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RESUMO

O objetivo do presente trabalho foi verificar os efeitos imediatos e 
latentes da secagem com altas temperaturas usando lenha como combustível, 
na qualidade química e tecnológica de grãos de milho. Foram utilizadas 
três temperaturas do ar de secagem: 60 ºC, 60/80 ºC e 80 ºC. As análises 
realizadas foram de: proteína bruta, extrato etéreo, acidez titulável, e 
análise tecnológica nos grãos.A análise estatística foi realizada com auxilio 
do Software SAS Enterprise Guide, versão 5.1. Com base nos resultados 
obtidos, concluiu-se que: 1. As temperaturas empregadas no processo de 
secagem não provocaram danos imediatos e latentes nos grãos de milho 
após nove meses de armazenamento; 2. Na secagem de grãos de milho, nas 
condições estudadas, a temperatura final da massa de grãos pode chegar a 
valores médios de 48 ºC sem interferir na qualidade e sem ocasionar perdas 
quantitativas e qualitativas, durante nove meses de estocagem.

 
Palavras-chave:Qualidade de grãos de milho, Secagem à alta temperatura,
Dano por calor, Armazenamento de milho.

INTRODUÇÃO

A secagem de grãos com uso de lenha como combustível, é a mais utilizada 
no Brasil, principalmente em função do seu baixo custo (Weber, 2005). Porém, 
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o controle da temperatura do ar de secagem é bem mais difícil com variações 
maiores e consequentemente, maiores riscos de danos nos grãos. 

Os danos nos grãos decorrentes de má secagem podem ocorrer logo 
após o processo de secagem, definido como danos imediatos, ou danos que 
se manifestarão ao longo do armazenamento, ditos danos latentes. A maior 
ou menor intensidade de dano está relacionada com a espécie e a cultivar e 
depende da interação entre a temperatura do ar de secagem e da umidade inicial 
do produto (Fleurat-Lessard, 2002).

Segundo Silva et al. (2008), grãos de milho que tenham como finalidade 
a obtenção de amido podem ser aquecidos até 55 ºC e se forem destinados 
á industria de ração podem chegar até 82 ºC sem comprometer a qualidade 
para a qual se destinam. Já para sementes de milho, a temperatura máxima da 
massa não deve ultrapassar os 44 ºC. Os mesmos autores afirmam que grãos de 
milho que são aquecidos acima de 60 ºC tem seu endosperma modificado, o que 
poderia afetar a taxa de extração de amido.

Os danos latentes, que são observados ao longo do armazenamento, são 
mensuráveis através da qualidade dos grãos. Os fatores que podem modificar a 
qualidade são a temperatura, umidade dos grãos, umidade relativa do ar, atmosfera 
de armazenamento, teor de grãos quebrados, teor de impurezas, presença de 
microrganismos, insetos, ácaros e tempo de armazenamento (Paraginski, 2013).

O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de grãos de 
milho submetidos à secagem com altas temperaturas, em secador do tipo coluna 
inteira tendo como combustível lenha e posteriormente armazenados durante 
nove meses.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na Estação Experimental Agronômica da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (EEA/UFRGS), no município de Eldorado do Sul – RS. 
Foram utilizados grãos de milho (ZeaMays) do Híbrido Pioneer Yieldgard 30K75Y.

 Os grãos foram colhidos com umidade de 30%, Foram previamente 
limpos em máquina de pré-limpeza, e posteriormente secos em secador do tipo 
operação em lote, intermitente, com fluxo de ar cruzado, com capacidade para 
12 sacos de 60kg.

 O fluxo de ar no secador era do tipo cruzado, com a massa de grãos sempre 
em constante movimento. A cada 40 segundos, 35 kg de grãos que estavam na 
câmara de secagem eram descarregados em elevador do tipo caneca, sendo 
transportados até o topo, na massa de grãos dentro do secador.
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 Foram utilizadas três temperaturas para secagem, sendo: T1= 60 °C, 
constante, T2 = 60 / 80 °C, ou seja, nas primeiras 4 horas de secagem a 
temperatura foi de 60 °C, no restante da operação de 80 °C e T3 = 80 °C, 
constante, para as temperaturas utilizadas ocorreu uma variação de até ± 5 °C. 
Para cada temperatura de secagem foram utilizados dois secadores com plena 
carga, ou seja, duas secagens, caracterizando duas repetições.

 O ar foi aquecido através da queima de lenha da espécie eucalipto, com 
diâmetro de até 20 cm, com umidade média de 32%.

 A temperatura do ar de entrada e saída do secador foi monitorada com 
termômetro de mercúrio localizado no próprio secador. A temperatura da massa 
de grãos foi medida com termômetro de mercúrio, em amostras coletadas na 
descarga do secador. Logo após a amostragem foi colocado o termômetro em 
contato com os grãos, para medir a temperatura da massa.Depois de terminado 
todas as secagens, os grãos referentes a cada temperatura de secagem foram 
homogeneizados e armazenados em sacarias com capacidade de 60 Kg, em 
local fechado, de alvenaria, com piso impermeável e sobre estruturas de madeira 
(paletes). O tempo de armazenamento foi de nove meses, e a cada trimestre 
foi coletado, com uso de calador, amostras para mensurar os parâmetros 
analisados. 

As análises químicas e tecnológicaforam realizadas nos Departamentos de 
Fitossanidade e Zootecnia da UFRGS. As análises realizadas foram as seguintes:

Análise de defeito dos grãos
Os grãos avariados (ardidos, chochos ou imaturos, fermentados, germinados, 

gessados e mofados), carunchados, matérias estranhas e impurezas e quebrados, 
foram determinados pela metodologia contida na instrução normativa nº 60, de 
22 de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011).

Proteína bruta 
O teor de proteína bruta foi obtido pelo método Kjeldahl, descrito pela 

A.A.C.C. (2000). Os resultados foram expressos em %, em base seca. 

Extrato etéreo ou gordura bruta 
A extração e a determinação do teor de extrato etéreo foram realizadas 

conforme o método A.O.C.S. (1996), com a utilização do aparelho Soxleht. Os 
resultados foram expressos em %, em base seca.

Acidez dos grãos
A quantificação de acidez dos grãos foi realizada através da titulação de 
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solução de hidróxido de sódio 0,01N, sobre o extrato etéreo em solução de 
éter/alcool na proporção de 2:1, previamente aquecido para dissolver a gordura 
contida nos frascosA.O.C.S. (1996).

O estudo foi conduzido de forma inteiramente casualizado, em esquema 
fatorial 3 (temperaturas de secagem) X 4 (tempos de armazenamento), com 
duas repetições para cada temperatura de secagem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 A média do tempo de secagem foi de 11,25; 10,0 e 8,0 horas, e da 
temperatura máxima que os grãos atingiram foi de 38,5; 44 e 48 ºC, para as 
temperaturas do ar de secagem de 60, 60/80, e 80 ºC, respectivamente. 

A média da umidade antes da secagem dos grãos foi de 28% e após a 
secagem de 13%.

A umidade dos grãos ao longo do armazenamento não teve variações 
significativas, ou seja, as condições do ambiente em que os grãos estavam 
armazenados permitiram que os mesmos permanecessem em equilíbrio 
higroscópico entre 12 e 13%.

No estudo da análise tecnológica foram observados os grãos ardidos, 
mofados, fermentados, germinados, carunchados, chochos/imaturos e gessados.

 Foi analisado estatisticamente o total de defeitos, os grãos quebrados 
e carunchados, os demais defeitos não foram analisados, devido à baixa 
ocorrência.

Na ANOVA foi verificada diferença significativa no número médio de 
avariados ao longo do tempo. Portanto, para verificar o comportamento ao 
longo do tempo foi realizada a análise de regressão. A regressão quadrática foi 
a que apresentou melhor ajuste (Figura 1). O aumento significativo ocorreu a 
partir do sexto mês de armazenamento (10 de dezembro), período em que o ar 
ambiente está mais quente e proporciona maior atividade dos microrganismos 
(fungos) e insetos. Ainda que a umidade dos grãos não tenha aumentando 
significativamente, as condições do ambiente propiciaram o desenvolvimento de 
fungos, a tal ponto que era possível ver mofo ou bolor em alguns grãos. Pode-
se observar o comportamento quadrático da variável grão carunchado nos três 
tratamentos na Figura 2. Aos nove meses os grãos foram classificados como 
fora de tipo devido ao aumento dos grãos avariados, dentre estes, os grãos 
mofados e fermentados. Este aumento no período final de armazenamento pode 
ter ocorrido em função do aumento da temperatura do ar ambiente, condições 
favoráveis para o desenvolvimento de fungos de armazenamento.
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Figura 1. Total de grãos de milho avariados(%) em função do tempo de armazenagem.

Figura 2. Percentual de grãos de milho carunchados em relação à temperatura de 
secagem dos grãos ao longo de nove meses de armazenamento.

Os grãos ao longo do armazenamento foram atacados por insetos da 
espécie Sithophiluszeamais, conhecido popularmente como caruncho, gorgulho 
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do milho. A maior severidade ocorreu do sexto mês para o nono mês, coincidindo 
o período de armazenamento com temperaturas mais elevadas. Antunes et al. 
(2011), ao estudar grãos de milho infestado com S. zeamais observaram valores 
de grãos carunchados de 9,77% aos 60 dias de armazenamento e aos 120 dias 
o percentual foi de 34,01%.

Não foi encontrada diferença significativa no teor de proteína bruta 
para o efeito simples da temperatura de secagem (P=0,4686) e do tempo de 
armazenamento (P=0,4998), bem como para a interação tempo x temperatura 
(P=0,9803).O teor de extrato etéreo não diferiu em função da temperatura de 
secagem (P=0,5022) e nem para a interação temperatura x tempo (P=0,4100). 
Simioni et al. (2007), observaram que as temperaturas 60, 85 e 110 ºC na 
secagem intermitente de aveia não provocaram diferença nos teores de extrato 
etéreo.As maiores diferenças encontradas pelos autores foram em função do 
tempo de armazenamento.A velocidade das alterações dos lipídios ou extrato 
etéreo depende da umidade, da temperatura e do tempo de armazenamento do 
milho (Biaggioni et al.,2005).

Nos resultados de acidez, expressos em % de ácido oléico, foi observada 
tendência de aumento significativo linear em todos os tratamentos ao longo do 
tempo. Ocorreu uma variação significativa para a interação tempo x temperatura 
(P=0,0084). Pode-se observar as retas ajustadas com as equações de regressão 
linear para cada uma das temperaturas de secagem ao longo dos seis meses de 
estocagem na Figura 3.

Figura 3. Acidez, expressa em % de ácido oleico, durante seis meses de 
armazenamento de grãos de milho, secos com temperaturas de 60, 60/80 e 80 °C.
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Deliberali et al. (2010), verificaram aumento de acidez em grãos de aveia 
quando submetidos ao processo de secagem estacionário em relação a secagem 
intermitente. Os autores atribuíram o maior tempo de exposição ao calor como 
causa principal para este aumento. O que pode ser observado neste experimento 
quando comparamos os resultados finais de acidez entre as temperaturas, ou 
seja, na secagem em temperatura de 60 ºC a acidez foi maior que nos demais 
tratamentos, em função de um maior tempo de exposição.

Portanto, é possível secar grãos de milho com temperaturas de 60, 60/80 e 
80ºC no ar de secagem, em que a máxima temperatura dos grãos não ultrapasse 
a média de 48 ºC, sem afetar a qualidade dos mesmos. A incidência de grãos 
fermentados, em grãos de milho com umidade de 13%, após seis meses de 
armazenamento, foi relacionada ao aumento da temperatura ambiente.
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