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UNIDADE II 

2. CARACTERÍSTICAS E/OU PROPRIEDADES DOS GRÃOS 
 

Uma massa de grãos, ao ser armazenada, fica sujeita à ação de diversos fatores, como umidade, 

oxigênio, organismos associados, enzimas e outros, formando o que chamamos e ecossistema de 

armazenamento. Tanto o início dos processos depreciativos dos grãos, como o grau de atuação de cada 

um dos fatores, estão ligados às características dos grãos, que lhes conferem propriedades específicas. 

As características abrangem do tipo de tegumento à constituição química e ao arranjo celular dos grãos. 

São as características que vão determinar propriedades como a longevidade, a manutenção da 

qualidade e a aptidão industrial e/ou de consumo de uma massa de grãos, face à atuação dos fatores a 

que está exposta. Embora suas ações e seus efeitos sejam complexos e integrados, para efeitos de 

entendimento, neste material estão apresentadas cinco características: porosidade, condutibilidade, 

higroscopicidade, ângulo de talude e respiração, com suas definições, formas, causas que nelas 

interferem e consequências. 

 

2.1) POROSIDADE  

2.1.1) FORMAS OU TIPOS 

2.1.1.1) Intergranular ou intersticial - entre os grãos. 

2.1.1.2) Intragranular – dentro dos grãos. 

Os grãos formam uma massa porosa, composta por grãos e espaços intersticiais ou intergranulares. Em 

armazenamento de trigo, sorgo, soja e milho, entre 55 e 60% do volume são ocupados pelos grãos, já 

em arroz em casca e aveia, menos da metade dos espaços construídos são ocupados pelos grãos. De 

um modo geral, a porosidade da massa, constituída pela soma dos espaços intergranulares e 

intragranulares se situa entre 45 e 50%, na média, o que, juntamente com a composição química 

específica, lhes conferem características higroscópicas e de má condutibilidade térmica. 

Para se determinar o espaço poroso intersticial, basta se encher, com grãos, um recipiente graduado, 

como uma proveta, adicionar um líquido não absorvível pelos grãos, como óleo mineral (pode também 

ser utilizado óleo vegetal não aquecido), e medir seu volume, que corresponde aos espaços 

intergranulares que preencheu. 

A porosidade total é o espaço não ocupado por sólidos no armazém. Para secagem e armazenamento 

de grãos, mais interessam o número e as dimensões dos poros,  

 

 

 

pois esses aspectos estão intimamente relacionados com a maior ou menor pressão estática, e essa 

com a menor ou maior facilidade de circulação do ar. 

Na construção de silos e armazéns, são destinados mais espaços ao ar do que para a parte sólida 

constituída pela massa de grãos, principalmente quando os grãos armazenados são de espécies como 

aveia e arroz. 
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2.1.2) FATORES QUE INTERFEREM  

A porosidade está sujeita à interferência de fatores como: 

2.1.2.1. Formato: (irregular (f), esférico(g), lentiforme (c) cordiforme (a), elíptico(e), riniforme(d), 

conforme figura 2.1. 

 
 

 
 

   

Milho Trigo Lentilha Feijão Arroz Aveia Soja 

a b c d e f g 

Figura 2.1 Grãos de diferentes espécies e formatos. 

2.1.2.2. Tegumento (liso ou rugoso); 

 

 

A B 

Figura 2.2. Tegumentos de grãos de ervilha: Liso (A) e rugoso (B). 

2.1.2.3. Dimensões (comprimento, largura e espessura. Quanto menores forem os grãos, maior será o 

número de poros, menor será seu diâmetro médio e maior será a porosidade); 

2.1.2.4. Integridade física (a presença de grãos quebrados e/ou danificados altera a porosidade); 

 

Figura 2.3. Grãos de café quebrados (à esquerda) e íntegros (direita). 

 

Figura 2.4. Grãos de milho com integridade física comprometida (à esquerda) e íntegros (direita) 
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Figura 2.5. Grãos de feijão partidos com integridade física comprometida 

2.1.2.5. Integridade biológica (quanto mais grãos chochos e imaturos contiver a massa de grãos, maior 

será a porosidade); 

2.1.2.6. Integridade fitossanitária ou estado sanitário (a presença, numa massa de grãos, de esclerócios 

e/ou de grãos brocados, por exemplo, altera sua porosidade); 

2.1.2.7. Grau de impurezas/matérias estranhas (impurezas são partes da própria planta que originou o 

grão, enquanto matérias estranhas são os outros materiais, que podem ser inertes, como areia, ou 

biologicamente ativas, como sementes de plantas daninhas). A Figura 2.6 ilustra impurezas de soja. 

 

Figura 2.6. Impurezas de soja 

 

Os três primeiros fatores relacionados fazem parte das características intrínsecas do grão, por isso 

variam em função da espécie e da variedade ou cultivar, enquanto os demais dependem das condições 

ambientais e de manuseio dos grãos.  

Tabela 2.1. Porosidade intersticial dos principais grãos 

Espécie de grão 
Porosidade intergranular  

(%) 

Arroz em casca 53 

Aveia 55 

Canola 38 

Girassol 44-49 

Milho-pipoca 41-43 
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Milho 39-42 

Milheto 36 

Soja 38 

Sorgo 42-45 

Trigo 39 

 

2.1.3) CONSEQUÊNCIAS 

2.1.3.1. Trocas Fluidas 

Através dos espaços intergranulares, durante o armazenamento, os grãos permanecem em constante 

troca de calor e umidade com o ar circundante, no ambiente de armazenagem. 

A água é uma substância e a umidade é uma propriedade do grão. Logo, quando se refere à água deve 

ser utilizada a expressão teor de água e quando se refere à umidade, deve ser utilizada a expressão grau 

de umidade.  

Toda substância que contém água apresenta pressão de vapor. Quanto maior for o grau de umidade, 

maior será a pressão de vapor. Essa tem relação direta com a atividade de água, que por sua vez se 

relaciona com a umidade relativa do ambiente. A propósito, atividade de água é numericamente igual 

ao centésimo da umidade relativa de equilíbrio. 

As trocas de calor e água entre os grãos e o ar ambiente são dinâmicas e contínuas até o limite da 

obtenção do equilíbrio higroscópio, em determinadas condições de temperatura. A pressão de vapor 

do ar é diretamente proporcional à temperatura absoluta e à quantidade de água. 

Quando a pressão de vapor do ar for maior do que a pressão de vapor dos grãos, ocorre o fenômeno de 

sorção, que pode ser por adsorção (com menos energia) e/ou por absorção, ambas as formas resultando 

em reumedecimento dos grãos. 

Absorção é a fixação de uma substância, em geral líquida ou gasosa, no interior de outra substância ou 

material, em geral, sólido. É resultante de um conjunto complexo de fenômenos de capilaridade, 

atração eletrostática, reações químicas, etc. Já adsorção é a fixação de uma substância (o adsorvato) na 

superfície da outra (o adsorvente). 

PV ar  PV grãos ----------- re (umedecimento) 

Quando a pressão de vapor do ar for menor do que a pressão de vapor dos grãos, ocorrerá a dessorção, 

que conduzirá à secagem. 

PV ar  PV grãos -------------> SECAGEM (dessorção) 

Se a pressão de vapor do ar for menor do que a pressão de vapor na periferia do grão, a água periférica 

sofre evaporação e se forma um desequilíbrio interno de umidade, que gera um gradiente hídrico e faz 

ocorrer um processo de movimentação da água por difusão, do interior para a periferia, através dos 

poros. Quando atinge a periferia e nela se acumula, formando novos gradientes de pressão, entre o 

interior e a periferia dos grãos e entre a periferia e o ar, ocorre mais evaporação, formando um novo 

gradiente hídrico, que provoca uma nova difusão, e assim prossegue, até que se equilibre a distribuição 

interna da água no grão com a periferia e a pressão de vapor desta com o ar circundante, quando entram 

em equilíbrio ar e grãos, cessando o processo. Esse é o mecanismo de secagem por ar não aquecido ou 

ar ambiente. 

Se o ar for aquecido, com o aumento de temperatura, a umidade relativa diminui (a umidade absoluta 

permanece constante) e, consequentemente, a capacidade de absorver umidade aumenta. No grão, 

com o aumento de temperatura, há um aumento de energia cinética, sem que haja aumento da 

superfície (até um certo limite, não há expansão do grão), fazendo com que aumente a pressão interna 

no grão (uma parte das moléculas não é água) e, consequentemente, aumente também a velocidade 

de difusão, que proporciona aumento de umidade na periferia, intensificando a evaporação. Nesse caso, 

além do gradiente hídrico formado pela evaporação da água da periferia, como ocorre na secagem com 
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ar não aquecido, há a ocorrência simultânea de outro fator que promove a difusão: o gradiente de 

pressão interna, causado pelo acúmulo de calor no interior do grão. Esse é o mecanismo de secagem 

com ar aquecido. 

O mecanismo de secagem é constituído, portanto, de dois fenômenos fundamentais: 

difusão - movimento da água do interior do grão para a periferia; 

evaporação - retirada da água do grão para o meio ambiente. 

O grau crítico de umidade dos grãos, em equilíbrio higroscópico, para o desenvolvimento de 

microrganismos associados, é de 14%. Para insetos e ácaros está entre 8 e 10%. 

Elevadas umidades dos grãos em equilíbrio higroscópico e temperatura do ar ambiente aumentam o 

metabolismo dos grãos, o que favorece o crescimento microbiano e das pragas, acelerando a sua 

atividade metabólica.  

Um exemplo de aplicação prática de consequência do equilíbrio higroscópico é o que ocorre em 

produtos onde são colocados dois componentes diferentes, como o arroz e o charque na mesma 

embalagem: a conservação do produto somente é garantida se o arroz for muito seco (o charque, para 

se conservar, deve ter pressão de vapor baixa), caso contrário, haveria migração de água do arroz para 

o charque e esse rancificaria. Suplementarmente ou alternativamente, outras técnicas poderiam ser 

utilizadas, como pré-cozinhar (assim diminuindo a atividade enzimática) o componente de maior 

potencial metabólico; armazenar em embalagem hermética (diminui-se, assim, a entrada de água e de 

ar, que contém oxigênio); reduzir a atividade metabólica (modificar a atmosfera interna com N2 ou CO2) 

ou embalar à vácuo. 

2.1.3.2. Disponibilidade de Oxigênio  

A disponibilidade de oxigênio favorece a atividade metabólica de microrganismos aeróbios, assim como 

intensifica a respiração dos próprios grãos. Em armazenagens herméticas, deixando-se um espaço vazio 

de 20%, pode ser diminuída a quantidade de oxigênio ao se queimar uma vela ou chumaço de algodão 

com álcool e se fechar o recipiente enquanto a vela ou o chumaço queimam. Este procedimento altera 

a relação O2/CO2 e pode reduzir a taxa de O2 a valores próximos a 1%, se a queima for de álcool. Quando 

o procedimento for com vela, a redução da quantidade de oxigênio ocorre até cerca de 4%.  

Em ambientes com 4% de O2, os insetos adultos não toleram, mas persistem outras formas, enquanto 

a 1% de oxigênio não há desenvolvimento de inseto em nenhuma das formas, do adulto ao ovo. Os 

organismos anaeróbios e os facultativos são favorecidos, por isso os grãos devem ser secados e 

limpados antes do armazenamento. 

Não havendo possibilidade, ou interesse, de limpar e secar os grãos antes do armazenamento, a 

preservação contra fungos pode ser feita com a incorporação de 1% de uma mistura paritária de ácidos 

acético e propiônico, se em armazenamento hermético, ou de 2% dessa mistura, se em ambientes semi-

herméticos ou não herméticos. Essa tecnologia pode substituir a secagem, se o armazenamento ocorrer 

em condições ambientais de baixa temperatura, ou se o tempo de armazenamento não for prolongado 

além de seis a oito meses. 

 

2.2) CONDUTIBILIDADE TÉRMICA 

 

A taxa de propagação de calor é medida pela intensidade de calor que passa de uma zona mais quente 

para uma parte mais fria. Os grãos são maus condutores de calor. A cada 25 centímetros, são capazes 

de isolar 12,3 em cada 13ºC, porque a característica das substâncias orgânicas, com ligações covalentes 

e/ou covalentes dativas, torna difícil a transferência da  calor. Além disso, a descontinuidade de massa, 

representada pela porosidade também desfavorece a condução do calor. 

2.2.1) FORMAS/TIPOS  

2.2.1.1. Condução 
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Nessa forma de condutibilidade térmica, o calor se propaga de molécula a molécula (Fig. 2.7). É uma 

forma lenta, favorecida em estado organizado e é, por essa razão, característica dos sólidos (grãos, 

parede ou chapa metálica e outros). 

 

Figura  2.7. Propagação de calor por condução 

2.2.1.2. Convecção 

Nessa forma, o calor se propaga em ondas ou correntes convectivas, por movimentação molecular. É 

rápida, favorecida em estado organizado e é, por essa razão, característica dos fluidos. 

 

2.2.1.3. Irradiação 

A irradiação do calor independe do meio físico e é pouco expressiva nos processos tecnológicos que 

envolvem os grãos. 

Havendo gradiente térmico numa massa de grãos, o calor se propaga por condução (que ocorre com o 

contato entre as moléculas vizinhas, que transmitem o calor às outras por vibração) ou por convecção 

(onde a transferência de calor ocorre por correntes convectivas, que acontece em líquidos e gases em 

movimento, ou seja, nos fluidos). 

Ao se colocar uma chaleira com água sobre uma chapa aquecida, ou sobre uma boca de fogão acesa, a 

água quente se desloca em movimento ascendente, enquanto a água fria desce para ocupar o lugar das 

moléculas que subiram, formando correntes de convecção. Nos grãos armazenados, esse fenômeno 

ocorre por micro-convecção, decorrente do fluxo do ar intergranular. É uma forma rápida de 

propagação de calor. 

Na irradiação, o calor se propaga por meio de dissipação (calor irradiante). 

 

2.2.2) FATORES QUE INTERFEREM 

2.2.2.1. Gradiente Térmico  

Qualquer que seja a forma de propagação, a transferência de calor é diretamente proporcional ao 

gradiente térmico.  

 

2.2.2.2. Características específicas 

2.2.2.2.1. Na condução: 

2.2.2.2.1.1. Continuidade de massa 

A condutibilidade térmica dos grãos é baixa, porque eles apresentam alta porosidade, intra e 

intergranulares, o que lhes caracteriza como massa descontínua; 

2.2.2.2.1.2. Composição/constituição 

Os grãos são maus condutores de calor, pois na sua constituição predominam as substâncias orgânicas 

(que se caracterizam por apresentarem baixa mobilidade eletrônica), já que o teor de sais minerais, 

onde participam predominantemente os metais, bons condutores de calor, é menor do que 3%. 
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2.2.2.2.1.2. Na convecção: 

2.2.2.2.1.2.1. Proporção fluidos/sólidos 

Quanto maior for essa proporção, maior será a propagação térmica. 

2.2.2.2.1.2.2. Velocidade/fluxo de circulação do ar  

Quanto maior for o fluxo de ar (que pode em função do tempo m3/s, ou da área m3/m2), maior será a 

propagação térmica. 

 

2.2.3) CONSEQUÊNCIAS 

2.2.3.1. Propagação por condução  

Os grãos são maus condutores de calor. Em função disso, há pouca propagação de calor por condução 

numa massa de grãos. Se ocorrer aquecimento dessa massa, a causa mais provável é o metabolismo de 

grãos e/ou de organismos associados e a menos provável é a decorrente da variação ambiental. 

Exemplos práticos: 

1 cm de cortiça (isolante térmico natural) e 3 cm de grãos têm a mesma capacidade isolante, assim 

como 1cm de grãos tem a mesma capacidade isolante que 9 cm de concreto. 

2.2.3.2. Propagação por convecção 

O ar parado é isolante, mas estando em movimento forma correntes e propaga o calor por convecção. 

 

 

 

 

 

 

TA – temperatura ambiente  

TI – temperatura interna  

TA = TI (nas condições de equilíbrio) 
 

Figura 2.8. Propagação de calor no interior de unidades a granel 

Em dias quentes, ou nas horas mais quentes, a parede e a cobertura do silo começam a receber calor e 

a temperatura aumenta (Fig. 3.2). Estando os silos carregados, os grãos e o ar próximos da parede se 

aquecem. Se esse aquecimento atingir 13ºC, em média, a medida da temperatura dentro do silo, a uma 

distância de 25cm da parede, terá um diferencial de 0,7ºC.  

Ou seja, se TA1= TA + 13ºC, então, em 25cm de grãos TI1 = TI + 0,7ºC, o que significa que 25cm de grãos 

são capazes de isolar 12,3ºC em cada 13ºC. 

 

2.2.3.3. Transferências de calor e água por correntes convectivas 

Quando a temperatura externa ao silo é maior, ou em dias quentes, quando há um aumento de 

temperatura, os grãos próximos às paredes se aquecem mais do que os outros, assim como o ar que 

está próximo da parede, fazendo com que sua densidade diminua e sejam formadas correntes 

ascendentes de ar junto da parede, ocasionando com isso que moléculas centrais formem uma corrente 

descendente de ar frio (Fig. 2.9). 

As moléculas de ar que circulam são insaturadas (têm capacidade de receber água) e quando passam 

por regiões mais quentes absorvem calor e têm sua entalpia aumentada, aumentando sua capacidade 

de troca de energia térmica pelas moléculas de água dos grãos por onde passam. Depois de um período 

de correntes convectivas, na região central do terço inferior do silo, no ponto mais frio da massa de 

TA 

Maior incidência de calor 

TI 
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grãos, ocorre condensação da água que atingiu o ponto de orvalho. Os grãos localizados nesta região se 

umidificam, sofrendo então problemas de deterioração. 

De forma análoga, quando a temperatura ambiente for mais baixa (horas e/ou dias frios), o ar próximo 
à parede do silo se esfria e forma uma corrente convectiva descendente, provocando uma corrente 
convectiva ascendente do ar que está no centro da massa de grãos, fazendo com que haja uma região 
de condensação no topo do silo, já que a cobertura do silo está fria e no cone se forma então uma zona 
de condensação. Em climas temperados, os fenômenos de transferência de calor acontecem todos os 
dias.  

 

 

A 

Corrente convectiva descendente 

Temperatura externa menor 

Condensação no terço superior 

B 

Corrente convectiva ascendente 

Temperatura externa maior 

Condensação no terço inferior 

Figura 2.9. Transferência de calor e água por correntes convectivas 

 

2.2.3.4. Dinâmica Metabólica 

Em qualquer sistema de armazenamento, no mínimo, haverá grãos, ar e microrganismos (pela 

constituição dos grãos e pela umidade com que são armazenados, predominam os fungos).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 

R 

Grãos H2O + Calor + CO2 
R 

Microrganismos psicrófilos R 

 

Microrganismos mesófilos 
Ácaros, Insetos 

Microrganismos Termófilos 

Reações químicas, não 
enzimáticas, exotérmicas 

Autocombustão 
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Figura 2.10. Dinâmica metabólica no armazenamento 

Os grãos são organismos armazenados vivos. Em consequência, respiram, produzindo água, calor e gás 

carbônico, da mesma forma que ocorre com os organismos associados, iniciando-se uma série de 

reações e fenômenos sequenciais. 

Se o sistema for hermético, o CO2 produzido estabiliza o processo e cessa a respiração, com a diminuição 

da relação oxigênio/gás carbônico. Se o sistema não for hermético, o gás é dissipado para a atmosfera. 

Com a respiração dos grãos, há produção de água e calor, o que favorece a intensificação dos processos 

respiratórios e o ataque por microrganismos psicrófilos, mesófilos, ácaros, insetos e microrganismos 

termófilos, com o aumento da atividade enzimática. Com mais aumento de calor, há desnaturação das 

proteínas e a consequente inativação enzimática. A partir desse limite, o calor acumulado é tanto que 

permite a ocorrência de reações exotérmicas não enzimáticas, produzindo ainda mais calor, até que o 

sistema entra em autocombustão. A aeração remove o calor e uniformiza a temperatura do sistema, 

reduzindo os efeitos das correntes convectivas e dificultando a deterioração. 

 

2.3) HIGROSCOPICIDADE 

 

2.3.1) FORMAS/TIPOS 

PV ar  PV grãos      sorção  

 

PV ar  PV grãos                         dessorção  secagem 

 

PV ar = PV grãos     equilíbrio higroscópio 

 

2.3.2) FATORES QUE INTERFEREM 

 

2.3.2.1. Gradiente hídrico 

A intensidade de troca de água é diretamente proporcional à diferença de umidade entre ar e grãos 

2.3.2.2. Temperatura 

A temperatura interfere na inversamente na umidade relativa: quanto maior for a temperatura, menor 

será a umidade relativa do ar. 

2.3.2.3. Composição do grão 

Os grãos são formados por macromoléculas orgânicas (carboidratos, proteínas, lipídios) e minerais, que 

são quantificados pelo conteúdo de cinzas no grão. A higroafinidade das moléculas varia em função dos 

seus grupos químicos.  

Em meio aquoso, o grupo amina é mais eletronegativo do que o grupo carboxila, atraindo mais o H+, 

transformando o grupo amina (-NH2) em radical de amônia (-NH3
+), assim como o grupo carboxila passa 

para à forma iônica, formando pólos moleculares que são altamente higroscópicos. 

 

2.3.3) CONSEQUÊNCIAS 

 

Adsorção 
Absorção    

umedecimento 
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2.3.3.1. Equilíbrio higroscópico 

Quanto maior for a quantidade de proteína, maior será a umidade de equilíbrio. 

Quanto maior for a quantidade de gordura, menor será a umidade de equilíbrio. 

 

2.3.3.2. Umidade de conservação 

Quanto mais gordura tiverem, e menores forem os grãos, menor será a umidade de conservação. 

 

2.3.3.3. Fenômeno da histerese  

Os grãos da mesma partida, em ar com a mesma umidade relativa, podem ter diferentes conteúdos de 

umidade. As curvas de dessorção e reumedecimento em um mesmo grão são diferentes em função do 

tempo. Este fenômeno é a histerese. 

A histerese é responsável pela variação que o grão sofre na aproximação do equilíbrio higroscópico, no 

qual ganha água (adsorção) ou cede água (dessorção). No entanto a capacidade de dessorção é cerca 

de sete vezes maior do que a de sorção. Há duas hipóteses para o fato: 

1ª- Os grãos são constituídos de poros, com espaços de pequeno diâmetro, formando um gargalo entre 

“tubos” menores e maiores. Quando a água migra, na dessorção, pode haver preenchimento de ar 

nestes espaços. Dessa forma, para haver reumedecimento destes mesmos espaços, a água teria que 

deslocar o ar, o que geraria uma dificuldade a mais na ocorrência do fenômeno. 

2ª- Os poros se encolhem na dessorção e até podem se dilatar na sorção, porém em menor proporção. 

Outras dificuldades são devidas ao fato de o caminho interno no grão na dessorção (secagem) não ser 

o mesmo quando da sorção (reumedecimento), porque em ambos existes as camadas de lipídeos e as 

interações entre proteínas, carboidratos, lipídeos e minerais. Além disso, os grãos não seriam materiais 

estruturados, com malhas internas definidas de tubos capilares. 

 

2.3.3.4. Capacidade de absorção de água pelos grãos 

São mais aceitas duas formas de classificação da água dos grãos: Puzzi (2000) e Lasseran (1978). 

Segundo a classificação de Puzzi (2000), a água no interior do grão se apresenta sob três formas: 

Água livre (zona C): é suportada pelas moléculas responsáveis pela fixação da estrutura orgânica, entre 

os espaços intercelulares. Facilmente se evapora pela ação do calor. 

Água adsorvida (zona B): na sua maior parte está associada às substâncias absorventes do material 

sólido, presa pelo sistema de atração molecular. 

Água combinada (zona A):  chamada de água de constituição, faz parte da estrutura química, presa aos 

componentes do grão. É parte integrante das estruturas de reserva. 

É difícil a delimitação entre estas formas de acomodação da água no interior dos grãos. Sendo difícil 

separar água livre de água combinada, por valores fixos, a determinação da umidade também é 

arbitrária. 

A origem do conceito de teor de água ou grau de umidade reside no fato de os grãos serem constituídas 

por uma certa quantidade de água e de um complexo de substâncias sólidas, que compõem sua fração 

de matéria seca. Este grau de umidade presente nos grãos é o fator mais importante e determina não 

apenas a qualidade, mas o metabolismo do próprio grão e de organismos associados que poderão 

prejudicar seu valor. Sua determinação deve ser feita desde antes da colheita até o beneficiamento. 

Segundo Puzzi (2000), portanto, a água contida nos grãos se apresenta sob três diferentes formas: a 

primeira é chamada de água adsorvida e se encontra aderida à superfície sólida do grão; a segunda é 

denominada água absorvida, se apresentando retida por forças capilares nos micro-interstícios do 
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material sólido, enquanto a terceira é denominada água de constituição e se encontra associada à 

matéria seca por ligações químicas. 

Na prática, não existe um valor específico de conteúdo de água no grão que delimite a separação entre 

as águas adsorvida e absorvida. Quando da determinação do grau de umidade, a água adsorvida e a 

água absorvida são consideradas como uma só fração, denominada água livre, passível de ser separada 

do material sólido sem promover alterações em sua constituição. Exprime-se o resultado obtido como 

percentual de umidade em base úmida (quando se relaciona a quantidade de água existente com o peso 

total de grãos), ou como percentual de umidade em base seca (quando o resultado é relacionado ao 

peso da matéria seca). 

Lasseran (1978) propõe a classificação da água presente nos grãos em quatro tipos, correspondentes 

aos diferentes níveis de hidratação do produto e de acordo com a natureza das ligações físico-químicas 

existentes entre os componentes da matéria e as moléculas de água. 

O “primeiro tipo” é constituído por uma camada monomolecular de água, ligada a certos agrupamentos 

moleculares da matéria biológica, fortemente polarizados, como o grupo das hidroxilas. 

Na denominada água do “segundo tipo” é incluída aquela representada por uma camada polimolecular, 

fixada sobre a camada monomolecular precedente. Essas diferentes camadas monomoleculares se 

encontram ligadas à matéria por meio de ligações eletromagnéticas, conhecidas por forças de Van der 

Waals, e constituem a água não solvente, sem papel biológico e que se encontra fortemente adsorvida. 

A presença de apenas esses dois tipos de água indica níveis de hidratação relativamente baixos. 

O “terceiro tipo” de água encontrado nos grãos é composto por água líquida sob tensão osmótica. Trata-

se de água solvente, que retém substâncias dissolvidas nas células, como açúcares, ácidos, amido, sais, 

etc. Esse tipo de água, fracamente adsorvida, tem função biológica, podendo permitir reações 

enzimáticas, além do desenvolvimento de fungos, outros microrganismos e pragas. Corresponde aos 

níveis de hidratação que vão de 13 a 27% (a 15°C). A água osmótica pode ser facilmente evaporada, 

porém, em razão da sua localização e da espessura dos grãos, sua migração no momento da secagem é 

um pouco lenta, pois é resultante da diferença de pressão osmótica de célula para célula. 

Tendo-se em vista que as paredes celulares semipermeáveis constituem uma espécie de obstáculo ao 

escoamento da água, ocorre um pouco mais de dificuldade na difusão de água das camadas mais 

internas para as externas, na evaporação dos últimos dez pontos percentuais de água dos grãos. Neste 

momento, aumentos na entalpia do sistema de secagem, pelo aquecimento do ar, podem favorecer a 

difusão. 

O “quarto tipo” corresponde à água de impregnação, que alguns denominam “água livre”. Na realidade, 

essa água não está efetivamente “livre”, nem se constitui verdadeiramente em água de embebição, tal 

como ocorre em uma esponja, pois, segundo Lasseran (1978), inexistem vasos capilares nos grãos. Ela 

se encontra mecanicamente retida no grão pelas paredes celulares, vindo a se juntar à água “osmótica”, 

igualmente solvente. Sua presença nos grãos colhidos a granel é indesejável e pode lhe causar prejuízos 

irreparáveis, comprometendo suas propriedades funcionais, por exemplo, se não for removida 

adequadamente, em tempo hábil e de forma eficiente. A água de impregnação é bastante móvel e 

evapora facilmente por ocasião da secagem. 

Na determinação do grau de umidade, se considera água livre tanto a adsorvida como a absorvida que 

seja possível de ser separada do material sólido sem alterar sua constituição. O resultado pode ser 

expresso em percentagem de água existente em relação ao peso total de grãos, denominada de 

umidade em base úmida, ou em relação ao peso da matéria seca, chamada de umidade em base seca. 

 

2.3.3.4.1. Forças físicas envolvidas na adsorção 

 

2.3.3.4.1.1. Forças moleculares 

Manifestam-se na formação dos líquidos, cristais e outros complexos. 
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2.3.3.4.1.2. Origem das forças 

2.3.3.4.1.2.1. Efeito dipolar 

Parte do princípio de que o centro da gravidade das cargas positivas não coincide com o das cargas 

negativas (momento dipolar). Ocorre em água, álcool e amônia. Quando duas moléculas de efeito 

dipolar se aproximam, há uma atração eletrostática entre o polo positivo (+) de uma molécula e o polo 

negativo (-) de outra. 

2.3.3.4.1.2.2. Indução 

Moléculas com cargas facilmente móveis, se colocadas próximas a um dipolar forte, íons ou campos 

elétricos, provocam uma distorção das cargas negativas. Assim, ocorrem deslocamentos dos centros de 

gravidade das cargas positivas e negativas, aparecendo o efeito dipolar. 

Várias são as combinações. A água tem papel importante na adsorção, pois tem um dipolar permanente 

e é molécula pequena, com grande momento dipolar por superfície. 

 

2.3.3.4.2. Adsorção em função da estrutura química 

A adsorção é maior nos açúcares, neste é maior do que nas proteínas e nestas é maior do que nos 

lipídeos. 

 

2.3.3.4.2.1. Proteínas 

Proteínas são polímeros de aminoácidos, possuindo vários grupos iônicos polares, que são capazes de 

interagir com água. Possuem também elevado potencial de formação de pontes de hidrogênio. 

As proteínas apresentam caráter anfótero, de acordo com os aminoácidos que as compõem, que 

também possuem caráter anfótero, caracterizado pela presença de grupamentos -OH, -NH, -NH2, -

COOH, -CONH2, -R, ligados a seu carbono assimétrico. 

A água adsorvida pela proteína, na primeira camada, fica ligada ao lado polar da cadeia e, dependendo 

dos grupos presentes nos aminoácidos de que é composta a proteína, pode prender mais ou menos 

moléculas de água. 

Grupo amino: 3 

Grupo oxidrila: 3 

Grupo carboxílico: 4-5 

Grupo carbonílico: 2 

 

2.3.3.4.2.2. Amido 

As moléculas de amido apresentam grande número de grupos hidroxílicos e pontes de hidrogênio, que 

são pontos de polaridade. Quanto maior o número de pontes, maior a retenção de água. 

 

2.3.3.4.2.3. Lipídeos 

Os lipídeos não têm facilidade de formar pontes de hidrogênio. Como são ésteres, a água, ao invés de 

ser adsorvida, pode promover hidrólise, liberando ácidos graxos e participando das reações de 

rancificação. Por isso, quanto maior for a quantidade de gorduras no grão, menor deve ser sua umidade 

no armazenamento, ao contrário dos grão proteicos, que devem ser armazenadas em condições de 

maior umidade. O grão com maior quantidade de lipídeos perde água mais facilmente, pois tem menor 

afinidade com a água. 

 

2.3.3.4.3. Movimento de água nos grãos durante o armazenamento 
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Para explicar esse fenômeno, há duas teorias: 

a) A migração de umidade é devida ao movimento de convecção do ar através do produto 

(condutibilidade térmica); 

b) A difusão é a responsável pelo movimento da água das camadas mais úmidas do interior para a 

periferia. 

2.3.3.4.4. Fenômenos do equilíbrio higroscópico 

2.3.3.4.4.1. Sorção: absorção e adsorção 

 

A sorção ocorre durante o reumedecimento do grão, quando a pressão de vapor do ar for maior que a 

pressão de vapor do grão. 

2.3.3.4.4.2. Dessorção 

A dessorção, fenômeno inverso da sorção, ocorre durante a secagem, quando o grão perde água. Para 

isso, é necessário que a pressão de vapor do ar seja menor que a pressão de vapor na superfície do grão. 

A água do grão passar para o ar sob a forma de vapor (evaporação), da mesma forma que na sorção, a 

água contida no ar se condensa para umedecer o grão (condensação). 

Ambos os fenômenos, sorção e dessorção, variam em função da temperatura, da pressão de vapor, da 

umidade relativa, da composição química e da umidade inicial dos grãos. 

Os grãos têm a propriedade de ceder ou absorver umidade do ar que os envolve. A umidade contida 

nos grãos fica em equilíbrio com determinada umidade relativa do ar, para uma mesma temperatura. 

Tudo tende ao ponto de equilíbrio, no qual a pressão de vapor de água em todo o grão, interior e 

periferia, é igual à pressão de vapor de água contida no ar. No equilíbrio higroscópico ou equilíbrio 

hídrico, não há diferença entre a pressão parcial de vapor na superfície do grão e a do ar. 

Como já foi citado, a atividade de água do grão é numericamente igual a um centésimo da umidade 

relativa do ar, no equilíbrio higroscópico. A umidade sempre se movimenta da substância com maior 

pressão de vapor (mais água) para a de menor, até atingir o ponto de equilíbrio hídrico. Evidentemente, 

isso caracteriza um processo dinâmico. Devido ao fato de os grãos formarem massa porosa, os mesmos 

ficam em contato com a umidade do ar intergranular.  

Os grãos armazenados em sacos de juta, algodão ou outro material higroscópico, têm o seu grau de 

umidade alterado frequentemente pelas oscilações da umidade relativa do ar atmosférico. Em 

ambientes de armazenamento a granel ou em recipientes hermeticamente fechados, a umidade 

relativa do ar é que será influenciada pela umidade do grão. Os grãos ricos em óleo apresentam umidade 

de equilíbrio mais baixa do que os amiláceos e os proteicos, devido ao fato das matérias graxas não 

absorverem água. 

Desde que a variação da temperatura não seja muito acentuada, o equilíbrio higroscópico não é 

grandemente afetado pelas suas alterações. O grau de umidade do grão do trigo, por exemplo, diminui 

aproximadamente 0,7% para cada 10ºC de aumento da temperatura. 

 

2.2.3.4.5. Fundamentos da secagem 

A secagem permite o armazenamento de grãos por maior tempo, porque diminui o teor de água do 

produto até níveis que permitam a conservação segura de suas qualidades e de seu valor nutritivo. 

Se o produto for armazenado com graus de umidade acima dos limites estabelecidos, podem ocorrer 

prejuízos por metabolismo do próprio grãos e pelo desenvolvimento de mofos, fermentos, bactérias, 

ácaros e insetos. Se a temperatura se eleva, juntamente com a umidade, são intensificados os processos 

respiratórios, tendo como consequências o consumo dos elementos que constituem as reservas 

nutritivas dos grãos, além das alterações ligadas à dinâmica metabólica no armazenamento. 
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Basicamente, a secagem consiste na evaporação da água contida nos grãos, rompendo o equilíbrio das 

pressões entre a massa e o ar que a circunda, tendo como condição que durante todo o processo a 

umidade relativa do ar seja menor que a atividade de água (aw) do grão no equilíbrio. Esta diferença 

pode ser proporcionada por algumas ações. 

 

2.2.3.4.5.1. Ação do calor sobre o grão 

O uso do calor, na secagem, tem finalidades específicas. 

 

2.2.3.4.5.1.1. Aquecimento do produto 

Conforme já explicado no mecanismo de secagem com ar aquecido, o aumento da temperatura dos 

grãos aumenta a pressão de vapor interna, pelo aumento da energia cinética, facilitando a difusão; 

 

2.2.3.4.5.1.2. Diminuição da umidade relativa do ar 

O aumento da temperatura do ar ambiente reduz sua umidade relativa, aumentando a capacidade do 

ar em receber água e reduzindo a atividade de água em que o grão entra em equilíbrio higroscópico, 

reduzindo o grau limite de umidade em que o grão pode atingir na secagem. 

 

2.2.3.4.5.2. Ação sobre o meio ambiente 

A redução da pressão de vapor no meio ambiente pode ser efetivada pelo vácuo ou pela desidratação 

do ar, através de sua passagem por um absorvente de vapor de água, como leito de sílica-gel, óxidos de 

metais alcalinos e/ou alcalino-terrosos, sulfatos e outras substâncias, ou por evaporador tipo o de 

máquina frigorífica, para condensar o excesso de água pela passagem do ar em temperaturas abaixo de 

seu ponto de orvalho, seguido de reaquecimento, para reduzir sua umidade relativa e favorecer a 

secagem. 

 

2.2.3.4.5.3. Dinâmica do processo de secagem 

No inicio da secagem, nos níveis altos umidade, o processo é mais rápido e vai se tornando mais difícil 

à medida que o produto vai ficando mais seco. Também, no início, a água evapora da superfície do grão 

e, em seguida, com a desidratação mais avançada, como a evaporação só se processa na superfície, é 

necessário que a água chegue até ela, do interior, por difusão. 

Nos primeiros instantes, o movimento interno da água depende da condutibilidade térmica e da 

intensidade da difusão do calor no grão, a qual, por sua vez, condiciona a maior ou menor facilidade de 

deslocamento da água de dentro para fora do grão. Já a segunda fase, que é a evaporação superficial 

da umidade, depende da diferença de pressão de vapor entre a superfície dos grãos e do ar que os 

circunda, obedecendo à lei de Dalton: A rapidez de evaporação é diretamente proporcional à superfície 

mutável e à diferença das pressões de vapor, dependendo do coeficiente de proporcionalidade, da 

natureza dos grãos, da rapidez da difusão interna e da renovação da camada de ar que envolve o grão. 

Quanto mais espesso for o grão, mais difícil será a difusão, e maior a diferença entre a umidade 

superficial e a do interior. Existem também diferenças no tempo de deslocamento da água de uma 

espécie para outra. Nos grãos de soja, por exemplo, o movimento é mais lento que nos de trigo, porque 

as gorduras são hidrófobas e, como consequência, mais lenta é sua secagem. 

 

2.3.3.4.5.4. Ação do calor durante a secagem 

O desenvolvimento progressivo da secagem e sua intensidade têm aproveitamento dependente das 

características térmicas especiais dos grãos e da peculiaridade do meio constituído pela massa granular. 
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A propagação de calor de um ponto a outro no interior da massa de grãos é devida ao deslocamento 

das moléculas aquecidas, por convecção ou por condução. 

Efeitos de altas temperaturas de secagem e longa exposição do produto podem ocasionar vários 

problemas, os danos térmicos, como: 

- grãos oleaginosos se tornarem mais sensíveis à rancidez; 

- a desnaturação de proteínas, podendo comprometer a qualidade de panificação (perda de 

expansibilidade e de viscoelasticidade em farinhas de trigo) e/ou a germinação de sementes (pela 

inativação de enzimas decorrentes de desnaturação proteica); 

- alterações das ligações de amido, alterando sua capacidade de gelatinização ou geleificação; 

- escurecimentos não enzimáticos, como caramelização de açúcares e/ou formação de melanoidinas 

por reação de Maillard. 

- queima do grão e/ou morte das sementes. 

 

2.2.3.4.5.5. Efeitos dos choques térmicos nos grãos 

Danos térmicos podem ocorrer tanto em secagem com ar muito aquecido e resfriamento rápido, como 

em secagem de grãos que iniciam o processo em temperaturas muito baixas e com ar em temperaturas 

iniciais elevadas. Portanto, choques térmicos podem ocorrer tanto na fase inicial como no final do 

processo de secagem, seja por contato de ar muito quente com grãos ainda frios ou por contato de ar 

frio com grãos ainda quentes. 

Os principais efeitos verificados são o trincamento e o endurecimento da periferia, em consequência de 

formação de crostas. A dilatação, seguida de contração, causa rachaduras na superfície, pois o grão não 

tem plasticidade para suportar estas tensões. Além disso, a evaporação muito rápida, associada a 

desnaturações proteicas e/ou retrogradação de amido, pode formar crostas na periferia dos grãos, 

dificultando sua reidratação e aumentando o tempo de cocção, por exemplo. 

Em grão endurecido, a moagem é dificultada, a cocção é lenta. Em grãos trincados e/ou danificados, 

são facilitados os ataques de insetos, ácaros e microrganismos, durante o armazenamento, assim como 

o metabolismo dos próprios grãos é facilitado, pela ativação do sistema enzimático através da ação de 

agentes do meio ambiente. O choque térmico pode ocorrer, portanto, no início e final da curva de 

secagem, se aquecimento e resfriamentos não forem gradualmente aplicados. Para a maioria dos grãos, 

até 13ºC de gradiente térmico não provoca grandes danos. 

Tanto danos como o choques térmicos apresentam muitos efeitos latentes, que vão se manifestar no 

armazenamento e/ou na fase industrial e/ou de consumo, além dos imediatos, que são perceptíveis 

mais prontamente. 

Na secagem, desempenham papéis fundamentais e bem específicos o calor sensível (que eleva a 

temperatura) e o calor latente (calor acumulado, que fornece energia necessária à difusão da água). 

O ar pode ser forçado para o interior da massa, por dois processos: por insuflação, quando o ar é 

introduzido por ação de uma ventoinha, ou por sucção, quando o ar é aquecido e aspirado também por 

ação de uma ventoinha. 

2.2.3.4.5.6. Temperaturas limites de secagem 

Os limites de temperatura na secagem são estabelecidos em função da umidade, da natureza e da 

utilização posterior dos grãos. Para isto, a temperatura máxima do ar de secagem deve ser um pouco 

mais elevada do que a temperatura máxima tolerável pelo grão úmido, se o tempo de contato do ar 

com os grãos for longo, como nos processos estacionários de secagem. A umidade relativa do ar 

também intervém. Ar muito úmido, em equilíbrio com os grãos os aquecerá com mais rapidez do que o 

ar seco, e se o ar tiver umidade maior do que a dos grãos, transmitirá calor tanto por convecção quanto 

por condensação. A temperatura máxima admissível do ar na secagem deve ficar, portanto, na 

dependência da espécie e da finalidade do produto. 
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2.2.3.4.6. Principais métodos de determinação de umidade 

Para a determinação do teor de água ou grau de umidade dos grãos, vários são os métodos existentes. 

São classificados, basicamente, em dois grupos: diretos e indiretos. Os métodos diretos têm boa 

exatidão, mas sua execução exige tempo prolongado e trabalho meticuloso. A determinação é baseada 

na perda de peso sofrida pelos grãos de uma amostra de peso conhecido, devida à retirada de toda a 

água livre que contém, obtendo-se o resultado pela relação entre o peso da água removida e o peso da 

amostra inicial, em geral expressa em percentagem. 

Os principais métodos diretos são o de estufa, o de destilação e o infravermelho. O de maior importância 

é o da estufa, devido às suas características de boa precisão e exatidão. Várias são as combinações 

possíveis entre a temperatura empregada, o tempo de secagem, o tamanho da amostra e a forma em 

que os grãos se apresentam. O método da estufa a, 105±3°C, com circulação natural de ar, durante 24 

horas, sem trituração do material, é o oficial para determinação da umidade de sementes e de grãos no 

Brasil. 

Dentre os métodos indiretos, podem ser destacados os elétricos, devido principalmente à sua ampla 

utilização nas áreas de produção, de beneficiamento e de armazenamento de sementes e de grãos, pois 

são de fácil manuseio, de leitura direta e apresentam rapidez na operação, medindo o grau de umidade 

sempre em base úmida, embora sejam menos precisos do que os diretos. Baseiam-se no princípio de 

que as propriedades elétricas das sementes e dos grãos são dependentes, em grande parte, do seu grau 

de umidade. 

Os métodos baseados na resistência elétrica indicam o grau de umidade pela maior ou menor facilidade 

com que a corrente elétrica atravessa a massa de grãos ou de sementes. 

Os métodos que utilizam a propriedade da capacitância elétrica são chamados métodos dielétricos. Os 

grãos são colocados entre duas placas de um condensador, constituindo o dielétrico. Aplica-se uma 

voltagem de alta frequência, sendo as variações na capacitância do condensador, segundo a umidade 

do material, medidas em termos de constante dielétrica. A leitura dielétrica numa célula de provas é, 

essencialmente, uma leitura da quantidade total de água presente na mesma.  

Os métodos elétricos estão sujeitos a erros ocasionados principalmente pela distribuição desuniforme 

da umidade no interior do grão, erros de pesagem e de oscilações de temperatura, sem a devida 

correção. Também oscilações no fornecimento de energia, como baterias gastas e variações nas 

correntes elétricas, conforme o sistema de alimentação energética empregado, podem resultar em 

erros de análises. 

Segundo Sasseron (1980), os determinadores de umidade dielétricos medem, além das propriedades 

dielétricas, uma pequena resistência elétrica através do material. Assim, grãos com o mesmo conteúdo 

de água registram graus de umidade menores à medida em que a água se localize mais no interior do 

grão. 

Os aparelhos que utilizam o princípio da constante dielétrica apresentam algumas vantagens sobre 

aqueles baseados na prova da resistência elétrica, pois estão menos sujeitos a erros resultantes da má 

distribuição da água nos grãos. Embora não tão precisos quanto os diretos, apresentam confiabilidade 

aceitável, se adequadamente operados e bem calibrados os aparelhos. 

Os determinadores dielétricos, calibrados para sementes ou grãos em equilíbrio termo-hídrico, 

subestimam o grau de umidade do material durante a secagem intermitente, tornando-se necessário 

um adequado sistema de ajuste para cada condição. 

Independentemente do método e do aparelho utilizado, a amostragem, a calibragem do equipamento 

e o seu correto uso são fundamentais para a confiabilidade do resultado. 

 

2.4) ANGULO DE TALUDE 

2.4.1) TIPOS/FORMAS 
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2.4.1.1) Horizontal – ângulo formado pelos grãos com a horizontal são descarregados em uma 

superfície plana. 

Alguns grãos tendem a tomar o maior espaço (área) possível, enquanto outros não. Isto se deve à 

propriedades intrínsecas dos grãos e aos fatores ambientais 

2.4.1.2) Vertical – ângulo formado pelos grãos com a vertical quando descarregados em um recipiente 

ou silo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

    0

11 90=+   (complementares) 
 

Figura 2.11. Ângulos de talude horizontal () e vertical () 

 

Tabela 2.2. Ângulos de taludes diferentes espécies de grãos 

Espécie de grão 
Angulo 

() 

Arroz em casca 36º 
Milho 39 
Soja 30º 
Trigo 39 

 

2.4.2) FATORES QUE INTERFEREM 

 
2.4.2.1. Formato 

2.4.2.2. Dimensões 

2.4.2.3Tegumento 

2.4.2.4. Integridade biológica 

2.4.2.5. Integridade sanitária 

2.4.2.6. Integridade física 

2.4.2.7. Impurezas/matérias estranhas 

2.4.2.8. Umidade – confere adesividade 

 

2.4.3) CONSEQUÊNCIAS 

2.4.3.1. O ângulo do talude é diretamente proporcional ao atrito e inversamente proporcional à 

capacidade de escorrimento. 

2.4.3.2. O menor ângulo de talude ocorre em grãos esféricos, grandes, lisos, sadios, íntegros, limpos e 

secos. 

2.4.3.3. Capacidade de carga – a capacidade de carga é inversamente proporcional ao ângulo do talude, 

na medida que aumentando o ângulo do talude, diminui o volume útil do cone. 

1 1 

ângulo de 
talude 
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Volume útil do silo = Volume do cilindro + Volume do cone 

2.4.3.4. Pressão estática - resistência que a massa de grãos oferece à passagem do ar, sendo maior no 

plenum. A elevação da pressão estática provoca um aumento de potência para acionar os 

ventiladores, o que gera maiores custos.  

     
lateralcentro PePePe −=   

     lateralcentro PePe   

Para verificar se há necessidade de usar um espalhador, verifica a diferença entre a pressão estática 

central e lateral. 

A pressão estática depende: do tipo de grão, das impurezas, da umidade e do fluxo de ar. Se a resistência 

oferecida pelo grão for muito grande, serão necessários ventiladores de alta potência, onerando a 

operação, podendo inviabilizar o processo. 

Quanto maior for a espessura da massa de grãos, maior será a pressão estática. 

Grãos pequenos oferecem maior pressão estática, pois têm massa mais compacta, maior porosidade, 

obrigando o ar a vários desvios, havendo maior perda de carga. 

A pressão da carga depende do ângulo de talude: se o ângulo de talude for grande, predomina a 

componente vertical das tensões e a pressão será maior sobre o piso do silo e se o ângulo de talude for 

pequeno, predomina a componente horizontal das tensões e a pressão será maior nas paredes. A 

aeração deve ser uniforme. 

O grau de impurezas e/ou de matérias estranhas também exerce grande influência sobre a pressão 

estática nos silos e armazéns. Partículas menores que o grão aumentam a pressão estática, além de 

tornar a região contaminada mais susceptível à deterioração, devido a maior higroscopicidade. Neste 

sentido pode-se melhorar a limpeza, se for econômico, ou ainda usar um espalhador de impurezas, para 

que a distribuição das impurezas e/ou matérias estranhas seja mais uniforme, facilitando a posterior 

uniformidade da passagem do ar e, por consequência, da operação de aeração. 

2.4.3.5. Função do ar durante a secagem 

O objetivo do ar durante a secagem, além de reduzir o conteúdo de umidade, é transportar a água 

contida nos grãos até sua superfície e promover sua evaporação. 

A intensidade da corrente de ar influi no tempo e na intensidade da secagem. Empregando-se correntes 

muito baixas, corre-se o risco de que o ar esteja saturado antes de completar o seu percurso. Já 

correntes muito intensas podem provocar desuniformidades na operação e danos nos grãos. 

 

2.4.3.6. Eficiência da aeração 

Denomina-se aeração o processo de secagem que utiliza o ar não aquecido, e tem por objetivo ventilar 

a massa de grãos. Isto deve ser feito, quando a Umidade relativa do ar for baixa, de maneira que a 

higroscopicidade se verifique no sentido do grão para o ar. Existem dois sistemas distintos: 

- aeração natural: ventilação do ar ambiente, pouco utilizada em função da demora no processo e pelo 

fato de ser dependente das condições ambientais de umidade relativa e temperatura do ar. 

- aeração provocada: renovação mecânica do ar. Tem a vantagem de secar independente dos fatores 

climáticos. No entanto, a secagem não se dá uniformemente. 
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Figura 2.12. Frente de secagem em secador estacionário de fluxo de ar axial 

 

2.5. Respiração 
 

2.5.1) FORMAS  

Depois de colhidos, os grãos continuam a respirar, produzindo gás carbônico, água e calor (667,2 

cal/mol de glicose), predominantemente. 

2.5.1.1) Aeróbia 

Em condições aeróbias, tecnicamente, o coeficiente respiratório dos grãos de poáceas se aproxima de 

CO2/O2 = 1, ou seja, praticamente equivalente à oxidação completa da glicose, em consequência do alto 

conteúdo de carboidratos que predomina nas cariopses. Para os grãos oleaginosos, esta relação é 

menor do que 1, pois as matérias graxas, que são oxidadas durante a respiração, são mais pobres em 

O2 e mais ricas em H2 do que os açúcares, sendo necessária maior quantidade de O2 para a 

transformação dos ácidos graxos em CO2 e água. 

A reação de respiração aeróbio pode ser sintetizada pela equação: 

C6H12O6 + 6 O2 → 6CO2 + 6 H2O + 667,2 Kcal. 

 

2.5.1.2) Anaeróbia 

Em condições anaeróbias, diferentemente, o aceptor final de hidrogênio não é o oxigênio, mas um 

radical orgânico, resultando da respiração também o gás carbônico, o calor e uma substância orgânica 

como o álcool etílico, ao invés de água como em aerobiose. Nesse caso, o oxigênio utilizado provém do 

próprio grão, num fenômeno de intra-oxidação, característico das fermentações. Dependendo do 

substrato e do sistema enzimático envolvido, ao invés de etanol podem ser produzidas outras 

substâncias como ácidos orgânicos de baixo peso molecular, aldeídos, corpos cetônicos, bases 

nitrogenadas, aminas, amidas, etc. Esse processo libera menos calor do que o aeróbio e caracteriza 

oxidações incompletas, diferindo no Ciclo de Krebs a partir do piruvato. Por essas razões, nos processos 

respiratórios anaeróbios são perceptíveis odores. 

A reação anaeróbia pode se sintetizada com a equação: 

C6H12O6 → 2CO2 + 2C2H5OH + 22 Kcal. 

grão seco 13% 

grão secando:14-15%  

grão úmido:16-20% 

ENTRADA DE 
AR SECO 

SAÍDA DE AR 
SATURADO 

(ÚMIDO) 
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2.5.2) FATORES QUE INTERFEREM: 

2.5.2.1) Temperatura 

Quanto mais se elevar a temperatura, maior será o risco de deterioração. 

Segundo a Lei de Vant’Hoff, a cada 10oC de aumento de temperatura as reações sofrem acelerações de 

duas a três vezes, até os 40oC. Acima disso, a respiração pode cessar como resultado dos efeitos 

destruidores que o calor elevado tem sobre as enzimas e células. 

 

2.5.2.2) Teor de água ou grau de umidade 

Grãos armazenados entre 11 e 13% têm discreta respiração, mas, se aumentar a umidade, a respiração 

se acelera. Pelo caráter hidrófobo das gorduras, os grãos oleaginosos devem ser mantidos com menores 

valores de umidade. 

2.5.2.3) Organismos associados (estado sanitário) 

Parte significativa do calor e do gás carbônico produzidos na respiração de grãos úmidos é atribuída ao 

metabolismo de microrganismos presentes. A exigência em umidade para o desenvolvimento é 

crescente para fungos, fermentos e bactérias, nesta ordem. 

Também o metabolismo de insetos e/ou de ácaros pode exercer importante papel no aumento da 

temperatura dos grãos no armazenamento. 

Enquanto os microrganismos tendem à produção de aquecimento generalizado em toda a massa, os 

insetos e ácaros o fazem em focos, formando “bolsas de calor”. Apenas as pragas primárias atacam 

grãos íntegros, mas podem atacar também grãos danificados, enquanto insetos-pragas secundárias e 

ácaros atacam somente grãos fisicamente comprometidos. Ácaros atacam preferentemente materiais 

pulverulentos. 

2.5.2.4) Composição do ar ambiente 

As taxas de gás carbônico e de oxigênio afetam o processo respiratório dos grãos. Nos grãos 

armazenados a granel, é mais difícil o ar penetrar, do que nos grãos em sacarias. Por essa razão, sempre 

que o armazenamento for feito em silos ou em armazéns graneleiros, a instalação de um adequado 

sistema de aeração é absolutamente fundamental. Complementa-lhe o monitoramento pelo sistema 

de termometria. 

Em circulação natural o ar não atravessa a massa de grãos de modo a resfria-la convenientemente, só 

através de aeração forçada, diferentemente do que ocorre nos sistemas convencionais de 

armazenamento, onde a circulação do ar por convecção natural deve ser facilitada, através da instalação 

de portas e janelas amplas e devidamente protegidas para não facilitar a entrada de animais e nem a 

infestação de pragas. 

Além de o grão se conservar menos, perde peso se o processo respiratório for intenso. 

 

2.5.3) CONSEQUÊNCIAS 

2.5.3.1) Autoaquecimento dos grãos 

O aquecimento dos grãos é consequência do processo respiratório dos grãos, associado ao dos fungos 

e /ou das pragas. Isto ocorre quando o grau de umidade está acima do satisfatório. Se ocorrer em 

determinada região da massa de grãos no silo, localizada, forma as chamadas “bolsas de calor”. 
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Figura 2.13. Resíduos de grãos com aquecimento visual por intensa atividade metabólica dos 
grãos e organismos associados 

Porque o grão tem baixa condutibilidade térmica, o calor se acumula, aumenta a temperatura da massa 

dos grãos e da massa de ar intergranular, aumentando a respiração dos próprios grãos e, em sequência, 

dos microrganismos, insetos e ácaros, seguidos por reações químicas não-enzimáticas, com destaque 

especial para as exotérmicas, como oxidação de lipídeos, podendo chegar à autocombustão, a partir de 

uma dinâmica metabólica intensa. Acima de 55ºC, o aquecimento é devido à oxidação não biológica do 

grão. 

O aquecimento secundário ocorre mais em grãos oleaginosos do que em outros, em função do alto teor 

de óleo, que tem moléculas quimicamente instáveis, por serem ésteres e contarem com cadeias 

insaturadas nos ácidos orgânicos, fatores que lhes conferem grande reatividade. Quanto menores 

forem os grãos, mais gorduras tiverem em sua composição e mais danificados estiverem, maiores serão 

as probabilidades de ocorrer autocombustão. 

Quando a parede do silo ou do armazém graneleiro se aquece, os grãos que estiverem juntos a ela, na 

parte mais periférica, também se aquecem, aquecendo o ar que entre eles circula, iniciando as correntes 

convectivas internas na massa de grãos e as consequentes transferências de calor e água, 

desuniformizando a distribuição dessas formas de energia no interior dos silos e armazéns. 

Ao se aquecer, o ar tem sua densidade diminuída, adquire movimento ascendente junto às paredes, se 

movendo da parte mais quente para a mais fria, aumenta a sua umidade relativa, sua umidade absoluta 

e sua pressão de vapor. Então, o ar cede água para os grãos, para atingir com eles seu equilíbrio 

higroscópico. Ao saturar, o ar quente e úmido, em contato com uma região fria, que neste caso está 

localizada na região mais central do terço inferior do silo, pode ser resfriado até abaixo do ponto de 

orvalho, condensando sobre a superfície dos grãos, aumentando sua umidade, a taxa de respiração e 

sua temperatura, provocando novo aquecimento e novo reumedecimento, reiniciando o ciclo das 

correntes convectivas. Em situações inversas, quando há resfriamento das paredes do silo, o fenômeno 

ocorre também em direção inversa, condensando a água na superfície da massa de grãos armazenados. 

As regiões do silo mais suscetíveis a estas variações são aquelas próximas às paredes, ao piso e à 

superfície da massa de grãos, na parte superior da carga. Qualquer variação brusca deve ser encarada 

com bastante cautela. As medidas de manejo operacional para prevenção dos fenômenos e/ou controle 

de seus efeitos, incluem limpeza e secagem prévias ao armazenamento, com aeração e/ou transilagem 

e/ou intra-silagem, podendo haver também expurgo e outras medidas sanitárias complementares. 

▪ 2.5.3. CONSEQUÊNCIAS

▪ 2.5.3.1. Autoaquecimento dos grãos

2. PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS DOS GRÃOS E SUAS CORRELAÇÕES COM OS PROCESSOS CONSERVATIVOS E TECNOLÓGICOS
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A aeração homogeneiza a temperatura interna no silo, evitando a formação das correntes convectivas 

e a ocorrência de bolsas de calor. A medida da temperatura pode ser feita  através de pares 

termoelétricos, mais preciso, ou também via tubos perfurados, por onde se introduz o termômetro. 

2.5.3.2) Dinâmica metabólica 

O aquecimento produzido pelo processo respiratório dos grãos, associado aos dos microrganismos, 

insetos e ácaros, provoca alterações nas dinâmicas metabólicas, que em geral começa com o 

metabolismo dos grãos, acumulando calor e água, o que estimula, inicialmente, os desenvolvimentos 

de microrganismos psicrófilos, seguindo-se os mesófilos e os termófilos. Insetos e ácaros se 

desenvolvem na mesma condição ambiental dos mesófilos. Todos esses processos consomem reservas 

e liberam calor e água, gerando fenômenos de autoaceleração, uma vez que os produtos das reações 

são aceleradores delas próprias. 

Como os grãos têm baixa condutibilidade térmica, o calor vai sendo acumulado, aumentando a 

temperatura, intensificando a respiração dos organismos associados e dos próprios grãos, a qual, em 

geral, paralisa acima de 50-55ºC, pela inativação das enzimas, que são substâncias termolábeis, ainda 

que microrganismos termófilos possam suportar temperaturas mais elevadas, mas também acabam 

sendo destruídos pelo calor quando ultrapassa sua termo-resistência. Mesmo tendo desaparecido todas 

as formas de vida, a partir dessa situação, com o grande acúmulo de energia liberada no sistema, 

reações químicas não enzimáticas continuam ocorrendo. Reações exotérmicas, como oxidação de 

lipídios, liberam calor para o meio, o qual pode atingir uma quantidade tal que pode chegar à 

autocombustão, que começa com os metabolismos e continua na oxidação não biológica do grão. 

 

2.5.3.3) Manejo conservativo em cada sistema de armazenamento 

A respiração aeróbia produz dois fatores de autoaceleração: a água e o calor. Em consequência disso, 

uma vez iniciada tende a continuar e intensificar. 

Na respiração aeróbia, o aceptor de hidrogênio é o oxigênio. Por essa razão, os produtos finais são gás 

carbônico e água, com liberação de calor, caracterizando um processo de oxidação completa. 

Na anaeróbia, o aceptor de hidrogênio é um radical orgânico. Por essa razão, juntamente com o gás 

carbônico produz uma substância orgânica, sempre tóxica, como é o caso das leveduras nos processos 

fermentativos, caracterizando um processo de oxidação incompleta. As quantidades de calor liberado 

e de gás carbônico produzido são muito menores do que nos processos aeróbios. 

A termometria, por exemplo, é eficiente para detectar metabolismo aeróbio. O manejo dos sistemas 

onde predomina respiração anaeróbia deve ser feito com medidas preventivas. Às vezes, é 

recomendável aerar uma vez a cada 30-60 dias, preventivamente, apenas para acabar com a 

anaerobiose, mesmo que não sejam registrados aumentos de temperatura, afim de evitar o 

desenvolvimento de odores e compostos de fermentação, reduzir o consumo de matéria seca e 

aquecimento. 

Para uma boa conservação hermética, devem ser armazenados grãos bem secos para não se 

desenvolverem os microrganismos facultativos e anaeróbios. 

Um expurgo deve ser feito antes de uma transilagem e/ou uma intrasilagem, para que não ocorram 

disseminações de focos. Para sistemas de produção em que não pode ser utilizada fosfina para o 

expurgo, esta operação pode ser feita com o uso de CO2 ou outro gás inerte. 

O controle de respiração pode ser feito pelo controle de temperatura. Se a temperatura aumenta é sinal 

que aumentou a respiração. Para diminuir a temperatura o grão deve ser aerado. 

 

2.5.3.4. Monitoramento químico 
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Pode ser realizado por análise de acidez do óleo ou índice de peróxido ou por avaliação da composição 

química dos grãos, uma vez que nos processos metabólicos degradativos há consumo de reservas e/ou 

ação de enzimas. 

 

2.5.3.5. Valor nutritivo 

A perda do valor nutritivo é diretamente proporcional aos processos respiratórios.  

Os carboidratos são constituintes dos grãos diretamente consumidos pelo próprio metabolismo e de 

microrganismos associados, refletindo-se em decréscimo do seu conteúdo total durante o 

armazenamento.  

A fração proteica sofre reações de hidrólise, de descarboxilação, desaminação, o que conduz à formação 

de ácidos orgânicos e compostos amoniacais e aminas conferindo odores fortes e desagradáveis. Estas 

transformações provocam o escurecimento dos grãos, a complexação com açúcares redutores, a 

diminuição do teor de nitrogênio proteico e o aumento do conteúdo de nitrogênio não proteico. 

Os lipídios caracterizam a fração constituinte mais suscetível à deterioração dos grãos durante a 

armazenagem, seja pela redução do seu conteúdo total e/ou suscetibilidade alterações estruturais. As 

ações de lipases, galactolipases e fosfolipases dos próprios grãos e produzidas pela microflora associada, 

por ácaros e/ou por insetos contribuem para o rompimento das ligações éster dos glicerídios neutros, 

aumentando o teor de ácidos graxos livres. 


	Volume útil do silo = Volume do cilindro + Volume do cone

