Fator de escala linear de +10.0mV/ºC

  Precisão garantida de 0.5ºC em 25ºC

  Grande faixa de medição: 

  Baixo consumo de corrente: 

  Típica não linearidade de apenas +/

A Figura 33 apresenta o sensor  de temperatura LM35 produzido pela Texas

Instruments. 

Figura 

 O DataSheet do sensor pode ser encontrado na refer

Incorporated, 2013). A Figura 

fabricante. Apesar dele ser

estabilidade com a temperatura, o mesmo ate

Para a coleta de temperatura foi utilizado um sistema de aquisição de dados feito 

durante a elaboração do projeto e para esta finalidade. 

foi o LM35 produzido pela Texas Instruments Incorporated

segue algumas das características do sensor(Texas Instruments Incorporated, 2013)

Calibrado diretamente em ºCelsius (Centigrados) 

Fator de escala linear de +10.0mV/ºC 

Precisão garantida de 0.5ºC em 25ºC 

Grande faixa de medição: -55ºC a +150ºC 

Baixo consumo de corrente: 60uA 

Típica não linearidade de apenas +/-1/4ºC 

apresenta o sensor  de temperatura LM35 produzido pela Texas

Figura 33: Sensor de temperatura LM35. 

 

O DataSheet do sensor pode ser encontrado na referencia 

Figura 34 apresenta o tempo de resposta do sensor

. Apesar dele ser relativamente lento, necessitando de três minutos para atingir a 

estabilidade com a temperatura, o mesmo atende as nossas necessidades.
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utilizado um sistema de aquisição de dados feito 

Texas Instruments Incorporated. Abaixo 

(Texas Instruments Incorporated, 2013). 

apresenta o sensor  de temperatura LM35 produzido pela Texas 

encia (Texas Instruments 

apresenta o tempo de resposta do sensor fornecido pelo 

relativamente lento, necessitando de três minutos para atingir a 

nde as nossas necessidades. 
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Figura 34: Tempo de resposta do sensor. 

 

Fonte: (Texas Instruments Incorporated, 2013) 

 A secagem é um processo que leva horas para ser concluído e mudanças repentinas 

como a passagem de nuvens não produzem um decaimento na temperatura do recinto 

significativo em um intervalo de tempo de segundos. O que necessitaria de um sensor com 

uma resposta a variações de temperatura mais rápidas. 

Circuito 

 O circuito elétrico apresentado na Figura 35 foi desenvolvido para receber três 

sensores LM35. O mesmo foi produzido no LMF/UFRN. 

Figura 35: Circuito elétrico para o sensor. 
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 O circuito foi adicionado ao Arduino modelo Uno utilizando três das seis entradas 

analógicas existentes no Arduino. A Figura 36 apresenta o Arduino utilizado para a confecção 

do sistema de aquisição de dados. 

Figura 36: Arduino Uno 

 

Fonte: (Arduino, 2015) 

 Com a utilização do Arduino os valores lidos pelo sensor são interpretados, 

convertidos e enviados para o computador, onde podem ser plotados. O Arduino coletou 

dados de temperatura dos três sensores a cada dois segundos e enviou para o computador 

através de uma porta usb a uma taxa de 9600 bits por segundo. O ANEXO B contém a 

programação do Arduino. 

Programa Secador de Frutos 

 A figura Figura 37 apresenta o diagrama de blocos da programação realizada. 

Figura 37 - Diagrama de blocos do programa. 
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 Para plotar em tempo real o valores de temperatura lidos pelos sensores, foi feito um 

programa chamada Secador de Frutas, que recebe os pontos de leitura e apresenta em forma 

de gráficos. O programa foi feito na linguagem de programação Java® e seu código fonte está 

disponível no ANEXO C. A interface do programa pode ser visto na Figura 38.  

Figura 38: Interface do programa Secador de Frutas. 

 

 O processamento dos dados ocorre em duas etapas de programação. A primeira é 

realizada pelo programa inserido no Arduino para a aquisição de dados. O mesmo esta 

disponível no anexo B. Os dados são enviados para o segundo programa denominado Secador 

de Frutas. Este ultimo é composto por três classes que recebem os dados, processam e plotam. 

A programação deste esta disponível no anexo C. 
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 A Figura 39 apresenta o posicionamento dos sensores.  

Figura 39: Posicionamento dos sensores. 

 

 A Figura 40 apresenta a balança de precisão utilizada para fazer as medições de massa 

das amostras de frutas. Ela também apresenta o termo-higrômetro utilizado pra medir a 

umidade relativa dentro do secador e no recinto onde se encontrava o mesmo. 

Figura 40 - Balança de precisão e termo-higrômetro. 
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As características técnicas do termo-higrômetro estão apresentadas Tabela 5. 

Tabela 5 - Características técnicas do termo-higrômetro. 

Temperatura de medição interior -5°C a 50°C 

Temperatura de medição exterior -50°C a 70 °C 

Erro de medição 

+/- 1°C de 0°C a 40°C 

+/- 2°C de -40°C a 50°C 

+/- 3°C de -50°C a 70°C 

Medição de umidade 25% RH a 95% RH 

 

3.4. Metodologia de secagem 

 A metodologia de secagem segue uma seqüência simples ilustrada na Figura 41. 

 Inicialmente os frutos foram cortados com a mesma espessura e logo em seguida 

foram feitas a pesagem. Essa quantidade de frutas frescas foram colocadas no secador para a 

desidratação. A cada uma hora o secador foi aberto e as bandejas retiradas para a coleta e re-

pesagem das frutas. 

Figura 41 - Etapas do processo de secagem das frutas. 
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 A Figura 42 apresenta a frutas sendo pesadas. 

Figura 42: Pesagem das frutas. 

 

 As bandejas foram numeradas de cima para baixo como apresentado na Figura 43. 

Figura 43 - Denominação das bandejas 

 

 Foram medidas temperaturas em três pontos. Na bandeja B2, B4 e externamente ao 

secador para medir a temperatura do recinto. 

 Os parâmetros medidos foram temperatura, umidade relativa dentro e fora do secador, 

massa, tempo de secagem e radiação solar. 

 Sucessivas medições foram realizadas até que a massa da fruta seca se aproximasse do 

valor encontrado na literatura. Ao obter esta aproximação a secagem foi considerada como 

concluída. A Figura 44 apresenta maçãs sendo desidratadas. 

B1 

B2 

B3 

B4 
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Figura 44: Frutas no secador 

 

 

 A Tabela 6 apresenta algumas especificações do secador. 

Tabela 6 - Especificações do secador solar-elétrico 

Tipo do Secador Bandeja 

Tipo do abastecimento das frutas Batelada 

Fonte Energética Sol/Eletricidade 

Volume útil (câmara de secagem) 423, 36 litros 

Volume Total do secador 750,0 litros 

Área da bandeja (unitária) 0,54 m² 

Área Total de Bandejas 2,16 m² 

Área do espelho (unitário) 0,3 m² 

Área Total do espelho  0,6 m² 

Potência da Resistência (unitária) 500 W  

Potência Total da Resistência 1000 W 

Fluxo de ar do Cooler (Unitario) 0,01 m³/s 

Fluxo de ar Total do Cooler 0,05 m³/s 

Fluxo de Ar do Ventilador (máximo) 1 m³/s 
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 A Tabela 7 apresenta algumas das possíveis configurações de utilização do secador 

que foram utilizadas nos três experimentos. Com o objetivo de comparar melhor os resultados 

todos os experimentos foram realizados com convecção natural de ar, muito embora o secador 

foi projetado para também trabalhar com convecção forçada. 

Tabela 7 - Características previas dos experimentos. 

Experimento Testes Fruta Espessura Média Tipo de Circulação de ar. 

Exp. 01 
Solar Maçã 4 mm Natural 

Elétrico Maçã 4 mm Natural 

Exp. 02 Solar-Elétrico Maçã 2 mm Natural 

Exp. 03 Solar-Elétrico Abacaxi 8 mm Natural 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. Método da Estufa 

 Na literatura são encontrados valores de massa seca, para maçã, em torno de 15% da 

massa total. Os demais 85% são de massa de água. Mais especificamente Nepa (2011) 

estabelece um valor de 84,2% de massa de água encontrado na maça. 

 Para verificar a validade desses dados para frutas produzidas no Nordeste e utilizadas 

no experimento, foi realizado um ensaio aplicando o método da estufa. Uma massa inicial de 

100 gramas de maçã foi pesada e colocada em uma estufa de laboratório para secagem. A 

Figura 45 apresenta a pesagem da amostra de maça e o modelo de estufa utilizada. 

Figura 45 - Massa inicial da amostra de maçã 

 

 A Figura 46 apresenta o modelo de estufa utilizada. A temperatura foi mantida a 70 °C 

durante todo o experimento. A estufa possui renovação de ar, para a retirada do vapor 

saturado. 

Figura 46 - Estufa utilizada para desidratação da maçã. 
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 A amostra foi colocada para a secagem às 10:40 e após 5h20min foi considerada seca, 

pois não houve mais alterações em seu peso. A Tabela 8 apresenta a evolução da secagem. 

Tabela 8- Cinética de secagem 

Horário Massa (gramas) 

10:40 100,0 

11:10 83,4 

11:50 63,1 

12:30 43,0 

13:30 21,2 

14:20 15,7 

15:10 15,1 

16:00 15,1 

 Foi obtido um valor próximo do encontrado na literatura. A Figura 47 apresenta a 

massa  final obtido utilizando uma estufa simples de laboratório com temperatura controlada a 

70°C e renovação de ar. 

Figura 47 - Massa da amostra no final do experimento. 
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4.2. Experimento 01 

 Este experimento foi dividido em dois ensaios distintos. Um utilizando somente a 

energia solar e o outro utilizando somente a energia elétrica. O objetivo foi obter dados de 

secagem individualmente. O fruto utilizado foi a maçã, cuja composição de massa seca é 

aproximadamente 15% da massa total do mesmo(Nepa, 2011.). 

 As bandejas foram numerada a partir da bandeja superior, que recebeu a denominação 

de bandeja B1. De cima para baixo as demais denominações foram bandejas B2, B3 e B4. A 

posição dos sensores está ilustrada na Figura 48, onde o sensor T1 está localizado sobre a 

bandeja B2 e o sensor T3 sobre a bandeja B4.  

 O sensor denominado T2 está externo ao secador. Sua função é a medição da 

temperatura do ar externo. 

Figura 48 - Posição dos sensores 

 

 Foram utilizados 2400 gramas de maçã em cada ensaio, dividido entre as quatro 

bandejas. As maçãs foram cortadas em rodelas de mesma espessura. Foram medidos valores 

de temperatura, radiação solar global e peso.  

 Foi escolhido uma amostra de 15 gramas de maçã, essa quantidade foi colocada no 

centro da bandeja e foram tomados os devidos cuidados para não haver mistura. Depois de 

iniciado, a cada uma hora essa amostra era retirada e sua massa registrada. 

 

 

T1 

T3 
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4.2.1. Experimento 01, Teste Solar 

 Este experimento foi realizado em três dias consecutivos. As maçãs foram expostas a 

secagem por exposição direta com convecção natural de ar e possuíam espessura média de 

4mm. Espelhos refletores foram utilizados para aumentar a incidência solar na câmara de 

secagem. A média de radiação global para cada dia está apresentada na Figura 49. 

Figura 49 - Média de radiação global. 

 

Fonte: (CRN/INPE, 2014) 

 As Figura 50, Figura 51 e Figura 52 apresentam as variações dos níveis de radiação 

solar global durante os dias que foram realizados os ensaios. No primeiro dia houve pouca 

interferência por nuvens, o que pode ser observado pela existência de poucas flutuações no 

nível de radiação solar global na Figura 50. 

Figura 50 - Radiação solar 1° dia. 

 

Fonte: (CRN/INPE, 2014) 
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 Os dias 02 e 03 foram marcados com mais interferência na radiação devido a 

incidência de nuvens. Resultando em maiores freqüências de flutuações no nível de radiação 

solar como observado nas Figura 51 e Figura 52. No entanto verifica-se maiores picos. 

Figura 51 - Radiação solar 2° dia. 

 

Fonte: (CRN/INPE, 2014) 

Figura 52 - Radiação solar 3° dia. 

 

Fonte: (CRN/INPE, 2014) 

 A Tabela 9 apresenta os dados do ensaio 01(solar) do primeiro experimento. Nela é 

possível observar a redução de massa das amostras e a diminuição da quantidade de água 

presente na maçã, representado pela umidade em base úmida U(b.u). No cálculo foi utilizado 

um valor médio de massa seca constante, equivalente a 15% da massa total inicial. Este valor 

pode alterar dentre as frutas em uma mesma colheita, isso ocorre devido as diferentes 
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estruturas fibrosas e maturidade entre elas. Ao ser atingido um determinador valor e este se 

repetir foi considerado que a massa de água na amostra chegou a zero, mesmo seu valor 

estando diferente do padrão encontrado na literatura. 

Tabela 9 - Dados do ensaio 01 referente ao experimento 01 (Amostras) 

 

 O gráfico da Figura 53 apresenta a cinética de secagem do experimento 01. As 

amostras 1,2,3 e 4 são referentes as bandejas 1,2,3 e 4, respectivamente. É possível observar 

que as amostras das bandejas 1 e 2 possuem uma maior taxa de secagem, isso ocorre porque 

essas bandejas possuem um maior contato com a radiação solar direta. 

Figura 53 - Cinética de secagem Exp01 (solar) 
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 A Tabela 10 apresenta o massa total de maçã após o final de cada dia de ensaio e a 

energia de radiação cedida ao secador. O parâmetro "Área considerada" é a área da projeção 

da vista superior do secador no plano. 

Tabela 10 - Redução de massa e energia cedida. 

 

4.2.2. Experimento 01, Teste Elétrico 

 A segunda etapa do experimento 01 teve como objetivo traçar a curva de secagem 

utilizando somente energia elétrica. O experimento foi realizado em três dias.  

 Inicialmente foram feito testes do secador em vazio (sem frutas) para verificar a 

influencia do ventilador sobre os valores de temperatura do sistema. As Figura 54 e Figura 55 

apresentam o comportamento da temperatura obtidos e plotados com o software Secador de 

Frutas. Nela é possível observar que a utilização do ventilador provocou um decréscimo da 

temperatura na ordem de 20°C. Mesmo com esse decréscimo as temperaturas ficaram na faixa 

de 50°C a 60°C, temperaturas essas suficientes para desidratação de frutas. O sistema com 

convecção natural apresentou temperaturas na faixa de 68°C à 75°C. 

Figura 54 - Medição a seco com convecção forçada. 

 

Sensor T1 - Bandeja B2 (Vermelho) 
Sensor T2 - Temperatura Externa (Azul) 
Sensor T3 - Bandeja B4 (Verde) 
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Figura 55 - Medição a seco com convecção natural. 

 

 A diminuição da temperatura já era algo esperado. O maior fluxo de ar provoca uma 

maior vazão de ar (quente) pelas saídas do secador. Porém também produz uma renovação do 

ar mais rápida, retirando o ar úmido. Após este teste foi optado por realizar o experimento 

utilizando convecção natural, no intuído de analisar as influencias das temperaturas obtidas 

com fonte solar e com fonte elétrica, no tempo de secagem. 

 A Tabela 11 apresenta os dados de massa de água contida na maçã em termos 

percentuais e a massa das amostras referentes ao ensaio 02 do experimento 01. 

Tabela 11 - Dados do ensaio 02 referente ao experimento 01 (Amostras) 

 

Sensor T1 - Bandeja B2 (Vermelho) 
Sensor T2 - Temperatura Externa (Azul) 
Sensor T3 - Bandeja B4 (Verde) 
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 A Figura 56 apresenta a cinética de secagem para o experimento 01 utilizando 

somente energia elétrica. A curva obtida é semelhante a curva típica de secagem, onde é 

possível observar uma região inicial de absorção e armazenamento de energia até chegar a 

uma "energia de ativação". Logo após a taxa de secagem cresce rapidamente e depois decai 

até que torna-se constante. 

Figura 56 - Cinética de secagem, Experimento 01(Elétrico) 

 

 A Tabela 12 apresenta as medidas de massa ao final de cada dia de ensaio e a energia 

elétrica consumida em watts. 

Tabela 12 - Redução do peso e energia consumida 

 

 Utilizando o sistema elétrico foram necessárias dez horas e 10KWh de energia para 

reduzir em 85,18% da massa inicial de maçã, através da desidratação. 
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4.3. Experimento 02 

 O experimento 02 foi realizado em um único dia e teve duração de seis horas. Duas 

mil gramas de maçã foram utilizadas para o experimento. As maçãs foram fatiadas em 

espessuras médias de 2, espessura esta menor do que no experimento 01. O objetivo foi 

verificar a cinética de secagem para tamanhos menores de maça. Todo o experimento ocorreu 

com convecção natural. 

 O posicionamento dos sensores foi o mesmo adotado no experimento 01 e está 

ilustrado na Figura 57. A nomenclatura das bandejas é a mesma utilizada no experimento 01. 

Figura 57 - Posição de sensores no secador. 

 

 A média de radiação global do ensaio esta apresentada na Figura 58  

Figura 58 - Média de radiação global. Experimento 02 
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 O experimento foi realizado eu um dia p

Essas variações climáticas podem ser observadas pela flutuações da radiação solar 

apresentadas na Figura 59. A 

Secador de Frutas.  

 Também é possível obs

ao secador, decorrente das variações climáticas na 

entre 35°C e 45°C. 

Figura 60 - Medições de temperatura. Experimento 02, etapa solar.

O experimento foi realizado eu um dia parcialmente nublado e com rajadas de ventos

Essas variações climáticas podem ser observadas pela flutuações da radiação solar 

. A Figura 60 apresenta as temperaturas registradas

Figura 59: Nível de radiação solar. 

Fonte: (CRN/INPE, 2014) 

Também é possível observar que ocorreram flutuações na temperatura

decorrente das variações climáticas na Figura 60. As temperaturas obtidas foram 

Medições de temperatura. Experimento 02, etapa solar.

Sensor T1 - Bandeja B2 (Vermelho)
Sensor T2 - Temperatura Externa (Azul)
Sensor T3 - Bandeja B4 (Verde)
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arcialmente nublado e com rajadas de ventos. 

Essas variações climáticas podem ser observadas pela flutuações da radiação solar 

apresenta as temperaturas registradas com o software 

 

temperatura, internamente 

As temperaturas obtidas foram 

Medições de temperatura. Experimento 02, etapa solar. 

 

Bandeja B2 (Vermelho) 
Temperatura Externa (Azul) 
Bandeja B4 (Verde) 
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 A Tabela 13 apresenta dos dados de umidade relativa do ambiente externo ao secador 

e também da umidade relativa internamente ao secador. Ela também apresenta a massa de 

fruta em cada bandeja da primeira etapa do experimento cujo fornecimento de energia é a 

solar. 

Tabela 13 - Medições de UR(%) e peso. Experimento 02, solar. 

 

 Essa primeira etapa teve duração de seis horas e sua interrupção foi devido ao 

decréscimo na radiação solar. A Tabela 14 apresenta os dados de massa de maçã e umidade 

contida dentro da fruta. 

Tabela 14 - Massa de água (%) e massa da maçã (g). Experimento 02, solar. 

 

 A Figura 61 é a representação gráfica da cinética de secagem da maçã obtida no 

experimento 02 com energia solar, convecção natural, num período de seis horas com uma 

radiação solar global média de 641,9 W/m². 

Figura 61 - Cinética de secagem. Experimento 02, energia solar. 
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 O experimento foi finalizado às 1

B1 houve uma redução de 71,14%, seguidos de 61,88 % na bandeja B2 em relação a seus 

valores iniciais. As bandejas B3 e B4 tiveram

Devido as bandejas B1 e B2 se lo

radiação solar direta e conseqüentemente

velocidade de secagem. 

 O experimento 02 utilizando energia elétrica 

três horas.  

 A Figura 62 apresenta 

energia elétrica e convecção

bandeja B4 que está mais próxima da fonte de calor e 56°C para a bandeja B2 que esta mais 

distante da fonte de energia.

Figura 62: Medição de temperatura. Experimento 02, elétri

 A Tabela 15 apresenta os dados de umidade relativa do ambiente externo ao secador e

dentro do secador, ela também apresenta a massa de maçã

cujo fornecimento de energia é 

Tabela 15 - Medições de UR e 

O experimento foi finalizado às 17:20 e os frutos levados para pesagem. 

houve uma redução de 71,14%, seguidos de 61,88 % na bandeja B2 em relação a seus 

valores iniciais. As bandejas B3 e B4 tiveram reduções de 59,84% e 52,58% respectivamente. 

Devido as bandejas B1 e B2 se localizarem acima das bandejas B3 e B4, elas receberam mais 

conseqüentemente absorveram mais energia, resultando em uma maio

O experimento 02 utilizando energia elétrica teve inicio às 18:40 e 

apresenta a medição de temperatura para o experimento 02 com fonte 

energia elétrica e convecção natural. As temperaturas máximas obtidas foram de 65°C para a 

bandeja B4 que está mais próxima da fonte de calor e 56°C para a bandeja B2 que esta mais 

distante da fonte de energia. 

: Medição de temperatura. Experimento 02, elétri

apresenta os dados de umidade relativa do ambiente externo ao secador e

dor, ela também apresenta a massa de maçã na segunda etapa do experimento 

cujo fornecimento de energia é a elétrica. 

Medições de UR e massa da maça. Experimento 02, elétrico.

Sensor T1 - Bandeja B2 (Vermelho)
Sensor T2 - Temperatura Externa (Azul)
Sensor T3 - Bandeja B4 (Verde)
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houve uma redução de 71,14%, seguidos de 61,88 % na bandeja B2 em relação a seus 
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calizarem acima das bandejas B3 e B4, elas receberam mais 

absorveram mais energia, resultando em uma maior 

teve inicio às 18:40 e sua duração foi de 

a medição de temperatura para o experimento 02 com fonte de 

As temperaturas máximas obtidas foram de 65°C para a 

bandeja B4 que está mais próxima da fonte de calor e 56°C para a bandeja B2 que esta mais 

: Medição de temperatura. Experimento 02, elétrico. 

 

apresenta os dados de umidade relativa do ambiente externo ao secador e 

a segunda etapa do experimento 

. Experimento 02, elétrico. 
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Temperatura Externa (Azul) 
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 O tempo total de experimento foi de nove horas, sendo seis com fornecimento solar de 

energia e três com fornecimento elétrico. A massa final foi de 349,6 gramas de maçã o que 

representa uma redução de 82,52 % da massa inicial de dois mil gramas. A Tabela 16 

apresenta  os dados de pesagem e umidade contida na maçã para o experimento 02 como um 

todo, incluindo as etapas solar e elétrica. 

Tabela 16 - Dados de secagem do Experimento 02 

 

 A Figura 63 apresenta a cinética de secagem obtida no experimento 02. O patamar 

observado na figura é referente a passagem de uma fonte de energia para a outra e a repetição 

da pesagem obtendo os mesmos valores. 

Figura 63 - Cinética de secagem do Experimento 02 
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 A Tabela 17 apresenta os dados de pesagem do experimento 02. Também contém 

nesta tabela a energia solar cedida ao secador e a energia elétrica consumida. 

Tabela 17 - Redução do peso e energia consumida no experimento 02. 

 

 Este experimento teve duração de nove horas e a energia consumida para efeito de 

custos, foi de 3KW. Um valor aproximado de 2,5KW de energia cedido ao secador foi de 

energia solar, sendo esta última limpa e grátis  

 A Figura 64 apresenta a amostra de maça antes de após a desidratação. A massa final 

foi de 349,6 gramas de maçã o que representa uma redução de 82,52 % do peso inicial de dois 

mil gramas. 

Figura 64: Maçãs antes (esquerda) e depois (direita). 
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4.4. Experimento 03 

 O experimento 03 foi realizado com o abacaxi como fruta de amostra. As posições dos 

sensores e os procedimentos para análise são os mesmos já apresentados para os experimentos 

01 e 02. Para efeito de comparação foi mantida a condição de convecção natural para as duas 

etapas do experimento, etapas solar e elétrica. A Figura 65 apresenta uma amostra de 500,0 

gramas. Cada bandeja foi carregada com essa quantidade de fruta, totalizando 2000,0 gramas. 

Figura 65 - Amostra de abacaxi 

 

 O experimento foi realizado sob condições climáticas desfavoráveis ao fornecimento 

de energia solar, no entanto um dos objetivos da proposta do secador hibrido é dar 

continuidade a secagem do alimento mesmo em tais circunstâncias. A Figura 66 apresenta as 

flutuações de radiação solar global.  

Figura 66 - Variação da Radiação solar global, Experimento 03. 
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 A Figura 67 apresenta a radiação global média obtida no decorrer do experimento.

é a menor dentre todos os experimentos.

Figura 

 Na Figura 68 a região destacada é referente a incidência de chuva.

Figura 68 

 A Tabela 18 apresenta dos dados de umidade relativa do ambiente externo ao secador 

e a umidade no interior do 

primeira etapa do experimento
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Figura 67 - Radiação global média, experimento 03.

a região destacada é referente a incidência de chuva.
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Radiação global média, experimento 03. 

 

a região destacada é referente a incidência de chuva. 

erimento 03, com fonte solar. 

 

apresenta dos dados de umidade relativa do ambiente externo ao secador 

secador, ela também apresenta os valores de massa de abacaxi na 

Radiação Global Média (W/m²)

Bandeja B2 (Vermelho) 
Temperatura Externa (Azul) 
Bandeja B4 (Verde) 



 

 

Tabela 18

 Essa primeira etapa teve duração de cinco horas e sua interrupção foi devido ao 

decréscimo na radiação solar e a ocorrência de chuvas. A 

massa do abacaxi e a massa de água contida na fruta em termos

Tabela 19 

 Às 17:00 foi dado 

recinto do laboratório. O experimento teve duração de sete horas. A 

comportamento da temperatura durante o experimento.

de 75°C na bandeja B4. Esta bandeja é a mais próxima da fonte de calor.

Figura 69 - Temperatura do experimento 03, com fonte de energia elétrica.

18 - Medições de UR e peso. Experimento 03, solar.

Essa primeira etapa teve duração de cinco horas e sua interrupção foi devido ao 

decréscimo na radiação solar e a ocorrência de chuvas. A Tabela 19 apresenta os dados da

a massa de água contida na fruta em termos percentuais.

 - Massa de água (%) e peso. Experimento 03, solar.

inicio ao experimento 03 com fonte de energia elétrica dentro do 

O experimento teve duração de sete horas. A 

comportamento da temperatura durante o experimento. A temperatura máxima registrada foi 

de 75°C na bandeja B4. Esta bandeja é a mais próxima da fonte de calor.

Temperatura do experimento 03, com fonte de energia elétrica.

Sensor T1 - Bandeja B2 (Vermelho)
Sensor T2 - Temperatura Externa (Azul)
Sensor T3 - Bandeja B4 (Verde)
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Medições de UR e peso. Experimento 03, solar. 
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 A Tabela 20 apresenta os dados de umidade relativa do ambiente externo ao secador e 

dentro do secador além da massa de abacaxi na segunda etapa do experimento 03, com 

fornecimento de energia elétrica 

Tabela 20 - Medições de UR e massa de abacaxi. Experimento 03, Elétrico. 

 

 

 A Figura 70 apresenta a cinética de secagem para o abacaxi. Na primeira etapa, 

referente a energia solar, não houve redução de massa de água significativa. Com sete horas 

de teste utilizando energia elétrica a redução da porcentagem de água no interior do abacaxi 

não passou de 20%, o que indica a necessidade de aumentar o tempo de secagem para o 

abacaxi. A Figura 70 apresenta a cinética de secagem para o abacaxi no experimento 03 como 

um todo, utilizando energia solar e elétrica. 

Figura 70 - Cinética de secagem para o abacaxi. Experimento 03. 
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 As Figura 71 e Figura 72 apresentam as medidas de massa para cada amostra de 

abacaxi. 

Figura 71 - Medidas de massa na Bandeja 01(esquerda) e bandeja 02 (direita) 

  

Figura 72 - Medidas de massa na Bandeja 03 (esquerda) e bandeja 04 (direita) 

  

 A Tabela 21 apresenta os dados de pesagem do experimento 03. Também contém 

nesta tabela a energia solar cedida ao secador e a energia elétrica consumida. 
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Tabela 21 - Redução do peso e energia consumida no experimento 03 

 

 A Tabela 22 apresenta um resumo dos resultados obtidos na secagem nos quatro 

experimentos realizados. 

Tabela 22 - Resumo dos resultados nos experimentos de secagem. 

Fruta/ 

Espessura 

Horas de 

Ensaio(h) 

Energia Solar  

Cedida (Wh) 

Energia Elétrica 

Consumida (Wh) 

Energia 

Total (Wh) 

Percentual  

de secagem 

Maçã 4mm 11h00min 6653,2 0,0 6653,2 85,13% 

Maçã 4mm 10h00min 0,0 10000,0 10000,0 85,18 % 

Maçã 2 mm 9h00min 2492,2 3000,0 5492,2 82,52 % 

Abacaxi 8mm 12h30min 1943,0 7500,0 9443,0 57,06 % 

 

 A Tabela 23 apresenta algumas características técnicas de secadores existentes no 

mercado. 

Tabela 23 - Características técnicas de alguns secadores industriais. 

Características Técnicas 
Empresa 01 Empresa 02 

Abacaxi Maçã Abacaxi Maçã 

Capacidade de carga (kg) 6 a 8 4 a 5 8 8 

Temperatura de secagem ºC 60-65 70-75 * * 

Tempo de secagem (h) 14-16 6 a 7 * * 

Fonte Energética GLP GLP 

Preço (R$) 2900,00 2200,0 

*Não informado pelo fabricante 
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5. Conclusão 

 

 O secador mostrou-se viável para produzir a secagem dos frutos testados. 

 Para a carga de maçã utilizada no experimento 01, utilizando somente energia solar, o 

tempo de secagem foi semelhante a outros modelos de secadores produzidos no 

LMHES da UFRN que possuem uma única bandeja. Estes últimos acabam ocupando 

uma área maior. 

 O custo energético para a secagem dos alimentos é mais favorável se comparado a 

secadores industriais com a mesma capacidade de secagem, que utilizam GLP como 

fonte energética. O fator desfavorável é o tempo de secagem que pode dobrar se 

comparado a tais secadores industriais. 

 Para o tempo de experimento a desidratação do abacaxi não foi satisfatória, sendo 

necessário aumentar o tempo de desidratação. Além do fator meteorológico, a 

estrutura fibrosa do abacaxi pode ter desfavorecido a difusão da água para a superfície. 

 O processo de construção do secador é simples e pode ser realizado por pessoas sem 

treinamento ou instruções técnicas. 

 O custo do secador é de 3 a 5 vezes menor que um secador industrial que trabalhe com 

a mesma carga de frutas. 

 Durante o aquecimento por radiação solar a maior taxa de secagem ocorre da bandeja 

superior para a bandeja inferior. E durante o aquecimento por energia elétrica o 

processo inverte, com uma maior taxa de secagem da bandeja inferior para a bandeja 

superior, contribuindo para uma secagem mais uniforme. 

 O manuseio na operação do secador é simples, podendo ser realizado sem a 

necessidade de mão de obra qualificada. 

 Para todos os experimentos a secagem utilizando resistências elétricas foi efetiva, 

obtendo grandes taxas de secagem devido as elevadas temperaturas alcançadas dentro 

da câmara de secagem. 

 A utilização de um sistema fotosensor mostrou-se conveniente como uma pré 

automatização do processo. 

 O sistema de aquisição de dados de temperatura, utilizando um Arduino Uno, 

mostrou-se eficiente na leitura e interpretação dos dados. 
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 O software Secador de Frutas, que foi criado para o presente trabalho e que leva o 

nome do package br.ufrn.ppgem.secadordefrutas, foi útil na leitura dos valores de 

temperatura e conversão dos mesmo em forma de gráficos. 
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6. Sugestões Futuras 

 

 Verificar e quantificar a influência dos espelhos utilizados como concentradores solar. 

 Aumentar a carga de frutas e verificar e eficiência do secador. 

 Analisar parâmetros de secagem, com o secador carregado, para diversas velocidades 

de escoamento do ar. 

 Acrescentar um medidor de umidade às leituras, interpretação e plotagem de dados. 

 Utilizar outros tipos de frutas para um levantamento de banco de dados. 

 Utilizar o Arduino, uma tecnologia de baixo custo, e automatizar o processo de 

secagem para controlar variáveis como temperatura, umidade e fluxo de ar. 
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8. ANEXO A - Planta baixa do secador hibrido 

  



72 

 

 

 

9. ANEXO B - Código do Arduino 

 

#define sensorPin01 0 

#define sensorPin02 1 

#define sensorPin03 2 

 

float Celsius01, Celsius02, Celsius03; 

int sensorValue01, sensorValue02, sensorValue03; 

 

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() { 

 GetTemp(); 

Serial.print(Celsius01); 

Serial.print(" "); 

Serial.print(Celsius02); 

Serial.print(" "); 

Serial.println(Celsius03); 

delay(2000); 

} 

 

void GetTemp() { 

sensorValue01 = analogRead(sensorPin01);  // lê o sensor 

Celsius01 = (((float(sensorValue01) / 1023) * 5) * 100);  

 

sensorValue02 = analogRead(sensorPin02);  // lê o sensor 

Celsius02 = (((float(sensorValue02) / 1023) * 5) * 100);  

 

sensorValue03 = analogRead(sensorPin03);  // lê o sensor 

Celsius03 = (((float(sensorValue03) / 1023) * 5) * 100);  

} 
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10. ANEXO C - Código do programa Secador de Frutas 

 

Classe Serial com Leitura 

 

package br.ufrn.ppgem.secadordefrutas.comunicacao; 

 

import br.ufrn.ppgem.secadordefrutas.interfaceGrafica.JanelaPrincipal; 

import gnu.io.CommPortIdentifier; 

import gnu.io.PortInUseException; 

import gnu.io.SerialPort; 

import gnu.io.SerialPortEvent; 

import gnu.io.SerialPortEventListener; 

import gnu.io.UnsupportedCommOperationException; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.OutputStream; 

 

public class SerialComLeitura implements Runnable, SerialPortEventListener { 

 

    public String Dadoslidos; 

    public int nodeBytes; 

    private int baudrate; 

    private int timeout; 

    private CommPortIdentifier cp; 

    private SerialPort porta; 

    private OutputStream saida; 

    private InputStream entrada; 

    private Thread threadLeitura; 

    private boolean IDPortaOK; 

    private boolean PortaOK; 

    private boolean Leitura; 

    private boolean Escrita; 

    private String Porta; 
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    protected String temperatura; 

    private String info = "", info2 = "", info3 = "", info4 = "", info5 = "", info6 = "", info7 = ""; 

    private JanelaPrincipal janelaPrincipal; 

 

    public SerialComLeitura(String porta, int baudrate, int timeout, JanelaPrincipal 

janelaPrincipal) {        //métodos para setar e resgatar os valores de peso para o processo de 

leitura da serial 

        this.Porta = porta; 

        this.baudrate = baudrate; 

        this.timeout = timeout; 

        this.janelaPrincipal = janelaPrincipal; 

    } 

 

     

    public void HabilitarEscrita() {         //habilitar escrita 

        Escrita = true; 

        Leitura = false; 

    } 

 

    public void HabilitarLeitura() {         //habilitar escrita 

        Escrita = false; 

        Leitura = true; 

    } 

 

    public String ObterIdDaPorta() {       //obtem o ID da porta para ser utilizado na 

identificação 

        try { 

            cp = CommPortIdentifier.getPortIdentifier(Porta); 

            if (cp == null) { 

                IDPortaOK = false; 

            } 

            IDPortaOK = true; 

        } catch (Exception e) { 
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            info = "Houve erro ao obter ID da porta."; 

            IDPortaOK = false; 

        } 

        return info; 

    } 

   

    public String AbrirPorta() { 

        try { 

            porta = (SerialPort) cp.open("SerialComLeitura", timeout); 

            PortaOK = true; 

            //configurar parâmetros 

            porta.setSerialPortParams(baudrate, SerialPort.DATABITS_8, 

SerialPort.STOPBITS_1, SerialPort.PARITY_NONE); 

            porta.setFlowControlMode(SerialPort.FLOWCONTROL_NONE); 

        } catch (PortInUseException | UnsupportedCommOperationException e) { 

            PortaOK = false; 

            info2 = "Houve erro ao abrir a porta."; 

        } 

        return info2; 

    } 

 

//Envia uma string pra porta serial qndo solicitado 

    public String EnviarUmaString(String msg) { 

        if (Escrita == true) { 

            try { 

                saida = porta.getOutputStream(); 

                info6 = "\nFluxo OK."; 

 

            } catch (Exception e) { 

                info7 = "ERRO: Não há fluxo."; 

            } 

            try { 

                info3 = "\nEnviando um byte para a porta " + Porta + "\nEnviando: " + msg; 



76 

 

 

 

                saida.write(msg.getBytes()); 

                Thread.sleep(100); 

                saida.flush(); 

                 

            } catch (IOException | InterruptedException e) { 

                info4 = "\nERRO: Houve um erro durante o Envio."; 

            } 

        } 

        return info6 + info7 + info3 + info4; 

    } 

 

    public void LerDados() { 

        if (Escrita == false) { 

            try { 

                entrada = porta.getInputStream(); 

 

            } catch (Exception e) { 

            } 

            try { 

                porta.addEventListener(this); 

            } catch (Exception e) { 

            } 

            porta.notifyOnDataAvailable(true); 

 

            try { 

                threadLeitura = new Thread(this); 

                threadLeitura.start(); 

                run(); 

            } catch (Exception e) { 

            } 

        } 

    } 
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    @Override 

    public void run() { 

        try { 

            Thread.sleep(2000); 

        } catch (Exception e) { 

        } 

    } 

 

    public String FecharCom() { 

        try { 

            porta.close(); 

        } catch (Exception e) { 

            info5 = "Houve erro ao fechar a porta."; 

        } 

        return info5; 

    } 

 

    @Override 

    public void serialEvent(SerialPortEvent ev) { 

        StringBuffer bufferLeitura = new StringBuffer(); 

        int novoDado = 0; 

        switch (ev.getEventType()) { 

 

            case SerialPortEvent.BI: 

            case SerialPortEvent.OE: 

            case SerialPortEvent.FE: 

            case SerialPortEvent.PE: 

            case SerialPortEvent.CD: 

            case SerialPortEvent.CTS: 

            case SerialPortEvent.DSR: 

            case SerialPortEvent.RI: 

            case SerialPortEvent.OUTPUT_BUFFER_EMPTY: 

                break; 
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            case SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE: 

 

                //Novo algoritmo de leitura. 

 

                while (novoDado != -1) { 

                    try { 

                        novoDado = entrada.read(); 

                        if (novoDado == -1) { 

                            break; 

                        } 

 

                        if ('\r' == (char) novoDado) { 

                            bufferLeitura.append("\r\n"); 

                        } else { 

                            bufferLeitura.append((char) novoDado); 

                        } 

                    } catch (IOException ioe) { 

                        System.out.println("Erro de leitura serial: " + ioe); 

                    } 

                } 

 

                setTemperatura(new String(bufferLeitura)); 

                janelaPrincipal.adicionarValoresGrafico(System.currentTimeMillis(), 

getTemperatura()); 

                 

                break; 

        } 

    } 

 

    public String obterPorta() { 

        System.out.println("Porta: " + Porta); 

        return Porta; 

    } 
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    public int obterBaudrate() { 

        System.out.println("Baudrate: " + baudrate); 

        return baudrate; 

    } 

 

    public String getInfo() { 

        return info; 

    } 

 

    public String getInfo2() { 

        return info2; 

    } 

 

    public String getInfo3() { 

        return info3; 

    } 

 

    public String getInfo4() { 

        return info4; 

    } 

 

    public String getInfo5() { 

        return info5; 

    } 

 

    public String getInfo6() { 

        return info6; 

    } 

 

    public String getInfo7() { 

        return info7; 

    } 
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    public OutputStream getSaida() { 

        return saida;} 

    public String getTemperatura() { 

        return temperatura; 

    } 

    public void setTemperatura(String temperatura) { 

        this.temperatura = temperatura; 

    } 

} 

 

Classe Gráfico 

 

package br.ufrn.ppgem.secadordefrutas.grafico; 

 

import java.awt.BasicStroke; 

import java.awt.Color; 

import java.awt.Dimension; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import org.jfree.chart.ChartPanel; 

import org.jfree.chart.JFreeChart; 

import org.jfree.chart.axis.AxisLocation; 

import org.jfree.chart.axis.NumberAxis; 

import org.jfree.chart.block.BlockBorder; 

import org.jfree.chart.plot.CombinedDomainXYPlot; 

import org.jfree.chart.plot.PlotOrientation; 

import org.jfree.chart.plot.XYPlot; 

import org.jfree.chart.renderer.xy.StandardXYItemRenderer; 

import org.jfree.chart.renderer.xy.XYItemRenderer; 

import org.jfree.chart.title.LegendTitle; 

import org.jfree.data.xy.XYDataset; 

import org.jfree.data.xy.XYSeries; 
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import org.jfree.data.xy.XYSeriesCollection; 

import org.jfree.ui.ApplicationFrame; 

 

public class Grafico extends ApplicationFrame { 

 

    XYSeries series1 = new XYSeries("Sensor T1"); 

    XYSeries series2 = new XYSeries("Sensor T2"); 

    XYSeries series3 = new XYSeries("Sensor T3"); 

 

    List<XYSeries> listaSeries = new ArrayList(5); 

    final XYSeriesCollection collection1 = new XYSeriesCollection(); 

    final XYSeriesCollection collection2 = new XYSeriesCollection(); 

    Color cinzaClaro = new Color(180, 180, 180); 

    Color cinzaEscuro = new Color(70, 70, 70); 

 

    public Grafico(String title) { 

        super(title); 

        this.listaSeries.add(this.series1); 

        this.listaSeries.add(this.series2); 

        this.listaSeries.add(this.series3); 

        this.collection1.addSeries(this.series1); 

        this.collection1.addSeries(this.series2); 

        this.collection1.addSeries(this.series3); 

        JFreeChart chart = createCombinedChart(); 

        chart.setBackgroundPaint(new Color(77, 77, 77)); 

        ChartPanel panel = new ChartPanel(chart, true, true, true, false, true); 

        panel.setPreferredSize(new Dimension(750, 280)); 

        setContentPane(panel); 

    } 

 

    private JFreeChart createCombinedChart() { 

        XYDataset data1 = this.collection1; 

        XYItemRenderer renderer1 = new StandardXYItemRenderer(); 
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        XYItemRenderer renderer2 = new StandardXYItemRenderer(); 

        renderer1.setSeriesStroke(0, new BasicStroke(2.0F)); 

        renderer1.setSeriesStroke(1, new BasicStroke(2.0F)); 

        renderer1.setSeriesStroke(2, new BasicStroke(2.0F)); 

        renderer2.setSeriesStroke(0, new BasicStroke(2.0F)); 

        NumberAxis rangeAxis1 = new NumberAxis("Temperatura ( ºC )"); 

        rangeAxis1.setAxisLinePaint(this.cinzaClaro); 

        rangeAxis1.setLabelPaint(this.cinzaClaro); 

        rangeAxis1.setTickLabelPaint(this.cinzaClaro); 

        XYPlot subplot1 = new XYPlot(data1, null, rangeAxis1, renderer1); 

        subplot1.setRangeAxisLocation(AxisLocation.BOTTOM_OR_LEFT); 

        subplot1.setBackgroundPaint(Color.darkGray); 

        NumberAxis tempoAxis = new NumberAxis("Tempo (s)"); 

        tempoAxis.setAxisLinePaint(this.cinzaClaro); 

        tempoAxis.setLabelPaint(this.cinzaClaro); 

        tempoAxis.setTickLabelPaint(this.cinzaClaro); 

        CombinedDomainXYPlot plot = new CombinedDomainXYPlot(tempoAxis); 

        plot.setGap(10.0D); 

        plot.add(subplot1, 2); 

        plot.setOrientation(PlotOrientation.VERTICAL); 

        JFreeChart chart = new JFreeChart("", JFreeChart.DEFAULT_TITLE_FONT, plot, 

true); 

        chart.getLegend().setItemPaint(this.cinzaClaro); 

        chart.getLegend().setBackgroundPaint(this.cinzaEscuro); 

        chart.getLegend().setBorder(new BlockBorder(new Color(50, 50, 50))); 

        return chart; 

    } 

    public void adicionarValores(double tempo, double sinalLido1, double sinalLido2, double 

sinalLido3/*, double sinalRef, double sinalEscrito*/) { 

        this.series1.add(tempo, sinalLido1); 

        this.series2.add(tempo, sinalLido2); 

        this.series3.add(tempo, sinalLido3); 

         } 



83 

 

 

 

    public void atualizarSeries(List<Boolean> lista) { 

        this.collection1.removeAllSeries(); 

        for (int i = 0; i < lista.size(); i++) { 

            if ( lista.get(i) && (i < 4) ) { 

                this.collection1.addSeries((XYSeries) this.listaSeries.get(i)); 

            } 

        } 

        this.collection2.removeAllSeries(); 

        for (int i = 0; i < lista.size(); i++) { 

            if ( lista.get(i) && (i < 1) ) { 

                this.collection2.addSeries((XYSeries) this.listaSeries.get(i)); 

            }         }     } } 

 

Classe Janela Principal 

 

/* 

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package br.ufrn.ppgem.secadordefrutas.interfaceGrafica; 

 

import br.ufrn.ppgem.secadordefrutas.comunicacao.SerialComLeitura; 

import br.ufrn.ppgem.secadordefrutas.grafico.Grafico; 

import java.awt.BorderLayout; 

import java.io.BufferedWriter; 

import java.io.FileWriter; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.SwingUtilities; 

import javax.swing.UIManager; 
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import javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException; 

 

/** 

 * 

 * @author FELIPE 

 */ 

public class JanelaPrincipal extends javax.swing.JFrame { 

 

    /** 

     * Creates new form JanelaPrincipal 

     */ 

    Grafico grafico = new Grafico("Grafico"); 

    Long tempoInicial = 0L; 

    String stringSaida = " "; 

    private SerialComLeitura serialEscrita; 

    String porta = "COM3"; int baudrate = 9600, timeout = 0; 

    String temperatura1, temperatura2, temperatura3; 

    Boolean conectado = false; 

    public JanelaPrincipal() { 

        initComponents(); 

        setLocationRelativeTo(null); 

        this.graficoPanel.setLayout( new BorderLayout() ); 

        this.graficoPanel.add(this.grafico.getContentPane()); 

    } 

    /** 

     * This method is called from within the constructor to initialize the form. 

     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always 

     * regenerated by the Form Editor. 

     */ 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">                           

    private void initComponents() { 

        graficoPanel = new javax.swing.JPanel(); 
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        conexoesJTabbedPane = new javax.swing.JTabbedPane(); 

        conexoesJPanel = new javax.swing.JPanel(); 

        jPanel1 = new javax.swing.JPanel(); 

        jPanel2 = new javax.swing.JPanel(); 

        conectar = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel2 = new javax.swing.JLabel(); 

        portaComboBox = new javax.swing.JComboBox(); 

        desconectar = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel3 = new javax.swing.JLabel(); 

        velocidadeComboBox = new javax.swing.JComboBox(); 

        jPanel3 = new javax.swing.JPanel(); 

        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel4 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel5 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel6 = new javax.swing.JLabel(); 

        temperatura0JLabel = new javax.swing.JLabel(); 

        temperatura1JLabel = new javax.swing.JLabel(); 

        temperatura2JLabel = new javax.swing.JLabel(); 

        tempoJLabel = new javax.swing.JLabel(); 

        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); 

        setTitle("Secador de Frutas"); 

        javax.swing.GroupLayout graficoPanelLayout = new 

javax.swing.GroupLayout(graficoPanel); 

        graficoPanel.setLayout(graficoPanelLayout); 

        graficoPanelLayout.setHorizontalGroup( 

graficoPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE) 

        ); 

        graficoPanelLayout.setVerticalGroup( 

graficoPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGap(0, 280, Short.MAX_VALUE) 

        ); 

        conexoesJTabbedPane.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 
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        conexoesJPanel.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        conexoesJPanel.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(850, 229)); 

        jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(0, 0, 0)); 

        jPanel2.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(null, "Parâmetros", 

javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_JUSTIFICATION, 

javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_POSITION, new java.awt.Font("Tahoma", 1, 

11))); // NOI18N 

        conectar.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        conectar.setText("CONECTAR"); 

        conectar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                conectarActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jLabel2.setText("Porta:"); 

        portaComboBox.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        portaComboBox.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel(new String[] { 

"COM1", "COM2", "COM3", "COM4", "COM5", "COM6", "COM7", "COM8", "COM9", 

"COM10", "COM11", "COM12", "COM13", "COM14", "COM15" })); 

        portaComboBox.setSelectedIndex(2); 

        portaComboBox.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                portaComboBoxActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        desconectar.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        desconectar.setText("DESCONECTAR"); 

        desconectar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                desconectarActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 
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        jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jLabel3.setText("Bound Rate:"); 

        velocidadeComboBox.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        velocidadeComboBox.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel(new String[] 

{ "9600", "19200" })); 

        velocidadeComboBox.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                velocidadeComboBoxActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        javax.swing.GroupLayout jPanel2Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel2); 

        jPanel2.setLayout(jPanel2Layout); 

        jPanel2Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                

.addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADI

NG, false) 

                    .addComponent(desconectar, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 115, 

Short.MAX_VALUE) 

                    .addComponent(conectar, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                

.addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADI

NG) 

                    .addComponent(jLabel3) 

                    .addComponent(jLabel2)) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                

.addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADI

NG) 
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                    .addComponent(portaComboBox, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 75, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(velocidadeComboBox, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 75, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                .addContainerGap(12, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

        jPanel2Layout.setVerticalGroup( 

            jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup() 

                .addGap(25, 25, 25) 

                

.addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELI

NE) 

                    .addComponent(conectar) 

                    .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 18, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(portaComboBox, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                

.addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELI

NE) 

                    .addComponent(jLabel3) 

                    .addComponent(velocidadeComboBox, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(desconectar)) 

                .addContainerGap(102, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 
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        jPanel3.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(null, "Dados", 

javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_JUSTIFICATION, 

javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_POSITION, new java.awt.Font("Tahoma", 1, 

11))); // NOI18N 

        jPanel3.setMinimumSize(new java.awt.Dimension(41, 19)); 

        jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jLabel1.setText("Temperatura Sensor T0:"); 

        jLabel4.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jLabel4.setText("Temperatura Sensor T1:"); 

        jLabel5.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jLabel5.setText("Temperatura Sensor T2:"); 

        jLabel6.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jLabel6.setText("Tempo decorrido:"); 

        temperatura0JLabel.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        temperatura0JLabel.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        temperatura0JLabel.setMinimumSize(new java.awt.Dimension(41, 19)); 

        temperatura0JLabel.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(41, 19)); 

        temperatura1JLabel.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        temperatura1JLabel.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        temperatura1JLabel.setMinimumSize(new java.awt.Dimension(41, 19)); 

        temperatura1JLabel.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(41, 19)); 

        temperatura2JLabel.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        temperatura2JLabel.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        temperatura2JLabel.setMinimumSize(new java.awt.Dimension(41, 19)); 

        temperatura2JLabel.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(41, 19)); 

        tempoJLabel.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        tempoJLabel.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        tempoJLabel.setMinimumSize(new java.awt.Dimension(41, 19)); 

        tempoJLabel.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(41, 19)); 

        javax.swing.GroupLayout jPanel3Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel3); 

        jPanel3.setLayout(jPanel3Layout); 

        jPanel3Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 
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            .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

.addGroup(jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADI

NG) 

                    .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jLabel1) 

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                        .addComponent(temperatura0JLabel, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                    .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jLabel4) 

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                        .addComponent(temperatura1JLabel, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                    .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup() 

.addGroup(jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADI

NG) 

                            .addComponent(jLabel5) 

                            .addComponent(jLabel6)) 

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

.addGroup(jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADI

NG) 

                            .addComponent(temperatura2JLabel, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                            .addComponent(tempoJLabel, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 93, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))) 

                .addContainerGap(280, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

        jPanel3Layout.setVerticalGroup( 
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            jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup() 

                .addGap(28, 28, 28) 

.addGroup(jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILI

NG) 

                    .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup() 

.addGroup(jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELI

NE) 

                            .addComponent(jLabel1) 

                            .addComponent(temperatura0JLabel, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                        .addComponent(jLabel4)) 

                    .addComponent(temperatura1JLabel, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

.addGroup(jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADI

NG) 

                    .addComponent(jLabel5) 

                    .addComponent(temperatura2JLabel, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

.addGroup(jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILI

NG) 

                    .addComponent(jLabel6) 

                    .addComponent(tempoJLabel, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

Short.MAX_VALUE)) 
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        ); 

 

        javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1); 

        jPanel1.setLayout(jPanel1Layout); 

        jPanel1Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                .addComponent(jPanel3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                .addContainerGap()) 

        ); 

        jPanel1Layout.setVerticalGroup( 

            jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADI

NG) 

                    .addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                    .addComponent(jPanel3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)) 

                .addContainerGap()) 

        ); 

        javax.swing.GroupLayout conexoesJPanelLayout = new 

javax.swing.GroupLayout(conexoesJPanel); 

        conexoesJPanel.setLayout(conexoesJPanelLayout); 

        conexoesJPanelLayout.setHorizontalGroup( 

conexoesJPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 
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            .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

        ); 

        conexoesJPanelLayout.setVerticalGroup( 

conexoesJPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

        ); 

        conexoesJTabbedPane.addTab("Conexões", conexoesJPanel); 

        javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane()); 

        getContentPane().setLayout(layout); 

        layout.setHorizontalGroup( 

            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addComponent(graficoPanel, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                .addComponent(conexoesJTabbedPane, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 885, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

        layout.setVerticalGroup( 

            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                .addComponent(graficoPanel, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                .addGap(0, 0, 0) 

                .addComponent(conexoesJTabbedPane, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 257, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

        ); 

        pack(); 

    }// </editor-fold>                         
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    private void conectarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        if( !conectado ){ 

            serialEscrita = new SerialComLeitura(porta, baudrate, timeout, this); 

            try{ 

                String conexaoResultado = serialEscrita.ObterIdDaPorta() + "\n"; 

                conexaoResultado += serialEscrita.AbrirPorta(); 

                if( tempoInicial == 0 ){ 

                    tempoInicial = System.currentTimeMillis(); 

                } 

                serialEscrita.HabilitarLeitura(); 

                serialEscrita.LerDados();                 

                serialEscrita.HabilitarEscrita(); 

                if ( conexaoResultado.compareToIgnoreCase("\n") == 0) { 

                    conectado = true; 

                    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Conexão realizada com sucesso!", 

"Conectar", 1); 

                } else { 

                    JOptionPane.showMessageDialog(this, conexaoResultado, "Conectar", 0); 

                } 

            }catch(NullPointerException e){ 

               JOptionPane.showMessageDialog(this, "Arduino não conectado nessa porta!", 

"Conectar", 0); 

            } 

        }else{ 

            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Conexão já foi realizada anteriormente!", 

"Conectar", 1); 

        } 

    }                                         

    private void velocidadeComboBoxActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                             

        baudrate = Integer.parseInt(velocidadeComboBox.getSelectedItem().toString()); 

    }                                                   

    private void portaComboBoxActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              

        porta = portaComboBox.getSelectedItem().toString(); 
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    }                                              

    private void desconectarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            

        if( conectado ){ 

            String conexaoResultado = serialEscrita.FecharCom(); 

            if (conexaoResultado.compareToIgnoreCase("") == 0) { 

                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Desconectado com Sucesso!", "Conectar", 

1); 

                conectado = false; 

            } else { 

                JOptionPane.showMessageDialog(this, conexaoResultado, "Conectar", 0); 

            } 

        }else{ 

            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Não houve conexão realizada 

anteriormente!", "Conectar", 0); 

        } 

    }                                            

    public void adicionarValoresGrafico(Long tempo, String temperatura){ 

        stringSaida += temperatura; 

        Double tempoValor; 

        int posicaoCorte = temperatura.indexOf(" "); 

        temperatura1 = temperatura.substring(0, posicaoCorte); 

        temperatura = temperatura.substring(posicaoCorte+1, temperatura.length()); 

        posicaoCorte = temperatura.indexOf(" "); 

        temperatura2 = temperatura.substring(0, posicaoCorte); 

        //como não deve mais ter um espaço em branco basta ir até o final da string 

        temperatura = temperatura.substring(posicaoCorte+1, temperatura.length()); 

        temperatura3 = temperatura; 

        Double temperaturaValor1 = Double.parseDouble(temperatura1); 

        Double temperaturaValor2 = Double.parseDouble(temperatura2); 

        Double temperaturaValor3 = Double.parseDouble(temperatura3); 

        tempoValor = (tempo - tempoInicial)/1000.D; 

        grafico.adicionarValores(tempoValor, temperaturaValor1, temperaturaValor2, 

temperaturaValor3); 
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        setarValoresDados(tempoValor.toString(), temperatura1, temperatura2, temperatura3); 

        try{ 

          BufferedWriter arquivoSaida = new BufferedWriter(new FileWriter( "saida" + ".dat")); 

          arquivoSaida.write(stringSaida); 

          arquivoSaida.close(); 

      }catch( Exception e ){ 

      } 

    } 

    private void setarValoresDados(String tempo, String temperatura1, String temperatura2, 

String temperatura3 ){ 

        tempoJLabel.setText(tempo); 

        temperatura0JLabel.setText(temperatura1); 

        temperatura1JLabel.setText(temperatura2); 

        temperatura2JLabel.setText(temperatura3); 

    } 

    /** 

     * @param args the command line arguments 

     */ 

    public static void main(String args[]) { 

        JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true); 

        SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() { 

            @Override 

            public void run() { 

                JanelaPrincipal janelaPrincipal = new JanelaPrincipal(); 

                janelaPrincipal.blackStyle(); 

                janelaPrincipal.setVisible(true); 

            } 

        }); 

    } 

    public void blackStyle() { 

        try { 

UIManager.setLookAndFeel("org.jvnet.substance.skin.SubstanceRavenGraphiteGlassLookA

ndFeel"); 
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            SwingUtilities.updateComponentTreeUI(this); 

        } catch (UnsupportedLookAndFeelException | ClassNotFoundException | 

InstantiationException | IllegalAccessException ex) { 

            Logger.getLogger(JanelaPrincipal.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

        } 

    } 

    // Variables declaration - do not modify                      

    private javax.swing.JButton conectar; 

    private javax.swing.JPanel conexoesJPanel; 

    private javax.swing.JTabbedPane conexoesJTabbedPane; 

    private javax.swing.JButton desconectar; 

    private javax.swing.JPanel graficoPanel; 

    private javax.swing.JLabel jLabel1; 

    private javax.swing.JLabel jLabel2; 

    private javax.swing.JLabel jLabel3; 

    private javax.swing.JLabel jLabel4; 

    private javax.swing.JLabel jLabel5; 

    private javax.swing.JLabel jLabel6; 

    private javax.swing.JPanel jPanel1; 

    private javax.swing.JPanel jPanel2; 

    private javax.swing.JPanel jPanel3; 

    private javax.swing.JComboBox portaComboBox; 

    private javax.swing.JLabel temperatura0JLabel; 

    private javax.swing.JLabel temperatura1JLabel; 

    private javax.swing.JLabel temperatura2JLabel; 

    private javax.swing.JLabel tempoJLabel; 

    private javax.swing.JComboBox velocidadeComboBox; 

    // End of variables declaration                    

} 

 

Classe JFrame 

 

/* 
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 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package br.ufrn.ppgem.secadordefrutas.interfaceGrafica; 

 

/** 

 * 

 * @author FELIPE 

 */ 

public class NewJFrame extends javax.swing.JFrame { 

 

    /** 

     * Creates new form NewJFrame 

     */ 

    public NewJFrame() { 

        initComponents(); 

    } 

 

    /** 

     * This method is called from within the constructor to initialize the form. 

     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always 

     * regenerated by the Form Editor. 

     */ 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">                           

    private void initComponents() { 

        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); 

        javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane()); 

        getContentPane().setLayout(layout); 

        layout.setHorizontalGroup( 

            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGap(0, 400, Short.MAX_VALUE) 
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        ); 

        layout.setVerticalGroup( 

            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGap(0, 300, Short.MAX_VALUE) 

        ); 

        pack(); 

    }// </editor-fold>                         

    /** 

     * @param args the command line arguments 

     */ 

    public static void main(String args[]) { 

        /* Set the Nimbus look and feel */ 

        //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) "> 

        /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and 

feel. 

         * For details see 

http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html  

         */ 

        try { 

            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : 

javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) { 

                if ("Nimbus".equals(info.getName())) { 

                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName()); 

                    break; 

                } 

            } 

        } catch (ClassNotFoundException ex) { 

java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.

SEVERE, null, ex); 

        } catch (InstantiationException ex) { 

java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.

SEVERE, null, ex); 

        } catch (IllegalAccessException ex) { 
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java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.

SEVERE, null, ex); 

        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) { 

java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.

SEVERE, null, ex); 

        } 

        //</editor-fold> 

        /* Create and display the form */ 

        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 

            public void run() { 

                new NewJFrame().setVisible(true); 

            } 

        }); 

    } 

    // Variables declaration - do not modify                      

    // End of variables declaration                    

} 
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