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RESUMO

Objetivou-se neste estudo foi avaliar a secagem intermitente de arroz em casca, 
classe longo, em função do rendimento de grãos inteiros. As variáveis otimizadas foram 
a temperatura do ar de secagem, o tempo de exposição ao ar aquecido e a relação 
de intermitência. Os resultados indicaram que nas temperaturas mais baixas (40 ºC ou 
menos) o teor de grãos inteiros foi superior a 60% e a medida que a temperatura do 
ar de secagem foi aumentada o teor de grãos inteiros diminuiu. O gráfico de Pareto 
mostrou que o efeito linear da temperatura do ar de secagem foi o mais significativo 
para o rendimento de grãos inteiros. A relação de intermitência apresentou efeito linear 
positivo, sugerindo que o aumento da relação de intermitência favoreceu o aumento do 
rendimento de grãos inteiros. A superfície de resposta, ou seja, o modelo polinomial 
obtido pelo delineamento experimental foi significativo (R²>0,99) e preditivo (Fcalc/Ftab 
>3) para descrever o rendimento de grãos inteiros na secagem intermitente do arroz. 
A condição de secagem otimizada foi: temperatura do ar de 40 ºC (38 ºC na massa de 
grãos) e relação de intermitência de 1:4.

Palavras-chave: Rendimento de Grãos Inteiros, Temperatura, Relação de 
Intermitência.
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INTRODUÇÃO

O arroz (Oryza sativa L.) é geralmente colhido com grau de umidade acima de 22% 
(base úmida) e precisa ser secado rapidamente para um grau de umidade seguro, menos 
de 14% de umidade, para evitar a deterioração dos grãos durante o armazenamento e a 
diminuição do rendimento de grãos inteiros (TRUONG et al., 2018).

A operação de secagem na pós-colheita demanda uma alta quantidade de energia 
e pode afetar significativamente a qualidade dos grãos. Durante a secagem ocorre o 
desenvolvimento de tensões térmicas e hidrostáticas, além de alterações químicas e 
bioquímicas indesejadas. O uso adequado da temperatura de secagem para não danificar 
os grãos conduz a uma maior capacidade do secador e reduz o consumo de energia. 
Usualmente, para manter a qualidade dos grãos, o padrão industrial impõe temperaturas 
de secagem limitadas e que podem variar de acordo o grão e o método de secagem. 
Para o arroz, a temperatura da massa de grãos deve ser limitada e as características do 
ar de secagem, especialmente a temperatura, deve ser controlada. Reduções no valor 
nutricional ocorrem quando a temperatura do grão atinge 90-100 °C (AMANTÉA et al., 
2017), porém em temperaturas muito inferiores a estas já ocorre alterações estruturais 
que promovem as fissuras nos grãos.

A secagem por ar aquecido é a forma mais usual para secar grãos de arroz. 
Secadores comerciais utilizam diferentes desenhos, variando a temperatura e o tempo 
de exposição do grão ao ar aquecido (INPRASIT e NOOMHORM, 2001). Entretanto, a 
maior dificuldade é gerar o mínimo de gradiente de teor de umidade entre o centro e a 
superfície do grão, devido a formação de fissuras, e ainda assim alcançar uma alta taxa 
de secagem. Independentemente do método ou do secador utilizado, a uniformidade do 
teor de umidade dos grãos durante a secagem é um fator importante para diminuir o grau 
de fissuras do arroz (SIEBENMORGEN et al., 2004). 

O sistema intermitente de secagem é bastante usual no beneficiamento do arroz. 
Neste sistema, são estabelecidos períodos de exposição ao ar aquecido e períodos de 
têmpera ou repouso, os quais permitem que ocorra uma diminuição no gradiente de 
tensões e consequentemente o número de fissuras. Os principais parâmetros de controle 
nestes secadores são a temperatura do ar de secagem, a vazão do ar de secagem, o 
tempo de exposição ao ar aquecido e a relação de intermitência (GOLMOHAMMADI et 
al., 2015). A otimização destes fatores, para a variedade de arroz a ser secada, permite 
alcançar o máximo rendimento de grãos inteiros.

O objetivo neste estudo foi avaliar a secagem intermitente de arroz em casca, 
classe longo, utilizando metodologia de superfície de resposta. O rendimento de grãos 
inteiros foi utilizado para otimizar a temperatura do ar de secagem, o tempo de exposição 
ao ar aquecido e a relação de intermitência.
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MATERIAL E MÉTODOS

Os grãos de arroz, classe longo, produzidos em sistema irrigado, no município 
de Santa Vitória do Palmar, no sul do Brasil, na safra 2017/2018, foram colhidos com 
umidade próxima a 20% (base úmida), através de colheita mecanizada, e limpos em 
máquina de ar e peneiras (Intecnial, modelo Sintel, Brasil). Logo após a limpeza, as 
amostras com grãos úmidos e limpos foram acondicionadas em sacos de tecido, até a 
realização dos experimentos de secagem. 

Para efetuar o processo de secagem dos grãos foi utilizado um secador de leito 
fixo em escala piloto. O secador é composto por um ventilador centífugo, um conjunto 
de resistências elétricas interligado ao sistema automático de controle de temperatura. 
O sistema de ventilação do secador foi regulado para proporcionar uma velocidade do ar 
no leito de grãos de 0,2 ± 0,1 m s-1. No secador foi colocado um saco de tecido com 2,5 
kg de amostra úmida. O saco utilizado para o acondicionamento da amostra foi escolhido 
para exercer uma resistência mínima a passagem do ar. A espessura da camada de 
secagem foi de aproximadamente 10 cm. O grau de umidade da amostra, antes e após 
a secagem, foi obtida em estufa com circulação de ar (105 ± 3 ºC por 24 h) e durante a 
secagem a umidade foi monitorada por diferença de peso (BRASIL, 2009). 

O rendimento de grãos inteiros foi realizado em uma máquina de beneficiamento 
de arroz (marca Zaccaria, modelo DTAZ1, Brasil). Os grãos (100 g) foram descascados 
em rolos de borracha. O polimento foi realizado por um minuto e trinta segundos, para 
remoção de 8% de farelo. A separação dos grãos quebrados foi realizada em um cilindro 
alveolado (trieur) de 4,5 mm por 1 min. Testes preliminares determinaram o tempo de 
operação (VANIER et al., 2015).

Para a avaliação da secagem foi realizado um delineamento composto central 
rotacional (DCCR), incluindo seis pontos axiais e dois pontos centrais para geração do 
erro (Tabela 1), totalizando 16 experimentos. As variáveis estudadas foram a temperatura 
do ar (X1), o tempo de exposição do arroz ao ar aquecido (X2) e a relação de intermitência 
(X3). Uma análise de variância foi utilizada para validação do modelo, verificando o 
coeficiente de determinação (R²) e o teste F de Fisher.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta a matriz do delineamento experimental obtida para a 
otimização da secagem de arroz em casca, utilizando o rendimento de grãos inteiros 
para tal propósito.



708

Anais - VII Conferência Brasileira de Pós-Colheita

TABELA 1. Matriz de delineamento DCCR em função do rendimento de grãos inteiros
Temperatura 
do ar (ºC), X1

Tempo de exposição ao 
ar aquecido (min), X2

Relação de                   
intermitência, X3 *

Rendimento de grãos 
Inteiros (%)

40 (-1) 7 (-1) 1:1,0 (-1) 63,9 ± 0,7
40 (-1) 7 (-1) 1:4,0 (+1) 64,4 ± 0,4
40 (-1) 13 (+1) 1:1,0 (-1) 62,4 ± 0,1
40 (-1) 13 (+1) 1:4,0 (+1) 63,9 ± 0,8
55 (+1) 7 (-1) 1:1,0 (-1) 34,6 ± 6,1
55 (+1) 7 (-1) 1:4,0 (+1) 53,3 ± 0,8
55 (+1) 13 (+1) 1:1,0 (-1) 35,0 ± 1,2
55 (+1) 13 (+1) 1:4,0 (+1) 55,3 ± 1,8

35 (-1,68) 10 (0) 1:2,5 (0) 64,6 ± 0,4
60 (+1,68) 10 (0) 1:2,5 (0) 33,2 ± 0,3

47,5 (0) 5 (-1,68) 1:2,5 (0) 60,5 ± 0,9
47,5 (0) 15 (+1,68) 1:2,5 (0) 62,0 ± 0,6
47,5 (0) 10 (0) 1:0,0 (-1,68) 45,9 ± 1,2
47,5 (0) 10 (0) 1:5,0 (+1,68) 65,2 ± 0,3
47,5 (0) 10 (0) 1:2,5 (0) 60,1 ± 0,2
47,5 (0) 10 (0) 1:2,5 (0) 58,5 ± 0,3

Valor real (valor codificado). *A relação de intermitência é expressa em (tempo de exposição ao ar aquecido, 
min) : (tempo de repouso, min).

O rendimento de grãos inteiros variou entre 33,2 e 65,2% (Tabela 1). Nas 
temperaturas mais baixas (40 ºC ou menos) o teor de grãos inteiros foi superior a 
60%. A medida que a temperatura do ar de secagem foi aumentada o teor de grãos 
inteiros diminuiu, confirmando que grãos de arroz em casca não suportam uma 
operação secagem com temperaturas elevadas, pois altas taxas de remoção de 
água contribuem para aumentar o percentual de grãos quebrados no beneficiamento 
industrial (BUGGENHOUT et al., 2013).

O gráfico de Pareto (Figura 1) indica os fatores mais significativos na otimização 
do processo de secagem de arroz. 

Figura 1. Gráfico de Pareto dos efeitos das variáveis de processo no rendimento de 
grãos inteiros de arroz.
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Na Figura 1, foi observado que a efeito linear (L) da temperatura do ar de secagem  
foi o mais significativo para o rendimento de grãos inteiros. Este efeito negativo indicou 
uma redução no rendimento de grãos inteiros com o aumento da temperatura. A relação 
de intermitência apresentou efeito linear positivo, revelando que o aumento da relação 
de intermitência favoreceu o rendimento de grãos inteiros. A interação linear entre a 
temperatura de secagem e a relação de intermitência (1L por 3L), assim como seus 
efeitos quadráticos (Q) mostraram-se significativos (p<0,05). O tempo de exposição do 
arroz ao ar aquecido não interferiu significativamente no rendimento de grãos inteiros. 
Isso foi atribuído à elevada troca de calor entre o ar e o grão, fazendo com o que a 
temperatura do arroz tendesse rapidamente ao equilíbrio com a temperatura do ar de 
secagem.

A Tabela 2 apresenta a análise de variância do modelo polinomial considerando as 
variáveis que foram significativas no rendimento de grãos inteiros.

Tabela 2. Análise de variância do modelo de regressão obtido para a otimização da 
secagem de arroz.

Fonte de                 
variação

Soma                           
quadrática

Graus de 
liberdade

Média                   
quadrática F  calculado F tabelado

Regressão 1981 5 396,3 335,4 3,3

Resíduo 11,81 10 1,2

Total 1993 15

Fcalc/Ftab     100,8

R² 0,994

O resultado da análise de variância (Tabela 2) indicou que a superfície de resposta, 
ou seja, o modelo polinomial obtido pelo DCCR para a otimização da secagem de 
arroz em função do rendimento de grãos inteiros foi significativo (R²>0,99) e preditivo 
(Fcalc/Ftab >3). De acordo com Khuri e Cornell (1996), o modelo é preditivo quando o 
valor de F calculado é pelo menos três vezes maior do que o F tabelado. A Equação 1 
apresenta o modelo para predizer o valor do rendimento de grãos inteiros (Y) em função 
da temperatura do ar de secagem (X1) e da relação de intermitência (X3), sendo estas as 
variáveis que foram significativas no processo de secagem de arroz.

    A Figura 2 apresenta a superfície de resposta do processo de secagem de arroz, 
grãos longos, para o rendimento de grãos inteiros em função da temperatura do ar e da 
relação de intermitência. 
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FIGURA 2. Superfície de resposta da secagem de arroz, classe longo, para o rendimento 
de grãos inteiros.

Na superfície de resposta (Figura 2) foi observado que a medida que se aumentou 
a relação de intermitência, a temperatura do ar de secagem e consequentemente a 
temperatura do grão pôde ser elevada sem a diminuição do rendimento de grãos inteiros. 
Assim, quando se utilizou a relação de intermitência 1:5, a temperatura do ar de 47,5 ºC 
manteve o rendimento de grãos inteiros. Nesta condição a temperatura da massa de 
grãos alcançou 42 ºC, sendo esta uma temperatura máxima para a secagem do arroz. 

A condição de secagem otimizada em função do rendimento de grãos inteiros foi: 
temperatura do ar de 40 ºC (38 ºC na massa de grãos), relação de intermitência de 
1:4. O tempo de exposição ao ar aquecido não foi significativo para o rendimento de 
grãos inteiros neste experimento, uma vez que ele depende do fluxo de ar utilizado 
e das trocas térmicas entre o ar e a massa de grãos. Assim, um fluxo de ar elevado 
aumenta mais rapidamente a temperatura da massa de grãos, tendendo ao equilíbrio 
com a temperatura do ar ambiente.
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