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RESUMO

Objetivando estudar os efeitos da umidade e da temperatura de 
armazenamento sobre a qualidade dos grãos de soja, bem como possíveis 
alterações na fração lipídica. Grãos de soja foram armazenados em câmaras 
com temperaturas de 8, 13, 18, 23 e 28ºC e com umidades referenciais 12 e 
16%. Amostras foram retiradas ao longo dos seis meses de armazenamento para 
avaliação dos índices de acidez e peróxidos e percentual de ácido linolênico. 
Conclui-se que a oxidação da fração lipídica, influenciada diretamente pela 
umidade e pela temperatura de armazenamento, é mais acentuada após o quarto 
mês. A redução da temperatura no armazenamento permite a conservação dos 
grãos de soja quanto aos parâmetros índices de peróxidos e acidez, assim como 
a preservação no ácido linolênico. 
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INTRODUÇÃO

Durante a pós-colheita, a maior parte dos grãos de cereais e leguminosas 
passa por uma série de etapas como secagem, armazenagem e, finalmente, 
processamento. Muitas destas operações podem reduzir a qualidade dos produtos 
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e comprometer sua posterior conservação. O conhecimento das características 
físicas e químicas dos grãos pode auxiliar a minimizar esses problemas, através 
de manejo adequado. O crescimento no consumo de derivados de soja, bem como 
a exigência de qualidade pelo consumidor justifica a importância da realização 
de estudos sobre secagem e armazenagem de grãos, na busca da oferta de um 
produto de alto valor comercial, com as características originais preservadas 
(LASSERAN, 1981; ELIAS, 2008).

Diversas mudanças podem ocorrer na qualidade dos grãos a partir da colheita 
através do transporte, manejo, secagem e armazenamento. Mudanças químicas 
ocorrem especialmente no armazenamento e são grandemente influenciadas 
pela umidade, condições físicas dos grãos e pelas condições atmosféricas 
como a composição, temperatura, umidade relativa e presença de luz. A ação 
destes fatores influencia na acidez do óleo, atividade enzimática, cor e vitaminas. 
Os grãos armazenados continuam o processo de respiração gerando calor, 
portanto, as condições de aeração devem ser observadas para evitar o aumento 
da temperatura. Em especial, a umidade e a temperatura dos grãos influenciam 
diretamente no crescimento e desenvolvimento de insetos e microrganismos, 
que podem comprometer a qualidade final do produto (ELIAS, 2008).

A fração lipídica é a mais propícia a degradação durante o tempo de 
armazenamento. A ação das enzimas presentes no próprio grão aumenta a taxa 
de oxidação contribuindo para o rompimento das ligações ésteres dos glicerídeos 
neutros, aumentando o teor de ácidos graxos livres. Outro fator que interfere na 
oxidação é a integridade física dos grãos, pois ela acelera o processo hidrolítico 
através do contato das enzimas com a matéria graxa (PUZZI, 2000).

O estudo objetivou avaliar efeitos da umidade e da redução na temperatura 
de armazenamento dos grãos sobre a qualidade do óleo de soja, verificados 
através da acidez, dos produtos de oxidação primária e das alterações no ácido 
linolênico.

MATERIAL E MÉTODOS

Os grãos de soja foram colhidos com umidade próxima a 16 %, base úmida 
(b.u.), e submetidos à operação de pré-limpeza, para eliminação de impurezas e 
matérias estranhas. Na secagem, realizada em secador experimental estacionário 
de leito fixo, os grãos atingiram umidade próxima a 12% (b.u.). A temperatura do 
ar utilizada foi de aproximadamente 35 ºC.

Os grãos com umidades referenciais de 12% e 16% foram acondicionados em 
embalagem plásticas com massa de grãos de 1,5 kg e armazenados em câmaras 
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escuras, sem a presença de luz, com temperaturas controladas de 8, 13, 18, 23 
e 28ºC, por um período de seis meses. Para simular o sistema semi-hermético 
de armazenamento, típico de silos e de armazéns graneleiros, as embalagens 
contendo as amostras eram periodicamente abertas para a renovação do ar 
ambiente, inibindo os efeitos da hermeticidade, que modifica a atmosfera pelo 
processo de respiração dos grãos. 

O índice de acidez foi determinado seguindo as normas da AOCS (1998), 
método Ca 5a-40. O índice de peróxidos (IP) do óleo extraído dos grãos de soja 
armazenados em diferentes condições foi determinado por titulação de acordo 
com as normas da AOCS (1998), método Cd 8-53. Para determinação do ácido 
linolênico foi realizada determinação do perfil de ácidos graxos, descrito pelas 
normas da AOCS seguindo o método Ce 1f-96 (1998). Os ésteres metílicos, obtidos 
por derivatização dos ácidos graxos do óleo de soja, foram submetidos à análise 
cromatográfica em cromatógrafo a gás (Shimadzu, QP2010, Japão).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A quantidade inicial de ácidos graxos livres no início do armazenamento 
apresentou um índice de acidez de 0,3 mg (KOH).g-1 (Figura 1). As baixas 
temperaturas de armazenamento, 8 e 13 ºC, mantiveram os índices de acidez 
estáveis ao longo dos seis meses de armazenamento, independente da umidade 
dos grãos. Nas temperaturas 23 e 28 ºC, os grãos armazenados com 12% de 
umidade, base úmida, sofreram um leve aumento no índice de acidez, com 
valores próximos a 0,4 mg (KOH).g-1. Nos grãos armazenados com 16% de 
umidade (b.u.) o aumento do índice de acidez foi mais nítido, em especial na 
temperatura de 28  ºC, apresentando um valor ao final dos seis meses acima de 
1 mg (KOH).g-1. Embora, tenha-se verificado este aumento, os valores ainda são 
considerados baixos. 

Estes resultados estão de acordo com os encontrados por Saio et al. (1980) 
que relatou um aumento no índice de acidez do óleo em todas as condições de 
armazenamento, entretanto, os grãos armazenados à temperatura de 35 ºC e 
umidade relativa 80%, obtiveram o maior aumento e os grãos armazenados na 
temperatura de 25 ºC e 60% de umidade relativa apresentaram um leve aumento. 

Segundo a ANVISA (2005), óleos prensados a frio e não refinados podem 
ser comercializado com até 4,0 mg (KOH).g-1. Assim, em todas as condições de 
armazenamento avaliadas neste estudo, o índice de acidez foi aceitável, não 
ultrapassando os limites estipulados pela legislação brasileira.
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Figura 1. Índice de acidez em grãos soja armazenados em diferentes temperaturas 
e nas umidades 12% (A) e 16% (B).

O aumento no índice de acidez verificado ao longo do armazenamento dos 
grãos é resultado de processos de rancidez hidrolítica que pode ou não ocorrer 
por ação enzimática. As lipases são as principais enzimas responsáveis pela 
rancidez hidrolítica, e estão presentes nos grãos oleaginosos ou podem ser 
de origem microbiana e suas condições ótimas são pH 7 e 37ºC. A rancidez 
hidrolítica pode ter ocorrido por ação de altas temperaturas de armazenamento, 
que podem ter induzido a hidrólise e produzindo ácidos graxos livres (MORETTO; 
FETT, 1998).

Os grãos mais secos e armazenados em menores temperaturas 
apresentaram maior estabilidade oxidativa, ou seja, maior resistência à formação 
de ácidos graxos livres, durante o armazenamento. Os óleos podem sofrer 
autoxidação e fotoxidação durante o armazenamento, produzindo compostos 
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flavorizantes e diminuindo a qualidade do óleo. Ácidos graxos livres, metais, 
clorofila, carotenóides, tocoferóis, temperatura, luz, oxigênio, métodos de 
processamento e composição de ácidos graxos afetam a estabilidade de óleos 
(HOLSE et al., 2011). Os resultados demonstram que para minimizar a oxidação 
é aconselhado, durante o armazenamento ou processamento, a diminuição da 
temperatura (CHOE; MIN, 2006).

A Figura 2 apresenta o índice de peróxidos relativo ao armazenamento por 
seis meses de grãos soja em diferentes temperaturas e umidades.

Em temperaturas mais baixas, armazenamento em sistema resfriado, o aumento 
no índice de peróxidos é menor em comparação com temperaturas mais altas. Os 
resultados demonstram ainda que embora haja aumento na formação de peróxidos 
ao longo do armazenamento em todas as condições, o aumento é mais intenso em 
grãos armazenados com maior umidade e em temperaturas mais elevadas e que em 
grãos armazenados com 12% de umidade, o aumento só se intensifica quando os 
grãos são armazenados com temperaturas de pelo menos 28ºC. 

Figura 2. Efeito da temperatura na formação de peróxidos em óleo de soja bruto nos 
teores de umidade de armazenamento de (A) 12% e (B) 16% (b.u.).
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As alterações verificadas demonstram que a taxa de oxidação lipídica de 
grãos pode ser influenciada por diversos fatores internos como a composição de 
ácidos graxos, presença e atividade de antioxidantes, teor de água e natureza 
da superfície, bem como por fatores externos como a composição atmosférica, 
luz, temperatura e umidade relativa do ar. Diversos estudos também têm sido 
realizados com o objetivo de compreender o efeito de altas temperaturas na taxa 
de oxidação de óleos e gorduras de origem animal e vegetal (KONG et al., 2008; 
HOLSE, 2011; LEE; CHO, 2012). Entretanto, poucos estudos relatam o efeito 
das condições de armazenamento, como as temperaturas de armazenamento 
em sistema resfriado e convencional e a umidade dos grãos, na taxa de oxidação 
lipídica.

O ácido linolênico é um ácido graxo poliinsaturado que possui três duplas 
ligações na sua cadeia. Devido à alta instabilidade, o ácido linolênico é o ácido 
graxo mais susceptível aos processos de degradação lipídica (CHOE; MIN, 
2006). A Figura 3 apresenta as alterações no ácido linolênico do óleo obtido de 
grãos armazenados com 16% de umidade (b.u.) e temperaturas de 8 e 28ºC. 
Assim, os grãos de soja no início do armazenamento apresentaram um valor 
para o ácido linolênico de 8,09%, enquanto que no sexto mês de armazenamento 
a 28ºC este valor reduziu para 7,43%. Em grãos armazenados com 12% de 
umidade, não foi observada alteração no perfil de ácidos graxos.

Figura 3. Alterações no percentual de ácido linolênico do óleo bruto obtido de grãos 
de soja armazenados na umidade de 16% (b.u.) e temperaturas de 8 e 28ºC.
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