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Efeitos da refrigeração e do tempo de
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Resumo

Objetivando avaliar efeitos do armazenamento refrigerado e do tempo de armazenamento de 360

dias, no teor de umidade, peso volumétrico e teor protéico, foram utilizados grãos de soja produ-

zidos na região sul do Rio Grande do Sul, colhidos com umidade próxima à 18%, secos em

secador estacionário com temperatura de 40 °C, armazenados em ambiente refrigerado e con-

vencional por 360 dias, sendo avaliados no início, aos 120, 240 e 360 dias quanto ao grau de

umidade e peso volumétrico dos grãos. O armazenamento refrigerado reduz as perdas quantita-

tivas de peso volumétrico e proteínas durante do armazenamento.
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Introdução

É a soja a maior responsável pela implementação da mecanização das lavouras brasileiras, pela

modernização do sistema de transportes, pela expansão da fronteira agrícola, pela profissionali-

zação e pelo incremento do comércio internacional, tendo contribuição direta na tecnificação de

outras culturas como trigo e o milho (ELIAS, 2009).

Os problemas encontrados no armazenamento de produtos agrícolas constituem objeto de estu-

do permanente, visando a prolongar ao máximo a qualidade dos produtos armazenados, sejam

eles semente ou grão para consumo. Evitando-se perdas desnecessárias nos grãos armazena-

dos, é possível minorar, e muito, a fome no mundo (BRAGANTINI, 2005).
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Após a colheita, a respiração e outros processos metabólicos de grãos continuam ativos, ocasionan-

do, na maioria das vezes, perdas significativas de qualidade.

A umidade de equilíbrio ou equilíbrio higroscópico é o grau de umidade dos grãos quando em

equilíbrio com o ar que os envolve, sendo dependente da espécie, da variedade, do grau de matu-

ridade e das condições prévias a que o grão foi submetido (ELIAS, 2009).

Em geral, a baixa temperatura mantém a qualidade e prolonga a vida útil de praticamente todos os

produtos, reduzindo a atividade dos insetos e estendendo seu ciclo biológico, além de conter o

crescimento fúngico (LAZZARI, 1997) e manter o vigor e teor de germinação de sementes. Carva-

lho e Silva (1994) constataram o efeito positivo do resfriamento artificial na manutenção das ca-

racterísticas fisiológicas de sementes de milho e soja.

Muitos fatores afetam os grãos durante o período de armazenamento, mas os mais importantes

são a umidade e a temperatura dos grãos e do ambiente em que foram armazenados. O armaze-

namento pode ser realizado através de vários sistemas, como a granel, em sacaria, hermético,

com atmosfera modificada ou não. Em qualquer circunstância, o armazenamento deve ser com-

patível com as características e com a quantidade de grãos. Também deve ser levada em conta a

estrutura onde são armazenados os grãos, para que possa haver controle e manejo operacional

adequados durante o período de armazenamento. As informações a respeito de armazenamento

de grãos são limitadas no Brasil, por isso são necessários estudos que gerem conhecimentos

fundamentais para que se possa manter a qualidade dos grãos em toda a cadeia produtiva (ELIAS,

2009).

Objetivou-se avaliar o efeito da refrigeração e do tempo de armazenamento grãos de soja, no

peso volumétrico e no teor protéico dos grãos.

Material e métodos

Para este experimento foram utilizados grãos de soja [Glycine max (L.) Merrill], produzidos no

município de Capão do Leão, Sul do Estado do Rio Grande do Sul, em lavoura comercial, pré-

determinada de acordo com as recomendações técnicas da cultura. O experimento foi desenvol-

vido nas dependências do Laboratório de Pós-Colheita, Industrialização e Qualidade de Grãos, do

Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial, na Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel,

da Universidade Federal de Pelotas.

A colheita foi realizada por automotriz, quando o grau de umidade dos grãos estava próximo a

18%.

Os grãos foram submetidos à operação de pré-limpeza em máquina de peneiras, escala piloto

laboratorial, imediatamente antes de cada secagem.

Os grãos foram submetidos à secagem, em secador piloto estacionário com temperatura de

40 °C, até atingirem grau de umidade próximo a 12%. Após seco os grãos foram armazenados

em ambiente refrigerado à 17°C e convencional temperatura média de 23 °C), durante 12 meses.

Sendo avaliados no início, aos 120, 240 e 360 dias, quanto ao teor de umidade para ter o controle

técnico da armazenagem e peso volumétrico.
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As análises de umidade foram determinadas através de estufa com circulação natural de ar por

24 horas em temperatura de 105 ± 3 °C, com três subamostras de ± 5 g, segundo método oficial

do Regras de análises de Sementes (BRASIL, 2009). Os resultados das análises realizadas em

triplicata foram expressos em porcentagem de umidade e base úmida.

O peso volumétrico foi avaliado em equipamento volumétrico Dalle Molle, seguindo as instruções

do equipamento (Balanças Dalle Molle Ltda.), de acordo com metodologia descrita por Regras de

Análises de Sementes (BRASIL, 2009), utilizando-se balança eletrônica digital com precisão de

0,01 g, sendo necessária a conversão dos valores para peso volumétrico, expresso em kg.m
-3

,

em base seca.

A determinação do teor de proteínas foi baseada na mensuração do nitrogênio total pelo método

Kjeldahl, conforme procedimento n°. 46-12 da AACC (1983). O nitrogênio foi então multiplicado

pelo fator 6,25, para que os resultados fossem expressos em Proteína Bruta.

Resultados e discussão

Na Tabelas 1 são apresentados os graus de umidade dos grãos, armazenados em dois ambien-

tes, refrigerado e convencional, sendo avaliados a cada 120 dias.

Tabela 1. Grau de umidade dos grãos de soja, submetidos a dois sistemas de armazenamento, durante 360

dias.

                     Tempo de Armazenamento (dias)*

Sistema de armazenamento      0     120    240     360

Refrigerado A 11,82 b A 12,84 a A 12,84 a A 12,52 a

Convencional A 11,82 b B 11,95 b B 11,48 b A 12,55 a

*Médias de três repetições por análise, expressas em % de umidade, seguidas por letras maiúsculas na mesma coluna e minúsculas

na mesma linha diferindo a 5% de significância pelo teste de Tukey.

Observando-se os dados apresentados na Tabela 1 nota-se que para as condições psicrométricas

de Pelotas, na época de colheita da soja, a umidade de equilíbrio higroscópico dos grãos é próxi-

ma a 13%, e estão de acordo com os dados encontrados por Aosani (2007).

As amostras armazenadas em ambiente não controlado sem o controle de temperatura e umida-

de relativa, apresentaram maiores gradientes de umidade dos grãos, isso ocorreu devido a maior

variação das condições psicrométricas do ambiente de armazenamento, conforme podemos ver

na Tabela 1. O maior gradiente de umidade foi observado nos grãos secados com ar na condição

ambiental, armazenado sob condições ambientais não controladas, sendo o mesmo igual a 1,6%.

O grau de umidade dos grãos armazenados em ambiente não controlado foi que nos grãos arma-

zenados em ambiente controlado, isto foi atribuído as condições psicrométricas de armazena-

mento (Tabela 1).

Na Figura 1 são apresentados os pesos volumétricos dos grãos, armazenados em dois ambien-
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tes, controlado e não controlado, submetidos a cinco temperaturas da massa dos grãos na seca-

gem e a um ano de armazenamento, sendo avaliados quadrimestralmente.

Os pesos volumétricos (Figura 1) dos grãos de soja avaliados reduziram ao longo do tempo de

armazenamento, as reduções no peso volumétrico dos grãos, foram significativas já aos 120 dias

de armazenamento, permanecendo sem alterações significativas até os 240 dias de armazena-

mento, e reduzindo significativamente aos 360 dias, tanto no armazenamento refrigerado quanto

nos grãos armazenados sob sistema convencional, embora as reduções foram menos acentua-

das nos grãos armazenados sob refrigeração. A redução dos pesos volumétricos dos grãos fo-

ram maiores nos grãos armazenados em ambiente convencional que nos grãos armazenados

sob refrigeração, estas reduções ao longo do armazenamento segundo Lazzari (1997), são atri-

buídas principalmente aos fungos de armazenamento através do consumo puro e simples de

matéria seca e gorduras.

*Médias de três repetições por análise, expressas em Kg.m
-3

, em base 11,5% de umidade, seguidas por letras maiúsculas na mesma

coluna e minúsculas na mesma linha diferindo a 5% de significância pelo teste de Tukey.

Figura 1. Peso volumétrico (kg.m
-3

) dos grãos de soja, submetidos a cinco tratamentos de seca-

gem, armazenados durante 12 meses, em ambiente controlado.

Os índices observados na Figura 1 refletem as perdas quantitativas totais, resultantes dos pro-

cessos de deterioração dos grãos, devidas ao seu metabolismo intrínseco, à atividade microbiana

e a de pragas associadas (ELIAS, 2009).

Na Figura 2, são apresentados os teores de proteínas dos grãos de soja submetidos a dois siste-

mas de armazenagem, refrigerado e convencional durante 360 dias.

De acordo com os resultados apresentados, houve redução no teor de proteínas, independente-

mente do sistema de armazenamento. As reduções do teor de proteínas foram mais acentuadas

ao longo do armazenamento nos grãos armazenados pelo sistema convencional. Estes resulta-

dos estão de acordo com Elias (2009), que constatou estarem às proteínas sujeitas a reações de

hidrólise, de descarboxilação, de desaminação, e de complexação com outros componentes dos

grãos.
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*Médias de três repetições por análise, expressas em % de proteína bruta em base seca, seguidas por letras maiúsculas na mesma

coluna e minúsculas na mesma linha diferindo a 5% de significância pelo teste de Tukey.

Figura 2. Teor de proteínas (%) do grãos submetidos ao armazenamento refrigerado e convencional,

durante 360 dias.
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