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A banana é uma fruta de elevado valor nutricional, com uma boa fonte 
energética, possuindo alto teor de carboidratos, amido e açúcares. Contém 
ainda teores consideráveis de vitamina A, B1 (tiamina), B2 (riboflavina) e C, 
além de sais minerais como potássio, fósforo, cálcio, sódio e magnésio. 
Aproximadamente 30% da banana produzida no país perdem-se somente na 
fase pós-colheita, sendo um produto altamente perecível, pois apresenta em 
sua composição cerca de 70% de água livre. Isso justifica a busca por novas 
tecnologias para conservação dessa fruta, mantendo seus nutrientes até o 
consumidor final. O objetivo deste trabalho foi realizar secagens em estufa a 
105 °C, de amostras de banana-maçã de diferentes espessuras, analisar a 
influência da temperatura sobre a perda de umidade, análise gráfica e definição 
do tempo médio de secagem, para projeção a nível industrial. Sendo assim, ao 
submeter as amostras a 105 °C pelo período de 6 horas, foi removido das 
amostras de 5 mm 71,58% de umidade e das de 10 mm 67,68%. Podemos 
perceber que a taxa de secagem diminui com o aumento da espessura, e para 
as amostras de 5 mm, a velocidade de secagem é maior. Isso está relacionado 
com o processo de difusão que ocorre do interior da amostra para sua 
superfície e o fato da taxa de secagem ser inversamente proporcional ao 
aumento da espessura, pode estar relacionado à resistência encontrada pela 
umidade ao migrar do meio para a extremidade da amostra. Após a análise 
gráfica, pode-se notar que em ambos há um período de estabilidade da curva, 
ou seja, a umidade removida a partir desse tempo é mínima. Para a espessura 
de 5 mm, o tempo de equilíbrio é t = 4 h, e para a espessura de 10 mm, t = 5 h. 

Isso mostra que em escala industrial, continuar o processo de desidratação 
após esse tempo de equilíbrio, seria um gasto desnecessário de energia e 
dinheiro, já que a quantidade de água removida nesse período é mínima. 
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