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Resumo

Objetivando estudar efeitos imediatos e latentes da temperatura dos grãos secagem, durante o

armazenamento sobre a conservabilidade de grãos de soja. Foram utilizados grãos de soja, sub-

metidos à secagem estacionária, em quatro temperaturas da massa dos grãos: 20, 40, 60, 80 °C.

Após a secagem, aos 4, 8 e 12 meses os grãos e o óleo bruto de soja foram submetidos avalia-

ções de sua conservabilidade: grau de umidade, peso volumétrico, teor de óleo e de proteínas e

teor de acidez. O tempo de armazenamento altera a estabilidade dos grãos com maior intensida-

de nos secados em condições mais drásticas.
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Introdução

A soja é a principal oleaginosa produzida no mundo e ocupa lugar de destaque também como

fonte de proteínas para muitos povos, sejam eles pertencentes a países pobres, emergentes ou

desenvolvidos. Grão rico em óleo, é responsável por cerca de 90% da produção de óleo e mais de

80% da produção de biodiesel do Brasil. Estados Unidos, Brasil, Argentina e Índia produzem 90%

da soja mundial.

Os grãos destinados à industrialização no Brasil, na situação atual, são armazenados em gran-

des estruturas, tecnificadas e onerosas, muito distantes das realidades de pequenos e médios

produtores. No cenário atual, com o aumento da produção mundial de grãos, a preocupação com
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a qualidade industrial da matéria-prima é questão permanente, para se obter um resultado final de

alto padrão e atender a mercados cada vez mais exigentes e competitivos.

Entre as várias oleaginosas que se têm conhecimento na literatura, as que apresentam um alto

teor de óleo são favoráveis para a produção de biodiesel. Dentre estas podem ser destacados os

grãos de oleaginosas como soja, amendoim, milho e colza, e sementes como girassol, babaçu,

algodão e mamona (VARGAS et al., 1999).

Durante o armazenamento podem ocorrer modificações deteriorativas que se expressam princi-

palmente pela elevação dos níveis de ácidos graxos livres. Pomeranz (1974) e Penfield & Campbell

(1990) afirmam que as modificações deteriorativas em grãos ou óleos podem ser oxidativas, que

resultam em rancificação de sabor e odor e hidrolítica, com produção de ácidos graxos livres.

Entretanto, devido à presença de uma elevada quantidade de antioxidantes, a gordura presente

em grãos inteiros está protegida contra efeitos do oxigênio do ar.

As perdas na qualidade dos grãos após a colheita ocorrem em sua maior parte por causa de

infestações de insetos, deterioração por fungos e ataques de roedores e pássaros. A respiração e

a deterioração gradual da qualidade nutritiva e das propriedades relacionadas com o uso final dos

grãos contribuem com uma proporção menor, porém de grande importância, no total de perdas

que ocorrem durante a estocagem (ATHIÉ et al.,1998).

A demanda por óleos vegetais deverá crescer pelo aumento do consumo per capita dos países

emergentes, considerando-se que o consumo anual médio é de 50 litros de óleo por cidadão em

país desenvolvido, e de 20 litros em país em desenvolvimento. A demanda será igualmente impul-

sionada pela sua utilização como biocombustíveis, a nova alavanca de impulso na produção de

óleo vegetal brasileiro, onde a soja responde por quase 90% da produção nacional.

Ao se industrializar os grãos, visando produzir simultaneamente biodiesel e óleos comestíveis, os

períodos de armazenamento aumentarão em muito, e não há estudos de conservabilidade que

garantam armazenabilidade sequer por períodos médios, muito menos por longos períodos, com

segurança operacional a cada cadeia produtiva.

Objetivou-se, com o trabalho, estudar efeitos imediatos e latentes da temperatura dos grãos se-

cagem, durante o armazenamento sobre a conservabilidade de grãos de soja, de modo a definir

condições de armazenamento por médios períodos, que preservem as características físicas,

físico-químicas e químicas dos grãos e do óleo de soja.

Material e métodos

No experimento foram utilizados grãos de soja (Glicyne max L. Meril), produzidos no município de

Capão do Leão, Sul do no Estado do Rio Grande do Sul, em lavoura comercial, pré-determinada

de acordo com as recomendações técnicas da cultura. O experimento foi desenvolvido nas de-

pendências do Laboratório de Pós-Colheita, Industrialização e Qualidade de Grãos, do Departa-

mento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial (DCTA), na Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel

(FAEM), da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL).
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A colheita foi realizada por automotriz, quando o grau de umidade dos grãos estava próximo a

20%. Após a colheita os grãos foram submetidos às operações de pré-limpeza, em máquina de

peneiras circulares, seguindo-se a secagem.

Os grãos foram submetidos a quatro temperaturas da massa dos grãos na secagem a 20, 40, 60,

80 °C, e armazenados, durante 12 meses.

As avaliações foram realizadas no Laboratório de Pós-Colheita e Industrialização de Grãos, DCTA-

FAEM-UFPEL, constituindo-se de grau de umidade, peso volumétrico, teor de proteínas, teor de

óleo e nos grãos e teor de acidez, no início, aos 4, 8 e aos 12 meses de armazenamento.

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, 1992), 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.

Os teores de óleo foram determinados em aparelho Soxhlet (Fig. 3), de acordo com o método n°

30.20 da AOCS (1998).

Na determinação do índice de acidez, pesou-se 2 g da amostra em um erlenmeyer e adicionou-se

25 mL de solução de éter–álcool (2:1) previamente neutralizada com uma solução de hidróxido de

sódio 0,1 N. Em seguida, foram adicionadas 2 gotas de indicador fenolftaleína e titulou-se com

solução de NaOH 0,1 N até atingir a coloração rósea.

Resultados e discussão

Na Figura 1 são apresentados os teores de água dos grãos de soja, submetidos a quatro tempe-

raturas da massa dos grãos na secagem e a um ano de armazenamento, sendo avaliados

quadrimestralmente.

Figura 1. Teor de Água dos grãos de soja, submetidos a quatro tratamentos de secagem e  arma-

zenados durante 12 meses.
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Observando-se os dados apresentados na Figura 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 Oliveira (2008).

Pode-se observar que os menores gradientes de umidade ocorrem nos grãos secos com tempe-

raturas superiores a 80 °C, estas menores variações do grau de umidade são atribuídas ao

encrostamento superficial dos grãos, pelo efeito da temperatura sobre as proteínas dos grãos, as

quais sofrem coagulação pelo calor excessivo (BOBIO & BOBIO, 1995), dificultando as trocas de

água pela redução de sua higroscopicidade (PUZZI, 2000; SILVA, 200 e ELIAS, 2009). O maior

gradiente de umidade foi observado, nos grãos secados com ar na condição ambiental, sendo o

mesmo igual a 1,61%.

As variações de umidade dos grãos se mostraram mais dependente das condições de armaze-

namento do que da temperatura dos grãos na secagem.

Na Figura 2 são apresentados os pesos volumétricos dos grãos, submetidos a quatro temperatu-

ras da massa dos grãos na secagem e a um ano de armazenamento, sendo avaliados

quadrimestralmente.

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

, em base 11,50% de umidade, seguidas por letras

maiúsculas diferindo os tempos de armazenamento e minúsculas na mesma linha diferindo as temperaturas dos

grãos 5% de significância pelo teste de Tukey.

Figura 2. Peso volumétrico (kg.m
-3
) dos grãos de soja, submetidos a quatro tratamentos de seca-

gem, armazenados durante 12 meses.

Os pesos volumétricos (Figura 2) dos grãos de soja avaliados reduziram conforme houve o incre-

mento da temperatura dos grãos na secagem e do tempo de armazenamento. Estas reduções ao

longo do armazenamento segundo Lazzari (1997), são atribuídas principalmente aos fungos de

armazenamento através do consumo puro e simples de matéria seca e gorduras.

Temperatura (°C)
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Os índices verificados refletem as perdas quantitativas totais, resultantes dos processos de dete-

rioração dos grãos, devidas ao seu metabolismo intrínseco, à atividade microbiana e a de pragas

associadas (ELIAS, 2009).

Na Figura 3 são apresentados os teores de óleo dos grãos, submetidos a quatro temperaturas da

massa dos grãos na secagem e a um ano de armazenamento, sendo avaliados

quadrimestralmente.

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

, em base 11,50% de umidade, seguidas por letras

maiúsculas diferindo os tempos de armazenamento e minúsculas na mesma linha diferindo as temperaturas dos

grãos 5% de significância pelo teste de Tukey.

Figura 3. Teor de óleo (%) dos grãos de soja, submetidos a secagem e armazenados por 12

meses.

De acordo com os dados apresentados na Figura 3, verifica-se que houve redução significativa no

teor de óleo dos grãos, em todos os tratamentos ao longo do período de armazenamento, estes

resultados estão de acordo com os encotrados com Teixeira (2001). Porém nos grãos secos com

temperaturas de até 60 °C e armazenados sob condições controladas, nos primeiros quatro me-

ses esta redução não foi significativa.

A temperatura de secagem acima de 40 °C reduziu significativamente o teor de óleo dos grãos

logo após a secagem, estas reduções se devem ao processo de oxidação das gorduras, pois se

sabe que alimentos contendo óleos e gorduras deterioram durante o armazenamento em atmos-

fera de oxigênio, devido à auto-oxidação. Mas quando eles são aquecidos a altas temperaturas, o

processo da oxidação é acelerado, ocorrendo reações de oxipolimerização e decomposição ter-

mo-oxidativa (REDA, 2004).

Temperatura (°C)
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Estes resultados mostram que este é um constituinte com baixa estabilidade ao armazenamento,

principalmente quando submetido a secagem em condições mais drásticas, ou seja com tempe-

raturas acima de 80 °C e em ambiente sem controle de temperatura.

Na Figura 4 são apresentados os índices de acidez do óleo, de soja obtido de apartir de grãos

armazenados submetidos a quatro temperaturas da massa dos grãos na secagem e a um ano de

armazenamento, sendo avaliados quadrimestralmente.

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

, em base 11,50% de umidade, seguidas por letras

maiúsculas diferindo os tempos de armazenamento e minúsculas na mesma linha diferindo as temperaturas dos

grãos 5% de significância pelo teste de Tukey.

Figura 4. Índice de acidez (mg KOH.g
-1
) do óleo soja bruto, obtido apartir de grãos submetidos a

quatro tratamentos de secagem, armazenados durante 12 meses.

Os teores de acidez (Figura 4) aumentaram durante o armazenamento, em todos os tratamen-

tos, porém quando os grãos foram secados com temperatura da massa de até 60 °C, houve

aumento significativo somente apartir do oitavo mês de armazenamento, o que revela segundo

Cecchi (2003) que o estado de conservação do óleo está intimamente relacionado com a nature-

za e qualidade da matéria-prima, com a qualidade e o grau de pureza do óleo, com o processa-

mento e, principalmente, com as condições de conservação, pois a decomposição dos glicerídeos

é acelerada por aquecimento e pela luz, enquanto a rancidez é quase sempre acompanhada da

formação de ácido graxo livre.

Temperaturas dos grãos na secagem acima de 80 °C apresentam efeitos negativos imediata-

mente após a secagem, na qualidade do óleo de soja bruto.

Comparado-se os resultados de extrato etéreo e do índice de acidez, verifica-se que são inversa-

mente proporcionais, ou seja, quanto maior o teor de gordura menor a quantidade a ácidos graxos

livres.
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Segundo ANGELUCCI et al. (1987), o alto teor de acidez de um óleo bruto aumenta a perda da

neutralização, sendo também indicador de grãos de baixa qualidade, de manuseio e armazena-

mento impróprios ou de um processamento insatisfatório.

A acidez livre de uma gordura decorre da hidrólise parcial dos glicerídeos, razão pela qual não é

uma constante ou característica mas, sim, uma variável intimamente relacionada com a natureza

e a qualidade da matéria-prima, com a qualidade e o grau de pureza da gordura, com o processa-

mento e com as condições de conservação da gordura (MORETTO e FETT, 1998).
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