
MANUAL DE INSTRUÇÕES 
Termo de Garantia 

DESIDRATADOR E DEFUMADOR 

Este é um produto da METALÚRGICA LISBOA, 

empresa que se preocupa com a qualidade de seus 

produtos e com a segurança dos usuários. Parabéns 

pela escolha. Leia atentamente as recomendações 

e instruções a seguir para obter o máximo de 

proveito do produto. Este manual está disponível no 

site www.metalurgicalisboa.com.br. 

CARACTERÍSTICAS 

A – O desidratador poderá funcionar a gás ou 

energia elétrica. 

B – Para desidratar utilizando gás é necessário 

retirar o módulo elétrico.  

C – O equipamento pode ser fornecido como, 

desidratador, defumador ou ambos, desidratador e 

defumador no mesmo produto para ser utilizado de 

forma alternada. 

D – Dimensões, 60x63x225 cm, sendo 

comprimento, largura e altura.  

E – Estrutura em metalon pintado ou aço inox. 

F – Revestimento em chapa galvanizada ou em aço 

inox. 

G – Para o desidratador acompanham 8 bandejas 

com moldura em inox e tela de alumínio. 

H – Para o desidratador, módulo elétrico com 

1,3kw/h.127v ou 220v. 

I – Para desidratador, queimador a gás com 

consumo de aproximadamente 0,2 kg/h. 

J – Para defumador, caixa para queima de 

serragem. 

L – Para ambos, termômetro na porta superior. 

M – Para ambos, visor na porta inferior. 

N – Para ambos, regulador de exaustão tipo 

gaveta. 

O – Para ambos, isolamento térmico em fibra 

cerâmica opcional. 

P – Para ambos, espuma de vedação nas portas. 

Q – Para defumador, quatro ganchos em inox. 

 

INSTRUÇÕES GERAIS DE USO 

Este produto é indicado para desidratar, frutas, 

legumes, tubérculos, cogumelos, verduras e outros. 

Para defumar, carnes, peixes, linguiças e outros. 

A secagem de carne ao sol, a salga e a fermentação, 

são métodos muito antigos de conservação de 

alimentos. Para fazer uma boa defumação de 

alimentos proceda como indicado a seguir: 

Colocar serragem fina na caixa metálica, ao encher 

a caixa com serragem deixar um túnel em forma de 

“L” utilizando duas garrafas, colocando uma no furo 

existente na frente da caixa e a outra de pé no centro 

da caixa. A serragem utilizada deve ser fina, do tipo 

pó de serra facilmente encontradas em carpintarias, 

obtidas de madeiras duras secas e não resinosas, 

como eucalipto, ipê e cerejeira. A escolha da 

serragem é muito importante pois da sua queima 

depende o sabor do produto a ser defumado. A 

serragem antes de ser colocada na caixa deve ser 

umedecida com água para ajudar a formar o túnel, 

após posicionar as garrafas conforme ilustração 

abaixo, encher a caixa com a serragem umedecida 

e pressionar para modelar o túnel, após retire as 

garrafas com cuidado. 

 

 

 

Iniciar o processo de queima da serragem no túnel 

utilizando brasas ou álcool, colocar a caixa dentro do 

defumador fechando as portas e o regulador de 

exaustão. 

Manter a fumaça e o calor constantes (75°C 

aproximadamente), o tempo de defumação varia de 

acordo com o produto a ser defumado e seu 

tamanho, quanto maior mais tempo. O produto 

estará pronto quando apresentar uma cor 

avermelhada com cheiro e aspecto agradáveis. 

O tempo médio de defumação varia de 3 a 6 horas, 

dependendo do produto a ser defumado. 

Para desidratar, espalhar os produtos cortados nas 

bandejas com tela e ligar o queimador de gás ou o 

sistema elétrico.  

Dependendo dos produtos a desidratação se faz em 

média entre 8 e 16 horas, a temperatura deve variar 

entre 50°C e 70°C. 

Parte das indicações deste manual foram colhidas 

em material da Universidade Federal de Viçosa. 

Nunca operar o equipamento com temperatura 

interna acima de 90°C, esta ação irá resultar em 

danos em peças de acabamento e vedação das 

portas. 

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA 

O equipamento deve ser colocado em superfície 

nivelada. 

Antes de utilizar o módulo elétrico verificar e tensão 

correta para uso. 

Antes de utilizar o queimador a gás verificar se 

existem vazamentos nas conexões de alimentação. 

Sempre retirar o módulo elétrico quando for utilizar 

o queimador a gás. 

Observar que a parte inferior do equipamento sofre 

aquecimento devido as fontes de calor estarem 

localizadas na parte de baixo do produto, mesmo 

para equipamentos que possuam isolamento 

térmico utilizar luvas de proteção para evitar 

possíveis queimaduras. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Limpe o equipamento em sua parte externa após a 

utilização com sabão neutro, pano macio e seque 

com pano seco e limpo. 

A parte interna é recomendado que seja limpo com 

algum desengraxante de preferência biodegradável 

para retirar o excesso de gordura dos alimentos 

defumados. 

Para os equipamentos que possuam isolamento 

térmico e estrutura em metalon pintado, se faz 

necessário alguns cuidados, com excesso de água 

na limpeza para que não ocorra o a absorção de 

água pelo componente de isolação e também a 

oxidação precoce da estrutura. 

Atenção! Não use palha de aço ou outros abrasivos 

para limpeza. 

Para os equipamentos em aço inoxidável, pela ação 

do calor e o tempo a superfície do aço pode mudar 

de cor, é uma reação normal quando o aço inox é 

submetido a temperaturas mais altas por longos 

períodos. 

 

TERMO DE GARANTIA 

Este produto será garantido pela METALÚRGICA 

LISBOA, pelo prazo de 90 dias, já incluso a garantia 

legal de 30 dias, a partir da data de emissão da Nota 

Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de 

fabricação ou de peças. 

A Nota fiscal de compra deste produto é parte 

integrante da presente garantia. Sua primeira via 

deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do 

uso da garantia.  

Os consertos em garantia somente poderão ser 

efetuados pela Metalúrgica Lisboa ou por um 

Prestador de Serviço autorizado. Entre em contato 

através do telefone 31 3621 2931 para as devidas 

orientações. 

A Metalúrgica Lisboa definirá peças e reparos 

necessários, mediante avaliação e que correrão sem 

custo para o consumidor, durante o período de 

garantia. 

Esta garantia não cobre danos causados por: 

1 – Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em 

consequência de acidentes fora das dependências de 

nossa empresa decorrentes de transporte, fenômenos da 

natureza, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com 

as recomendações deste manual. 

2 – Modificação de qualquer natureza por parte do 

proprietário do equipamento sendo estruturais ou de 

componentes. 

3 – Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou 

consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas. 

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota 

Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o 

detalhadamente. 

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui 

descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso. 

  

METALÚRGICA LISBOA, 
Rua São Paulo, 229, 

Bairro Célvia, Vespasiano- MG, 
CEP: 33.200-000  -  Fone: 31 3621 2931 

www. metalurgicalisboa.com.br 
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