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Resumo

Foram estudados efeitos imediatos da temperatura do ar de secagem sobre parâmetros

tecnológicos e biológicos de avaliação da qualidade de aveia branca. Os grãos, da cultivar Albasul,

foram submetidos à secagem com ar a 25, 50, 75 e 100 ºC, antes da moagem em granulometria

inferior a 0,50 mm, para a realização das análises. Os resultados indicam que altas temperaturas

do ar na secagem afetam a qualidade biológica e tecnológica da aveia, promovendo reduções de

parâmetros como germinação, vigor e teor de beta-glicanas, também afetando a sua capacidade

de absorção de água, sua capacidade de retenção de água e também sua fluidez.
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Introdução

No Brasil, a forma quase que exclusivamente usada para a conservação de grãos é a secagem,

que possibilita a conservação de produtos agrícolas durante o armazenamento. Ela também é

importante nas cadeias produtivas porque possibilita melhorias no planejamento e no gerenciamento

da colheita, redução de perdas no campo, o emprego mais eficiente de maquinário e mão-de-

obra, obtenção pelo produtor de melhores preços na comercialização pela oferta de produtos de

melhor qualidade, e durante entressafras no caso de estar associada ao armazenamento, favore-

cendo a formação de estoques reguladores de mercado e possibilitando a preservação das ca-

racterísticas tecnológicas, sensoriais, nutricionais e sanitárias (PUZZI, 2000; PESKE et al., 2006).
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Processo de secagem eficiente é aquele que, além de reduzir o teor de água do produto, aumenta

o seu potencial de conservação na pós-colheita e preserva suas propriedades o que lhe confere

alto valor comercial (ATHIÉ et al., 1998).

Os métodos de secagem podem utilizar ar sem aquecimento ou ar aquecido. O calor, usado para

acelerar e intensificar o processo pode afetar as propriedades dos grãos (JAYAS & GOSH, 2006;

ELIAS, 2008). Embora nem todos os pesquisadores concordem que altas temperaturas de seca-

gem alterem o valor nutricional dos grãos, há unanimidade na afirmativa de que as características

físicas e químicas, como consistência, cor, palatabilidade, acidez, umidade, composição

centesimal, entre outras, são afetadas pelas temperaturas de secagem (SILVA, 2000; SIMIONI et

al., 2007).

Objetivou-se, com o trabalho, avaliar efeitos imediatos da temperatura do ar de secagem sobre

parâmetros tecnológicos e biológicos de avaliação da qualidade de grãos de aveia branca.

Materiais e métodos

Os grãos de aveia branca, cultivar Albasul, foram produzidos no campo experimental do Centro

Agropecuário da Palma, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no município de Capão do

Leão, RS. Colhidos mecanicamente em uma única época, com umidade próxima a 25%, foram

submetidos a secagem, com ar em quatro temperatura, até atingirem umidade de 13%. A seca-

gem e as análises foram realizadas no Laboratório de Pós-Colheita, Industrialização e Qualidade

de Grãos, no Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial da Faculdade de Agronomia

“Eliseu Maciel, na UFPel. Uma das secagens foi realizada com ar em condição branda (25 °C), a

qual serviu como testemunha, pois correspondia à condição ambiental sem aquecimento. Nas

demais foi utilizado ar aquecido a 50, 75 e 100 ºC, respectivamente.

Os grãos de aveia foram classificados e selecionados, para remoção de sujidades e grãos cho-

chos, descascado (descascador Imack) e as cariopses acondicionadas em vidros e armazena-

das a 17 ºC até o momento das análises. Para a realização das análises as cariopses foram

moídas em moinho Perten, em granulometria inferior a 0,50 mm.

A qualidade biológica dos grãos foi avaliada pelos testes clássicos de germinação e vigor (Brasil,

1992), com adaptações.

O teste de germinação foi realizado de acordo com o recomendado pelas Regras de Análises de

Sementes, porém utilizando-se 4 repetições de 50 grãos, em germinador a 20 ºC, e contagens

aos 5 e 10 dias, sendo os resultados expressos em percentagem de plântulas normais.

O vigor foi avaliado pelo teste de envelhecimento acelerado, utilizando-se 220 sementes de aveia

de cada tratamento, colocadas em caixa gerbox, sobre uma tela de aço inox, contendo 40 ml de

água destilada, que foram mantidas em câmara BOD sob 42 ºC e 100% de umidade relativa; após

72 horas, as sementes foram colocadas para germinar em rolos de papel. As contagens foram

realizadas aos 5 e 10 dias, sendo os resultados expressos em percentagem de plântulas nor-

mais.

A determinação do teor de beta-glicanas foi realizada conforme metodologia proposta pela AOAC

(2000), método nº 995.16. Este método é um procedimento rápido e direto para determinação de
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(1 3) e (1 4) glicanas em amostras gelatinizadas de farinhas usando enzimas altamente

purificadas de lichenase e beta-glicosidase. As beta-glicanas foram hidrolisadas pela lichenase

obtendo-se oligossacarídeos e quantitativamente clivadas a glicose pela beta-glicosidase. A glicose

é medida usando glicose oxidase-peroxidase e os resultados expressos em percentagem de

beta-glicanas.

Para realizar as análises de extração de beta-glicanas foi utilizado o método proposto por

KNUCKLES et al. (1992), com adaptações, em que foi utilizada água a 90 ºC como solvente de

extração, o que além de apresentar os bons resultados mostrou fácil manejo operacional.

O farelo de aveia foi fracionado pela moagem em moinho Perter, com peneira de 20 mesh e

desengordurado a frio com n-hexano (proporção de 1:4) por 24 h com agitação. O fracionamento

da aveia por peneiramento é difícil devido ao alto teor de lipídios (KNUCKLES et al.,1992). A sepa-

ração do solvente foi realizada por filtração e a eliminação dos resíduos de n-hexano através da

secagem em estufa com circulação de ar, regulada na temperatura de 80 
0

C por uma hora. O

material retido foi retriturado, utilizando peneira de 30 mesh, fracionado pelo uso de peneira de 200

mesh. A terceira moagem da fração grossa foi realizada com peneira de 40 mesh, fracionamento

pelo uso de peneira de 200 mesh de abertura e a fração A utilizada para produzir o concentrado de

Beta-glicanas.

A absorção de água foi determinada, segundo o método descrito por Glória & Regitano D’arce

(2006). A água retida após a centrifugação foi considerada como água absorvida.

O sedimento no tubo da centrífuga, após separação do sobrenadante foi pesado, sendo a capaci-

dade de absorção de água (CAA) calculada pela expressão:

100

(g) seca amostra da Peso

(g) sedimento do Peso

%C.A.A. ×=

A capacidade de retenção de água (CRA) foi determinada segundo Anderson et al. (1969) e Chaud

& Sgarbieri (2006), com adaptações. Uma mistura contendo 2,5 g de amostra e 30 mL de água,

após mantida sob agitação por 30 minutos foi centrifugada a 2.300 rpm por 15 minutos a 20 ºC. O

sedimento é então pesado e, no sobrenadante, determinado o resíduo seco (sólidos solúveis)

após a evaporação. A capacidade é, então, calculada de acordo com a equação:

(g) evaporação de resíduo do Peso (g) (b.s.) amostra da Peso

(g) çãocentrifuga de resíduo do Peso

C.R.A

−

=

O teste de fluidez da betaglicana foi avaliado com consistômetro Marconi, modelo MA 441, série

0021244, elevado a um ângulo de 45º, com amostra em temperatura de 20 ºC, durante 10 minu-

tos, em cinco repetições.

Os resultados das avaliações foram avaliados pela análise de variância, sendo os resultados que

apresentaram diferenças estatísticas complementados pela comparação de médias através do

teste de Tukey, ao nível de 5% de significância.
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Resultados e discussão

São apresentados na Figura 1 os resultados de quantificação de beta-glicanas em grãos de aveia

branca, cultivar Albasul, submetidos a diferentes temperaturas de ar de secagem.

O teor de fibra beta-glicana diminuiu com a variação da temperatura do ar de secagem dos grãos

de aveia. As secagens com temperaturas de 25, 50 e 75 ºC não promoveram diferenças significa-

tivas. Mesmo com a redução do teor de beta-glicanas em função do aumento da temperatura do

ar de secagem, os teores encontrados estão de acordo com diversos trabalhos descritos na

literatura (DALLEPIANE, 1997; GUTKOSKI & TROMBETTA, 1999), que relatam valores entre 3,5

e 6,5% no teor de beta-glicanas de cultivares de aveias nacionais, argentinos e americanos. O

teor médio de beta-glicanas dos cultivares nacionais foi de 4,50%, sendo encontrado o maior valor

no cultivar CTC 3, porém similar ao cultivar americano Milton.

Figura 1. Teor de beta-glicanas em grãos de aveia branca, cultivar Albasul, submetidos a diferen-

tes temperaturas de ar de secagem.

Nas Figuras 2 e 3, respectivamente, são apresentados efeitos da temperatura do ar de secagem

dos grãos de aveia na capacidade de absorção de água (CAA) e na capacidade de retenção de

água (CRA) da fibra beta-glicana.

A capacidade de absorção de água (CAA) é uma propriedade relevante para aplicações de ingre-

dientes em produtos cárneos, pães e bolos; valores altos de CAA são importantes para ajudar a

manter a umidade dos mesmos. A absorção de água de um ingrediente em alimentos determina

não somente a aceitabilidade do produto final em termos de textura e suculência, mas também a

sua margem de lucro.

Através da Figura 2 observa-se diferença significativa na capacidade de absorção de água nas

amostras de beta-glicanas, cujos grãos foram secos a 75 e 100 °C. A temperaturas de 50 ºC não

alterou significativamente a CAA da fibra. O resultado obtido para a amostra padrão foi de 1,082 ml

água/g amostra, enquanto nas amostras dos grãos secos a 50, 75 e 100 ºC a CAA foi, respectiva-

mente, 1,067 ml água/g amostra, 1,063 ml água/g amostra e 1,046 ml água/g amostra. Observou-

se com a análise que a fração beta-glicana absorveu água rapidamente e em seguida, aparente-

mente, estabilizou-se. Isso pode ser explicado por sua estrutura ter grande facilidade de absorver

água e assim formar uma rede tridimensional (gel).
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Figura 2. Capacidade de absorção de água (CAA) em beta-glicanas de aveia submetida a quatro

temperaturas de ar de secagem.

Figura 3. Capacidade de retenção de água (CRA) em frações isoladas de beta-glicanas de aveia

submetida a diferentes temperaturas de ar de secagem.

Através da Figura 3 é possível observar que a secagem com temperaturas de 25 e 50 ºC não

alterou significativamente a capacidade de retenção de água da fibra, já os tratamentos com 75 e

100 ºC, reduziram consideravelmente. Os altos valores encontrados para capacidade de reten-
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ção de água, evidenciam a presença marcante de interação do tipo agente geleificante-água. A

CRA da amostra padrão foi 13,09 g água/g amostra, já para as amostras com secagem dos grãos

em 50, 75 e 100 ºC foram, respectivamente, 12,98 g água/g amostra, 12,39 g água/g amostra e

12,06 g água/g amostra. A redução da CRA das amostras de grãos secos a 75 e 100 ºC pode ser

justificado pelos possíveis danos físicos à estrutura linear da fibra, alterando assim, a sua rede

tridimensional.

A capacidade de retenção de água é de grande utilidade na fabricação de produtos cárneos,

impedindo assim, a perda de água durante o cozimento e também durante o descongelamento,

em produtos de panificação e em alimentos viscosos como sopas. Os resultados obtidos neste

estudo estão de acordo com os encontrados por Chaud & Sgarbieri (2006).

Como forma de avaliar a viscosidade das amostras isoladas de beta-glicanas em grãos de aveia

submetidos a diferentes temperaturas de secagem foi realizada análise de fluidez, conforme re-

presentado na Figura 4, complementando os resultados obtidos de CAA e CRA, onde se observa-

se  que as frações isoladas de beta-glicanas de grãos secados com temperaturas do ar de 75 e

100 °C se mostraram mais fluidas ou menos viscosas que as demais amostras. As altas tempe-

raturas empregadas podem ter desestruturado a estrutura linear da fibra, comprometendo, assim

o seu comportamento. A despolimerização da estrutura linear leva a diminuição do peso molecular

e assim, consequentemente, a perdas na viscosidade das amostras. Wood (1992) e Brennan &

Cleary (2005) também fizeram observações semelhantes em relação a perdas de viscosidade.

Figura 4. Efeitos da temperatura de secagem de grãos de aveia branca sobre a fluidez das frações

isoladas de beta-glicanas.

Referências bibliográficas

ANDERSON, R.A.; CONWAY, H.F.; PFEIFER, U.F.; GRIFFIN JR., E.L. Gelatination of corn grits by

roll and extrusion cooking. Cereal Science today, St. Paul, Minnesota, v.14, n.1, p. 4-12, 1969.

Sem título-4 1/10/2010, 17:39698



699

AOAC. ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. Official methods of analysis of

AOAC. 15 ed. Washington, 2000. 684p.

ATHIÉ, I.; CASTRO, M.F.P.M.; GOMES, R.A.R.; VALENTINI, S.R.T. Conservação de grãos. Cam-

pinas, Fundação Cargill, 1998. 236p.

BRASIL. Regras para Análise de Sementes. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-

to. Secretaria de Defesa Agropecuária. Brasília, 2009. 399 p.

BRENNAN, C.S.; CLEARY, L.J. The potential use of cereal β -glucans as functional food ingredients.

Journal of Cereal Science. p. 1-13, 2005.

CHAUD, S.G., SGARBIERI, V.C. Propriedades funcionais (tecnológicas) da parede celular de le-

veduras da fermentação alcoólica e das frações glicana, manana e glicoproteína Ciência e.

Tecnologia de Alimentos. v. 26, n. 2, p. 369-379, 2006.

DALLEPIANE, L.B. Influência das 

β

-glicanas e amido sobre a viscosidade da aveia (Avena

sativa L.). Ijuí: Unijuí. 58p. 1997.

ELIAS, M.C. Manejo tecnológico da secagem e do armazenamento. Pelotas: Ed. Santa Cruz,

2008. 367p.

GUTKOSKI, L.C.; TROMBETTA, C. Avaliação dos teores de fibra alimentar e de beta-glicanas em

cultivares de aveia (Avena sativa L.). Ciência e Tecnologia de Alimentos, v.19, n.3, p.387-390,

1999.

JAYAS, D.S.; GOSH, P.K. Preserving quality during grain drying and techniques for measuring

grain quality. IN: 9th International Working Conference on Stored Product Protection, Campinas,

2006, p.969-980.

KNUCKLES, B.E; CHIU, M.M; BETSCHART, A.A. 

β

-glucan enriched fractions from laboratory-

scale dry milling and sieving of barley and oats. Cereal Chemistry, v. 69, n.2, p. 198-202, 1992.

PESKE, S.T.; LUCCA, O.A.; BARROS, A.C.S.A. Sementes: Fundamentos científicos e

tecnológicos. 2ª. Edição. Ed. UFPel, Pelotas. 2006. 545p.

PUZZI, D. Abastecimento e armazenagem de grãos. Campinas: Instituto Campineiro de Ensino

Agrícola, 2000. 666p.

SILVA, J.S. Secagem e armazenagem de produtos agrícolas. Viçosa, Aprenda fácil, 2000, 502p.

SIMIONI, D. Condições de secagem e de armazenamento na manutenção da qualidade in-

dustrial de grãos de aveia. 71p, 2005 (Mestrado em Ciência e Tecnologia Agroindustrial), Uni-

versidade Federal de Pelotas, Pelotas.

WOOD, P.J. Aspects of the chemistry and nutritional effects of non-starch polysaccharides

of cereal. In: Developments in carbohydrates chemistry, ALEXANDER, R.J., ZOBEL, H.F., St.

Paul, MN: AACC. 1992, p. 293-314.

Agradecimentos ao CNPq, à CAPES, à SCT-RS, à UPF, à UFPel-Pólo de Inovação Tecnológica

em Alimentos da Região Sul pelo apoio recebido.

Sem título-17 30/9/2010, 19:16699


