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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência dos teores de água iniciais 
dos grãos de soja e a temperatura do ar de secagem na cinética de secagem e 
na qualidade do produto. Os grãos de soja foram colhidos com teores de água de 
25 e 19% (b.u.) e levados para secagem nas temperaturas de 75, 90 e 105 0C, 
utilizando uma estufa de circulação forçada do ar e convecção. Durante os testes de 
secagem foram realizadas pesagens periódicas do produto até atingir os teores de 
água de 11% (b.u.). Observou-se nos resultados obtidos, que a temperatura do ar 
de secagem e os teores de água inicial afetaram a qualidade dos grãos de soja ao 
longo do tempo, no entanto, não interferiu no rendimento de óleo final. Concluiu-se 
que, a secagem com temperatura do ar de 75 0C é a mais recomendada para grãos 
de soja, favorecendo a integridade física do produto.

Palavras-chave: Extração, Indústria, Pós-Colheita, Processamento, Rendimento. 

INTRODUÇÃO

A soja (Glycine max L.) é uma planta de origem asiática e a sua produção tem 
grande expressão na economia brasileira. São diversos fatores que contribuem 
para a valorização deste produto e seus subprodutos, como o alto teor de óleo 
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e proteína. A soja desde sua introdução no estado do Mato Grosso do Sul teve 
uma expansão na sua área de produção, que na safra 1977-1978 era de 497 
mil hectares, e para a safra de 2011-2012 atingiu 1,815 milhões de hectares. 
Comparando a valores nacionais, a produção de oleaginosas aumentou 606% 
desde 1977 partindo de 9,7 milhões de toneladas, para cerca de 68,7 milhões 
de toneladas na colheita 2013-2014. Um dos motivos do aumento do cultivo da 
soja é a utilização deste produto como matéria-prima para produção de biodiesel 
(Embrapa, 2014). 

O grão de soja normalmente é colhido com alto teor de água dificultando o 
armazenamento. Os altos teores de água podem provocar a infestação de insetos 
e a infecção dos grãos por fungos e outros microrganismos que comprometendo 
a qualidade do produto ao longo do tempo. Assim, a operação de secagem é a 
alternativa mais viável para garantir a qualidade dos grãos durante o armazenamento, 
ainda que essa técnica possa causar algum tipo de dano físico. A operação da 
secagem possibilita também, antecipar a colheita da soja, ganhando em qualidade 
e rotatividade. 

O processo de secagem de grãos de soja é comumente realizado através 
da aplicação de calor, de forma controlada, a fim de retirar uma determinada 
quantidade de água presente nos grãos. Contudo, a secagem dos grãos não 
afeta somente o conteúdo de água dos produtos, mas também altera outras 
propriedades físicas, químicas e biológicas, tais como a atividade enzimática, 
a viscosidade e o rendimento de óleo (Coradi et al., 2014). Tal desvantagem 
pode ser minimizada com a utilização do processo de secagem de forma mais 
adequada, o que torna necessário, portanto, um profundo estudo do processo, dos 
equipamentos e dos parâmetros utilizados. Assim, o objetivo deste trabalho foi 
analisar comparativamente o rendimento do óleo bruto extraído de grãos de soja 
em função dos teores de água inicial e da secagem com diferentes temperaturas, 
utilizando uma estufa de circulação forçada e convecção do ar.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Pós-Colheita de Grãos 
na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campus de Chapadão do Sul, 
MS. Foram utilizados grãos de soja, (Glycine Max (L.) Merrill) adquiridas em uma 
empresa privada cultivadas no município de Chapadão do Sul (MS) e Chapadão do 
Céu (GO), com diferentes teores de água iniciais de 19% e 25% (b.u.). A amostra 
inicial de 25% e 19% de umidade (b.u.) foi dividida em seis amostras menores de 
25 g cada. Cada uma das amostras foi colocada em sacos plásticos e armazenadas 
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em B.O.D. a uma temperatura média de 10 °C. A secagem foi realizada em estufa 
de circulação de ar forçada com convecção, nas temperaturas de 75, 90 e 105 °C. 
Amostras de 25 g foram pesadas em cápsula de alumínio e colocadas na estufa 
para secagem. A cada trinta minutos as amostras foram pesadas, até os grãos 
de soja atingirem o equilíbrio higroscópico. A temperatura e a umidade relativa 
do ambiente foram monitoradas ao longo de toda a secagem, com auxílio de um 
psicrômetro e o teor de água em (% b.u.) foi determinado pela diferença de massa 
entre a amostra inicial e a final. As curvas de secagem foram ajustadas aos dados 
experimentais utilizando onze diferentes equações, semi empíricas e empíricas 
discriminadas abaixo:

                          Equação                    Modelo 

  
( )( )n

tkexpRU ⋅−=  Page Modificado (1) 

( ) cktaexpRU +−=  Logarítmico (2) 

( ) ( ) ( )takexp a1tkexpaRU ⋅⋅−−+⋅−⋅=  ExponencialDoisTermos (3) 

2RU 1 a t b t= + +  
Wang e Singh (4) 

( ) tbtkexpaRU n
⋅+⋅−⋅=  Midilli (5) 

( ) ( ) ( )RU a exp k t 1 a exp k b t= ⋅ − ⋅ + − ⋅ − ⋅ ⋅  AproximaçãoDifusão (6) 



em que,
U*    :  teor de água do produto (% b.s.);
Ui*   :  teor de água inicial do produto (% b.s.);
Ue*  :  teor de água de equilíbrio do produto (% b.s.).
n : números de termos da equação.

Para determinar as proporções de umidade durante a secagem do ar em 
diferentes condições foi utilizada a seguinte expressão:

* *
e

* *
i e

U U
RU

U U

−
=

−
 (7) 


em que,
U*    :  teor de água do produto (% b.s.);
Ui*   :  teor de água inicial do produto (% b.s.);
Ue*  :  teor de água de equilíbrio do produto (% b.s.).

 As amostras de grãos de soja após a secagem foram trituradas e levadas 
para o processo de extração do óleo, de acordo com a metodologia descrita por 
Oliveira (2008). Os testes de condutividade elétrica nos grãos de soja foram 
realizados de acordo com a metodologia proposta por Vieira & Krzyzanowski 
(1999). Os dados de rendimento de óleo e condutividade elétrica foram analisados 
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por meio de análise de variância, utilizando-se o teste “tukey” a 1 e 5% de 
probabilidade. Para ajustar os dados de teor de água na secagem foram utilizados 
modelos matemáticos de regressão não linear, pelo método de Quasi-Newton, 
usando o programa Statistica 7,0®. Os modelos foram escolhidos com base na 
significância da equação, pelo teste F, adotando o nível de 5% de probabilidade, 
pela magnitude do coeficiente de determinação (R2), pelos valores de erro médio 
relativo (P) e erro médio estimado (SE) e de acordo com o comportamento da 
distribuição dos resíduos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas Figuras 1 e 2 observam-se as curvas de secagem dos grãos de soja 
ajustadas pelo modelo de Wang e Sing, nas diversas condições de temperatura 
e teores de água inicial. Verificou-se, que o tempo de secagem dos grãos de soja, 
considerando a redução do teor de água de 0,19 para 0,11 (decimal b.s.) foi de 2,33 
horas para a temperatura de 75 °C, e de 0,25 para 0,11 (decimal, b.s.), foi de 3,7 
horas na mesma temperatura. 

Desta forma, observou-se que com o aumento da temperatura do ar houve 
diminuição do tempo de secagem, evidenciando a maior velocidade de retirada 
de água. Tal fato ocorre devido o aumento da disponibilidade de energia para 
vaporização da água e da elevação do coeficiente de transferência de massa com o 
aumento da temperatura do ar de secagem.

Figura 1. Razão de umidade de grãos de soja com teor de água inicial de 19% (b.u.).
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Figura 2. Razão de umidade de grãos de soja com teor de água inicial de 25% (b.u.)

Na Tabela 1 estão apresentados os valores da condutividade elétrica para 
os grãos de soja submetidos a diferentes temperaturas de secagem e teores de 
água inicial. Verificou-se um aumento dos valores da condutividade elétrica com o 
incremento da temperatura de secagem, evidenciando assim uma maior liberação 
de exsudatos devido à intensidade da desorganização dos sistemas de membranas 
das células. 

Os danos em grãos a nível celular provocado pela retirada da água do seu interior, 
inicialmente pode causar alterações fisiológicas e bioquímicas que podem ser identificadas 
pelo teste de condutividade elétrica e não ser percebido claramente no teste de germinação 
(Ullmann et al., 2010). Semelhantes resultados ocorreram neste trabalho, quando danos 
mecânicos foram observados pelo teste de condutividade elétrica.

Tabela 1. Resultados médios do teste de condutividade elétrica (µS cm-1g-1) em 
grãos de soja após secagem com diferentes temperaturas e teor de água inicial

Temperatura do ar  

de secagem (0C) 

Teor de água inicial  

(19% b.u.) 

Teor de água inicial  

(25% b.u.) 

75 396,17 a A 409,3b B 

90 412,94 a A 423,30 aA 

105 471,79 b A 457,96 a b A 

Médias seguidas pela letra minúscula na coluna, para cada temperatura do ar de 
secagem, maiúsculas nas linhas para cada teor de água inicial, não diferem entre 
si, a 1% de probabilidade.
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Temperatura do ar de secagem (0C) Médias 

75 15,37 a 

90 15,59 a 

105 17,20 a 



Nos resultados obtidos nas Tabelas 2 e 3, verificou-se que, a variação da 
temperatura de secagem e do teor de água inicial não alterou, significativamente, o 
rendimento de óleo bruto dos grãos de soja. Estudando o efeito de quatro temperaturas 
de secagem de grãos de soja (Ar ambiente, 40, 60, 80 e 100 ºC), Oliveira (2008) não 
observou diferença no rendimento de óleo de soja com temperatura de secagem 
acima de 40 ºC, no entanto, esse valor foi mais visível a partir de um período de 
armazenamento superior a oito meses.

Tabela 2. Resultados médios de rendimento de óleo (%) em grãos de soja após 
secagem com diferentes temperaturas

Ao avaliar o efeito da temperatura de secagem de grãos (20-25, 35-40, 55-60 
e 75-80 ºC), Zeni (2010) também não encontrou diferença estatística significativa 
em um efeito imediato do processo de secagem. Os resultados verificados neste 
trabalho corroboram com os registrados na literatura, não detectando efeito imediato 
do método de secagem sobre o rendimento de óleo de soja.

Tabela 3. Resultados médios de rendimento de óleo (%) em grãos de soja com 
diferentes teores de água iniciais (% b.u.) após secagem

Teor de água inicial (% b.u.) Médias 

19 15,73 a 

25 16,37 a 


Desta forma, conclui-se que a temperatura do ar de secagem e os diferentes 

teores de água iniciais afetaram a qualidade dos grãos de soja ao longo do tempo 
de secagem, no entanto, não interferiu no rendimento de óleo final.
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