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INTRODUÇÃO
Na tendência de maior produção de alimentos no Brasil e no mundo, há uma crescente

preocupação com as perdas e o desperdício de alimentos, sendo o desenvolvimento de tecnologias de

aproveitamento, especialmente as alternativas e sustentáveis como a secagem solar, de grande

interesse social, ambiental e econômico. Nesse contexto, optou-se pela tecnologia social, cujo conceito

vem do conjunto de técnicas sustentáveis e metodologias mediadoras entre as demandas sociais e

suas possíveis respostas, sempre considerando os conhecimentos e a participação dos grupos locais

envolvidos (ITS, 2007). A secagem permite o processamento de alimentos, como as especiarias, da

forma in natura para produtos estáveis, minimizando as perdas de alimentos e promovendo um

desenvolvimento socioambientalmente sustentável e seguro, além de um destino alternativo e

comercializável. O uso das especiarias na panificação é amplo e com propriedades benéficas como na

redução de sal, nas atividades antioxidantes e bactericidas (GOMES, 2012).

Este projeto teve como objetivos: avaliar as potencialidades e limitações de tecnologias sociais

de processamento de alimentos; realizar o dimensionamento e a construção do secador solar para

secagem de especiarias; avaliar as especiarias após secagem; elaborar pães artesanais adicionando

as especiarias e avaliá-los quanto à sua qualidade tecnológica.

METODOLOGIA
O estudo de tecnologias sociais para o processamento de alimentos foi realizado através de

buscas de dissertações e teses em bibliotecas digitais, e projetos do banco de dados de tecnologias

sociais da Fundação Banco do Brasil (FBB), selecionando-se a ferramenta de quebra de babaçu (FBB)

e o secador solar (SANCHES, 2018) que foram avaliados de acordo com os princípios da TS (ITS,

2007).
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A construção do secador solar (Figura 1) foi

realizada pela empresa Polinox Campinas, em aço

inoxidável (304 chapa com 1 mm de espessura), com

medidas de acordo com Di Domenico (2019). As

dimensões internas da câmara de secagem são: 1150 x

850 x 425 mm (comprimento x largura x profundidade),

com pés articulados; inclinação de 15°, três aberturas

na parte superior (100 x 100 mm), de entrada e de

saída de ar (300 x 100 mm). Essa etapa foi possível

devido ao financiamento do projeto “Fibras e Amidos de

tubérculos ainda não comercializados industrialmente”

pela Fundação Cargill.

Para a secagem, foram utilizadas as seguintes

matérias-primas: manjericão e alecrim, adquiridas no

grupo de consumo do Coletivo de Produtoras do

pré-assentamento Elizabeth Teixeira (Limeira - SP);

hibisco, capim-cidreira, gengibre, ora-pro-nobis, do centro cultural Casa do Pavão (Campinas); e

peixinho, manjericão, alecrim, erva baleeira, do Espaço Mandala, o projeto original Horto de Plantas

Medicinais  da Unicamp.

Durante o processo de secagem, a umidade relativa do ar e as temperaturas aferidas com

termohigrômetros. O fim do processo foi indicado com umidade inferior a 6%, aferida por balança

infravermelho (105ºC por 10 minutos).

Selecionou-se o gengibre e mix de ervas (manjericão e alecrim) (Figura 2) para aplicação em

pães artesanais. Produziram-se, em triplicata, pães com a formulação de pão francês (600g) da

Panificadora Britânia Multipane, com adição de 0,5% das especiarias escolhidas, resultando nos

seguintes pães: padrão, com gengibre e com mix de ervas.

Foram realizadas as seguintes avaliações nos

pães: perda de água durante processamento, volume

específico pelo método de deslocamento de

sementes de painço, umidade de acordo com o

método 925.09 AOAC (2010), atividade de água

através do equipamento Aqualab (4TEV), firmeza do

miolo em texturômetro (TA.XT stable micro systems)

de acordo com o método AACC 74-09 (n>10), e cor

do miolo, colorímetro (Miniscan XE PLUS

HUNTERLAB®), pelo sistema CIELab. Foi realizada a comparação de médias através do teste de

Scott-Knott, através do software SISVAR com nível de significância de 5%.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Instituto de Tecnologia Social (ITS) indica 4 dimensões que foram utilizadas para avaliar os

projetos escolhidos, sendo elas: conhecimento, ciência, tecnologia; participação, cidadania e

democracia; educação; relevância social.

Destacam-se como potencialidades dos projetos: o desenvolvimento das tecnologias sociais

são adaptadas à produção de pequenos produtores; apresentam-se como alternativas de

processamento de alimentos; estão relacionadas aos desperdícios de alimentos; estão ligadas aos

interesses de comunidades agrícolas; podem ser desenvolvidas e utilizadas facilmente; podem atender

às exigências sanitárias. Os limites destacados são: a não participação e aquisição coletiva de

tecnologias pelo grupo, não havendo um envolvimento ativo de pessoas e participação dialógica desde

o desenvolvimento de protótipos até testes de validação; os materiais utilizados de alto custo para

pequenos produtores; a não realização oficinas que promovam um processo dialógico e participativo.

O equipamento de secagem solar escolhido é de secagem natural passiva, com circulação

natural de ar, sendo de exposição indireta em períodos diurnos, evitando a incidência de radiação UV

que desencadeia processos oxidativos em compostos bioativos, e por possuir aberturas para

circulação interna de ar e um sistema de aquecimento e ventilação natural (menor custo e impacto

ambiental quando comparado ao uso de ar forçado). Alguns dos chás e especiarias podem ser

observados nas grades do secador na Figura 3.

O equipamento construído segue as

especificações sanitárias para equipamentos de

processamento de alimentos RDC 216 (BRASIL,

2004). Nas secagens realizadas, manteve-se em

média 8h de exposição solar, sendo variável de

acordo com a previsão do tempo local (Campinas,

abril - junho de 2022), os resultados médios estão

apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Dados de temperaturas médias e máximas, e umidades internas do secador solar durante

processo de secagem

Meses
Temperatura média (máxima)

(ºC)
Temperatura média (máxima)

(ºC) Umidade
mínima

(%)

Umidade
máxima

(%)Entrada Saída

Abril a
Junho 33,41 (40,5) 34,67 (46,0) 20 59

Baseando-se nos estudos de Sanches (2018) e no modelo de Di Domenico (2019), a

temperatura média interna do secador foi um abaixo do esperado (em torno de 50-60ºC), sendo a

amplitude entre os valores da temperatura no interior e exterior pouco expressivas para secagens de
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apenas 1 dia. Contudo, pôde-se notar a diferença na umidade relativa ao longo do dia, que apresentou

variações de 20 a 59 %UR, com média de 35 %UR em diferentes dias, o que favoreceu o processo de

secagem. Para certas matérias-primas mais úmidas e dias menos ensolarados ou chuvosos, foi

necessário o suporte de estufa convencional (35ºC) a fim de se realizar uma secagem mais completa e

constante, além de evitar a perda do produto.

Entre as possíveis sugestões de melhoria e futuros testes, a adoção de um local fixo e seguro

para manter o secador em pleno funcionamento sob ventilação natural e exposição externa seria

interessante, visto que o equipamento foi utilizado apenas durante o dia e necessitava ser deslocado

ao local de secagem toda vez que era colocado em atividade. Uma coloração mais escura e/ou

absorvente do material para aumentar o calor interno e junto a isso, a adoção de material isolante em

torno do equipamento mantendo o interior com maior temperatura e consequentemente, melhora-se a

eficiência da secagem.

Dentre as especiarias secas, verificou-se que a perda de água foi em média 30% para o

gengibre e 60% para o mix de ervas. Na Tabela 2, pode-se observar os resultados das análises

realizadas.

Tabela 2. Resultados das análises tecnológicas dos pães artesanais: padrão (PP), com gengibre (PG)

e com mix de ervas (PE)¹

Amostras PP PG PE

Volume específico (mL/g) 3,09 0,03ns± 3,34 0,36ns± 3,41 0,60ns±

Umidade (%) 34,00 2,13ns± 32,80 2,52ns± 33,95 1,81ns±

Atividade de água (Aw)² 0,94 0,00a± 0,94 0,00a± 0,93 0,00b±

Firmeza (g) 248,37 60,21ns± 253,64 73,06ns± 282,6 15,27ns±

Cor do miolo

L* 45,05 13,93a± 67,14 1,26b± 72,53 1,914a±

a* 16,8 2,17a± 3,5 0,40b± 1,06 0,40c±

b* 29,1 2,73a± 23,11 0,81b± 18,84 0,81c±
¹ Os resultados analíticos correspondem à média de no mínimo três determinações ± desvio-padrão.

² Análise realizada a temperatura média = 24,9ºC.

Durante os processamentos foi observado que os pães que passaram por um período maior de

descanso para iniciar a produção apresentaram volumes maiores, porém não houve diferença

significativa dos volumes específicos dos pães. Quanto à umidade, também não houve diferença

significativa, como foi observado nos estudos de Gomes (2012).

Os pães apresentam Aw > 0,90, sendo passíveis de contaminação de bolores e leveduras, ou

seja, trata-se de produtos de consumo imediato. Com a adição das especiarias, observa-se que não
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houve diferença significativa na firmeza do miolo, mostrando a possibilidade do uso de especiarias

sem alteração da textura do pão, que apresentou comportamento misto, como Gomes (2012) avaliou.

Avaliando-se os resultados de cor para o miolo dos pães as diferenças estão relacionadas

principalmente pela adição das especiarias alterando os valores de a* e b* devido suas cores (Figura

2). Também no estudo de Gomes (2012), pode-se notar uma tendência de boa aceitação no consumo

de pães com especiarias com menor teor de sódio na formulação, sendo uma estratégia de interesse

no campo nutricional sem alteração sensorial e tecnológica do pão.

CONCLUSÕES
O projeto espera mostrar a possibilidade do secador solar ser uma ferramenta que atende de

forma simples e rápida a demanda para se evitar o desperdício, acreditando-se que melhorias podem

ser testadas para aumentar sua eficiência. Esta e outras tecnologias desenvolvidas junto a

comunidades interessadas e participativas em sua produção e aplicação (Tecnologia Social), aumenta

seu potencial de sustentabilidade socioambiental. A produção de pães artesanais com especiarias

secas mostrou-se tecnologicamente viável, além de sua adição de sabor, ser uma forma de

aproveitamento de sobras e alternativa de agregação de valor aos pães.
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