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Resumo

Objetivando estudar efeitos do armazenamento refrigerado e do tempo de armazenamento nas

características tecnológicas do óleo de soja. Foram utilizados grãos de soja produzidos na Re-

gião Sul do Rio Grande do Sul, colhidos com umidade próxima a 20%, limpos em máquina de ar

e peneiras, secos em secador estacionário, com temperatura do ar de 40 °C, até umidade próxi-

ma a 13%. Logo após a secagem, aos quatro e aos oito meses de armazenamento, em ambiente

refrigerado (17 °C) e convencional, foram avaliados quanto a: grau de umidade, teor de óleo,

índice de acidez, e índice de peróxidos do óleo bruto. O armazenamento refrigerado melhor pre-

serva os parâmetros de qualidade do óleo.
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Introdução

A produção brasileira de soja tem aumentado tanto que o Brasil já é o segundo maior produtor

mundial. Até há bem pouco tempo o Brasil apenas industrializava o necessário para o consumo

interno e exportava o restante na forma de grãos na entressafra norte-americana, conseguindo

bons preços (ELIAS, 2009). Em consequência desses fatos, a armazenagem era feito por perío-

dos curtos e em grandes estruturas de cooperativas, cerealistas e das próprias indústrias. O

cenário, entretanto, vem se modificando e começa a haver a necessidade de se armazenar o
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produto por períodos mais longos e, de preferência em unidades de armazenamento dos próprios

produtores. Isso fez aumentar a necessidade de se aprimorarem as operações de pós-colheita

do grão, já que elas representam o maior gargalo tecnológico da cadeia produtiva.

O país tem enorme potencial para o cultivo de oleaginosas para a produção de biodiesel, sendo

necessário preservar a qualidade da matéria-prima. São escassas informações sobre parâmetros

operacionais de armazenamento. A soja constitui a principal fonte de matéria-prima para a produ-

ção brasileira de biodiesel, pois é ela que atualmente vem sustentando o Programa Nacional de

Biocombustíveis.

A soja se caracteriza por apresentar teores relativamente altos de proteínas e médio teor de óleo,

o qual é altamente suscetível à oxidação dos ácidos graxos, originando o “flavor de feijão ou

oxidado” e da enzima urease, que é indicador da presença de fatores antinutricionais, além de

proteases, lectinas, antivitaminas, alérgenos e fitatos (LIENER, 1994, OLIVEIRA, 2008).

Para a produção de biodiesel, a partir de óleos vegetais, algumas características são importantes,

como índice de iodo, de saponificação, índice de peróxidos e a acidez que é um parâmetro limitante

para seu uso, por isso há necessidade de desenvolvimento de métodos de secagem e de arma-

zenamento que preservem adequadamente a qualidade dos grãos e do óleo neles contidos. Se-

gundo Moretto & Fett (1998) como as condições de armazenamento refletem diretamente a qua-

lidade do produto final, certas propriedades dos grãos devem ser considerados. Objetivou-se,

com o trabalho, estudar efeitos da temperatura e do tempo de armazenamento nas característi-

cas tecnológicas do óleo de soja para matéria-prima adequada à produção de biodiesel.

Material e métodos

O trabalho foi realizado no Laboratório de Pós-Colheita, Industrialização e Qualidade de Grãos do

DCTA/FAEM/UFPEL, utilizando-se grãos de soja produzidos na Região Sul do Rio Grande do Sul.

Os grãos foram colhidos mecanicamente, com umidade próxima a 20%, submetidos à operação

de pré-limpeza e então secos em secador estacionário piloto do laboratório, até umidade próxima

a 13%. Logo após a secagem, aos quatro e aos oito meses de armazenamento, em ambiente

controlado (17 °C) e em ambiente sem controle de temperatura, foram analisados umidade, teor

de óleo, índice de acidez e índice de peróxido do óleo bruto.

As análises de umidade foram determinadas através de estufa com circulação natural de ar por

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

do Ministério da Agricultura (BRASIL, 2009). Os resultados das análises realizadas em triplicata

foram expressos em porcentagem de umidade e base úmida.

Os teores de óleo foram determinados em aparelho Soxhlet, 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.
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Foi realizado segundo a Metodologia oficial de American Oil Chemist’s Society - Método AOSC

Cd-8b-90 (1997).

Resultados e discussão

A Figura 1 apresenta os graus de umidade dos grãos de soja, armazenados sob armazenamento

refrigerado e convencional, durante 8 meses.

Figura 1. Grau de umidade dos grãos (%).

Nota-se nos resultados apresentados na Figura 1 que grãos de soja armazenados em ambiente

refrigerado (17 °C) equilibraram em grau de umidade inferior aos grãos armazenados no ambien-

te sem controle de temperatura, ou convencional.

As amostras armazenadas em ambiente convencional sem o controle de temperatura e umidade

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

variação das condições psicrométricas do ambiente de armazenamento.

Na Figura 2 são apresentados os teores de óleo de soja, obtidos a partir de grãos de soja armaze-

nados em ambiente refrigerado e convencional durante oito meses.

Observando-se os resultados apresentados na Figura 2, nota-se redução do rendimento de extração

de óleo de grãos de soja armazenados, durante oito meses. Nos grãos armazenados em ambien-

te refrigerado, a redução foi significativamente menor do que no óleo extraído dos grãos armaze-

nados em ambiente convencional sem controle de temperatura.

Verifica-se que houve redução significativa no teor de óleo dos grãos, ao longo do período de

armazenamento, estes resultados estão de acordo com os encotrados com Teixeira (2001). As
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maiores reduções foram observadas no 8º mês, nos grãos armazenados em ambiente con-

vencional, estas reduções mais acentuadas se devem as condições psicrométricas desfavorá-

veis ao armazenamento.

Médias de três determinações, acompanhadas de letras maiúsculas diferentes entre os tempos de armazena-

mento, e minúsculas diferem entre os ambientes de armazenamento, indicam diferenças a 5% de significância

pelo Teste de Tukey (p<0,05).

Figura 2. Teor de óleo (%).

Na Figura 3 são apresentados os índice de acidez do óleo de soja, obtidos a partir de grãos de

soja armazenados em ambiente controlado e não controlado durante oito meses.

Médias de três determinações, acompanhadas de letras maiúsculas diferentes entre os tempos de armazena-

mento, e minúsculas diferem entre os ambientes de armazenamento, indicam diferenças a 5% de significância

pelo Teste de Tukey (p<0,05).

Figura 3. Acidez do óleo (% de ácidos graxos livres) de soja.
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Através dos dados apresentados na Figura 3, observa-se que os teores de acidez do óleo aumen-

taram ao longo de oito meses em ambos os ambientes de armazenamento, porém o aumento da

acidez foi mais intenso no óleo extraído de grãos armazenados em ambiente convencional, o que

revela segundo Ribeiro & Seravalli (2004) que o estado de conservação do óleo está intimamente

relacionado com a natureza e qualidade da matéria-prima, com a qualidade e o grau de pureza do

óleo, com o processamento e, principalmente, com as condições de conservação, pois a decom-

posição dos glicerídeos é acelerada por aquecimento e pela luz, enquanto a rancidez é quase

sempre acompanhada da formação de ácido graxo livre.

Na Figura 4 são apresentados os índices de peróxido do óleo de soja, obtidos a partir de grãos de

soja armazenados em ambiente controlado e não controlado durante oito meses.

A análise dos dados apresentados na Figura 4 permite verificar que a o índice de peróxidos do óleo

aumentou durante os oito meses de armazenamento nos dois ambientes, porém no ambiente

convencional o aumento foi significativamente maior. Esses resultados (Figuras 4) no armazena-

mento dos grãos é motivado pela maior ação das enzimas lipase e peroxidase nas condições

testadas.

Médias de três determinações, acompanhadas de letras maiúsculas diferentes entre os tempos de armazena-

mento, e minúsculas diferem entre os ambientes de armazenamento, indicam diferenças a 5% de significância

pelo Teste de Tukey (p<0,05).

Figura 4. Índice de Peróxidos (meq.Kg
-1

) do óleo de soja.

Esta avaliação mostrou-se bastante sensível as alterações causadas pelas condições ambien-

tais de armazenamento, por isso conforme Cecchi (2003), este é um dos métodos mais utiliza-

dos para medir o estado de oxidação de óleos e gorduras.

A redução na temperatura do ambiente de armazenamento dos grãos provocam menores redu-

ções no teor de óleo, menores índices de acidez e de peróxido em óleo de soja bruto.
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