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Resumo: O coco verde é mais um dos alimentos dentre dos muitos produtos perecíveis sujeito a alto índice de 

desperdício. Sua principal forma de consumo é por meio da água do coco verde in natura. Com o crescimento do 

consumo da água de coco, ocorre o aumento de resíduos sólidos gerados a partir da extração da água. Esse fator 

se torna mais agravante, em função de ser um fruto produzido em mais de 90 países. A questão do desperdício 

pode ser minimizada com melhor destinação dos resíduos, a partir do reaproveitamento da fibra, bem como de 

sua polpa. O presente trabalho teve como objetivo estudar a viabilidade de desidratação do coco verde in natura 

pelo método de secagem em camada de espuma (foam-mat), visando obter um produto com características 

agradáveis, agregando valor econômico ao produto.  Para a formulação da espuma, uma mistura de polpa de 

coco verde e emulsificante para alimentos na concentração de (7%), foi batida por 5 minutos. Na secagem solar, 

foram construídas as curvas de secagem. A espuma da polpa foi desidratada em temperaturas que variaram entre 

36,5°C e 74,3°C. O secador de isopor comprovou sua viabilidade na secagem, bem como, na qualidade do 

produto final obtido, sem variação de cor ou sabor. Foi realizado um teste com outro modelo de secador, e 

verificou-se uma oxidação no produto final obtido.  A polpa do coco foi submetida a análises físico-químicas de 

pH, teor de sólidos solúveis (ºBrix), densidade e acidez titulável, não apresentando alterações quando 

comparados na literatura.  

Palavras-chave: Polpa de coco verde. Secagem em camada de espuma. Desidratação. Branqueamento. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país privilegiado por sua extensão territorial, posição geográfica e pelas condições de clima e 

solo. É considerado o terceiro maior produtor de frutas no mundo, ficando atrás apenas da China e da Índia. No 

agronegócio brasileiro, a fruticultura é um dos setores de maior destaque e assume importância relevante para a 

economia brasileira, sendo assim, ela conquista resultados expressivos e gera mais oportunidades para os 

pequenos produtores e empresários (SEBRAE, 2015).  

No setor de fruticultura, sabe-se do alto grau de perecimento das frutas e, nos últimos anos, grande ênfase 

tem sido dada aos processos modernos de desidratação de alimentos.  Dessa forma, se faz necessário buscar 

formas de prolongar a vida útil dos frutos, ou de utilizá-los em outros produtos para que sejam inseridos 

indiretamente na dieta das pessoas, na forma de sucos, farinhas em bolos, biscoitos e bebidas lácteas, por 

exemplo. Dentre os processos de conservação dos frutos, tem-se a secagem, que consiste na retirada de umidade 

de um material por meio da exposição deste ao ar aquecido. Como grande parte dos organismos que causam o 

apodrecimento de frutos, como fungos e bactérias, precisam de água em seus processos metabólicos, a retirada 

dela implica em menores possibilidades de proliferação, consequentemente, aumentando o tempo de 

conservação (ARAUJO, 2019). 

O coco verde in natura é um fruto que atrai crescente atenção dos consumidores e produtores. A origem do 

coqueiro é do sudeste da Ásia, uma planta de clima tropical e subtropical que além de fornecer alimento, água e 

óleo, oferece também tronco para habitação, fibras para tapetes, redes, cordas, estofamentos e colchões 

(CUENCA, 1998). 

O objetivo desse trabalho é desidratar o coco verde em um secador solar de exposição direta, simples e de 

baixo custo. Aliado a isso, analisar o desempenho e eficiência do secador através das curvas de secagem e 

caracterização do produto, com o intuito de provar a viabilidade científica e operacional do secador na obtenção 

do coco verde in natura desidratado. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Coco Verde 

O Brasil possui estimadamente cerca de 235 mil hectares ocupados com plantações de coqueiro, distribuídos 

por todo o território, com uma produção equivalente a 1,8 milhões de toneladas, de acordo com o IBGE (2016). 

Com a grande produção brasileira, o Brasil é o quarto maior produtor mundial de coco verde, segundo dados da 

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Além dos vários benefícios que o consumo 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO - UFERSA 
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Trabalho de Conclusão de Curso (2020). 
 

 
 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2 

do coco possui, o coco verde inteiro pode ser utilizado sem desperdícios, sendo extremamente sustentável e 

biodegradável (GODOY, 2019). O coco é um fruto bastante acessível, principalmente no Nordeste brasileiro. 

Segundo o Sebrae Nacional, em 2016, dentre todas as regiões produtoras, a região Nordeste destacou-se 

produzindo cerca de 80% de toda a produção nacional, com foco na baixada litorânea. 

Do coqueiro aproveita-se diversas partes, como o fruto, as folhas, a inflorescência, entre outros produtos e 

subprodutos. Por exemplo, a casca do coco é usada na fabricação de cordas, tapetes, chapéus e encosto de 

veículos. Contudo, observa-se um aumento no consumo de coco verde, cujo crescimento se deve principalmente 

pelo interesse comercial na água do coco para consumo “in natura”. Após retirar a água de coco do fruto, a 

indústria na maioria das vezes, descarta a casca e a polpa, sendo que muitas vezes o fruto possui polpa em 

quantidade e qualidade suficiente para aproveitamento (SEBRAE, 2016). A Figura 1 mostra em detalhes os 

constituintes do coco verde. 

 

Figura 1. Morfologia do coco verde in natura. 

 
Fonte: OLIVEIRA (2019) 

 

 

2.2 Polpa da fruta 

O congelamento de polpa de fruta é um método de conservação que preserva as características da fruta e 

permite seu consumo nos períodos de entressafra (MATTA et al., 2005). Segundo Santana (2012), a composição 

da polpa varia de acordo com o amadurecimento do fruto, local de plantio e variedade, e até o presente momento 

existem poucos estudos sobre a polpa do coco verde. 

Foi constatado que os principais constituintes da polpa de coco são lipídios, proteínas e carboidratos 

(incluindo açúcares e polissacarídeos), estando presentes outros compostos em quantidades menores, como por 

exemplo: vitaminas, ácidos orgânicos e minerais (SANTANA et al., 2012). 

 

2.3 Conservação de alimentos 

A conservação de alimentos está associada diretamente à sobrevivência humana. Essa necessidade de 

conservação, muito tem a ver com o fato das matérias-primas agroalimentares serem de origem animal ou 

vegetal, que são submetidos a transformações físico-químicas (VASCONCELOS et al., 2010). A elevada 

quantidade de umidade presente nos alimentos é um dos principais fatores que geram altos índices de 

desperdício. 

A desidratação (secagem) é um dos métodos mais antigos de conservação dos alimentos que consiste na 

eliminação de água por evaporação. Tem como finalidade, prolongar a vida útil dos alimentos por redução de sua 

atividade de água.  

Alguns produtos quando submetidos à secagem conservam bastante suas características físicas e nutritivas 

(SILVA, 2017). As frutas secas representam uma fonte concentrada de calorias, fibras, vitaminas, açúcar natural 

e alguns nutrientes, além de terem prazo de validade muito maior que as frutas frescas (GOMES; GRILO, 2015). 

 

2.3.1 Branqueamento 

O branqueamento tem como princípio o uso da temperatura que é aplicado ao alimento, desnaturando as 

enzimas mais envolvidas e tornando-as ineficazes. Não é prática recomendada para alimentos que tendem a 

mudanças na textura e no desenvolvimento de flavor desagradável (ARAÚJO, 1999). No caso do coco verde, o 

branqueamento pode ser benéfico, pois resulta num produto com excelente textura e aparência. Outra 

importância deste tratamento é a desnaturação de proteínas e lise celular que acarreta, diminuição de 

microorganismos mesofilicos e psicrofilos (ESTELLES, 2003). 
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2.4 Secagem dos alimentos 

A secagem é um processo tradicional na conservação de alimentos, responsável por diminuir a 

disponibilidade de água para reações de deterioração, aumentar a estabilidade do alimento e reduzir o volume e a 

massa do produto (CASARIN et al., 2016).  

Embora os produtos obtidos a partir da secagem solar, sejam de qualidade e inovadores, vale ressaltar que a 

eficiência dessa técnica depende das condições de processo, os quais podem resultar em alteração na cor e perda 

de nutrientes devido à exposição do produto a altas temperaturas por muito tempo (OLIVEIRA, 2019). 

 

2.4.1 Curvas de secagem 

A partir dos dados de secagem, é possível formar uma curva característica de secagem do material estudado. 

Ela é importante para a identificação das melhores condições de temperatura e tempo de secagem, auxiliando a 

escolha e desenvolvimento de equipamentos e cálculos de custos operacionais (OLIVEIRA, 2019). 

Cruz (2013) afirma que durante o processo de secagem, a umidade do ar e a temperatura são constantes, e 

todo o calor é fornecido à superfície do alimento por convecção. 

Para a construção dessa curva é necessário conhecer alguns fatores, como a umidade inicial, a relação da 

água com a estrutura sólida e a forma como ocorre o transporte de água do interior do material até sua superfície 

(PARK et al., 2001). Porém, ela pode ser retratada em três etapas básicas: período de indução/estabilização, 

período de taxa constante e período de taxa decrescente. 

Inicialmente, ocorre o período de indução/estabilização que é onde normalmente o produto é mais frio do que 

o ar e a pressão parcial de vapor da água na superfície é baixa. Com a chegada do calor em excesso ocorre a 

elevação da temperatura do produto e consequentemente, há um aumento de pressão e velocidade de secagem 

(Figura 2, ponto AB), essas elevações vão até o período de taxa constante. 

O período de taxa constante ocorre quando a transferência de massa e calor é equivalente ao calor usado para 

evaporar a água e, portanto, a velocidade de secagem é constante, logo, a taxa de secagem será constante (Figura 

2, ponto BC). 

O período de taxa decrescente de secagem ocorre a partir do momento em que a água começa a ser deficiente 

na superfície, a velocidade de secagem diminui (Figura 2, ponto CD). Isso ocorre, pois, a troca de calor não está 

sendo mais compensada. Portanto, esse é o período mais apto para ocorrer danos causados pelo calor ao 

alimento. Com isso, é importante controlar a temperatura e o tempo de secagem, pois se a secagem continuar irá 

ocorrer perda de massa devido à queima de matéria seca (CRUZ, 2013).  

 

Figura 2 – Curva de Secagem. 

 
Fonte: Cruz (2013) 

 
2.4.2 Foam-mat 

A secagem foam-mat é considerada um processo simples e de baixo custo, destacando-se entre diversas 

técnicas de secagem (ARAUJO, 2019). Esse método consiste na desidratação de líquidos e semi-líquidos, que 

são transformados em uma espuma estável através da incorporação de ar promovida por batimento contínuo ou 

injeção direta, e possibilitada pela adição de um agente emulsificante, para posteriormente ser colocada em 

contato com ar aquecido para que ocorra a sua desidratação. 

A Figura 3 mostra um modelo esquemático de como ocorre a secagem pelo método foam-mat. Incialmente há 

a formação da espuma, onde foi adicionado o agente emulsificante ao líquido ou semi-líquido que será 

desidratado, em seguida, promove-se a incorporação de ar no material. A espuma obtida é disposta em camadas 

finas em placas, e exposta a uma fonte de ar quente que facilmente consegue retirar a umidade do material, 

graças às forças capilares promovidas pela movimentação do ar quente nas finas películas líquidas que separam 

as bolhas de ar da espuma (DANTAS, 2010). 
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Figura 3 - Esquema da secagem pelo método de camada de espuma (foam-mat). 

 
Fonte: DANTAS (2010) 

 

Alguns alimentos não precisam dos aditivos alimentares para a formação da espuma, eles possuem proteínas 

e monoglicerídios que tornam possível a produção da espuma naturalmente quando agitados (GURGEL, 2014). 

A agitação faz com que o ar da atmosfera seja incorporado no material, formando bolhas de ar e promovendo a 

diminuição da densidade da espuma. 

O método foam-mat apresenta como principal vantagem as baixas temperaturas de operação, e o tempo curto 

de secagem quando comparado a outros métodos. Como desvantagem, o processo apresenta a necessidade de 

grandes áreas de superfície de secagem para obter grandes quantidades do produto final, além de que, a 

necessidade de se usar aditivos pode afetar as características de sabor, cor e odor dos alimentos (FRANCO, 

2015). 

 

2.5 Aditivos Alimentares 

Agentes emulsionantes são ingredientes que, como o nome sugere, de algum modo contribuem para o 

aumento da estabilidade das emulsões, podendo ser emulsionantes ou agentes espessantes. Este tipo de composto 

possui em sua estrutura uma parte hidrofílica que interage com a água, e outra lipofílica, com afinidade por óleo 

ou substâncias apolares. 

Os agentes estabilizantes, são substâncias hidrocolóides e, portanto, têm uma alta capacidade de retenção de 

água. Esta retenção de água proporciona uma textura macia ao produto final. Como efeito do uso de 

estabilizantes tem-se ainda o aumento na viscosidade, uma maior uniformidade do produto e uma maior 

tendência à uniformidade da espuma durante o batimento (SOLER; VEIGA, 2001). 

 
3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais 

Todos os procedimentos deste trabalho, desde a preparação da espuma à análise físico-química do produto, 

foram realizados com a estrutura e equipamentos do Laboratório de Química Geral da UFERSA campus 

Angicos.  

O secador solar de fabricação própria foi feito com materiais reaproveitáveis. A estrutura é constituída de 

uma caixa de isopor, isolante térmico que auxilia na retenção do calor, pintado de preto para reter uma maior 

quantidade de luz, com visores de vidro cor âmbar. Os dados da temperatura foram coletados em um multímetro 

digital da marca Minipa, com saída de dados para um computador em tempo real. 

Os cocos verdes foram fornecidos por produtores e vendedores locais de água de coco. Após o envase da 

água para comércio, a polpa, que seria descartada juntamente com a casca, foi retirada manualmente e levada 

para processamento, como na Figura 4. O agente espumante utilizado foi o Portogel, da marca Du Porto. 

 

3.2 Métodos 

Na Figura 4 apresenta-se o fluxograma experimental, desde a obtenção do coco verde in natura até a 

produção da polpa. 

Figura 4 - Fluxograma experimental para a obtenção da polpa de coco. 
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As raspas de coco retiradas passaram por um processo de branqueamento, colocados em saquinhos plásticos 

(Figura 5) e na geladeira até o momento de sua utilização. Para transformar em polpa, o albúmen sólido do coco 

foi processado em liquidificador com adição de 100mL de água destilada até obter uma consistência desejada, 

esse procedimento foi realizado apenas no instante em que foi necessário para fazer a secagem.  

 

Figura 5 – Polpas de coco verde. 

 
Fonte: Autoria própria (2020) 

 

3.2.1 Caracterização da polpa de coco verde processada 

A polpa do coco verde in natura, após o processamento em liquidificador, passou por análises de teor de 

água, acidez total titulável e densidade da polpa. 

 
3.2.1.1 Teor de Água 

Para a determinação do teor de água foi utilizado o método gravimétrico com emprego de calor, onde as 

massas das amostras foram submetidas ao aquecimento em estufa de secagem a 70ºC até obter peso constante, 

conforme as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008).  

Para esta análise foram pesadas 1g de amostra que foram espalhadas uniformemente em bandejas de vidro e 

levadas a estufa, e então pesadas no intervalo de tempo de 30 minutos. O teor de umidade em base úmida é 

calculado através da equação (1).  

 

𝑈 = (
𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑖)− 𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑓)

𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑖)
) × 100                                                                                                          (1) 

 

Onde, 

U = umidade da amostra (base úmida)  

mamostra(i) = massa inicial da amostra (g)  

mamostra(f) = massa final da amostra (g) 

 

3.2.1.2 Acidez total titulável 

Para a determinação da acidez total titulável foi utilizada a metodologia descrita nas Normas Analíticas do 

Instituto Adolfo Lutz (2008). De acordo com o procedimento, pesou-se 5 g de amostra, diluída em 25 mL de 

água destilada em um erlenmeyer e adicionados 3 gotas de solução indicadora de fenolftaleína 1%. Na bureta 

uma solução padronizada de hidróxido de sódio 0,1 N, na qual seria realizada a titulação até atingir uma 

coloração rosa claro (ponto de viragem da fenolftaleína). Em seguida, registrou-se o valor do volume de 

hidróxido de sódio 0,1 N deslocado e a acidez total titulável pôde ser medida através da equação (2).  

 

 
𝑔 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜

100 𝑔 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
=

𝑁𝑁𝑎𝑂𝐻×𝐸𝑞á𝑐𝑖𝑑𝑜×𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻×𝑓𝑁𝑎𝑂𝐻×100

𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
                                                                              (2) 

 

Onde, 

NNaOH = normalidade da solução de NaOH 

Eq ácido = equivalente do ácido = 0,06404  

VNaOH = volume de NaOH gasto na titulação (mL)  

FNaOH = fator de correção da solução de NaOH 

mamostra = massa da amostra (g) 

 

3.2.1.3 Densidade da polpa  
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A densidade da polpa foi medida utilizando uma proveta de 30 mL. O volume da proveta foi preenchido pela 

amostra e pesado em balança de precisão do fabricante MARTE modelo AD330, em duplicata. Com 

informações de massa e volume, a Equação 3 foi utilizada para o cálculo da densidade da polpa. 

 

𝜌 =
𝑚

𝑣
                                                                                                                                                                    (3) 

 

Onde,  

ρ = densidade (g/mL)  

m = massa da amostra (g)  

V = volume da proveta (mL) 

 

3.2.2 Concentração de Emulsificante 

Foram feitas formulações na polpa de coco com a adição de emulsificante (Figura 6), onde na concentração 

de 7% foi possível obter uma espuma estável. 

 

Figura 6 – Amostra do Emulsificante 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

3.2.2.1 Preparação das espumas 

Após o descongelamento do coco in natura, a espuma foi obtida após a trituração da polpa em um 

processador doméstico (Figura 8). Pesou-se 100g dessa polpa e adicionou-se o emulsificante na concentração 

indicada acima. Esta mistura de polpa com o emulsificante foi submetida à agitação constante por 5 minutos em 

batedeira (Mallory) na velocidade máxima. 

 

Figura 7 – Fluxograma da preparação da espuma. 
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Figura 8 – Processamento da polpa de coco. 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Ao final da agitação, a espuma foi submetida à análise de densidade, percentual de expansão e avaliação da 

estabilidade da espuma. 

 

3.2.2.2 Densidade e percentual de expansão das espumas 

Para obter o percentual de expansão da espuma, foi necessário determinar a densidade tanto da polpa quanto 

da espuma. As densidades foram calculadas utilizando a mesma metodologia do cálculo de densidade da polpa e 

a expansão da espuma foi calculada pela equação (4). 

 

 

𝐸𝑥𝑝(%) = (
1 𝜌𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎− 1 𝜌𝑝𝑜𝑙𝑝𝑎⁄⁄

1 𝜌𝑝𝑜𝑙𝑝𝑎⁄
) × 100                                                                                                   (4) 

 

Onde, 

Exp = expansão da espuma (%)  

ρespuma = densidade da espuma (g/cm³)  

ρpolpa = densidade da polpa (g/cm³) 

 

3.2.2.3 Avaliação da estabilidade da espuma 

A estabilidade da espuma é avaliada a partir do volume de líquido drenado. Foram utilizadas proveta de 10 

mL, funil de 50 mL e filtro de gaze para a avaliação desta técnica (Figura 9). 

 

Figura 9 - Teste de estabilidade da espuma 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 

Depois de preparado o sistema, procedeu-se da seguinte forma: preencher completamente o funil de 50 mL 

com a espuma e deixar em repouso; observar o desprendimento da primeira gota de líquido; marcar no 

cronômetro 5 minutos e medir o volume total de líquido drenado nesse intervalo de tempo. A estabilidade é 

avaliada pelo inverso do volume drenado conforme a equação (5):  

 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
1

𝑉𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
                                                                                                                              (5) 
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Onde,  

Vdrenado = volume de líquido drenado (mL) durante os 5 minutos. 

 

3.2.3 Ensaios preliminares de secagem 

A desidratação foi realizada em um secador solar de fabricação própria (Figura 10), conectado a um 

multímetro digital que registrava no software ET-2587 as temperaturas a cada 30 minutos. Em cada tempo de 

pesagem, parava-se o programa e as amostras eram pesadas na balança analítica com precisão de quatro casas 

decimais. 

 

Figura 10 – Secador solar caseiro feito de isopor 

 
Fonte: Autoria própria (2020) 

 

As curvas de secagem foram obtidas no decorrer do processo de secagem, a partir da perda de umidade das 

amostras em função do tempo.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Caracterização da polpa de coco verde 

Após a trituração do coco verde in natura, foi possível realizar as seguintes análises mostradas na Tabela 1 a 

seguir: 

 

Tabela 1 - Dados de caracterização da polpa de coco verde  

Análises Média 

Acidez total Titulável (g de ácido cítrico / 100 g) 0,278* 

Densidade (g/mL) 7,04 

Teor de água (%) 3,075 

Teor de sólidos solúveis (°Brix %) 5,12* 

*Fonte: (OLIVEIRA, 2019). 

 

A análise foi feita na polpa do coco, logo, o teor de umidade foi aceitável por não se tratar de uma fruta com 

teores altos de umidade. Em relação à densidade, foi calculado através do aparelho Refratômetro Medidor de 

Açucares/°Brix (%) (Figura 11), que mostra uma tabela equivalente para obtenção desse dado. A acidez e pH 

foram análises também similares aos trabalhos referenciados. 

 

Figura 11 – Amostra da polpa de coco verde in natura com o Refratômetro 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 
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4.2 Caracterização do emulsificante 

Após alguns testes, verificou-se que a adição do emulsificante na concentração de 7% foi suficiente para que 

se possa obter a formação de uma espuma estável. 

 

4.2.1 Estabilidade da espuma 

A estabilidade da espuma é importante, pois garante a eficiência no processo de desidratação e também a 

qualidade do produto final, logo, a espuma deve permanecer estável (ALENCAR, 2016). A concentração (7%) 

foi escolhida com base no trabalho desenvolvido por OLIVEIRA (2019), que trabalhou com esse mesmo 

percentual para amostras de coco verde obtendo bons resultados. Como a variação das concentrações não 

afetavam direntamente a espuma, foi comparado apenas a espuma sem emulsificante e com emulsificante. 

Percebeu-se que a espuma com emulsificante não houve nenhum volume drenado. Com isso, foi adicionado 

100mL de água na polpa com o emulsificante, para haver uma maior formação de espuma, em função da polpa 

de coco conter um percentual baixo de umidade. 

 

4.3 Secagem em camada de espuma 

A secagem em camada de espuma foi feita em secador solar chegando a uma temperatura máxima de 74,3 

°C. A Figura 12 apresenta a perda de massa em função do tempo. Entre as 12 amostras estudadas foram 

selecionadas 5 (A, B, C, D e E) que eram mais perceptíveis a variação de massa na secagem para montar o perfil 

das curvas.  

 

Figura 12 – Perfil das curvas de secagem   

 

 
Fonte: Autoria própria (2020) 

 

A secagem ocorreu em dois dias seguidos, totalizando 7:50h.  No primeiro dia a temperatura máxima 

atingida foi de 74,3 °C e a mínima foi de 36,5 °C. Já no segundo dia, a temperatura máxima foi de 64,9 ºC e a 

mínima de 38,0 °C. Essas variações ocorreram em função do horário e mudança de clima durante todo o período 

de secagem, mas ainda assim, conseguimos atingir resultados satisfatórios.  

Realizou-se outro teste de secagem, em um outro modelo de secador solar (Figura 13). Visto que, todas as 

amostras estavam com a mesma concentração de emulsificante. A variação de cor da amostra foi evidente 

(Figura 14), isso em função desse modelo de secador permitir uma maior entrada de ar, que oxida a amostra, e 

uma incidência de luz também superior, já que o vidro era transparente. Neste secador não foi realizado nenhuma 

curva de secagem. 
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Figura 13 – Secador solar caseiro 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Figura 14 – Amostras desidratadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 

5. CONCLUSÃO 

A cinética de secagem pelo método em camada de espuma apresentou resultados coerentes com o esperado 

para a metodologia, bem como, quanto aos três estágios de secagem em três etapas básicas: período de 

indução/estabilização, período de taxa constante e período de taxa decrescente. O coco verde desidratado 

apresentou baixa atividade de água, caráter levemente higroscópico, mas ainda dentro do esperado para pós de 

frutas in natura. As secagens realizadas em secador solar, apresentaram melhores resultados nas condições de 

temperatura mais alta, ou seja, quanto maior a temperatura menor foi o tempo necessário para a desidratação da 

amostra. Com isso, as características físicas da polpa após secagem, não apresentaram grande diferença das 

características da polpa in natura. Logo, mesmo após a secagem e todo o processo com duração de 7:50h, as 

características de odor, cor e sabor ficaram aceitáveis, praticamente mantiveram-se inalteráveis. Com o perfil de 

secagem obtido, foi possível observar o tempo máximo necessário que a amostra atingiu sua estabilidade. Esse 

tempo foi alcançado aos 270 minutos (4;50h), ou seja, três horas a menos. Com o teste no outro modelo de 

secador, foi possível verificar diferentes características no produto final. A oxidação da polpa de coco ficou 

evidente, comprovando que o modelo de secador com isopor mostrou-se melhor e mais eficiente. 

Diante dos resultados obtidos, o secador solar se mostrou viável para essa função, bem como, o processo 

foam mat no auxílio da secagem do coco verde in natura. Testes posteriores poder ser realizados no sentido de 

otimizar todo o processo. 
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