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RESUMO

O arroz é importante fonte de energia para cerca de dois terços da população 
mundial, nos países em desenvolvimento, é base da dieta alimentar. O decréscimo 
na qualidade dos grãos durante o armazenamento pode diminuir sua aceitação pelo 
consumidor ou até mesmo tornar o arroz inadequado para o consumo. Este estudo 
objetivou avaliar os efeitos da utilização de exaustores eólicos no consumo de 
energia, nas propriedades tecnológicas e de pasta de grãos de arroz armazenado. 
Grãos de arroz em casca foram armazenados por 9 meses em silos metálicos, com 
capacidade de 550 toneladas equipados ou não com sistema de exaustão eólica, 
sendo avaliados a cada três meses, quanto à demanda energética da aeração 
e propriedades tecnológicas e de pasta do arroz. O uso de sistema de exaustão 
no silo durante o armazenamento de arroz reduziu, a energia necessária para a 
aeração de manutenção, o endurecimento dos grãos, preservando ao mesmo 
tempo a temperatura final, a entalpia, a viscosidade final e o rendimento de grãos 
inteiros, não afetando as temperaturas de início e de pico. O aumento do tempo 
de armazenamento reduz a exigência de aeração de manutenção, altera a dureza 
dos grãos, a temperatura conclusão, a viscosidade máxima e viscosidade final e 
o rendimento de grãos inteiros, porém com menos intensidade quando o arroz foi 
armazenado em silos equipados com sistema de exaustão.
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INTRODUÇÃO

O arroz é uma das principais fontes de energia para cerca de dois terços 
da população mundial, sendo considerado, também, um importante veículo de 
vitaminas e minerais. No Brasil, o maior consumo, quase 70 %, é na forma de 
arroz branco, seguido pelo arroz parboilizado, que corresponde a um pouco 
mais de 25% (ELIAS et al., 2012). Dentre os parâmetros importantes durante o 
polimento, destacam-se o rendimento de inteiros e a cor dos grãos, já que são 
utilizados para definir a qualidade do arroz durante as operações comerciais 
(YADAV; JINDAL, 2008). 

Por ser um cereal de produção sazonal, o arroz precisa ser armazenado 
adequadamente, para que o mesmo possa ser consumido, um produto de qualidade 
ao longo do ano. Pesquisas mostram que as condições de armazenamento de 
arroz em casca podem afetar o rendimento de grãos inteiros e a qualidade de 
cocção do arroz ocorrendo, durante a cocção dos grãos, aumento na dureza 
(TSUGITA et al., 1983). Segundo Sodhi et al. (2003), algumas alterações se 
devem a mudanças na estrutura e composição das paredes celulares, interações 
amido-proteína e oxidação lipídica. Estas mudanças ocorrem mais rapidamente 
nos primeiros meses de armazenamento.

Durante o armazenamento pode haver a deterioração da massa de grãos, 
devido ao aquecimento gerado a partir da respiração dos grãos e de organismos 
associados (roedores, insetos e microrganismos), que normalmente pode ser 
controlado por ventilação de ar arrefecido ou ar ambiente através do processo 
de aeração, para redução e controle da temperatura da massa com o propósito 
de resfriar e acondicionar os grãos. Embora a técnica de aeração seja de grande 
importância para manter uma temperatura relativamente uniforme em toda 
a massa de grãos no armazenamento nem sempre esta técnica é suficiente, 
podendo ocorrer condensação de umidade sobre a superfície dos grãos e/ou 
nas paredes dos silos ou armazéns, umedecendo e acelerando a deterioração 
dos grãos armazenados. Além disso, o tempo anual de funcionamento do 
ventilador para a ventilação é bastante elevado, às vezes até 30-40% do 
período anual quando utilizado ar na condição ambiental na aeração (MAIER, 
1995). Por estes motivos e para aumentar a eficiência da aeração podem ser 
utilizados exaustores complementares, que contribuem para o arrefecimento e 
manutenção da qualidade dos grãos, já que evitam o acúmulo e facilitam a saída 
do calor gerado ou absorvido. As condições encontradas em grandes escalas de 
armazenamento, contudo, são muito imprevisíveis e pouco conhecidas, por isso 
devem ser mais estudadas.

Objetivou-se, com o trabalho, avaliar efeitos do dispositivo de exaustão 
eólica sobre as propriedades tecnológicas de cocção, coloração, brancura, 
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textura, peso volumétrico, e propriedades térmicas e de pasta dos grãos de 
arroz armazenados em silo secador metálico.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados grãos de arroz em casca, da classe longo fino, produzidos 
em sistema irrigado na safra agrícola de 2011/2012. A colheita foi realizada 
com umidade próxima a 18 % (b.u.), seguida da pré-limpeza em máquinas de 
peneiras planas, sendo então realizada a secagem estacionária dos grãos até 
aproximadamente 12 % de umidade (b.u.) em silos secadores metálicos, com 
capacidade de armazenar aproximadamente 550 toneladas de grãos de arroz, 
dotados ou não de exaustores eólicos complementares classificados como do 
tipo estático com uma vazão de 4.100 m3 de ar.h-1. Cada silo equipado recebeu 
dez exaustores eólicos complementares na sua cobertura.

Foram analisados o consumo de energia e horas de aeração, desempenho 
industrial, parâmetros texturométricos, propriedades térmicas e propriedades 
viscoamilográficas. O consumo de energia durante a aeração foi determinado 
através da leitura periódica de horímetros instalados junto ao painel de controle 
dos ventiladores de cada silo. Para esse cálculo foram multiplicadas as horas 
de funcionamento dos motores pela sua potência. As amostras de arroz em 
casca coletadas no início, 3º, 6º e 9º mês de armazenamento e levadas ao 
Laboratório de Pós-Colheita, Industrialização e Qualidade de Grãos onde 
passaram novamente por operação de limpeza e seleção, sendo submetidas 
aos processos de beneficiamento convencional (branco polido) em escala piloto, 
usando metodologia no Regulamento Técnico do Arroz com as alterações dadas 
pela Instrução Normativa MAPA número 02/2012 (BRASIL, 2012). 

O perfil texturométrico foi determinado usando um texturômetro TA-TX2 
(Texture Technologies Corp., UK) com uma célula de carga de 5 kg usando uma 
compressão de dois ciclos (PARK et al., 2001).

O arroz em casca foi descascado, polido e moído em moinho experimental. 
Logo após os grãos moídos foram peneirados em peneira com malha 100 mesh 
para padronização da granulometria. A viscosidade dos grãos de arroz moídos 
foi determinada usando-se o analisador rápido de viscosidade (Rapid Visco 
Analyser), modelo RVA-3D+ da Newport Scientific Pty. Ltd., Sidney, Austrália, 
provido do software Termocline. Os dados foram submetidos à análise de 
variância e uma comparação das médias foi determinada por meio do teste de 
Tukey para um nível de significância de 5%.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 01 são apresentados os dados referentes a demanda energética e 
tempo de aeração da massa de grãos armazenados em silos metálicos equipados 
ou não com exaustores eólicos complementares.

Tabela 01. Demanda energética e tempo de aeração totais de grãos de arroz em 
casca armazenados em silos metálicos com e sem utilização do sistema de exaustão 
eólica

Parâmetro Exaustores 
Período de armazenagem (meses) 

Inicial 3 6 9 

Demanda energética 

de aeração (kW) 

Com 0 16.011,69 24.500.54 25.824,89 

Sem 0 17.454,74 27.913,11 29.236,79 

Tempo de aeração 

(h) 

Com 0 725.66 1110,38 1170,40 

Sem 0 791,06 1265,04 1325,03 

 

Os dados da Tabela 01 mostram que nos silos equipados com sistemas 
de exaustão eólica o consumo de energia gasto na operação de aeração foi 
11,67 % menor que nos silos sem sistema de exaustão, durante nove meses de 
armazenamento, demonstrando que esta técnica de manejo foi eficaz na remoção 
do ar quente gerado (metabolismos dos grãos ou organismos associados) ou 
absorvido (através das chapas metálicas) nos silos, já que reduziu o número de 
horas gastas para aerar a massa de grãos.

A Tabela 02 mostra o rendimento de grãos inteiros em arroz armazenado em 
casca durante nove meses em silos metálicos dotados ou não de exaustores eólicos 
complementares. O rendimento de grãos inteiros aumentou durante o período de 
armazenamento inicial para os grãos armazenados em silos equipados ou não 
com exaustores eólicos complementares (Tabela 02). O rendimento de grãos 
inteiros dos grãos que foram armazenados nos silos equipados com exaustores 
eólicos se mantiveram superiores durante aos 6 e 9 meses, porém a partir dos 
3 meses houve uma redução no rendimento dos grãos armazenados em silos 
com os equipamentos e a partir dos 6 nos armazenados sem os equipamentos. 
Houve uma diminuição de 1,49% no rendimento de grãos inteiros quando os 
grãos foram armazenados por 9 meses, mesmo nos silos equipados com um 
sistema de exaustão (Tabela 02). A redução no rendimento de grãos inteiros 
durante o armazenamento foi maior nos grãos que foram armazenados nos silos 
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não equipados com os exaustores eólicos complementares. Houve uma redução 
de 2,45% e 2,17% no rendimento de grãos inteiros dos grãos armazenados por 6 
e 9 meses, respectivamente, nos silos não equipados com os exaustores eólicos 
complementares. O aumento e subsequente diminuição do rendimento de grãos 
inteiros durante o armazenamento, sem o sistema de exaustão foi relatado por 
Daniels et al. (1998). Este fenômeno pode ser atribuído ao tempo durante o qual os 
grãos permanecem a uma temperatura mais elevada dentro do silo, que pode ter 
aumentado a degradação do conteúdo e das paredes celulares, reduzindo assim 
a resistência ao beneficiamento. Um aumento no rendimento de grãos inteiros 
também foi observado em grãos que foram armazenados usando exaustores 
eólicos complementares, no entanto, a estabilização deste valor pode ser ligada 
à temperatura mais baixa e uniforme no interior desses silos, semelhante ao que 
Wongpornchai, Dumri e Jongkaewwattana (2004) descreveram, indicando que 
a utilização de exaustores eólicos complementares podem reduzir a perda de 
rendimento de grãos inteiros do sexto ao nono mês.

Tabela 02. Rendimento de grãos inteiros em arroz armazenado com casca durante 
nove meses em silos metálicos dotados de exaustores eólicos complementares e 
sem estes

 Exaustores 
Período de armazenagem (meses) 

Inicial 3 6 9 

Rendimento de 

grãos inteiros (%)* 

Com 55,23 aB 59,27 aA 59,36 aA 57,86 aA 

Sem 54,22 aC 59,77 aA 56,91 bB 55,69 bBC 

 

 *Médias de três repetições seguidas de diferentes letras minúsculas na mesma coluna e letras 
maiúsculas na mesma linha, para cada parâmetro, são significativamente diferentes (p<0,05).

A firmeza dos grãos de arroz branco armazenados em silos equipados e 
não equipados com exaustores eólicos complementares em função do período de 
armazenamento, são apresentados na Tabela 03.

A firmeza dos grãos de arroz armazenado nos silos equipados com 
exaustores eólicos complementares aumentou no último período de 
armazenamento. Em contrapartida, a firmeza do arroz que foi armazenado nos 
silos sem exaustores eólicos complementares permaneceu inalterada até 3 
meses de armazenagem e aumentou após o sexto mês. O comportamento dos 
valores de firmeza foi diferente de acordo com os tratamentos. Comparando-
se as diferenças de acordo com os períodos de armazenamento mostraram 
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que houve uma diferença significativa no último período, em que o arroz nas 
amostras que foram coletadas a partir dos silos sem o sistema de exaustores 
eólicos complementares foi mais firme do que o arroz nas amostras que foram 
coletadas a partir dos silos com exaustores eólicos complementares no nono 
mês de armazenamento. Zhou et al. (2003) relataram que as temperaturas de 
armazenamento mais elevadas resultam em grãos mais firmes. O aumento na 
firmeza de grão pode ser atribuído ao maior aquecimento alcançado de acordo 
com as condições de armazenamento, sem exaustores eólicos complementares, 
já que de acordo com Park et al. (2012), esta elevação pode estar relacionada 
com a ruptura de grânulos de amido e o aumento do teor de materiais insolúveis 
provocados por condições de temperatura de armazenamento inadequadas ou 
elevadas, o armazenamento em maiores temperaturas esta relacionado com o 
aumento da firmeza de grãos (MEULLENET et al., 2000). 

Tabela 03. Firmeza (N) de grãos de arroz armazenados com e sem utilização do 
sistema de exaustão eólica durante 9 meses.

Parâmetro Exaustores 
Período de armazenagem (meses) 

Inicial 3 6 9 

Firmeza (N) ** 
Com 38.43 aB 38.81 aB 39.71 aB 40.51 bA 

Sem 38.13 aB 39.28 aB 39.69 aAB 42.10 aA 

 

 *Médias de dez repetições seguidas de diferentes letras minúsculas na mesma coluna e letras maiúsculas na 
mesma linha, para cada parâmetro, são significativamente diferentes (p<0,05).

As propriedades de pasta de grãos de arroz armazenados em silos equipados 
ou não equipados com exaustores eólicos complementares são apresentados 
na Tabela 4.

A temperatura de pasta foi maior no terceiro mês de armazenamento em 
comparação ao período inicial de armazenamento, mantendo-se inalterada 
até 9 meses de armazenamento. Sowbhagya e Bhattacharaya (2001) 
relataram que a estrutura do arroz pode tornar-se mais organizada durante a 
armazenagem, criando uma barreira na superfície que impede a hidratação do 
amido. Este fenômeno pode aumentar a temperatura de pasta do arroz. Não 
houve diferença nas temperaturas de pasta dos grãos que foram armazenados 
em ambos tratamentos. O pico de viscosidade diminuiu com o aumento do 
período de armazenamento, assim como a viscosidade final. Zhou et al. (2003) 
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relatou o mesmo comportamento para estes parâmetros em amido nativo e 
sugeriu que este efeito pode ser devido à interação entre o amido e outros 
componentes. A quebra de viscosidade também diminuiu em função do período 
de armazenamento para os grãos que foram armazenados em ambos os 
silos equipados ou não com exaustores eólicos complementares, Noomhorn, 
Kongseree e Apintanapong (1997) afirmou que uma diminuição na quebra de 
gelatinização indica que a capacidade de ruptura dos grânulos de amido após o 
cozimento foi significativamente reduzida pelo envelhecimento.

Tabela 4. Propriedades de pasta de grãos de arroz armazenados com casca durante 
9 meses em silos metálicos dotados e não de exaustor eólico complementar
 

Propriedade  Exaustores 
Período de armazenagem 

Inicial 3 Meses 6 Meses 9 Meses 

Temperatura de 
pasta (°C) 

Com 76,63aB 78,35aA 78,28aA 78,35aA 

Sem 76,68aB 78,68aA 77,45bAB 78,23aAB 

Viscosidade máxima 
(RVU) 

Com 456,75aA 310,00 bB 295,17bC 310,92aB 

Sem 445,17aA 317,25aB 319,42aB 312,96aB 

Quebra de 
viscosidade (RVU) 

Com 180,05aA 101,00 aB 91,75aC 92,71aC 

Sem 176,33aA 105,88aB 97,75aBC 89,42aC 

Retrogradação (RVU) 
Com 234,97bA 188,59aC 191,46aC 205,42aB 

Sem 254,67aA 198,55aB 193,63aB 205,55aB 

Viscosidade Final 
(RVU) 

Com 511,67aA 397,58bC 394,88bD 423,63bB 

Sem 523,50 bA 409,92aC 415,29aB 429,09aC 

  * Médias de três repetições seguidas de diferentes letras minúsculas na mesma coluna e letras 
maiúsculas na mesma linha, para cada parâmetro.
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