
* O custo total do secador solar incluindo a confecção e acréscimo da modificação no protótipo foi 

aproximadamente R$ 185,00. 
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Resumo: O secador solar é uma tecnologia alternativa que permite realizar a desidratação de alimentos 

através de uma fonte que não gera substâncias poluentes ao meio ambiente, já que esta possui origem limpa 

e renovável proveniente da energia solar convertida em energia térmica. Sua implementação em região de 

clima tropical é bastante proveitosa devido à alta incidência solar presente nessas localidades, como é o 

caso do semiárido potiguar. Este tipo de tecnologia traz benefícios aos alimentos com alto grau de 

perecibilidade, aumentando sua durabilidade e auxiliando em questões de armazenamento e transporte. 

Neste trabalho foi operado um secador solar de exposição direta de baixo custo com o intuito de obter 

melhorias no desempenho na secagem de alimentos efetuando alterações no protótipo e na geometria de 

corte das frutas testadas. Após as análises e comparações foi possível verificar que estas modificações 

permitiram agilizar o processo de desidratação.  
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1. INTRODUÇÃO  

   

A potencialidade do Brasil é abundante em fontes renováveis, e se tratando de potencial solar, o 

país possui privilégios naturais com altos índices de radiação solar. A irradiação média anual brasileira 

varia entre 1.200 e 2.400 kWh/m²/ano [1] e o Nordeste brasileiro destaca-se por possuir radiação 

comparável às melhores regiões do mundo. [2] 

A energia solar é uma fonte natural, renovável e consideravelmente limpa de luz e calor, que 

pode ser aproveitada de diversas formas, seja ativa ou passiva. Um dos recursos para sua utilização é a 

energia fotovoltaica, gerando eletricidade a partir da incidência de raios solares em painéis fotovoltaicos 

que realizam a conversão para geração de energia elétrica. Outro tipo de utilidade é o uso do calor 

disponibilizado pela energia solar e uma de suas aplicações é o secador solar, que realiza desidratação 

usando a energia térmica proveniente do sol para a retirada de água contida nos alimentos. 

A conversão de energia solar em energia térmica permite a retirada da água dos alimentos através 

da convecção do ar. Esse procedimento traz alguns benefícios, como o aumento da duração dos alimentos, 

uma vez que a retirada de água diminui a proliferação de microrganismos e que por serem altamente 

perecíveis sofrem rápidas deteriorações, gerando desperdícios. É comum alimentos desta natureza sofrerem 

degradação com demasiada facilidade. Como consequência desta danificação, ocorrem elevadas perdas 

entre a produção e o consumo, em decorrência do deslocamento, as frutas são transportadas por grandes 

distâncias, favorecendo o processo de apodrecimento. A secagem como método de conservação minimiza 

as perdas, pois o alimento seco reduz sua umidade, resultando no aumento de vida útil, bem como vantagens 

na redução do peso, facilitando seu transporte e armazenamento [3]. 

Esse processo possibilita o consumo de um produto com boa qualidade aliado a elaboração de 

baixo custo, sendo vantajosa para a cadeia produtiva dos alimentos. Desta forma, esse trabalho visa a 

utilização de tecnologia alternativa para realização do processo de secagem no setor da fruticultura. O 

objetivo da pesquisa é analisar o desempenho de um secador solar de baixo custo* instalado em um local 
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específico do semiárido nordestino, precisamente em Mossoró/RN, a partir de alterações realizadas em um 

protótipo desenvolvido por [4] posteriormente modificado por [5], e principalmente a mudança na 

geometria de corte das frutas, avaliando o desempenho da secagem com o intuito de averiguar melhorias 

ao sistema.           

 

2. SECADOR SOLAR 

 

A secagem de alimentos é uma excelente alternativa para regiões como o Nordeste brasileiro 

que, por possuírem clima tropical, detém grande potencial em energia solar. A desidratação por meio da 

energia solar apresenta grande benefício por possuir qualidades e características de uma fonte limpa, 

gratuita e de enorme potencial, amplamente disponível no Brasil, sobretudo no Nordeste [6]. 

A técnica utilizada primordialmente, era a secagem por exposição direta em meio ao ambiente a 

céu aberto sem nenhuma proteção, que trouxe problemas como, por exemplo, a contaminação dos produtos 

pela ação de fungos e microrganismos, tanto quanto atração de insetos. Esse esquema vem sendo 

aperfeiçoado com o uso de tecnologias utilizando os secadores de alimentos. Na secagem, a água é 

removida em uma mistura de ar-vapor. Os métodos de eliminação da umidade, variam de meios mecânicos, 

usando prensas ou máquinas centrífugas, por exemplo, até a secagem por meios térmicos com ar quente 

por convecção natural ou forçada [7]. No processo de desidratação podem ser utilizados secadores elétricos, 

à lenha, de derivados fósseis e solares [3]. Os secadores elétricos são eficientes, porém trazem consigo 

custos maiores com energia elétrica, já o secador solar é um método mais acessível por possuir baixo custo 

e facilidade de construção e manejo, tornando-se uma técnica alternativa para a conservação de alimentos. 

A substituição de secadores elétricos por secadores solares em empreendimentos agroindustriais 

resulta em consequências favoráveis economicamente, ambientalmente e no âmbito social, permitindo uma 

maior participação de pequenos produtores na indústria de frutas, ocasionando aumento de renda e gerando 

incentivo à novos empreendimentos [8]. Este método de secagem por meio do sol, além de prolongar a 

durabilidade do alimento, possibilita a permanência de seus nutrientes. Vale salientar que quando os 

alimentos são expostos à secagem solar são beneficiados, por exemplo, com uma embalagem e a inserção 

de dados do valor nutricional, agregando assim, valor comercial ao produto. [9] 

A secagem por meio de secadores solares consiste em um processo físico que retira água do 

alimento pela evaporação, através da incidência de raios solares e absorção da energia térmica proveniente 

do sol, tornando-se um método de conservação utilizado com intuito de prolongar a duração do produto. A 

redução do teor de umidade tem como objetivo dificultar a ascensão de microrganismos que possam causar 

a putrefação. Podendo ser elaborado a partir de materiais recicláveis, por exemplo, na Figura 1, é possível 

visualizar um secador solar de exposição direta construído com material de baixo custo, desenvolvido na 

Universidade Federal do Rural do Semiárido (UFERSA). 

 

 

Figura 1. Secador solar de exposição direta. 

Fonte: [5]. 
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O secador mostrado na Figura 1 é composto por uma estrutura que opera simultaneamente como 

coletor solar e câmara de secagem recebendo a incidência solar diretamente no alimento em seu interior. 

Através do efeito estufa ocorre o aquecimento do ar e sua circulação acontece por meio da convecção 

natural, um processo ágil e de baixo custo [10]. Este tipo de secador solar acarreta uma produtividade 

limitada, já que só é possível produzir em baixa escala em razão de suas dimensões. 

Em um secador solar de exposição indireta, os elementos são separados, o ar é aquecido no 

coletor e direcionado para a câmara de secagem por meio da convecção forçada, visto que o tamanho da 

área de coleta impossibilita a convecção natural. Neste caso o alimento não recebe a radiação diretamente, 

o que é benéfico para produtos que teriam sua qualidade afetada pela ação da radiação. Um exemplo deste 

tipo de secador solar, Figura 2, foi desenvolvido por [11] na Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), e é basicamente composto pelo coletor solar, câmara de secagem, bandeja de secagem, base de 

apoio e sistema de exaustão. 

 

 

Figura 2 – Secador solar de exposição indireta. 

Fonte: [11]. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para execução do presente estudo foi realizado ensaios utilizando o protótipo de um secador 

solar de exposição direta construído por [4] e modificado por [5], no qual este último alterou o tamanho 

das aberturas laterais afim de permitir maior passagem de ar pelo interior do secador. No presente trabalho 

o secador solar foi submetido a pequenos ajustes que serão descritos na seção 3.1, com o intuito de melhorar 

o desempenho do sistema. Os ensaios ocorreram na Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA, 

campus Leste, no Laboratório de Engenharias I. 

 Devido à necessidade de exposição das frutas de acordo com o tempo de secagem necessário, 

os experimentos foram executados em duas etapas, o primeiro com duração de 5 horas distribuídas em 2 

dias da semana, 15/01/18 e 16/01/18, das 8h00 às 11h00 e das 8h00 às 10h00, respectivamente. Já o segundo 

experimento foi realizado em um período de 8 horas de secagem distribuídas também em 2 dias da semana, 

16/01/18 e 17/01/18, das 11h00 às 16h00 e 13h40 às 16h40, respectivamente. Neste último caso, não foi 

possível a realização dos ensaios no mesmo horário devido às condições climáticas que impossibilitaram a 

exposição das frutas ao sol. Para a coleta de dados foram utilizados alguns equipamentos, tais como: um 

medidor digital de energia solar para obter valores de irradiação solar, um multímetro acoplado ao termopar 

tipo K para verificar temperatura e uma balança digital para medir a massa das frutas. 

 

3.1. Características do protótipo 

 

 A estrutura do protótipo é composta por aço 1020, metal de alta condutividade térmica, contendo 

dimensões internas de 65x31x15 cm (comprimento x largura x altura), pintado na cor preta fosca, com 

propósito de intensificar a absorção de radiação solar e calor. Apresenta aberturas laterais de 24x9 cm 

possuindo telas de aço galvanizado, de modo a impedir a entrada de insetos e permitir o fluxo de ar pelo 

interior do secador solar, auxiliando a retirada de água dos alimentos através da transferência de calor. Sua 
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cobertura é de vidro 4 mm, para possibilitar a passagem de raios solares. É importante destacar que a 

estrutura possui uma inclinação de aproximadamente 4° com o intuito de provocar uma incidência solar de 

modo perpendicular ao protótipo [5]. Na Figura 3 é possível visualizar o secador solar modificado por [5] 

antes das alterações do presente trabalho. 

 

 

Figura 3: Secador solar de baixo custo. 

Fonte: [5]. 

 

As modificações foram realizadas na estrutura interna do secador solar. O isopor, utilizado como 

isolamento térmico, foi retirado do protótipo e recebeu pintura com tinta preta fosca, sendo esta a base de 

água para não danificar o material e não infectar as frutas do experimento. Tal procedimento foi realizado 

visando aumentar a absorção de calor proveniente do sol, tornando o interior do secador solar mais quente, 

agilizando o processo de secagem. Além do cuidado com a escolha do tipo de tinta, acima mencionado, 

para não ocorrer a contaminação da tinta nas frutas ao serem colocadas para secar sobre o isopor, pois estas 

liberam água no processo de desidratação que ocasionaria a liquefação da tinta, também foi posicionada 

uma tela de nylon para apoio para que as frutas não entrem em contato com o isopor pintado. Tal arranjo 

foi confeccionado utilizando pequenos pedaços de isopor, totalizando 7 fileiras com dimensões 1,5x30 cm 

e as mesmas foram fixadas ao protótipo através do uso da cola de isopor. Sendo assim, o resultado final 

pode ser visto na Figura 4. 

 

 
 

Figura 4: Isopor modificado.  

Fonte: Autoria própria 

 

Outra alteração pode ser observada na Figura 5, no qual foram inseridas garrafas plásticas 

cortadas e preenchidas com água. Este detalhe foi previamente idealizado com o intuito de evitar o acesso 

de insetos diversos ao interior do secador solar, e como consequência possíveis danos às frutas, 

inviabilizando o experimento. 
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Figura 5: Proteção contra insetos. 

Fonte: Autoria própria 

 

3.1.1. Experimento 1 

 

A princípio, foi realizado o fatiamento da maçã, banana prata e abacaxi, com o auxílio de um 

mandolin, um utensílio doméstico de cozinha utilizado para obter uma fina espessura dos alimentos. Nas 

horas iniciais do experimento, o céu permaneceu limpo e sem nuvens, porém posteriormente houve 

presença de nebulosidade e choveu durante a tarde, logo o experimento foi retomado no dia seguinte. Ao 

final das 3 horas de secagem, ou seja, de exposição solar, as fatias foram mantidas dentro do secador solar, 

guardado posteriormente no Laboratório de Energias Renováveis para ser utilizado novamente no dia 

seguinte. Observou-se na manhã seguinte que a massa das frutas diminuiu consideravelmente, isto deve-se 

ao fato do alimento permanecer em um ambiente abafado, tornando-o emurchecido. Frutas secas ou 

dessecadas apresentam 25% da massa da fruta fresca em suas propriedades físico-químicas [12], ou seja 

25% de redução mássica e 75% de perda de massa inicial. Os dados referentes a massa, temperatura e 

irradiação solar medidas estão presentes na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Dados do primeiro experimento. 

Dia Hora Massa (g) Temperatura °C 
Irradiação 

(W/m²) 
  Maçã Banana Abacaxi Entrada (Te) Saída (Ts)  

15/01 

15/01 

16/01 

16/01 

08:00 

11:00 

08:00 

10:00 

102 

26 

16 

* 

90 

45 

30 

28 

105 

58 

29 

24 

29 

38 

32 

30 

29 

36 

30 

29 

1045 

1490 

1259 

1463 

Fonte: Autoria própria. 

Nota: *A maçã não foi exposta ao sol pois já havia atingido seu percentual 

de secagem. 

Tendo em vista a porcentagem determinante de frutas secas, os resultados obtidos foram 

satisfatórios para a maçã e para o abacaxi. Ao fim do experimento com 5 horas de duração, o abacaxi e a 

banana obtiveram uma perda mássica de aproximadamente 77% e 69%, com percentual de 23% e 31% de 

massa úmida, respectivamente. A maçã, por exemplo, apresentou 25,5% de massa úmida com apenas 3 

horas de secagem, na pesagem do dia seguinte antes da exposição apresentou 16% de massa úmida, logo 

não foi exposta ao segundo dia de secagem, pois já havia atingido um percentual considerável na perda 

mássica, neste caso de 84%. A aparência inicial, após 3h de experimento e final das frutas pode ser 

observada na Figura 6, Figura 7 e Figura 8. 

GARRAFAS 
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Figura 6: Aparência das frutas no início da secagem no primeiro experimento. 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 7: Aparência das frutas após 3 horas de secagem no primeiro experimento. 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

Figura 8: Aparência final das frutas secas no primeiro experimento. 

Fonte: Autoria própria 
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3.1.2.  Experimento 2 

 

Com o intuito de verificar a influência da espessura das fatias, neste segundo experimento 

foram utilizadas as mesmas frutas, ou seja, maçã, banana prata e abacaxi, todas com massa inicial 

semelhante ao experimento anterior, porém cortadas manualmente com faca de cozinha com o 

propósito de observar o tempo necessário para sua secagem. No dia 16/01/2018 o céu se manteve limpo 

pela manhã, porém durante a tarde surgiu nebulosidade. Já no dia 17/01/2018 ocorreu pancadas de 

chuva, impossibilitando a exposição das frutas ao sol. Estes fatores podem ter provocado menor 

desempenho na secagem. Os dados referentes a massa, temperatura e irradiação solar medidos são 

mostrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Dados do segundo experimento 

Dia Hora Massa (g) Temperatura °C 
Irradiação 

(W/m²) 
  Maçã Banana Abacaxi Entrada (Te) Saída (Ts)  

16/01 11:00 106 90 108 42 40 1499 

16/01 14:30 28 38 56 31 30 1262 

16/01 16:00 20 31 48 27 25 1016 

17/01 13:40 * 29 36 31 30 1131 

17/01 15:40 * 29 29 30 28 1098 

17/01 16:40 * 29 27 29 29 713,4 

Fonte: Autoria própria. 

Nota: *A maçã não foi exposta ao sol pois já havia atingido seu 

percentual de secagem. 

 

Conforme supramencionado, são consideradas frutas secas aquelas que possuem 25% da massa 

da fruta fresca [12], tem-se novamente o resultado satisfatório para a maçã e para o abacaxi. A maçã obteve 

percentual de redução de massa inicial de aproximadamente 19% após 5 horas de secagem, portanto não 

foi submetida ao segundo dia de secagem. Ao final do experimento, após 8 horas de exposição, o abacaxi 

e a banana prata apresentaram redução de massa inicial de 25% e 32%, respectivamente. Vale salientar que 

a banana e o abacaxi perderam massa no período de estocagem de um dia para o outro. A aparência inicial, 

após 5h de experimento e final das frutas pode ser observada na Figura 9, Figura 10 e Figura 11.  

 

 

Figura 9: Aparência das frutas no início da secagem no segundo experimento. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 10: Aparência das frutas com 5 horas de secagem no segundo experimento. 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

Figura 11: Aparência final das frutas secas no segundo experimento. 

Fonte: Autoria própria. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Realizados os experimentos, estes com variações climáticas que podem ter influenciado nos 

resultados, mas que não comprometeram o desempenho do secador solar, foram analisados os dados obtidos 

e determinou-se que a secagem foi efetiva. Ao verificar os valores de temperatura na Tabelas 1 e Tabela 2, 

observou-se que a temperatura de saída (Ts) é menor que a temperatura de entrada (Te), isto ocorre porque 

o ar seco que passa pelo interior do secador solar retira parte da água da fruta e sai mais úmido, auxiliando 

na desidratação das frutas. A presença do vento é um fator de grande influência neste aspecto. No trabalho 

de [4] a temperatura máxima registrada foi de 38°C no primeiro experimento, já no segundo experimento 

esta aumentou para 40°C. O trabalho de [5] apresentou uma temperatura máxima de 39°C para os dois 

experimentos. No presente trabalho as temperaturas chegaram a 38° C e 42°C, no primeiro e segundo 

experimento, respectivamente. Observou-se que a temperatura entre os três trabalhos não possui grandes 

variações.  

Considerando o trabalho de [4], a secagem da banana prata em seu experimento apresentou uma 

redução mássica de aproximadamente 50% em 10 horas, no presente trabalho esse percentual foi de 31% e 

MAÇÃ 

ABACAXI 

BANANA 
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32% no experimento 1 e 2, respectivamente, em apenas 5 horas. No caso do abacaxi, a redução mássica foi 

de 36% com 10 horas de exposição e no presente trabalho foi de 23% e 25% no experimento 1 e 2, 

respectivamente, também utilizando a metade do tempo. 

Verificando o trabalho de [5], realizado com as mesmas frutas, em seu experimento, com duração 

de 10 horas de secagem, a maçã, banana prata e abacaxi apresentaram perda de cerca de 70%, 52% e 54% 

de massa, respectivamente, enquanto no presente trabalho no primeiro experimento realizado, maçã, banana 

prata e abacaxi apresentaram perda de 84%, 69% e 77% de massa, respectivamente, com um total de 

exposição solar de 5 horas, ou seja, a metade do tempo. Já no segundo experimento deste trabalho, após 8 

horas de secagem, a perda mássica da maçã, banana prata e abacaxi foi de 81%, 68% e 75%, 

respectivamente. Na Tabela 3 é possível observar as porcentagens de perda mássica, após 5 horas de 

exposição solar, entre os três trabalhos realizados no mesmo protótipo, porém com alterações já 

mencionadas anteriormente, estes dados foram obtidos através de uma proporção da massa e quantidade de 

horas presente nas tabelas dos experimentos realizados por [4] e [5]. 

 

Tabela 3. Comparativo da perda mássica, após 5 horas, em trabalhos realizados no protótipo. 

Frutas 
Pereira (2015) Góis (2016) Presente trabalho 

Experimento 2 Experimento 1 Experimento 2 Experimento 1 Experimento 2 

Maçã * 43 % 42 % 84 % 81 % 

Banana Prata 25 % 34 % 39 % 69 % 65 % 

Abacaxi 24 % 33 % ** 77 % 55 % 

Fonte: Adaptado de [4] e [5]. 

Notas: * Neste experimento não ocorreu teste com a maçã. 

                ** Neste experimento não ocorreu teste com o abacaxi. 

Por fim, ao comparar os resultados obtidos na secagem das frutas no presente trabalho, é possível 

observar que no experimento 1, em que as frutas foram fatiadas com o mandolin, apresentaram uma massa 

final menor que no experimento 2, que por serem cortadas manualmente possuíram fatias com maior 

espessura, evidenciando a influência da geometria de corte, utilizada para agilizar o processo de secagem. 

A porcentagem de massa úmida da maçã, banana prata e abacaxi em cada experimento após 5 horas de 

secagem é representada no Gráfico 1. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Gráfico 1: Massa úmida das frutas após 5 horas de exposição 

solar 

Maçã Abacaxi Banana Prata
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A fruta com melhor desempenho na secagem foi a maçã, seguida do abacaxi e da banana prata, 

isto ocorre devido às características das frutas e a geometria das fatias. A maçã, abacaxi e banana prata 

obtiveram redução na porcentagem de massa úmida de 3%, 2% e 1%, respectivamente, no experimento 1 

em relação ao experimento 2. É notório que a diferença não é tão expressiva, mas apresenta uma pequena 

vantagem para agilizar o processo de desidratação e que pode ser melhorado. Vale salientar novamente que 

os resultados foram comprometidos pela incidência solar e o vento que variaram com frequência nos dias 

de experimento, com presença de chuva e nebulosidade.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

A secagem como método de desidratação mostra-se uma alternativa tecnológica eficiente na 

técnica de conservação com a utilização de secadores solares atendendo à necessidade de reduzir a umidade 

nos alimentos para aumentar a sua durabilidade, combatendo aos desperdícios e perecibilidade. Um recurso 

com vantagens ambientais, econômicas e sociais, realizado através de uma fonte limpa e renovável de luz 

e calor com elaboração a baixo custo e de fácil manuseamento, torna-se um processo acessível proveitoso 

e útil para regiões de clima semiárido, como a cidade de Mossoró, bem como permitir a construção por 

comunidades de baixa renda, aumentando seu faturamento, tendo em vista que este procedimento agrega 

valor ao produto. 

Neste trabalho foi possível verificar melhorias no desempenho do secador solar com a agilização 

do procedimento, em função da modificação no protótipo, no qual o isopor pintado na cor preta fosca 

conseguiu absorver energia térmica advinda do sol, permitindo um aumento da temperatura em seu interior 

e ocasionando a transmissão de calor para as frutas; e da geometria de corte, em que quanto mais fina a 

espessura das fatias, mais rápido foi seu processo de secagem. Os tempos obtidos para a realização do 

método para as frutas utilizadas foi competitivo com os apontados pela literatura para desidratação de frutas. 

Também foi verificado através da degustação das frutas desidratadas que estas apresentaram boa qualidade 

no sabor. 

É importante mencionar que o desempenho do secador solar pode ter sido reduzido devido às 

condições climáticas a que os experimentos estavam sujeitos, como a nebulosidade e chuva, que são 

condições climáticas que influenciam na absorção da energia térmica proveniente do sol. Acredita-se que 

a realização do estudo de comportamento do vento no local do experimento possa influir na obtenção de 

melhores resultados no desempenho do sistema proposto, posicionando o secador solar de modo a ter um 

máximo aproveitamento na passagem de ar pelo seu interior ou até mesmo automatizando o processo com 

um cooler, por exemplo, para garantir a entrada e saída de ar constante pelas aberturas laterais, bem como 

realizar alterações no protótipo afim de aumenta-las, otimizando o rendimento do sistema. Sugere-se 

também utilizar a geometrias de corte dos trabalhos anteriores mantendo as alterações no protótipo do 

presente trabalho, com intuito de verificar o quão influente foram estas modificações. Uma sugestão 

adicional para trabalhos futuros é analisar a capacidade de secagem em outros produtos, como por exemplo, 

peixe, carnes, entre outros, avaliando o desempenho do secador solar para todos os tipos de alimentos. 

 

REFERÊNCIAS 

 

[1] MME – Ministério de Minas e Energia. Energia Solar no Brasil e Mundo. Edição 2017. Disponível 

em: <http://www.mme.gov.br/documents/10584/3580498/17+-+Energia+Solar+-+Brasil+e+Mundo+-

+ano+ref.+2015+%28PDF%29/4b03ff2d-1452-4476-907d-

d9301226d26c;jsessionid=41E8065CA95D1FABA7C8B26BB66878C9.srv154>. Acesso em: 27 nov. 

2017. 

[2] ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Atlas de energia elétrica do Brasil. 3. Ed. Brasília, 

DF, 2008. 236p. Disponível em < http://www2.aneel.gov.br/arquivos/pdf/atlas3ed.pdf>. Acesso em: 27 

nov. 2017. 

 



 

11 

 

 

[3] SILVA, Idelfonso Generôzo da. Desidratação de banana em secador solar: Viabilidade técnica e 

econômica: 2010. 108 p. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal do Acre, Rio 

Branco, 2010. 

[4] PEREIRA, Patrícia Alves. Construção e análise de um secador solar de baixo custo na cidade de 

Mossoró – RN. 2015. 67p. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia) - Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido, Mossoró, Rio Grande do Norte, 2015. 

[5] GÓIS, Felipe Gabriel de Carvalho. Análise de desempenho e viabilidade de um secador solar de 

baixo custo na cidade de Mossoró/RN. 2016. 56 p. Monografia (Graduação em Engenharia de Energia) 

– Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, Rio Grande do Norte, 2016. 

[6] FERREIRA, A. G.; et al. Technical feasbility assesment of a solar chimney for food drying. Solar 

Energy. Vol. 82 p.44-52 (2008). 

[7] VICTORIA, Restrepo et al. Disponibilidad térmica solar y su aplicación en el secado de granos. 

Scientia Et Technica, vol. XI, núm. 27, abril, 2005, pp. 127-132. Universidad Tecnológica de Pereira. 

Pereira, Colombia. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84911698024>. Acesso em: 3 

novembro 2017. 

[8] LIMA, Jacinete Pereira et al. Energia solar: uso sustentável na agricultura piauiense. In: Congresso 

Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia - CONTECC. 2016, Foz do Iguaçu. Picos: UFPI, 2016. 

[9] RAMOS, Jailton Garcia et al. Secagem de frutas em um secador solar: estudo de caso banana. In: 

Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, vol. 1: Congestas. 2013. Sumé: UFCG, 2013. 

[10] ALMEIDA, I. B. LIMA, M. A. A. e SOUZA, L. G. M. Desenvolvimento de secador solar construído 

a partir de material reciclável. HOLOS, vol. 4, 2016. Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN. 

Mossoró, Rio Grande do Norte. Disponível em: < https://doi.org/10.15628/holos.2016.2477>. Acesso em: 

3 novembro 2017. 

[11] MELO, Caio Tácito M. C. B. de. NUNES, Antônio Gomes. GRILO, Marcelo Bezerra. 

Desenvolvimento experimental de um secador solar multienergético usado para secagem de banana. 

In: Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia - CONTECC. 2016, Foz do Iguaçu. 

Campina Grande: UFCG, 2016. 

 [12] ANVISA, Resolução - CNNPA nº 12. 1978. Disponível em: 

<http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/12_78_frutas_secas.htm>. Acesso em: 20 jan. 2018. 

 


