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secagem e do tempo de armazenamento
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Resumo

O resfriamento do arroz enquanto espera para secagem é uma alternativa que tem mostrado

resultados animadores. Objetivou-se determinar o tempo máximo que pode decorrer entre a co-

lheita e a secagem. Resultados indicam que pelo menos até um ano, a temperatura na espera e

o tempo decorrido entre a colheita e a secagem não alteram a suscetibilidade dos grãos à quebra,

mas aumentos desses parâmetros e do tempo de armazenamento intensificam a incidência de

grãos de arroz com defeitos, enquanto o resfriamento dos grãos logo após a colheita e a manu-

tenção deles resfriados até o momento da secagem atenua esses efeitos.
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Introdução

No Brasil a produção de arroz aumenta ano a ano. Os avanços verificados na produção, entretan-

to, não são acompanhados pelo que se verifica na pós-colheita, cuja capacidade não se amplia no

mesmo ritmo da produção, seja nos aspectos quantitativos, seja nos qualitativos. E os conceitos

modernos de produção não prescindem de uma forte aliança entre quantidade e qualidade, espe-

cialmente em se tratando de alimento, e sendo esse alimento tão identificado na cultura e nos

hábitos do consumidor nacional como o arroz, que é a maior fonte de carboidratos da dieta da

grande maioria dos brasileiros, e é também importante fonte de proteínas, particularmente pela

qualidade que apresenta.

A excepcional qualidade nutritiva que tem o arroz pode ser seriamente comprometida com o que
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sucede aos grãos na pós-colheita, especialmente nas etapas de secagem e armazenamento,

pois a tecnologia industrial, por mais avançada que seja, não é capaz de operar o milagre de fazer

um bom produto de uma matéria-prima ruim. E é bom o nível tecnológico predominante nas

agroindústrias arrozeiras.

A pós-colheita passou a ser a etapa que representa o grande gargalo operacional da cadeia pro-

dutiva do arroz, o que está exigindo novas atitudes tecnológicas embasadas em sólidos conheci-

mentos científicos. Associa-se a isso o fato de ser cada vez menor tempo destinado à colheita,

em consequência da conjugação de avanços da pesquisa agronômica e da ação direta dos agri-

cultores, onde se destacam recursos de engenharia e de informática, que se refletem nas lavou-

ras e que se expressam na velocidade de colheita e no aumento das capacidades de transporte.

Por características próprias da espécie e pelas tecnologias de produção empregadas, o arroz

deve ser colhido com umidade ainda elevada, entre 18 e 23% para a maioria dos genótipos culti-

vados no Brasil (SOSBAI, 2007). Assim, quando se deseja assegurar alta qualidade do arroz, seja

para uso como semente ou no beneficiamento industrial para fins alimentícios, três são as princi-

pais alternativas que se apresentam: (1) realizar, de forma compulsória, a secagem imediata-

mente após a recepção dos grãos diretamente da lavoura; (2) resfriar os grãos por meio de aeração

controlada enquanto esperam para serem secados; (3) realizar secagem parcial, até cerca de

16% de umidade, e resfriar os grãos, mantendo nessa condição até que sejam secados para os

12 a 13% usuais, quando da comercialização ou da industrialização, ou usa-los diretamente para

a parboilização, sem o uso da secagem complementar.

A imediata realização da secagem reduz intensidades de perdas, mas exige muitos investimen-

tos nas estruturas de transporte, recepção, limpeza e secagem, ou seja, onera o pré-armazena-

mento. O fato se agrava sob o ponto de vista econômico, pois a estrutura de pré-armazenamento

só é utilizada no período de colheita dos grãos, ou seja, uma vez por ano, na maioria das vezes, e

durante algumas semanas, configurando um dos mais perversos custos do sistema produtivo

que é a ociosidade.

Como os grãos são colhidos úmidos e transportados até as plataformas de recepção das unida-

des armazenadoras nessa condição e com elevados teores de impurezas, a imediata pré-limpe-

za se impõe. Ocorre que, enquanto ainda não são secados, o ritmo metabólico dos grãos é

elevado, o que ativa os dos organismos associados, intensificando a dinâmica metabólica já nes-

sa fase. Uma alternativa que tem mostrado resultados práticos animadores é o resfriamento do

arroz enquanto espera para secagem, na expectativa de reduzir os metabolismos dos grãos e

dos organismos associados. Com a mesma intenção, também tem sido utilizado nos grãos du-

rante o armazenamento definitivo após a secagem.

O resfriamento tem sido utilizado como tecnologia não tradicional para preservação de grãos

armazenados, independentemente da temperatura ambiente e das condições de umidade relati-

va. Utiliza um sistema móvel de refrigeração o qual controla conjuntamente a temperatura e a

umidade relativa do ar da aeração (MAIER, 1995; QUIRINO, 2008).

No processo de parboilização, antes do descascamento, a umidade dos grãos é aumentada até

valores próximos a 30% por imersão em água quente em temperatura e tempo de operação

definidos em função das características do arroz, as quais dependem do cultivar, das condições

de cultivo, do tempo e das condições de armazenamento (AMATO e ELIAS, 2005).
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Durante a parboilização do arroz ocorre a gelatinização do amido, a grande responsável pelas

alterações das características sensoriais, de cocção, e melhorias nutritivas, de rendimento indus-

trial e conservabilidade que ocorre pela parboilização. Após atingir a umidade adequada, o arroz

passa para a etapa de autoclavagem aonde vai se completar a gelatinização iniciada ainda nos

tanques de encharcamento. Algumas indústrias do setor localizadas principalmente no estado de

Santa Catarina utilizam estufas nessa fase do processo, promovendo gelatinização e secagem

ao mesmo tempo.

As indústrias que possuem o selo de qualidade da Associação Brasileira das Indústrias de Arroz

Parboilizado (ABIAP) utilizam exclusivamente autoclave para gelatinização, sendo esse uso uma

exigência do Selo de Qualidade (ABIAP, 2010) conferido pela Associação em Convênio com a

Universidade Federal de Pelotas, através do Laboratório de Grãos do Departamento de Ciência e

Tecnologia Agroindustrial da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel.

Determinar o tempo máximo que pode decorrer entre a colheita e a secagem, sem que haja

prejuízos severos à qualidade do arroz, representa uma grande necessidade, tanto para agriculto-

res quanto para agroindustriais. A realização do presente trabalho teve esse objetivo.

Material e métodos

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Pós-Colheita, Industrialização e Qualidade de Grãos

(LABGRÃOS) do Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial da Faculdade de Agrono-

mia “Eliseu Maciel”, Universidade Federal de Pelotas.

Foi utilizado arroz em casca pertencente à classe longo-fino, produzido na região Sul do RS,

colhido com umidade aproximada de 20%. Os grãos ficaram em temperaturas de 13 ± 2 °C, 18 ±

2 °C e 23 ± 2°C enquanto aguardavam durante 1, 2, 3 e 4 dias para secagem, que ocorreu pelo

método intermitente, em secador em escala piloto com temperaturas crescentes do ar (ELIAS,

2007). Após a secagem os grãos foram armazenados durante um ano em ambiente com 20 ºC.

Foram estudados grau de umidade, rendimento de grãos inteiros e incidência de defeitos de clas-

sificação comercial (BRASIL, 2009), utilizando-se para o estudo dos grãos o processo convenci-

onal de beneficiamento para produção industrial de arroz parboilizado, seguindo metodologia de-

senvolvida no próprio LABGRÃOS (ELIAS, 1998).

Resultados e discussão

Na Figura 1 são apresentados os valores de umidade de grãos de arroz com casca, secados

sem espera (no dia da colheita) e após espera em ambientes com 13 ± 2 °C, 18 ± 2 °C e 23 ± 2 °C

enquanto aguardavam durante 1, 2, 3 e 4 dias para secagem.
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Figura 1. Umidades médias em grãos de arroz submetidos a três temperaturas durante a espera

para secagem e armazenados durante doze meses.

Nas Figuras 2 a 4 são apresentados os valores de rendimento de grãos inteiros de arroz secado

sem espera (no dia da colheita) e após espera em ambientes com 13 ± 2 °C, 18 ± 2 °C e 23 ± 2 °C

enquanto aguardavam durante 1, 2, 3 e 4 dias para secagem.

Figura 2. Rendimento de grãos inteiros em arroz submetido a três temperaturas durante dois

dias de espera para secagem e armazenados durante doze meses.

Figura 3. Rendimento de grãos inteiros em arroz submetido a três temperaturas durante três dias

de espera para secagem e armazenados durante doze meses.
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Figura 4. Rendimento de grãos inteiros em arroz submetido a três temperaturas durante quatro

dias de espera para secagem e armazenados durante doze meses.

Nas Figuras 5 a 7 são apresentados os valores da incidência de grãos com defeitos em arroz

secado sem espera (no dia da colheita) e após espera em ambientes com 13 ± 2 °C, 18 ± 2 °C e

23 ± 2 °C enquanto aguardavam durante 1, 2, 3 e 4 dias para secagem.

Figura 5. Incidência de defeitos em grãos de arroz submetidos a três temperaturas durante dois

dias de espera para secagem e armazenados durante doze meses.

Figura 6. Incidência de defeitos em grãos de arroz submetidos a três temperaturas durante três

dias de espera para secagem e armazenados durante doze meses.
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Figura 7. Incidência de defeitos em grãos de arroz submetidos a três temperaturas durante qua-

tro dias de espera para secagem e armazenados durante doze meses.

A observação dos dados das Figuras 1 a 7 permite verificar que a temperatura e o tempo de

espera para secagem não alteraram a umidade dos grãos e nem o rendimento de inteiros ao

longo do armazenamento, enquanto os percentuais de grãos com defeitos aumentaram com o

aumento do tempo de espera para o armazenamento, mas as intensidades de incidência de

grãos com defeitos são reduzidas com o resfriamento dos grãos.

Pelo menos até um ano, o tempo decorrido entre a colheita e a secagem não altera a suscetibilidade

dos grãos à quebra, mas aumentos desse tempo de espera e do tempo de armazenamento

intensificam a incidência de grãos de arroz com defeitos, enquanto o resfriamento dos grãos logo

após a colheita e a manutenção deles resfriados até o momento da secagem atenua esses efei-

tos.
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