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INDUSTRIALIZAÇÃO DE ARROZ E DE FEIJÃO 

 

O Brasil experimenta grande expansão na produção agrícola, com grande 

destaque para a produção de grãos. Ainda exporta predominantemente grãos in 

natura, mas a exportação de produtos industrializado ainda não acompanha todo esse 

progresso, embora o índice de industrialização no país seja crescente tanto em 

quantidade quanto em nível tecnológico. Embora a maior exportação seja de grãso de 

soja, o país também exporta grãos de arroz e de feijão. 

Para quem trabalha com avaliação de qualidade, como os classificadores e os 

engenheiros responsáveis técnicos por agroindústrias de grãos, como os Engenheiros 

Agrônomos, é necessário domínio sobre tecnologia industrial, uma vez que o destino 

maior dos grãos produzidos nas lavouras é o consumo (humano, animal, energia). Na 

grande maioria dos casos, para chegar aos consumidores, os grãos passam pela 

industrialização. Quando há desintegração intensa, como para extração de óleo ou 

produção de canjica, fubá, como na soja, no milho e no trigo, o processo é 

denominado processamento, e quando não há desintegração, como no caso do feijão 

ou da lentilha, ou desintegração que não descaracterize a estrutura original, como no 

arroz, o processo é denominado beneficiamento industrial. 

Uma classificação tecnológica e comercial dos grãos permite agrupá-los em 

protéicos, oleaginosos e amiláceos. A industrialização dos grãos de cada um desses 

grupos utiliza algumas operações comuns, mas na grande maioria dos casos há muita 

especificidade operacional. 

Grãos protéicos, como o feijão e a lentilha, em geral são industrializados sem 

nenhuma desintegração em sua estrutura anatômica para comercialização in natura, 

enquanto grãos proteicos como a ervilha ou são industrializados na mesma forma, ou 

sãocongelados ou industrializados na forma de conserva envasadas em latas ou 

vidros. 

Em grãos amiláceos, como arroz, milho e trigo, cada situação usa tecnologias 

próprias e muito diferentes entre si. Nesta material são apresentadas tecnologias de 

industrialização de arroz e de grãos proteicos, com ênfase no feijão. 

 



 

 

1. INDUSTRIALIZAÇÃO DE ARROZ 

1.1. INTRODUÇÃO 

Ao longo do tempo, as atividades na agroindústria de arroz, como em toda a 

agroindústria de alimentos, tem sofrido substanciais modificações, para atender a um 

consumidor cada vez mais exigente e informado. Os maiores avanços se destacam na 

concepção e na aplicação de boas práticas de fabricação, análise de perigos e pontos 

críticos de controle, critérios na seleção de matéria-prima, rastreabilidade e 

diversificação de produção na busca de nichos de mercado e aumentos de valor 

agregado. 

Esses fatos são importantes por se tratar de sistema de gestão de segurança 

alimentar, o qual se baseia em controles de diversas etapas da produção de alimentos, 

analisando os perigos potenciais à saúde dos consumidores, determinando medidas 

preventivas para controlar esses perigos. 

Há muitas agroindústrias certificadas pela ISO 9000. As parboilizadoras que 

detêm o Selo de Qualidade da ABIAP (Associação Brasileira das Indústrias de Arroz 

Parboilizado) são auditadas e têm seus insumos e produtos analisados em laboratório 

anualmente. Há, no entanto, muito ainda o que fazer na área de tecnologia 

agroindustrial, da matéria-prima e dos processos. 

Neste texto são abordados aspectos da industrialização de arroz para consumo 

na forma de grãos. Produtos alimentícios derivados de grãos, como farinhas, e 

destinados à produção de energia, como cascas e briquetes, ou a outros fins, como 

aglomerados e cinzas, por exemplo, não fazem parte do escopo deste material. 

A abordagem foca aspectos científicos, tecnológicos e operacionais da 

industrialização, na expectativa dos autores de poderem contribuir com o setor na 

busca de melhorias. Afinal, arroz é alimento, e dos bons, para a quase totalidade dos 

brasileiros, por questões culturais e pelos benefícios que seu consumo traz para a 

nutrição e a saúde das pessoas. 

 

1.2. FLUXOGRAMAS OPERACIONAIS, POR ETAPA: 

1.2.1 - PRÉ-ARMAZENAMENTO:  

Recepção  Pré-Limpeza  Secagem 

1.2.2 - ARMAZENAMENTO: 

Carregamento  Manutenção de Qualidade 

 



 

 

1.2.3 - INDUSTRIALIZAÇÃO: 

- CONVENCIONAL 

Limpeza  Descascamento  Brunimento  Polimento  Seleção por 

Integridade e Por Defeitos   Tipificação  Embalagem 

- PARBOILIZAÇÃO  

Limpeza  Maceração ou Encharcamento  Autoclavagem  Secagens e 

Temperagens  Descascamento  Polimento Ou Brunimento  Seleção por 

Integridade e por Defeitos  Tipificação  Embalagem  

 

1.3. OPERAÇÕES: 

1.3.1. PRÉ-ARMAZENAMENTO 

O arroz pode chegar na unidade industrial com teores de impurezas e matérias 

estranhas elevados e alta umidade (nesse caso é denominado tecnicamente sujo e 

úmido), ou já com um dos ou ambos os valores adequados ao armazenamento e à 

industrialização. Nesta segunda hipótese, pode ir diretamente da moega de recepção 

para o silo. No primeiro caso, deverá ser antes submetido à pré-limpeza e à secagem. 

Cada operação tem características próprias e, nesta etapa, tem o objetivo de preparar 

o arroz para o armazenamento ou para a industrialização. 

 

 Recepção 

Ao chegar na indústria, o arroz é submetido à pesagem e à amostragem para 

análises. 

A pesagem é normalmente realizada em balança de fluxo, tipo pesa-caminhões, 

com carga na entrada e vazios na saída, obtendo-se seu valor por diferença. 

A amostragem deve ser representativa da carga, sendo coletadas amostras de 

vários pontos. As principais análises realizadas são de umidade e de impurezas. 

Defeitos, rendas e rendimentos geralmente são também analisados. 

A identificação da variedade ou do híbrido é fundamental, pois as dimensões dos 

grãos - comprimento, largura e espessura - são características genéticas, com o que 

não devem ser misturados grãos de variedades diferentes, sob pena de ter-se 

dificuldades para regular descascadores, brunidores e polidores, com aumentos de 

quebras dos grãos ou mesmo excesso de arroz que não descasca, também 

denominado "marinheiro". 

A mistura de variedades de arroz pode ocasionar problemas nas operações de 

parboilização, considerando que as condições mais adequadas para algumas 

variedades ou alguns híbridos podem não ser para outros genótipos.
 
 



 

 

Quanto mais informações sobre a história da carga puderem ser anotadas nas 

fichas, mais recursos terá o profissional da conservação e/ou do beneficiamento 

industrial nas tomadas de decisões técnicas. 

Anotações de interesses comercial e fiscal também são efetuadas nesta etapa. A 

legislação permite, por exemplo, que sejam descontados do vendedor o que exceder 

de 13% na umidade e 1% nas impurezas e/ou matérias estranhas.
 
 

Como conseqüências das análises, é possível que sejam manejadas as cargas 

de modo a secar-se primeiramente as mais úmidas, por exemplo. 

Após serem descarregados dos caminhões na moega de recepção, os grãos são 

transportados por elevadores de caneca para as caixas reguladoras de fluxo e daí para 

a pré-limpeza. A movimentação vertical normalmente é feita por elevadores, enquanto 

a horizontal se faz por correias, roscas ou por transportadores de corrente. Entre duas 

operações consecutivas deve haver regulador de fluxo ou "silo pulmão". 

 Pré-limpeza 

Esta operação é realizada em equipamentos dotados de peneiras e ventiladores, 

tendo por objetivo preparar o arroz para a secagem, retirando impurezas e/ou matérias 

estranhas muito diferentes dos grãos e que poderiam prejudicar a rapidez, a 

homogeneidade e a segurança da secagem. A pré-limpeza é menos seletiva do que a 

limpeza e pode ser realizada tanto em máquina de limpeza como de pré-limpeza, 

desde que ajustada para tal. Similarmente, a limpeza pode também ser efetuada em 

máquina de pré-limpeza. 

Para se realizar limpeza (mais seletiva) numa máquina de pré-limpeza, deve-se 

alterar o fluxo de ar, substituir os jogos de peneiras e reduzir o fluxo de grãos para 1/3 

a 1/4 em relação ao que é processado na pré-limpeza. Tanto uma operação quanto a 

outra são executadas sob os mesmos princípios: a separação com base na velocidade 

final dos materiais, determinada pelo peso e relação superfície/volume, é feita pela 

corrente de ar, enquanto a separação pelas dimensões e forma é feita pelas 

perfurações das peneiras, que são dotadas de movimentos vibratórios e oscilatórios. 

No mesmo jogo de peneiras, a superior tem perfurações muito maiores do que os 

grãos, enquanto as da inferior são muito menores do que eles. As máquinas típicas de 

limpeza têm jogos de peneiras dispostas em série, enquanto os das máquinas de pré-

limpeza são paralelas, possibilitando fluxo duplo de grãos. 

Na pré-limpeza, os teores de impurezas e/ou matérias estranhas são reduzidas a 

valores não superiores a 4 ou 5%, enquanto na limpeza comercial o valor máximo 

admitido pela normatização do Ministério da Agricultura é 2%. É um valor elevado para 



 

 

uma boa conservação no armazenamento, e muitas indústrias descontam totalmente 

os percentuais de impurezas quando da aquisição do arroz em casca. 

 Secagem 

Chegando sujo e úmido na indústria, o arroz é submetido à secagem após 

passagem pela pré-limpeza. Os métodos podem ser estacionários, intermitente ou 

contínuo. 

Embora seja bastante utilizada nas propriedades rurais e praticamente não cause 

danos mecânicos ou térmicos quando corretamente operada, a secagem estacionária 

em silos secadores quase não é usada nas indústrias de arroz, principalmente por não 

apresentar rapidez suficiente que atenda o fluxo operacional. 

A quase totalidade dos engenhos de arroz utiliza secagem intermitente, que 

apresenta boa uniformidade, é rápida e não se caracteriza por causar danos ou 

choques térmicos, ainda que provoque danos mecânicos. 

Quando for parboilizar, pode-se utilizar secagem contínua para aquela parte do 

arroz que ficará armazenada por pouco tempo. É interessante notar que a secagem 

contínua é mais rápida e produz menos danos mecânicos do que a intermitente, mas 

produz mais choques e danos térmicos. O arroz é resistente a dano mecânico e 

sensível a choque e a dano térmico. 

Secador contínuo possui uma câmara de secagem, onde circula ar aquecido, 

seguida de uma câmara de resfriamento, servida por ar ambiente não aquecido. Numa 

única passagem, o grão sai seco e frio, ao contrário do intermitente, onde há 

recirculação dos grãos no secador, passando pelas câmaras de secagem e 

equalização, até que seja completado o processo. Na câmara de secagem há contato 

direto do ar aquecido com os grãos, enquanto na de equalização passam apenas os 

grãos. 

 

1.3.2. ARMAZENAMENTO 

Diferentemente da maioria dos outros grãos, o arroz é armazenado pré-limpo, 

seco e sem expurgo prévio. O arroz não é consumido sem ser submetido a alguma 

forma de beneficiamento e este começa por uma operação de limpeza bastante 

seletiva, com retirada, inclusive, de materiais metálicos que prejudicariam os 

descascadores. É produto de boas características de conservabilidade, quando 

corretamente manejado, por isso geralmente dispensa as operações de limpeza e de 

expurgo após a secagem e antes do armazenamento. 

Os silos metálicos dotados de cabos termométricos para controle de temperatura 

e de sistema de aeração forçada favorecem a conservação. Quando da operação de 



 

 

carga do silo, esta deve ser interrompida ao atingir altura entre um terço e a metade da 

parede. Neste momento deve ser feita intrasilagem parcial, com remoção dos grãos do 

fundo do silo e a recolocação sobre a própria carga, até uniformizar a distribuição dos 

grãos que quebraram com o impacto direto no piso. Com isso, além de se 

desconcentrar do fundo do silo os grãos quebrados, estar-se-á promovendo 

descompactação, o que favorecerá a conservabilidade. 

Havendo aquecimento da massa de grãos, conforme as indicações da 

termometria, o sistema de aeração deve ser ligado até reduzir e uniformizar a 

temperatura em todo o silo. 

Se houver incidência de pragas, deve-se efetuar o expurgo, conforme Receituário 

Agronômico. 

Atender a elevada cadência de chegada de grãos nas plantas industrias, no 

período da colheita, é o maior desafio do setor de pós-colheita. Algumas alternativas 

podem diminuir as dificuldades, como a secagem escalonada, o uso de frio como 

auxiliar de conservação, ou mesmo em prazo mais longos. 

Pelas características técnicas e operacionais envolvidas, os grãos são recebidos 

nas indústrias com umidade de até 23 ou 24% e essa deve ser reduzida para valores 

próximos a 12% se houver interesse em conservar por longo prazo e ter o arroz bom 

desempenho na cocção, sendo o processo industrial de produção de grãos brancos ou 

de arroz integral, não parboilizado. 

Ocorre que a secagem até 16% consome quase o mesmo tempo e gasta a 

mesma energia que se for secar até 12%. Então, secar até 16%, transferir para os silos 

(desde que com sisteam de ar adequado para isso), manter aerado e complementar a 

secagem após concluir o período de colheita é uma alternativa interessante. 

Outra alternativa consiste em pré-limpar os grãos, secar (parcialmente) até 16 ou 

15%, insuflar ar frio (temperatura menor do que 14ºC) com controle de umidade 

relativa do ar e armazenar até que for industrializar. Se por parboilização não necessita 

complementar a secagem. Se for para arroz branco, a secagem deve ser 

complementada até 12% antes do beneficiamento industrial.  

 

1.3.3. INDUSTRIALIZAÇÃO 

As operações de maceração, autoclavagem e secagens subseqüentes fazem 

parte dos fluxogramas industriais do arroz parboilizado, ao contrário dos fluxogramas 

industriais do arroz branco polido ou brunido, que não constam destas operações. 

Limpeza, descascamento, polimento, seleção e embalagem são operações efetuadas 



 

 

tanto no arroz branco como no parboilizado, embora a forma de realizá-las seja 

diferente. 

 Limpeza 

A operação de limpeza, que começa a etapa industrial, deve ser bastante 

seletiva. 

Além da máquina de limpeza convencional de ar e peneiras planas, o arroz é 

submetido a um flutuador, para complementar a retirada de poeiras e outros produtos 

leves. Em seqüência, passa pelo conjunto formado por "trieurs" e peneiras cilíndricas. 

O "trieur", um cilindro de paredes alveoladas, separa grãos quebrados, sementes 

de invasoras e outros materiais de comprimento menor do que os grãos. O movimento 

rotatório do cilindro permite que o material retido no interior dos alvéolos seja 

transferido para uma calha interna e seja separado dos grãos. 

A peneira cilíndrica separa os materiais de espessura menor do que os grãos, 

que são expulsos através das perfurações e separados pela força centrífuga. 

Secparadores magnéticos podem ser acoplados no sistema. 

 Encharcamento e autoclavagem 

A principal finalidade desta operação é a hidratação adequada do arroz para 

possibilitar a gelatinização do amido. A absorção de água pelo grão deve ser uniforme 

e rápida, até atingir 30% de umidade aproximadamente, evitando-se a abertura de 

cascas tanto quanto possível. 

Os grânulos de amido apresentam capacidade limitada de absorção e expansão 

em água fria, devido a presença de pontes de hidrogênio entre as frações de amilose e 

amilopectina. Durante o encharcamento a quente, no entanto, a energia suplementar 

na forma de calor enfraquece a estrutura granular pelo rompimento das ligações de 

hidrogênio, dando mais superfície para a absorção de água pelos grânulos de amido. 

Esta maior superfície permite uma hidratação adicional e irreversível dos grânulos 

inicialmente inchados, pela maior atividade dissociativa da água molecular. Este 

fenômeno, chamado gelatinização do amido, inicia na maceração e é complementado 

na autoclavagem. 

Aumentos na temperatura da água reduzem o tempo necessário para o 

encharcamento ótimo do arroz em casca. Entretanto, a temperatura não pode ser 

aumentada além do ponto de gelatinização, para evitar-se conseqüências indesejáveis. 

Temperaturas de encharcamento acima do ponto de gelatinização estão associadas 

com um elevado gradiente de umidade, resultando em um excessivo conteúdo de 

umidade no grão, invariavelmente induzindo uma extensiva abertura de casca e 



 

 

lixiviação do grão. Temperaturas ligeiramente abaixo do ponto de gelatinização 

mostram-se eficientes na prática. 

A permanência dos grãos na operação de maceração deve ser o mais rápida 

possível, para evitar fermentações de origens enzimática e microbiana, que 

proporcionam alterações no aroma, no sabor e na cor, podendo tornar o produto 

inaceitável para o consumo. As perdas de nutrientes são maiores quando o tempo de 

maceração é prologado. 

O arroz tem sua cor intensificada na parboilização, tornando-se amarelo-claro ou 

âmbar. A alteração na cor é causada principalmente por escurecimentos não 

enzimáticos, como Maillard. O tratamento a quente e a concentração relativamente alta 

de açúcares redutores e aminoácidos parecem ser fatores determinantes. Entretanto, 

pigmentos da casca podem contribuir parcialmente, pela difusão para dentro do 

endosperma ou por serem absorvidos pelo grão com casca partida, durante o 

encharcamento. 

Os grãos infestados por fungos, particularmente se imaturos, tornam-se pretos 

após a parboilização. Isto pode ser causado pela presença de excessiva quantidade de 

açúcares e aminoácidos. Similarmente, se o arroz em casca sofreu alterações de cor 

no armazenamento, por alta umidade e temperatura, geralmente esta alteração é 

bastante intensificada. 

O arroz em casca é depositado em tanques, normalmente de aço inoxidável e 

adicionado de água aquecida até estar completamente submerso, para macerar. O 

tempo e a temperatura devem ser adequados à variedade de arroz e ao processo 

utilizado. A maceração a 60ºC durante 6h é adequada para algumas variedades de 

arroz irrigado. O arroz de sequeiro, em regra, necessida maiores temperaturas e/ou 

tempos de maceração para que ocorra uma adequada hidratação. A troca de água, a 

cada duas horas, por exemplo, reduz a intensidade da cor, do sabor e do aroma 

característicos do arroz parboilizado. 

No encharcamento do arroz, a água aquecida dissolve substâncias 

hidrossolúveis, como vitaminas e sais minerais, arrastando-as da periferia para o 

centro dos grãos. As moléculas de óleo têm sua viscosidade reduzida com o aumento 

da temperatura, favorecendo seu transporte para o interior dos grãos. Depois de a 

cariopse ter absorvido água suficiente, deverá ser aquecida até a temperatura de 

gelatinização do amido, que oscila conforme as características do grão de arroz e do 

processo de parboilização, mas que em geral está em torno de 70ºC. As plantas 

industriais realizam esta operação através de vapor aquecido e em recipientes 

fechados. A autoclavagem é o método mais usual, utilizando pressões que variam de 



 

 

0,5 a 1,2kgf/cm2, durante 10 a 30min. Antes de o arroz ser transferido para a 

autoclave, o excesso de água de maceração é eliminado. 

O arroz deve permanecer na autoclave o tempo suficiente para que ocorra a 

completa gelatinização do amido. Tempos e/ou temperaturas excessivos na 

autoclavagem, aumentam a incidência de grãos danificados e ocorre a intensificação 

da cor do arroz (amarelecimento). Por outro lado, tempos e/ou temperaturas 

insuficientes nesta operação resultam em grãos não gelatinizados, com pouca 

resistência mecânica. 

Durante a autoclavagem, as enzimas presentes no grão são praticamente 

inativadas. A peroxidase do arroz, uma das enzimas mais termoestáveis, é 

completamente eliminada após 8 minutos de tratamento com vapor a 121ºC. A 

inativação da lipase resulta numa relativa estabilização do farelo e do arroz, 

aumentando a sua durabilidade. 

A parboilização mostra-se eficiente para melhorar o valor nutritivo e recuperar 

danos mecânicos do arroz, aumentando seu rendimento, mas intensifica alguns 

defeitos biológicos, como aqueles causados pelo desenvolvimento fúngico. 

A autoclavagem, as temperagens e as secagens que se seguem, completam a 

gelatinização e a retrogradação do amido, selando trincamentos e fissuras, 

aumentando a resistência dos grãos às operações que usam fricção, proporcionando a 

obtenção de mais grãos inteiros, arroz mais nutritivo do que o branco polido e mais 

estável do que o integral. 

 Secagens e Temperagens 

Além de retirar o excesso de umidade, a secagem pode complementar a 

gelatinização e possibilita a retrogradação do amido, alterações físico-químicas 

fundamentais para a parboilização. 

Usualmente a secagem é procedida em duas fases. A preliminar, até o arroz 

atingir 18 a 20% de umidade, em processo com alta. A complementar é procedida em 

secadores verticais (convencionais) e a temperaturas não tão drásticas, ao redor de 

150oC. Entre estas fases de secagem deverá ocorrer um espaço de tempo necessário 

para que os grãos tenham seus conteúdos energéticos e hídricos uniformizados. É 

preciso que ocorra dissipação do calor e da umidade acumulada no interior dos grãos. 

Este tempo deve ser no mínimo de 6-13 horas. 

A secagem complementar intermitente mostra-se mais adequada do que a 

estacionária, após a secagem preliminar em secador rotativo, na parboilização. A 

velocidade de passagem do arroz pela câmara de secagem, em cada recirculação, não 

deve ser lenta, embora isso acelere o processo, pois reduz o rendimento de grãos 



 

 

inteiros e aumenta o percentual de grãos danificados e manchados. A temperatura do 

ar de secagem mais usada é próxima a 150ºC. Reações como a de Maillard podem 

ocorrer quando são utilizadas temperaturas elevadas na secagem, com as 

conseqüentes alterações na coloração. 

Ao final da secagem recomenda-se armazenar o arroz parboilizado antes da 

operação de beneficiamento (têmpera), por um período que pode variar de 48 a 72 

horas, dependendo das variedades e das condições operacionais, para que ocorram 

uniformidades de textura e umidade, bem como para aliviar as tensões internas, sem o 

que o rendimento de inteiros diminuiria. 

 Descascamento 

O descascamento é efetuado em uma máquina de funcionamento relativamente 

simples, onde um sistema de rolos, que giram em sentido contrário, pressionam e 

rompem a casca dos grãos, produzindo casca e grãos esbramados, arroz pardo ou 

integral. A casca é removida, normalmente por sucção, enquanto o arroz esbramado 

deve sofrer uma seleção, com a finalidade de separar os grãos que continuam com 

casca após passarem pelo descascador, também conhecidos como "marinheiros". A 

separação dos "marinheiros", que retornam ao descascador tantas vezes quantas 

forem necessárias para perder a casca, normalmente é feita em separadores cujo 

princípio de funcionamento seja a diferença de densidade, já que a densidade do grão 

aumenta com o descascamento. 

A regulagem adequada do descascador é importante para o rendimento e a 

eficiência do processo. Esta regulagem deve considerar vários componentes, como o 

fluxo de alimentação do equipamento, a distância entre os rolos e a velocidade do 

descascamento. 

Completado o processo de descascamento, tem-se o grão esbramado, que pode 

ser comercializado na forma de arroz pardo, também conhecido no mercado 

consumidor como arroz integral, ou ser submetido a operação de polimento ou 

brunimento. 

 Brunimento e polimento 

A operação de brunimento é realizada em equipamentos denominados 

brunidores, os quais são constituídos de duas peças com formato de uma secção reta 

de cone, sendo uma externa, metálica, de parede perfurada, fixa, com estrias de 

borracha na face interna. Dentro dessa estrutura encontra-se a pedra do brunidor, de 

mesmo formato da peça externa, que faz um movimento rotatório através de um eixo 

central. A pedra do brunidor tem dispositivo de regulagem de distância entre ela e a 

peça externa. Para diminuir a distância entre as peças basta movimentar a pedra para 



 

 

baixo e vice-versa. O grão, passando entre a pedra e a borracha, sofrerá a remoção do 

germe e da película que envolve a cariopse amilácea. Película, germe e parte da 

cariopse amilácea removida da periferia do grão constituem o farelo, enquanto a parte 

restante é o arroz brunido ou polido. 

É possível melhorar o brilho do arroz parboilizado através de tratamento 

adequado no grão polido, submetendo-o à fricção em superfície não abrasiva. Adaptar-

se polidores convencionais, substituindo-se a pedra por carpete ou outro material 

similar, é uma forma de complementar o polimento com brilhamento. Outra forma é o 

tratamento com vapor durante o polimento em processo especial que deixa o arroz 

com brilho intenso, fazendo polimento e brilhamento na mesma operação. 

 Remoção de defeitos de classificação e tipificação 

Após o brunimento, o arroz sofre a separação dos fragmentos e de grãos com 

defeitos para melhorar o tipo comercial e obter preço mais elevado na comercialização. 

Para separar os fragmentos são utilizados equipamentos como peneiras, mesas de 

gravidade e "trieurs", uma vez que nessa operação devem ser removidas também as 

matérias estranhas que não foram separadas na operação de limpeza, como sementes 

de invasoras da cultura do arroz. 

Os critérios de classificação devem respeitar a legislação vigente para se 

determinar o tipo, que varia de 1 a 5, cuja qualidade diminui com o aumento do número 

que indica o tipo. Consideram-se percentuais de grãos inteiros, de fragmentos de 

grãos, de defeitos gerais agregados e de defeitos graves. 

São considerados inteiros os grãos com comprimento mínimo igual à classe a 

que pertencer e os fragmentos de grãos com comprimento não inferior a 3/4 partes do 

comprimento mínimo da classe a que o grão pertence. 

São considerados fragmentos de grãos, portanto, aqueles inferiores às 3/4 partes 

já referidas. Destes fragmentos, os que ficarem retidos em peneira de furo circular de 

1,6mm de diâmetro são denominados quebrados e os que passarem através dos furos 

da peneira são denominados quirera. 

São considerados defeitos gerais agregados os percentuais de grãos danificados, 

manchados, picados, amarelos, gessados, rajados e não parboilizados, enquanto os 

defeitos graves são os grãos ardidos, pretos, mofados, não gelatinizados, as matérias 

estranhas e as impurezas. 

O arroz pode ser classificado pela cor. Células fotoelétricas, colocadas sobre 

canaletas condutora de arroz polido, acionam um sistema de fluxo alternativo toda vez 

que detectam grãos com coloração algo diferente do padrão de cor dos grãos sem 

defeitos, desviando-os para compartimentos específicos. 



 

 

Embora com elevado custo, a separação dos grãos com coloração escura é 

necessária pelo risco de que microorganismos produtores de toxinas tenham neles se 

desenvolvido. 

Se a parboilização não intensificasse as alterações de cor e não aumentasse a 

resistência mecânica dos grãos, a separação dos quebrados poderia ser suficiente 

para remover grãos manchados e escuros, que normalmente quebram no 

beneficiamento convencional. Em conseqüência disso, a seleção pela cor, em 

máquinas eletrônicas, acaba sendo imprescindível em arroz parboilizado e conveniente 

em arroz branco. 

O arroz será classificado em grupos, subgrupos, classes e tipos, identificados 

com os seguintes critérios: 

a) Grupos 

Segundo sua forma de apresentação, o arroz será classificado em 2 (dois) 

grupos, assim denominados: 

a.1) Arroz em casca - é o produto fisiologicamente desenvolvido, maduro e em 

casca, depois de colhido; 

a.2) Arroz Beneficiado - é o produto maduro que submetido a processo de 

beneficiamento acha-se desprovido, no mínimo, de sua casca. 

b) Subgrupos 

Segundo o seu preparo, o arroz em casca e o arroz beneficiado serão ordenados 

em subgrupos: 

b.1) Subgrupo do Arroz em Casca: 

b.1.1) Natural 

b.1.2) Parboilizado 

b.2) Subgrupo do Arroz Beneficiado: 

b.2.1) Integral 

b.2.2) Parboilizado 

b.2.3) Parboilizado Integral 

b.2.4) Polido 

c) Classes: 

O arroz em casca e o arroz beneficiado, de acordo com as suas dimensões, 

serão distribuídos em 5 (cinco) classes, independentemente do sistema de cultivo: 

c.1) Longo fino - é o produto que contém, no mínimo, 80% do peso dos grãos 

inteiros, medindo 6mm ou mais, no comprimento; 1,85mm, no máximo, na espessura e 

cuja relação comprimento/largura, seja superior a 2,75mm, após o polimento dos 

grãos; 



 

 

c.2) Longo - é o produto que contém, no mínimo, 80% do peso dos grãos inteiros, 

medindo 6mm ou mais, no comprimento, após o polimento dos grãos; 

c.3) Médio - é o produto que contém, no mínimo, 80% do peso dos grãos inteiros, 

medindo 5mm a menos de 6mm no comprimento, após o polimento dos grãos; 

c.4) Curto - é o produto que contém, no mínimo, 80% do peso dos grãos inteiros, 

medindo menos de 5mm no comprimento, após o polimento dos grãos; 

c.5) Misturado - é o produto que não se enquadra nas classificações anteriores e 

se apresenta constituído pela mistura de duas ou mais classes, exceto a situação 

abaixo: 

c.5.1) Ocorrendo mistura das classes longo fino com longo, longo fino com médio, 

longo com médio e médio com curto, a classe do produto será determinada pela classe 

inferior da mistura. 

d) Tipos: 

Qualquer que seja o grupo e o subgrupo a que pertença, o arroz será classificado 

em 5 (cinco) tipos, expressos por números de 1 (um) a 5 (cinco), e definidos pelo 

percentual de ocorrência de Defeitos Graves, de Defeitos Gerais Agregados ou de 

Grãos Quebrados e Quirera. O tipo 1 é o que apresenta menores quantidades de 

grãos com defeitos e de quebrados. 

 Embalagem 

A legislação brasileira determina dimensões, formato, material, enfim, as 

características que as embalagens devem exibir. O processo, tanto para arroz 

parboilizado quanto para branco, é realizado todo automatizado. 

Em nível de atacado, a marcação do lote deverá trazer no mínimo, as seguintes 

indicações: 

a) Número do lote; 

b) Subgrupo; 

c) Classe ou Categoria; 

d) Tipo; 

e) Peso líquido; 

f) Safra de produção 

g) Identificação do responsável pelo produto 

 



 

 

Em nível de varejo, a marcação ou rotulagem será feita obrigatoriamente, na 

posição horizontal, em relação à borda superior ou inferior da embalagem e deverá 

conter, no mínimo, as seguintes indicações: 

a) Produto; 

b) Subgrupo (facultativo para o polido); 

c) Classe ou categoria; 

d) Peso líquido; 

e) Nome ou razão social, endereço e número de registro no Ministério da 

Agricultura do empacotador ou do proprietário do produto, quando for empacotado por 

terceiros. 

 

1.4. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS E OPERACIONAIS 

 Para a colheita: 

- Colher os grãos, preferencialmente, com umidade entre 18 e 23%, dependendo 

do cultivar, do sistema de colheita e de secagem, sem prolongar a permanência do 

arroz na lavoura, com isso reduzindo a ocorrência de grãos quebrados no 

beneficiamento ou na industrialização, e evitando a intensificação de defeitos nos 

grãos e a redução de vigor nas sementes. 

- Regular corretamente máquinas e equipamentos, e evitar a colheita nas horas 

do dia em que houver orvalho. 

- Não misturar grãos de cultivares diferentes, para não prejudicar o 

beneficiamento industrial. 

- Colher em separado o arroz de marachas ou taipas, se possível, não o 

misturando ao de quadros ou quarteirões, enquanto não estiver seco e limpo. 

- Manter os determinadores de umidade calibrados. 

- Em se tratando de semente, seguir rigorosamente as normas técnicas. Se em 

grãos destinados à indústria a mistura de cultivares é prejudicial, em semente não se 

admitem misturas varietais e/ou de cultivares, em nenhuma hipótese. 

 Para o transporte dos grãos até o local de secagem: 

- Não submeter o arroz à exposição prolongada ao sol e evitar mantê-lo abafado 

sob a lona do caminhão ou outro transportador, antes de ser submetido à secagem. 

- Evitar esperas e/ou longos tempos de carga, realizando o transporte para a 

unidade de secagem tão logo realize a colheita. 

- Fazer adequada limpeza do transportador, evitando que resíduos de uma carga 

possam servir como fonte de inóculos para outra. 



 

 

- Inspecionar periodicamente o transportador e a carga, para evitar perdas de 

arroz por vazamento ou derramamento. 

- Não usar o mesmo transportador para transporte simultâneo de grãos de 

cultivares diferentes, para evitar misturas varietais. 

- Em condições adversas de temperatura e/ou de tempo de transporte, controlar a 

temperatura dos grãos e realizar movimentação e/ou ventilação em caso de verificar 

aquecimento. 

 Para a recepção na unidade de armazenamento: 

- Avaliar umidade, impurezas e/ou matérias estranhas, rendas, rendimentos e 

defeitos, de acordo com a metodologia oficial do Ministério da Agricultura. 

- Receber e manter separadamente os grãos de cada cultivar. 

- Se possível, aerar o arroz imediatamente após a recepção, para resfriá-lo e 

mantê-lo, preferentemente, em temperaturas não superiores a 20ºC. 

- Secar tão logo realize a colheita ou, no máximo, até 24 horas após. 

- Não deixar os grãos úmidos na moega, sem aeração, por período superior a 12-

24 horas 

- No caso de sementes, manter os lotes individualizados e devidamente 

caracterizados quanto aos itens nome do produtor, procedência, número e/ou letra do 

lote, quantidade, data, espécie, cultivar, umidade, pureza, viabilidade, no mínimo. 

 Para a pré-limpeza: 

- Escolher criteriosamente o jogo de peneiras, ajustar o fluxo de ar e o de grãos 

na máquina de pré-limpeza. Inspecionar periodicamente o equipamento e analisar 

tanto grãos como impurezas descartadas, para verificar a eficácia e a eficiência da 

operação. 

- Para grãos, se forem armazenados na propriedade, sem comercialização 

imediata, a pré-limpeza deve ser mais seletiva, resultando em teores de impurezas e 

ou matérias estranhas não superiores a 3%. Se forem comercializados em prazo curto, 

fazer pré-limpeza até 3 a 5% de impurezas e matérias estranhas, secar, limpar até 

reduzir impurezas e matérias estranhas a 1% e armazená-los limpos. 

- Para semente, a seletividade deve ser rigorosa já nessa fase. 

 Para a secagem: 

- Respeitando-se os parâmetros técnicos e operacionais, a secagem pode ser 

realizada nos sistemas, processos e/ou métodos que utilizem ar não aquecido 

(também denominados métodos de secagem com ar natural, com ar ambiente ou com 

ar frio) e/ou naqueles com ar aquecido (também denominados métodos de secagem 

artificial ou forçada). 



 

 

- Se utilizar queima de combustíveis sólidos (lenhas, cascas, restos de cultura) 

para aquecimento do ar de secagem, é recomendável evitar o contato direto do ar da 

fornalha com os grãos e devem ser tomados mais cuidados com o controle térmico da 

operação, pois os combustíveis sólidos, em conseqüência da inércia térmica 

característica de seu processo de queima, produzem maior desuniformidade de 

aquecimento do ar. 

- Se o aquecimento do ar de secagem for feito com a queima de gás liqüefeito de 

petróleo (glp), ou outro combustível fluido, a operação deve ser monitorada por 

sistemas automatizados de controle da temperatura e/ou da umidade relativa do ar, 

para aproveitar o melhor potencial de eficiência técnica do sistema e aumentar a 

economicidade da operação. Em secagem estacionária, em silo secador, é preferível 

fazer o monitoramento do condicionamento do ar por controle de umidade relativa do 

que por controle de temperatura, para reduzir a desuniformidade da secagem. 

- Nos sistemas, processos e/ou métodos que utilizem ar não aquecido, o fluxo de 

ar deve ser superdimensionado (em relação ao fluxo de ar usado em silos-secadores 

que usam ar quente), para evitar que a lentidão do processo permita que o grão se 

deteriore já durante a própria operação, enquanto nos que utilizam ar aquecido, os 

danos e os choques térmicos devem ser evitados, pois o arroz é termicamente 

sensível. 

- Na secagem estacionária, em silo-secador, utilizar no mínimo fluxo de ar de 4 e 

no máximo de 20m
3
.t
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3
 de ar por tonelada de grãos por minuto), para a 

secagem com ar aquecido, dependendo da temperatura do ar e da espessura da 

camada de grãos. 

- Na secagem em silos, não se encher o silo para depois secar. É recomendável 

fazer a secagem em camadas, devendo-se procurar não ultrapassar um metro e meio 

na altura da camada de grãos no silo-secador de fluxo axial, para não prolongar 

excessivamente a operação e não provocar grande desuniformidade na secagem. 

Após a secagem de cada camada, essa pode ser removida para o silo de 

armazenamento definitivo. 

- Pelo longo tempo de contato ar-grãos, a temperatura do ar nos silos-secadores 

não deve ultrapassar 40ºC. A temperatura da massa não deve ultrapassar 37ºC nas 

sementes e nem superar os 40ºC nos grãos para consumo. Em se tratando de grãos, 

deve haver mais rigor no controle da uniformidade da temperatura para evitar (ou pelo 

menos reduzir) os choques térmicos, os quais provocam maior incidência de grãos 

quebrados e predispõem mais os grãos à ocorrência de danos metabólicos durante o 



 

 

armazenamento, aumentado a incidência de defeitos e reduzindo sua 

conservabilidade. 

- Quando se tratar de secagem de sementes ou de grãos no sistema 

estacionário, em silos-secadores de fluxo axial, a altura da carga não deve ultrapassar 

1,5 metros. 

- No caso de seca-aeração, 70ºC é a temperatura máxima do ar na câmara de 

secagem do secador convencional (contínuo adaptado ou intermitente adaptado); 16% 

é a umidade máxima e 38ºC ou 41ºC, respectivamente, é a temperatura de massa com 

a semente ou o grão ou a semente deve sair do secador convencional, devendo ser 

submetido a repouso por 6 a 12 horas no secador estacionário, antes da insuflação do 

ar ambiente, em fluxo de até 1m
3
/tonelada/minuto, podendo o silo estar cheio. 

- Pelas características técnicas, operacionais e econômicas, o sistema 

intermitente é o mais recomendável para arroz, seja no método rápido, seja no lento. 

Em qualquer dos casos, deve ser evitada a remoção brusca da água, que deve ser 

harmônica durante todo o processo e não deve ultrapassar a dois pontos percentuais 

por hora, durante toda a operação, a qual deve ser executada entre quatro e oito 

horas, ou seis e doze, em grão ou semente, respectivamente, para manter controlados 

os danos térmicos e os mecânicos. 

- Tanto para sementes como para grãos, é preferível utilizar secagem gradual, 

com ar em temperaturas crescentes, ao invés do sistema tradicional, desde que sem 

choque térmico e sem superaquecimento do produto. Se o combustível utilizado for 

lenha, a desuniformidade da temperatura do ar aquecido, na entrada do secador, é 

geralmente maior, o que aumenta os riscos de choques térmicos, fenômeno que 

também ocorre em secadores com fornalhas que utilizam casca de arroz, se o fluxo de 

alimentação dessas não for bem controlado. Se o aquecimento do ar ocorrer com 

energia elétrica e/ou pela queima de combustíveis fluidos, como glp ou óleos, o 

processo pode ser mais rápido e mais uniforme, mas os cuidados com o 

superaquecimento devem ser maiores, por isso é recomendável o uso de sistemas 

automatizados de controle da operação.  

- Controlar sempre a temperatura dos grãos na saída do secador. Se ultrapassar 

40ºC, abrir a descarga para aumentar o fluxo de grãos e/ou aumentar o fluxo de ar. Se 

ainda assim não for suficiente, reduzir a temperatura do ar. 

- 40ºC é o limite de temperatura dos grãos no final do processo de secagem, nos 

cultivares modernos atualmente em cultivo no sistema irrigado. Para maior segurança 

operacional, orientar a secagem para temperaturas com valores de 37-38ºC durante o 

processo, que é o valor máximo para semente. 



 

 

- Se a secagem utilizada não for a intermitente, mudam os parâmetros para a 

temperatura do ar para cada sistema, mas os 13% de umidade final do processo e os 

cuidados com a temperatura dos grãos são os mesmos. 

- Evitar aumentos e/ou reduções bruscas de temperatura do ar durante a 

secagem. 

- Gradientes térmicos (grãos-ar) superiores a 13ºC, aumentam os riscos de 

trincamentos e de fissuras em grãos. 

- Calibrar periodicamente os determinadores de umidade.  

- Em se tratando de arroz de sequeiro, secar com temperaturas crescentes, de 50 

até 75ºC, na mesma sistemática. 

- Mesmo que seja para parboilização, evitar secagem em condições drásticas, 

com danos e choques térmicos, pois esses a intensificam a incidência dos danos 

biológicos (grãos manchados, ardidos, por exemplo), durante o armazenamento 

 Para o armazenamento: 

- Carregar o silo até 1-1,5 metros de altura, com grãos parcialmente resfriados 

(conforme explicado no item e). Ligar o ventilador, no sentido da insuflação. A partir 

desse momento e com o ventilador ligado, podem ser colocados os grãos diretamente 

no silo, sem resfriamento prévio, cuidando-se para que não sejam submetidos a 

correntes de ar frio, durante o transporte do secador até o silo. 

- Quando o silo contiver 1/3 a 1/2 da carga total, interromper o carregamento, 

intrassilar o arroz (descarregar e carregar no mesmo silo em operação contínua), para 

reduzir os efeitos de concentração de grãos danificados, compactação e condensação 

de vapor de água, por correntes convectivas, no fundo do silo, pois esses fatores têm 

efeitos potencializados. Após isso, completar a carga, evitando cones muito altos para 

não provocar desuniformidade na aeração. Deixar um espaço mínimo de 1,2 m entre os 

grãos e o teto do silo. 

- Além de realizar previamente limpeza e secagem uniformes, os grãos devem 

ser mantidos nos silos com as temperaturas mais baixas possíveis, por ventilação ou 

aeração e transilagem ou intrassilagem, a fim de dispersar, remover ou distribuir a 

umidade e o calor acumulados. 

- Depois de o silo estar carregado, medir a temperatura em vários pontos (usar a 

termometria) diariamente, à mesma hora. Se os grãos começarem a aquecer, ligar o 

ventilador quando o aumento se situar entre 3 e 5ºC, desligando-o quando resfriar 

(geralmente um dia é suficiente). 

- Fazer transilagem ou intrassilagem a cada 30 a 60 dias, independentemente de 

aquecimento, para eliminar focos de anaerobiose e reduzir os efeitos da compactação. 



 

 

- Para armazenamento em sacaria, reduzir em 1 ponto percentual a umidade 

referencial de armazenamento no silo-aerado, se nas mesmas condições climáticas. 

Manter boa ventilação nas pilhas, utilizar estrados de madeira com altura mínima de 12 

cm e que permitam boa circulação do ar também por baixo das pilhas. Evitar alturas 

superiores a 6 metros nas paredes dos armazéns e limitar a altura das pilhas em 4,5 

metros. 

- As boas condições de higiene e sanidade nos silos e nos armazéns são 

fundamentais para a conservabilidade dos grãos. 

- Aparecendo pragas, qualquer que seja a população, realizar expurgos de acordo 

com o Receituário Agronômico e sob a orientação, supervisão e responsabilidade 

técnica do Engenheiro Agrônomo que emitir a receita, considerando as informações 

técnicas pertinentes. Em grãos armazenados que se destinem à alimentação humana, 

por exigências legais e pelos riscos de desenvolvimento de fungos produtores de 

micotoxinas, principalmente, a partir do ataque de insetos e/ou de ácaros, deve ser 

aplicada a eles tolerância zero.  

- O controle de pragas por expurgo ou fumigação deve ser realizado por métodos 

também conhecidos por herméticos, onde é introduzido o inseticida, que libera aos 

poucos um gás letal. Esse gás, denominado fumigante, é letal para os insetos de grãos 

armazenados. Nos insetos adultos e nas fases jovens (larva e pupa), age através do 

seu sistema respiratório, enquanto na fase de ovos, a difusão de gás ocorre através da 

membrana ou canais respiratórios. É letal também para o homem, os animais 

domésticos, os ratos, os pássaros, etc. 

- A fumigação, se bem executada, tem uma eficiência de 100%, matando os 

insetos em todas as suas fases - ovo, larva, pupa e adulto - já estabelecidos nos grãos. 

- Seguir o Receituário Agronômico. 

 - O controle feito através de fumigação ou expurgo é de caráter corretivo, mas 

não é preventivo, podendo ocorrer novas infestações com o passar do tempo. Deve-se 

então repetir o processo periodicamente ou complementá-lo com medidas preventivas 

e/ou corretivas eficientes. 

- Em expurgos bem sucedidos, a possibilidade de reinfestação será sempre 

periférica. Reinfestações generalizadas e no centro da massa armazenada são indícios 

de expurgos mal sucedidos. É comum ocorrerem reinfestações localizadas na parte 

superior da massa armazenada nos silos em que os dutos de aeração não estejam 

protegidos com tela fina. Neste caso, a operação de expurgo deverá ser repetida com 

auxílio de sonda, tendo-se especial atenção com a vedação, principalmente da parte 

superior. Havendo a possibilidade de transilagem, esta deve ser preferida, pois permite 



 

 

a distribuição uniforme das pastilhas de fosfina, garantindo o efetivo controle de toda a 

massa armazenada. 

- Não menos importante é o controle de ratos, devendo-se colocar raticidas ao 

redor do armazém. Todos os buracos e fendas deverão ser calafetados. 

- Vãos ou buracos entre telhas e paredes devem ser fechados com argamassa. 

Aberturas de aeração, entrada de condutores de eletricidade ou vãos de qualquer 

natureza, devem ser vedados com tela metálica de malha inferior a 6 mm. Galhos de 

árvores próximas aos armazéns devem ser podados para se evitar que tenham contato 

com paredes e/ou telhado. Quando possível, fazer o fechamento de esgotos e canais 

efluentes ou limpeza de suas margens, utilizando-se tampas de ralos pesadas, sempre 

que estes tenham comunicação com a rede de esgoto cloacal ou pluvial. No interior do 

armazém, fazer as pilhas de sacaria sobre estrados com 40cm de altura e afastadas 

das paredes e umas das outras, por um espaço que permita a inspeção por todos os 

lados. Já no lado externo do armazém é importante manter uma faixa de 5 a 10 metros 

livre de qualquer vegetação 

- Cerca de 90% das operações de controle de ratos no mundo usam raticidas 

anticoagulantes, devido à grande segurança de uso e a existência de um antídoto 

altamente confiável, a vitamina K1. Os raticidas anticoagulantes são de dose única (o 

roedor necessita ingerir apenas uma dose para que o efeito letal ocorra) ou dose 

múltipla (o roedor necessita ingerir várias doses para que o efeito letal ocorra). 

- Nos raticidas anticoagulantes de dose única, a morte acontece em 3 a 5 dias, 

embora possa ocorrer até 14 dias após. Na prática, são recomendadas no mínimo 

duas aplicações com intervalos de 8 dias. 

- De todos os cuidados que devem ser tomados, as medidas preventivas são as 

mais importantes e mais simples de executar, sendo de menor custo. Contudo, 

geralmente são as menos praticadas nas unidades armazenadoras. Trata-se da 

eliminação de todos os resíduos das instalações, incluindo o silo que receberá o 

produto a ser armazenado, os corredores, as passarelas, os túneis, os elevadores, as 

moegas, etc. Esses locais devem ser varridos e os resíduos queimados para evitar a 

proliferação de insetos e de fungos, que reinfestarão as unidades armazenadoras. 

Após a limpeza, esses locais devem ser pulverizados com inseticidas para eliminar 

possíveis insetos presentes nas paredes, nos rodapés e nos equipamentos. 

 



 

 

2. INDUSTRIALIZAÇÃO DE FEIJÃO 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

Diferentemente do que ocorre com os grãos oleaginosos e os amiláceos, os 

grãos protéicos, como o feijão, não são submetidos a nenhum processo de 

desintegração física nem mesmo parcialmente nos processos industriais. 

Tecnologicamente, não se trata de processamento. No máximo, os processos de 

industrialização de feijão podem ser enquadrados como de beneficiamento industrial 

com processamento mínimo. Talvez se pudesse denominar indústria de 

empacotamento de feijão. Esse fato é bom e é ruim. 

É bom porque não exige grandes investimentos em estrutura, equipamentos e 

instrumentais nas empresas, mas é ruim porque, como os grãos são comercializados 

in natura, completamente íntegros, são muito exigentes em termos de qualidade e 

cuidados com a matéria-prima e não há possibilidade de correção na qualidade dos 

grãos. 

O feijão é produzido predominantemente por pequenos e médios agricultores, 

mas é industrializado geralmente por grandes empresas. Exatamente aí reside a 

grande evolução da indústria de feijão pela incorporação de recursos tecnológicos 

ágeis, operacionais e seguros. 

Neste texto são abordados aspectos da industrialização de feijão para 

comercialização de grãos “in natura”. A abordagem enfoca aspectos científicos, 

tecnológicos e operacionais da industrialização, na expectativa de poder contribuir com 

a cadeia produtiva na busca de melhorias. Afinal, feijão é um alimento consumido pela 

quase totalidade dos brasileiros, por questões culturais e pelos benefícios que seu 

consumo combinado com arroz traz para a nutrição e a saúde das pessoas, 

principalmente porque o arroz é rico em metionina e deficiente em lisina, enquanto o 

feijão é rico em lisina e deficiente em metionina. 

 

2.2. FLUXOGRAMAS OPERACIONAIS, POR ETAPA: 

2.2.1. PRÉ-ARMAZENAMENTO:  

Recepção  Pré-Limpeza  Secagem 

2.2.2. ARMAZENAMENTO: 

Carregamento  Manutenção de Qualidade 

2.2.3. INDUSTRIALIZAÇÃO: 

Limpeza  Seleção (Integridade e por Defeitos)  Tipificação  Embalagem  

Expedição 

 



 

 

2.3. OPERAÇÕES 

2.3.1. PRÉ-ARMAZENAMENTO 

O feijão pode chegar à unidade industrial com teores elevados de impurezas e 

matérias estranhas e alta umidade (nesse caso é denominado tecnicamente sujo e 

úmido), ou já com um dos ou ambos os valores adequados ao armazenamento e à 

industrialização. Nesta segunda hipótese, pode ir diretamente da moega de recepção 

para o silo. No primeiro caso, deverá ser antes submetido à pré-limpeza e à secagem. 

Cada operação tem características próprias e, nesta etapa, tem o objetivo de preparar 

o arroz para o armazenamento ou para a industrialização. 

 Recepção 

Ao chegarem à indústria, os grãos de feijão, como todos os outros grãos, são 

submetidos à pesagem e à amostragem para análises. 

A pesagem é normalmente realizada em balança de fluxo, tipo pesa-caminhões, 

com carga na entrada e vazios na saída, obtendo-se seu valor por diferença. 

A amostragem deve ser representativa da carga, sendo coletadas amostras de 

vários pontos. As principais análises realizadas são de umidade e de impurezas. 

Defeitos e sanidade dos grãos são também analisados, principalmente em relação às 

“bandinhas”. 

A identificação da variedade ou do híbrido é importante, pois propriedades como 

comportamento (parâmetros) na cocção e atributos sensoriais são características 

genéticas, com o que não devem ser misturados grãos de variedades diferentes. A 

mistura de variedades pode ocasionar problemas nesse aspecto.
 
 

Quanto mais informações sobre a história da carga puderem ser anotadas nas 

fichas, mais recursos terão os profissionais do armazenamento e do beneficiamento 

industrial nas tomadas de decisões técnicas. 

Anotações de interesse comercial também são efetuadas nesta etapa. A 

legislação permite, por exemplo, que sejam descontados do vendedor o que exceder 

dos limites de umidade e de impurezas e matérias estranhas.
 
 

Como conseqüência das análises, é possível que sejam manejadas as cargas de 

modo a secar primeiro as mais úmidas ou as que estão colhidas há mais tempo, por 

exemplo. 

Após serem descarregados dos caminhões na moega de recepção, os grãos são 

transportados por elevadores de caneca para as caixas reguladoras de fluxo e daí para 

a pré-limpeza. A movimentação vertical normalmente é feita por elevadores, enquanto 

a horizontal se faz por correias, roscas ou por transportadores de corrente. Entre duas 

operações consecutivas deve haver regulador de fluxo ou "silo pulmão". 



 

 

 Pré-limpeza 

Esta operação é realizada em equipamentos dotados de peneiras e ventiladores, 

tendo por objetivo preparar o feijão para a secagem, retirando impurezas e matérias 

estranhas muito diferentes dos grãos e que poderiam prejudicar a rapidez, a 

homogeneidade e a segurança da secagem. A pré-limpeza é menos seletiva do que a 

limpeza e pode ser realizada tanto em máquina de limpeza como de pré-limpeza, 

desde que ajustada para tal. Similarmente, a limpeza pode também ser efetuada em 

máquina de pré-limpeza. 

Para se realizar limpeza (mais seletiva) numa máquina de pré-limpeza, deve-se 

alterar o fluxo de ar, substituir os jogos de peneiras e reduzir o fluxo de grãos para 1/3 

a 1/4 em relação ao que é processado na pré-limpeza. Tanto uma operação quanto a 

outra são executadas sob os mesmos princípios: a separação com base na velocidade 

final dos materiais, determinada pelo peso e relação superfície/volume, é feita pela 

corrente de ar, enquanto a separação pelas dimensões e forma é feita pelas 

perfurações das peneiras, que são dotadas de movimentos vibratórios e oscilatórios. 

No mesmo jogo de peneiras, a superior tem perfurações muito maiores do que os 

grãos, enquanto as da inferior são muito menores do que eles. As máquinas típicas de 

limpeza têm jogos de peneiras dispostas em série, enquanto os das máquinas de pré-

limpeza são paralelas, possibilitando fluxo duplo de grãos. 

Na pré-limpeza, os teores de impurezas e matérias estranhas são reduzidos a 

valores não superiores a 4 ou 5%, enquanto na limpeza realizada após a secagem o 

valor máximo admitido é dado pela normatização do Ministério da Agricultura. 

 Secagem 

Chegando sujo e úmido na indústria, o feijão é submetido à secagem após 

passagem pela pré-limpeza. Os métodos podem ser estacionários (no próprio silo-

armazenador ou em secadores de leito fixo), convencionais (contínuo ou intermitente 

adaptado) ou mistos (seca-aeração), enquanto nas pequenas propriedades os 

métodos mais utilizados são os naturais, ao sol, em lonas, eiras ou terreiros. 

Embora seja bastante utilizada nas propriedades rurais e praticamente não cause 

danos mecânicos ou térmicos quando corretamente operada, a secagem estacionária 

em silos secadores quase não é usada nas indústrias de feijão, principalmente por não 

apresentar rapidez suficiente que atenda o fluxo operacional. 

Cuidados especiais devem ser tomados quando a secagem for realizada em 

secador intermitente, que apresenta boa uniformidade, é rápido, mas pode provocar 

danos mecânicos, que aumentam em muito a ruptura dos cotilédones, provocando o 

defeito denominado “bandinha”. Para reduzir esses inconvenientes, deve ser reduzida 



 

 

a velocidade dos grãos dentro do secador e o número de recirculações dos grãos no 

equipamento, o que é conseguido com o uso da máxima temperatura do ar possível e 

pela diminuição da abertura de saída dos grãos do secador. 

 

2.3.2. ARMAZENAMENTO 

O feijão é comercializado para o consumo sem ser submetido a nenhuma forma 

de alteração da estrutura física dos grãos no beneficiamento industrial, por isso é muito 

importante que sejam adotadas providências para preservação de sua integridade 

física, em todas as operações das etapas de armazenamento e industrialização. É 

produto de boas características de conservabilidade, quando corretamente manejado, 

mas bastante sensível às contaminações, com o que, além da secagem e da limpeza 

antes do armazenamento, a manutenção de temperatura baixa e a realização do 

expurgo são fundamentais durante o armazenamento. 

Os silos metálicos dotados de cabos termométricos para controle de temperatura 

e de sistema de aeração forçada favorecem a conservação. Quando da operação de 

carga do silo, esta deve ser interrompida ao atingir altura entre um terço e a metade da 

parede. Neste momento deve ser feita intra-silagem parcial, com remoção dos grãos 

do fundo do silo e a recolocação sobre a própria carga, até uniformizar a distribuição 

dos grãos que quebraram com o impacto direto no piso. Com isso, além de se 

desconcentrar do fundo do silo os grãos quebrados, estar-se-á promovendo 

descompactação, o que favorecerá a conservabilidade. 

Havendo aquecimento da massa de grãos, conforme as indicações da 

termometria, o sistema de aeração deve ser ligado até reduzir e uniformizar a 

temperatura em todo o silo. 

Se houver incidência de pragas, deve ser efetuado o expurgo, conforme 

Receituário Agronômico. 

Atender a elevada cadência de chegada de grãos nas plantas industriais, no 

período da colheita, é o maior desafio do setor de pós-colheita. Algumas alternativas 

podem diminuir as dificuldades, como a secagem escalonada, o uso de frio como 

auxiliar de conservação, ou o uso combinado de ambas as tecnologias. 

Pelas características técnicas e operacionais envolvidas, os grãos são recebidos 

nas indústrias com umidade de até 20% e essa deve ser reduzida para valores 

próximos a 12-13% se houver interesse em conservar por longo prazo, ou 13-14% de 

umidade, se a comercialização ocorrer em prazo curto. 

Umidades mais baixas (12%) garantem grãos mais sadios e de melhor 

conservabilidade, enquanto umidades mais altas (14%) possibilitam que os grãos 



 

 

fiquem mais macios e tenham atributos sensoriais mais próximos das exigências dos 

consumidores. 

Para preservar os atributos sensoriais de preferência dos consumidores, é 

conveniente usar o armazenamento refrigerado dos grãos, desde que com umidade 

baixa do ar. Essa possibilidade, nas condições ambientais é muito raramente possível, 

pois o resfriamento do ar é acompanhado do aumento de sua umidade. O uso de 

sistemas artificiais de resfriamento, em tecnologias que controlem também a umidade 

do ar é a melhor alternativa nesse caso. 

Outra possibilidade consiste na secagem até 16% no período de colheita e 

transferir os grãos ainda quentes para o silo-secador. Após 10 a 12 horas de repouso, 

os ventiladores podem ser ligados até a secagem se completar, desde que os 

ventiladores forem dimensionados para esse sistema, que se denomina seca-aeração. 

Outra interessante alternativa consiste em secar parcialmente os grãos até 16%, 

transferir para os silos (desde que com sistema de ar adequado para isso), manter 

aerado e complementar a secagem após concluir o período de colheita. Pode-se 

também pré-limpar os grãos, secar (parcialmente) até 16 ou 15%, insuflar ar frio 

(temperatura menor do que 14ºC) com controle de umidade relativa do ar e armazenar 

até que for industrializar.  

 

2.3.3. INDUSTRIALIZAÇÃO 

Como os grãos serão comercializados na forma in natura, os fluxogramas 

industriais do feijão constam das operações de limpeza, seleção, embalagem e 

expedição. 

 Limpeza 

Nesta fase, a operação de limpeza, que começa a etapa industrial, deve ser 

bastante seletiva. É realizada em máquina convencional de ar e peneiras planas, mas 

para fazer seleção simultaneamente, o uso de peneiras cilíndricas com perfurações 

retangulares ou oblongas permite a remoção das “bandinhas”. O movimento rotatório 

da peneira permite que os materiais de espessura menor do que os grãos sejam 

expulsos através das perfurações e separados pela força centrífuga. 

Separadores magnéticos podem ser acoplados no sistema. 

 Remoção de defeitos de classificação e tipificação 

Após a limpeza, devem ser removidos os fragmentos e os grãos com defeitos 

para melhorar o tipo comercial e obter preço mais elevado do feijão na 

comercialização. Para separar os fragmentos os equipamentos mais utilizados são 

peneiras e mesas de gravidade, uma vez que nessa operação devem ser removidas 



 

 

também as matérias estranhas que não tenham sido separadas na operação de 

limpeza. 

Os critérios de classificação devem respeitar a legislação vigente para se 

determinar o tipo, cuja qualidade diminui com o aumento do número que indica o tipo. 

O feijão pode ser submetido classificação em equipamento para uniformizar o 

padrão de cor. Células fotoelétricas, colocadas sobre canaletes condutores dos grãos 

de feijão, acionam um sistema de fluxo alternativo toda vez que detectam grãos com 

coloração diferente do padrão de cor dos grãos sem defeitos, desviando-os para 

compartimentos específicos. 

Embora com elevado custo, a separação dos grãos com coloração anormal é 

necessária pelo risco de que microrganismos produtores de toxinas tenham neles se 

desenvolvido. Além disso, o mercado considera como feijão velho, de difícil cocção, 

aquele em que há alteração de cor e de brilho. 

 Embalagem 

Após a seleção, os grãos são direcionados para a última operação na unidade 

industrial, que consiste na pesagem e na embalagem simultânea, que são realizadas 

no mesmo equipamento. Nessa operação são identificados o número do lote e o prazo 

de validade do produto, seguindo as normas oficiais brasileiras. 


