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RESUMO 

 

O trabalho é caracterizado pela construção de um secador solar híbrido o qual utiliza 

energia solar térmica e fotovoltaica. A realização desse projeto teve apoio financeiro da 

Fundação cearense de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico (FUNCAP) através 

do edital INOVAFIT 2016. No trabalho foram feitas simulações fluidodinâmicas com 

software SOLIDWORK. O sistema é composto por: um coletor solar térmico, constituído de 

chicanas e ventilação forçada; uma câmara de secagem de aço inox AISI 304 com 8 bandejas 

de inox e uma resistência elétrica cuja fonte de energia é do sistema fotovoltaico (FV); O 

sistema FV é composto por 2 painéis de 265W e um sistema off-grid, com bateria, controlador 

de carga e inversor; Sistema de automação composto por um atuador e controlador de 

temperatura. 

 

Palavras-chave: Tecnologias renováveis. Coletor solar. Sistema Fotovoltaico. 



 

ABSTRACT 

 

The work is characterized by the construction of a hybrid solar dryer which uses solar 

thermal and photovoltaic energy. The realization of this project was financially supported by 

the Foundation of Ceará in support of scientific and technological development (FUNCAP) 

through the INOVAFIT 2016. The work was done fluid dynamics with SOLIDWORK 

software. The system consists of: a solar thermal collector, consisting of baffles and forced 

ventilation; An AISI 304 stainless steel drying chamber with 8 stainless steel trays and an 

electric resistor whose power source is from the PV system; The PV system consists of 2 

panels of 265W and an off-grid system, with battery, charge controller and inverter; 

Automation system consisting of an actuator and temperature controller 

 

Keywords: Renewable technologies. Solar collector. Photovoltaic System.  
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1. INTRODUÇÃO 

A região da Serra da Ibiapaba no interior do estado do Ceará é grande produtora de 

frutas, segundo o CEASA (Central de Abastecimento do Ceará) esta é responsável por mais de 

34% da produção do estado. As frutas produzidas na região são vendidas in natura ou 

beneficiadas na forma de polpa. Frutas in natura apresentam baixa durabilidade e altos índices 

de perda por putrefação, enquanto no despolpamento, somente o sumo é aproveitado, sendo as 

cascas, bagaços e sementes tratadas como rejeitos. No entanto, tais rejeitos são produtos que 

ainda podem ser beneficiados e transformados em fonte de renda. Visando beneficiar esses 

produtos, aumentando seu valor agregado, tempo de conservação e diversificar os negócios da 

região, surgiu a ideia de desidratar esses produtos. 

No entanto, os equipamentos disponíveis no mercado possuem alto preço de aquisição e 

manutenção, além de usarem gás e energia elétrica como fonte de calor, o que onera o processo, 

aumentando também o custo do produto gerado principalmente pelo valor energético agregado 

ao custo de produção.  

No Brasil, pode-se verificar nos últimos anos o aumento na conta de energia, seja a crise 

energética causada por inflação ou por falta de água em nossas hidrelétricas, principal fonte 

energética brasileira atualmente, aumentando ainda mais o custo de produção nas empresas que 

é repassado ao cliente (EPE – Empresa de Pesquisa Energética).  

Este trabalho visa solucionar este problema, propondo a criação de um secador solar 

100% autônomo, utilizando tecnologias renováveis como concentradores solares e sistema de 

convecção forçada alimentado por painéis fotovoltaicos para geração de calor. E como forma de 

melhorar a eficiência do equipamento optou-se pela utilização de meio poroso constituído por 

esferas de alumina (Al2O3) e superfície seletiva para aporte térmico. Com o funcionamento do 

equipamento, espera-se a diversificação dos produtos da empresa Polpas de Frutas Meu Suco 

(empresa apoiadora), o desenvolvimento do agronegócio da região e aquecimento do mercado 

de equipamentos nacional com o desenvolvimento de pesquisas e de eficiência das tecnologias 

empregadas. 

A realização desse projeto teve apoio financeiro da Fundação Cearense de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) através do edital INOVAFIT 2016.
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2. JUSTIFICATIVA  

 

A empresa Polpa de Fruta Meu Suco atua na extração e comercialização de polpas de 

frutas naturais e congeladas, atendendo clientes em todo o estado do Ceará e parte do estado 

do Piauí. Durante o processo de beneficiamento das frutas, apenas a polpa é aproveitada. As 

cascas, bagaços e sementes, assim que retiradas da máquina são acumuladas próximo ao local 

de trabalho, mas devem rapidamente ser descartadas, pois apodrecem rápido, atraindo insetos 

e colocando em risco a saúde dos trabalhadores da fábrica. A solução encontrada para o 

problema é temporária e consiste em doar os rejeitos aos agropecuários locais, que os utilizam 

na produção de adubos orgânicos e na alimentação de seus animais. Tais rejeitos, no entanto, 

são produtos que ainda podem ser beneficiados e transformados em fonte de renda para a 

empresa. Se submetidos a um processo de desidratação, as cascas e os bagaços podem ser 

utilizados para produção de ração animal e as sementes para produção de óleos vegetais. Para 

tanto, a empresa necessita idealizou um secador de frutas, que a permitiria não somente 

aproveitar os rejeitos, mas também entrar no mercado de frutas desidratadas. 

Segundo Mota (2005) a desidratação é um método que agrega valor ao produto, pois 

além de prolongar a vida útil, diminui o peso para transporte e o espaço necessário para 

armazenamento, permitindo também concentrar o conteúdo de nutrientes e possibilitando sua 

adição em formulações, conforme afirmam Guimarães & Silva (2008). Aliado a essas 

vantagens, encontra-se a possibilidade de fazer negócios com prazo de entrega maior e com 

novos mercados consumidores, além de diversificar os negócios da empresa, permitindo aos 

gestores elaborar planos de produção, logística e previsão de negócios para períodos futuros 

com mais facilidade. 

No entanto, em busca por modelos comerciais de secadores, encontrou-se a limitação 

de todos os equipamentos disponíveis no mercado utilizarem energia elétrica ou gás como 

fonte de geração de calor, o que aumenta os custos do processo. Devido essa necessidade, 

surgiu a ideia de construir um secador de frutas solar, 100% independente de outras fontes de 

energia. 

A utilização de energia solar é favorecida pela extensão e localização do território 

brasileiro, principalmente da região nordeste, onde as condições de aproveitamento são 

extremamente favoráveis. Aliada à localização geográfica está a altitude do local onde serão 

instalados os secadores, que se encontra 900m acima do nível do mar, onde a incidência de 

raios solares é mais intensa. (FUNCEME, 2010). A escolha desse tipo de sistema também 
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pode ser justificada pela pesquisa bibliográfica, na qual foram encontrados estudos de 

desidratação de frutas em sistemas com coletores solares apresentando eficiências elevadas. 

O trabalho realizado por Souza et al. (2007) é um exemplo de alta eficiência de 

redução de massa, apresentando 85% de redução na secagem de tomate. O experimento 

consistiu na secagem de polpa de tomate por exposição direta e circulação de ar natural 

durante 10 horas utilizando um coletor solar com 4,6 m2 de superfície, construído de concreto, 

umidade relativa do ar média de 65% e radiação solar global em torno de 700 W/m2. 

O desenvolvimento deste equipamento também beneficiará diretamente a região em 

que a empresa está localizada. Conhecida como região da Serra da Ibiapaba, o conjunto 

formado pelos municípios de São Benedito, Ibiapina, Ubajara, Tianguá, Guaraciaba do Norte, 

Carnaubal, Ipu, Croatá e Viçosa do Ceará possui 242.909 habitantes, sendo127.690 residentes 

da área rural, onde é exercida a principal atividade da região, a agropecuária, segundo dados 

do IBGE. 

Segundo dados da Central de Abastecimento do Ceará S. A. (CEASA), são 

comercializadas, mensalmente, na região 9.493,11 toneladas de frutas, 34,4% da produção 

agrícola do estado, e movimentados R$ 475.542,00, cerca de 22% do mercado agrícola do 

estado do Ceará, que é responsável por 51,3% da produção brasileira, com 27.597,2 toneladas 

mensais. (CEASA) 

Essas frutas são, em sua maioria, comercializadas in natura e não possuem grande 

valor agregado. A secagem, quando feita, aplica técnicas rudimentares, como a secagem a sol, 

que dificulta a padronização da umidade final, o tempo de processo e a qualidade final do 

produto. O desenvolvimento de um equipamento sustentável e com baixo custo de operação 

pode dar às famílias de agricultores da região uma oportunidade de se inserir no mercado de 

produção de frutos secos. Os resultados obtidos do projeto contribuirão também para o 

desenvolvimento da tecnologia nacional, em particular do estado do Ceará, não só referente à 

utilização de energias renováveis, como também a produção de produtos naturais desidratados 

de alto valor agregado. 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho é: 

 Construção de um secador híbrido utilizando energia solar térmica e 

fotovoltaica e  
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 Avaliar o potencial de absorção de energia solar térmica no uso do 

equipamento. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Dimensionamento e construção da câmara de secagem; 

 Dimensionamento e construção de coletor solar témico; 

 Dimensionamento e instalação de Sistema fotovoltaico of grid. 
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3 CENÁRIO ENERGÉTICO NO BRASIL 

 

 O consumo total verificado de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN) 

atingiu 77.447 GWh nos dois primeiros meses de 2017, representando crescimento de 1,6% 

em relação ao verificado no mesmo período de 2016. O maior impacto se deu nos subsistemas 

Sul e Sudeste/Centro-Oeste, fortemente impactados pelas altas temperaturas registradas em 

janeiro de 2017, o que favoreceu o aumento da carga nestes subsistemas (EPE). Já no 

subsistema Norte, a crise econômica afetou negativamente todos os setores, porém com maior 

intensidade na baixa tensão. Finalmente, o subsistema Nordeste obteve um resultado 

acumulado até fevereiro relativamente estável sendo ponderado pelo baixo desempenho da 

indústria em contraponto ao crescimento das outras Classes (EPE).  No agregado do SIN, em 

geral, as classes apresentaram efeitos positivos no primeiro bimestre em relação ao mesmo 

período de 2016, com destaque para as Outras Classes com crescimento de 4,5% no consumo 

de eletricidade, impulsionado pela classe rural, que registrou acréscimo de 11,8% neste 

período (EPE). 

 Na Tabela 1 são apresentados os resultados do consumo total no período. 

Tabela 1.SIN. Consumo de energia elétrica realizado por subsistema elétrico (GWh) 

 
Fonte: EPE 

 

3.1 DIMENSIONAMENTO TÉRMICO 

 

Coletores solares do tipo plano já são comercializados desde o início do século XX, 

mas foi apenas com a crise do Petróleo que eles passaram a se destacar. Coletores solares 

funcionam de forma semelhante a trocadores de calor, podendo ser até mesmo classificados 

como um tipo especial de trocador de calor segundo Duffie e Beckman (2006). A diferença 

essencial entre ambos é que os coletores utilizam a energia solar (radiação) como forma de 

aquecimento do fluido de trabalho ao invés de realizar a troca de calor através de dois 

fluidos como em um trocador convencional. Energia solar, na forma de radiação, atravessa 
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a cobertura transparente (geralmente vidro) e chega até a superfície seletiva absorvedora. 

Nela parte da radiação será refletida na forma de radiação térmica (infravermelho) e a outra 

parte absorvida e transmitida ao fluido de trabalho na forma de calor. 

O vidro utilizado como cobertura transparente apresenta papel fundamental de evitar 

perdas por convecção, pois ele funciona como uma camada protetora do calor para o coletor 

criando algo semelhante ao efeito estufa. Assim as perdas por radiação são evitadas uma vez 

que o vidro é transparente para pequenos comprimentos de onda e quase opacos para grandes 

comprimentos de onda, retendo assim a energia dentro da placa. Além disso, ele é essencial  

na proteção contra sujeiras e adversidades do ambiente. No interior do coletor, existe um 

isolante térmico capaz de amenizar as perdas por condução. 

Segundo Madhukeshwara e Prakash (2012) coletores solares para aquecimento de 

água são projetados para ter um bom desempenho na faixa de 65ºC a 100ºC e possui um 

papel fundamental em diversas aplicações dentre elas a mais comum é no setor doméstico, 

onde o fluido de trabalho pode ser a água ou o próprio ar do ambiente. 

Coletores solares possuem a característica de tanto utilizarem radiação direta quanto a 

difusa sem precisarem que exista um sistema auxiliar que mude seu ângulo para melhor 

aproveitar a radiação incidente, isso permite que eles sejam bastante utilizados e reduz o 

custo de aquisição do mesmo. Sua aplicação está bastante difundida, principalmente a dois 

fatores: possuir um custo reduzido em relação ao uso da eletricidade quando comparado a  

aquecedores elétricos convencionais e precisar de pouca manutenção. Vale ressaltar que o 

uso do fluido de trabalho do coletor não se restringe a apenas ao doméstico sendo também 

utilizados em processos industriais e para secagem de produtos agrícolas. 

Os componentes principais de um coletor solar do tipo plano são simples e podem ser 

evidenciados através da Figura1. 

Figura1 - Componentes do coletor solar placa plana. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kalogirou (2004)
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3.1.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1.1.1 A IMPORTÂNCIA DO SOL 

 

O Sol é responsável por manter o equilíbrio climático e biológico no nosso planeta, sem 

ele, possivelmente não existiriam as condições que permitem a nossa existência. Ele possui 

um volume extremamente superior ao da Terra, representando cerca de 1.300.000 vezes o 

volume do nosso planeta e dista do mesmo aproximadamente 150 milhões de quilômetros. A 

sua luz demora cerca de oito minutos e dezoito segundos para nos alcançar. 

A energia solar, energia emitida pelo Sol, é responsável pela nossa sobrevivência. É ela 

que permite que, através da fotossíntese realizada pelos organismos vivos na Terra, se 

produza o oxigênio que os demais seres vivos necessitam para sobreviver. Além disso, a 

energia solar é responsável pelos fenômenos meteorológicos que permitem existir as 

chuvas e o clima que conhecemos. 

 

3.1.1.2 GEOMETRIA SOLAR 

 

O Sol troca sua posição ao longo do ano e também ao longo do dia. Ele nasce a leste e  

se põe a oeste. Durante o dia, ele apresenta pequenas variações, observando-se que o Sol 

apresenta diferentes posições sobre a superfície terrestre. Isso acontece principalmente devido 

ao movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. No decorrer dos meses, ela 

também possui um movimento, chamado de translação, no qual ela apresenta uma órbita 

elíptica ao redor do Sol e é através desse movimento que ocorre uma declinação do Sol, 

explicada através do solstício e do equinócio. 

 

 A Figura 2 permite perceber a mudança do Sol em diferentes momentos do dia. 

 

Figura 2- Posição do Sol ao longo do dia. 

 

Fonte: Astronomy Education at the University of Nebraska- Lincoln (2014). 
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Os raios solares não incidem sobre a superfície terrestre com um ângulo constante. Essa 

variação angular está relacionada com os movimentos supracitados e com a inclinação que a 

própria Terra apresenta. Essa inclinação é de aproximadamente 23,45º. 

O movimento translacional, que a Terra realiza em torno do Sol, provoca variação na 

declinação solar, que é o ângulo entre os raios solares e a linha do Equador, alterando o  

ângulo zênite (elevação do Sol), dessa forma originam-se as estações do ano. Já o movimento 

que interfere diretamente no ângulo de incidência dos raios solares é o de rotação (movimento 

da Terra em torno do seu próprio eixo), sendo este o movimento que origina as variações no 

ângulo de azimute. (LIMA FILHO, 2014). 

O equinócio pode ser definido como o ponto no qual a linha elíptica do movimento de 

translação cruza com a linha do Equador (Figura3). 

 

Figura3 - Órbita da Terra em torno do Sol - solstícios e equinócios. 

 

Fonte: Oliveira (2014). 
 

Os equinócios ocorrem nos meses de março e setembro, quando definem mudanças de 

estação. Em março, o equinócio marca o início da primavera no hemisfério norte e do outono 

no hemisfério sul. Em setembro ocorre o inverso, o equinócio marca o início do outono no 

hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul. 

Solstício é o momento em que o Sol, durante seu movimento aparente na esfera celeste, 

atinge a maior declinação em latitude, medida a partir da linha do Equador. Os solstícios 

ocorrem duas vezes por ano: em dezembro e em junho. O dia e hora exatos variam de um ano 

para outro. Quando ocorre no verão significa que a duração do dia é a mais longa do ano. 

Analogamente, quando ocorre no inverno significa que a duração da noite é a mais longa do 

ano. 
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3.1.1.3 COORDENADAS SOLARES 

 

Os ângulos azimute, zênite e a declinação solar formam um conjunto chamado de 

coordenadas solares. São utilizados para definir a trajetória e a posição do Sol em relação a  

um observador em conjunto com latitude, longitude, dia e horário. 

 

3.1.1.3.1 AZIMUTE 

 

Azimute é uma medida de abertura angular, cujo valor em graus totaliza  

horizontalmente um círculo que vai do norte geográfico até a intersecção do brilho do Sol, 

refletido na superfície. (LIMA FILHO, 2014). A Figura 4 mostra a distribuição dos ângulos 

azimute formando 360° que equivalem a 24 horas (dia e noite) e que o azimute é calculado 

para um dia específico. (SUN EARTH TOOLS). 

Figura 4 - Cálculo do Azimute. 

 

Fonte: sunearthtools  
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3.1.1.3.2 ZÊNITE  

 

É definido como um ponto imaginário traçado acima de um lugar específico 

(observador), ou seja, uma reta imaginária até a esfera celeste. A partir dele é possível 

definir o ângulo que posiciona a altura do Sol. O zênite solar é quando o Sol se encontra 

bem acima da superfície terrestre, formando com esta um ângulo de 90º, isso geralmente 

acontece ao meio dia solar. (ROSA, 2015) 

A variação da elevação solar, chamada de ângulo de zênite (�) é dada pela expressão 1: 

                                         cos � = ����	���� + ����	����	����                    (1) 

Onde:  λ é a latitude do observador; 

   �  é a declinação solar; 

   �  é o ângulo horário. 

 

3.1.1.3.3 DECLINAÇÃO SOLAR 

 

Considerando a distância da Terra ao Sol e a diferença dos seus diâmetros, a 

declinação do Sol é o ângulo entre os raios solares e o plano do equador, como mostra a 

figura 5. Como o ângulo entre o eixo de rotação da Terra e o plano da órbita terrestre se 

mantém constante, em um determinado período do ano, a declinação do Sol varia 

regularmente ao longo do ano, repetindo o padrão que origina as estações do ano. Quando 

a projeção do eixo da Terra sobre o plano da órbita terrestre coincide com a linha que liga 

os centros da Terra e do Sol, o ângulo entre os raios do Sol e o plano do equador é máximo, 

atingindo aproximadamente 23° 5'. (PALZ, 2005). 
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Figura 5 - Declinação solar. 

 

Fonte: Navaestro  
 
 

A declinação do Sol pode ser calculada através da seguinte equação: 

 � = 23,44	���	 �360 �� − 80365,25�� 			�����														(2) 
 

Onde : d é o número do dia. 
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4 METODOLOGIA  

4.1 CONSTRUÇÃO DO COLETOR SOLAR 

 
A cobertura, como já foi mencionada, geralmente é de vidro e confere ao coletor uma 

proteção contra as perdas convectivas, assim foi utilizado um vidro temperado com adição 

de ferro com dimensões 1160mm x 2050 mm x 10 mm (ANEXO A), projetado 

exclusivamente para as dimensões do coletor 1180mm x 2130mm x 800mm.  

O isolamento foi feito com a mistura de poliuretano A e poliuretano B na mesma 

proporção, assim o isolamento foi de 50mm em todo o coletor. 

O coletor usa ar como fluido de trabalho sendo esse recebido em uma entrada de 900 

cm2 e transportado forçadamente através de 10 coolers com 12 V e área de 100 cm2 cada. 

Como placa absorvedora foi utilizada uma manta metálica pintada com tinta especial 

de para alta temperatura. Para aumentar a absorção de calor pelo fluido foi utilizado chicanas 

constituídas de tela de aço inox também pintadas com tinta especial para alta temperatura, 

aumentando assim o tempo de permanência do fluido no interior do coletor com o 

turbilhonamento do fluido causados pelas chicanas. 

A dimensão na saída do coletor tem diâmetro de 20 cm. 

O coletor Figura 6 e Figura 7, foi instalado no sítio Pejuaba em Ibiapina, Ceará, 

apresentado na Figura 8 e Figura 9 com referência do Google Earth. 

Figura 6 – Coletor solar vista lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor. 
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Figura 7: Coletor solar vista superior 

 

Fonte: autor. 

Figura 8: Vista por satélite Sítio Pejuaba 

 

 

Fonte: Google Earth 
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Figura 9: Vista por street view do Sítio Pejuaba 

 

Fonte: Google Earth. 

 

4.1.1 CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE SECAGEM 

 

A câmara de secagem foi dimensionada de forma a ficar em um local protegido, com 

atenção a ergonomia do operador do equipamento, bem como a qualidade que será atendida 

ao produto gerado através do equipamento. Assim diferentemente dos secadores operados 

com energia solar, este fica protegido das intempéries do ambiente, o que traz outra forma de 

inovação ao equipamento. 

A câmara (figura 10) tem isolamento de 7cm de mistura de poliuretano A com 

poliuretano B e abertura na região inferior para entrada do fluido e abertura superior para 

saída do fluido úmido (ANEXOS B). O mezanino foi feito com cantoneiras de aço ( ANEXO 

C). 
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Figura 10 : Câmara de secagem 

 

 

 

Fonte : autor 

A porta (ANEXO D) teve isolamento de 7 cm de mistura de poliuretano A com 

poliuretano B, é constituída de aço inox e tem duplo isolamento de vidro (ANEXO E) 

temperado de dimensões 472mm x 711mm x 3mm , o mesmo usado no coletor solar.  

A câmara possui 8 bandejas de aço inox (figura 11) que foram dimensionadas de 

forma a receber 1 kg de material úmido.  
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Figura 11 : Bandejas aço inox 

 

Fonte : autor 

Figura 12: frutas secas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte : autor 
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4.2 DIMENSIONAMENTO FOTOVOLTAICO 

4.2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Um sistema fotovoltaico é um conjunto de dispositivos e equipamentos responsáveis 

por fazer a conversão da energia incidente do Sol em energia elétrica pronta para uso. 

Os componentes de um sistema fotovoltaico podem variar dependendo da aplicação e 

das características das cargas a serem alimentadas. Os principais componentes para sistemas 

FV conectados à rede elétrica são: arranjo fotovoltaico – módulo ou conjunto de módulos 

que geram energia elétrica em corrente contínua - e inversores.  

Os inversores são responsáveis por: 

 Realizar conversão da corrente contínua fornecida pelo arranjo fotovoltaico em 

corrente alternada, quando demandado pela carga; 

 Manter a sincronia com a rede elétrica em um sistema conectado à rede; 

 Fazer o reconhecimento de defeitos internos à instalação; 

 Proteger o sistema de sobretensão e sobrecorrente; 

 Realizar o ajuste contínuo do ponto de máxima potência em função da temperatura e 

irradiação; 

 Fazer a adequação do comportamento dinâmico da geração em resposta às 

necessidades específicas da rede elétrica ou da carga. 

Nos sistemas conectados à rede, o arranjo fotovoltaico é ligado diretamente à rede 

elétrica, sem unidade de armazenamento, por meio de inversores, que devem atender 

requisitos de qualidade e segurança de modo a não degradar a qualidade do sistema elétrico 

conectado. 

 A regulação não permite a operação ilhada desses sistemas, ou seja, em caso de falta 

de energia na rede, o sistema fotovoltaico deixa de funcionar (CEPEL-CRESESB, 2014).             

 A utilização da geração fotovoltaica tem crescido em todo o mundo, movida pelas 

metas de desenvolvimento sustentável e pela diminuição dos custos dos equipamentos 

envolvidos neste tipo de geração, apresentando um balanço positivo entre as vantagens e as 

desvantagens da sua utilização. O gráfico 1 apresenta a redução de custo da tecnologia de 

fabricação da célula fotovoltaica unitária.  
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                     Gráfico 1: Declínio do custo de células fotovoltaicas. 

 Como vantagens da tecnologia FV, pode-se citar: 

 a) é fonte de energia limpa, renovável e inesgotável, com impactos ambientais 

reduzidos, não havendo emissão de poluentes; 

 b) os módulos fotovoltaicos são de fácil instalação e se adequam a locais de difícil 

acesso, pois a sua instalação em pequena escala não obriga a um enorme investimento em 

linhas de transmissão; 

c) modularidade, podendo ser utilizada em aplicações tanto de baixa como de alta 

potência; 

 d) os módulos e os demais equipamentos envolvidos possuem baixa necessidade de 

manutenção; 

e)  a vida útil dos módulos geralmente é de 25 anos, podendo superar os 30 anos 

(SolarThermic, 2016); 

 f) a variabilidade intra-anual, em relação à média de longo prazo, da fonte de energia 

é menor do que a observada em outras formas de geração, como a hidroelétrica e a eólica, 

reduzindo as incertezas quanto à disponibilidade energética da fonte (EPE, 2012). 

  Entre as desvantagens desse tipo de geração, tem-se que:  

a) a captação da energia incidente depende de fatores como tempo, clima e orientação 

do módulo em relação ao Sol, com redução da geração em dias chuvosos e nublados e não 
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aproveitamento da fonte de energia no período noturno; 

 b) o custo de compra e instalação dos equipamentos envolvidos ainda é elevado, pois 

necessita de tecnologia bastante específica para fabricação, apesar da tecnologia ter evoluído 

nos últimos anos; 

 c) a eficiência das células fotovoltaicas é baixa, atualmente atingindo valores 

máximos de 16,5% a nível industrial (CRESESB, 2014). 

 d) sistemas isolados (off-grid) requerem dispositivos para armazenamento, o que 

eleva os custos do sistema. 

 e) a obtenção do silício grau solar, utilizado nas células fotovoltaicas, requer 

acentuado gasto de energia. 

 Os impactos ambientais para a produção das células fotovoltaicas estão relacionados 

aos meios físico e biótico.  

Durante a extração do silício, o impacto sobre o meio biótico se dá com a degradação 

visual da paisagem. Já sobre o meio físico, são apontados: poluição da água pela mineração, 

desmonte de maciços rochosos e terrosos compactados e emissão de poeiras e gases devido a 

perfuração de rochas.  Sobre o meio socioeconômico também há impactos, como os ruídos e 

vibrações devido ao desmonte de material consolidado.  

Na metalurgia do silício, o impacto sobre o meio físico é o alto consumo energético 

para a produção e a emissão de pó sílica formado como um subproduto do processo de 

fundição. 

 No processo de purificação do silício, o impacto sobre o meio físico está ligado à 

emissão de hexafluoreto de enxofre, usado para limpar reatores, que é um potente gás de 

efeito estufa, além de chuva ácida. O tetracloreto de silício, uma substância extremamente 

tóxica que reage violentamente com a água, podendo causar queimaduras na pele, problemas 

no sistema respiratório e irritação dos olhos, causando impactos socioeconômicos.  Além 

destes, outros impactos relacionados ao uso de outros produtos químicos corrosivos (ácido 

clorídrico, sulfúrico, nítrico e fluorídrico) utilizados para remover as impurezas e materiais 

de limpeza de semicondutores. 

Na montagem de placas, há impactos sobre o meio físico, devido ao uso de materiais 

como o chumbo usado para fiação e algumas pastas de impressão, e também o uso de prata e 

o alumínio para fazer os contatos elétricos da célula.  
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Cerca de 90% das células solares disponíveis no mercado atualmente são à base de 

sílicio , dos  tipos  mono  e  policristalino. Apresentam eficiências máximas entre 16,5% e 

21%, para as células de silício policristalino e monocristalino, respectivamente. Os 

fabricantes garantem que os painéis operem com eficiências de até 80% em 25 anos.  Porém, 

costumam operar por cerca de 30 anos com eficiências aceitáveis. 

 As variações de irradiância solar incidente e da temperatura ambiente afetam a 

temperatura de operação das células fotovoltaicas que compõem os módulos fotovoltaicos. O 

aumento da irradiância e/ou da temperatura ambiente produz um aumento da temperatura da 

célula e, consequentemente, tende a reduzir a sua eficiência. Isso se deve ao fato de que a 

tensão da célula diminui significativamente com o aumento de temperatura, enquanto que 

sua corrente sofre uma elevação muito pequena, quase desprezível, como mostra a figura 

abaixo (CEPEL-CRESESB 2014).  

 

Gráfico 2: Influencia da temperatura da célula fotovoltaica na curva I-V (para uma 

irradiância de 1000 W/m2). Fonte: CRESESB, 2014. 

Comparando os coeficientes de perda de eficiência por temperatura para os painéis de 

silício mono e policristalino, representados no Gráfico 2 têm-se valores em torno de -

0,45 %/°C   e   -0,38   %/°C, respectivamente.   Estes   valores   correspondem   às   

características   de temperatura para os painéis de silício monocristalino da americana 

SunEdson e para os de silício policristalinos da fabricante espanhola Atersa (SunEdson). 
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4.2.2 PROJETO FOTOVOLTAICO 

O projeto foi dimensionado com a utilização do software PVSYST versão 6.42 de 

acordo com a potência necessária a utilização dos equipamentos, que consistem em 10 

coolers totalizando 80 W e uma resistência elétrica de totalizando 500 W, para um sistema 

off grid.  

A obtenção dos dados do local a ser instalado o sistema off grid foram pelos dados 

meteorológicos da NASA o qual já acompanha o PVSYST. 

Assim os dados obtidos para a cidade de Ibiapina-Ceará foram: 

 Latitude = 3,82° S; 

 Longitude = 40,9° W; 

 Altitude = 885 metros; 

 Albedo = 0,20. 

O local de instalação prevê, para uma melhor eficiência, a inclinação dos módulos em 

8 graus, porém é aplicável uma inclinação mínima de 10 graus pela autolimpeza dos 

módulos com a chuva, evitando assim um acúmulo de água na parte inferior dos módulos, 

prevenindo uma possível infiltração da água no polímero que reveste as células de silício que 

pode ocasionar perdas de eficiência no sistema.  

Utilizando a potência requisitada por um período de 8 a 9 horas, período de secagem 

de algumas frutas, foram necessários 2 painéis (FIGURA 12) de 265 Wp da marca Canadian 

Solar Inc. ligados em série com corrente de 17 A (amperes), como podemos observar no 

datasheet do produto (ANEXO F ).  

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Figura 12 – Painéis Canadian Solar 265 Wp 

 

Fonte: autor. 

Os coolers utilizam corrente contínua para seu funcionamento, e a resistência utiliza 

corrente alternada sendo necessário o uso de um micro inversor e uma bateria de 12 V e 200 

Ah. (FIGURA 13) 

Figura 13 – sistema elétrico ( inversor, controlador de carga, bateria, string box ) 

 

Fonte: autor. 
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E com o uso da bateria foi necessário também a utilização de um controlador de 

carga para que as oscilações de energia, visto que a energia do sol não é estável. 

As informações sobre radiação e perdas adotadas pelo PVSYST podem ser vistas de 

forma mais minuciosa a partir do relatório gerado pelo software (ANEXO G). 

Foi feito também os cálculos de cabeamento para evitar o máximo as perdas e em 

seguida foi feito o projeto elétrico com o diagrama unifilar (ANEXO H). 

 

4.3 SIMULAÇÃO E RESULTADOS 

 

As simulações foram realizadas pelo software SOLIDWORK na sua extensão de 

simulação de fluidos, onde simulamos o comportamento da temperatura ao longo de todo o 

secador , desde a entrada no coletor até a saída de ar úmido na câmara de secagem. 

A figura 14 apresenta em escala de cores a temperatura na entrada do coletor caso o 

fluido passasse de forma retilínea até a saída do coletor. 

Figura 14 – Fluxo retilíneo do fluido no coletor solar. 

 

Fonte: autor. 

 

A figura 15 mostra o comportamento da temperatura do fluido ao passar por todas as 

chicanas, onde pode ser observado a temperatura na entrada de 20,4 °C e na saída de 88 °C. 
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Figura 15- Temperatura do fluido na presença de chicanas 

 

Fonte: autor. 

A figura 16 mostra o fluxo  do ar quente que passa pelas bandejas na câmara de 

secagem. É possível visualizar uma maior velocidade do fluido na entrada da 

câmara pois é uma região mais afunilada assemelhando-se a um tubo de pitot. 

Figura 16 - Fluxo  do ar quente que passa pelas bandejas na câmara de secagem. 

Fonte: autor. 
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A figura 17, mostra detalhadamente a troca de calor do fluido com a resistência 

elétrica e as esferas de alumina que armazenam de forma mais eficiente o calor, podendo 

esse ter uma taxa de transferência de calor maior. 

Figura 17 – Troca de calor com resistência elétrica 

 

Fonte: autor. 

A coleta de dados foi realizada no dia 28/01/2017, com início às 8:30h da manhã até as 

15:30h no Sítio Pejuaba no município de Ibiapina-CE. Então nesse dia o período da manhã o 

céu estava nublado e foi realizado medições de temperaturas do ar na entrada do coletor, na 

saída do coletor e na superfície do vidro e medições de radiação com uso de um radiômetro.  

Somente as 11:30h o céu ficou sem nuvens e a radiação solar medida ultrapassou de 

2000W/m².  
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Tabela 2-Temperatura e radiação aferidas no equipamento 

Hora Radiação 

(W/m²) 

Temperatura 

do Painel FV 

(°C) 

Temperatura no 

Vidro do Coletor 

(°C) 

Temperatura 

na Entrada do 

Coletor (°C) 

Temperatura 

na Saída do 

Coletor (°C) 

8:30 371 28 25 19,8 25,8 

9:30 340 19,7 25 18,7 25 

10:30 1850 37 35 28 54 

11:30 1732 72 70 35 68 

12:30 1980 83 83 35 70 

13:30 1630 78 85 35 72 

14:30 1530 67 72 28 70 

15:30 1457 52 53 26 67,5 

Fonte: Autor 

Para os testes foram feitos mamão 916g, maçã 620g onde mantemos a temperatura na 

câmara de secagem entre 55°C e 65°C durante 9 horas, com cortes em forma de filete para 

que fosse reduzido o tempo de secagem. A pesagem das frutas após a secagem foi: 110g de 

maçã seca e 220g de mamão seco. 
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5 CONCLUSÃO 

Os objetivos do trabalho foram alcançados com a construção do secador foi realizada no 

período de 6 meses. Os testes foram realizados somente em um dia visto que o período 

disponível para realização era um período chuvoso, limitando assim os testes. Contudo, os 

resultados dos testes realizados foram próximos das simulações fluidodinâmicas feitas no 

software SOLIDWORK.  

As frutas maçã e mamão foram secas no dia 28/01/2017 durante 9 horas com temperatura 

controlada e suas perdas mássicas foram 82,2% para a maçã e 76% para o mamão, sendo 

satisfatória a secagem nesse período. Outras secagens foram realizadas de forma 

satisfatória para as frutas abacaxi, tomate, cenoura e manga. 

O desidratador solar, de forma geral, funcionou de forma satisfatória pelos recursos e 

tempo empregados, porém necessita de reformulações para que seja empregado em escala 

comercial.  
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Os conhecimentos obtidos através do desenvolvimento deste estudo podem ser 

consideravelmente ampliados através de um trabalho de pesquisa. A disponibilidade de 

maior quantidade de material viabilizaria diversos produtos no  setor  de  energias  

renováveis. 

  Eis as sugestões para trabalhos futuros: Pesquisas sobre formas de estruturas mais 

robustas e eficientes de troca de calor; pesquisas  sobre  sistemas  elétricos  e  formas  de  

fabricação  que  possam  baratear  os custos dos sistemas elétricos fotovoltaicos; pesquisas 

sobre como aumentar a produção de produtos de forma mais eficiente e com menor demanda 

energética possível . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

ANEXOS 

 ANEXO A -  PROJETO VIDRO COLETOR SOLAR 
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ANEXOS B – PEÇA EXTERNA 

  
 

 



38 
 

ANEXO B – PEÇA EXTERNA POSTERIOR 
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ANEXOS B – TAMPÃO MAIOR INFERIOR 
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ANEXO C – MESANINO 
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ANEXO D – PORTA 

 
 



42 
 

ANEXO E – VIDRO DA PORTA 
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ANEXO F – DATASHEET CANADIAN SOLAR 
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ANEXO G – RELATÓRIO GERADO PELO PVSYST 
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ANEXO H – DIAGRAMA UNIFILAR  

 
 


