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UTILIZAÇÃO DO BIOGÁS NA TOSTAGEIM DO SOJA INTEGRAL 
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A alimentação & o principal componente do custo de produ 

ção de suínos. De acordo com dados levantados pelo CNPSA, sua par 

ticipação representa 70,0% dos custos totais. 

A reciclagem e o aproveitamento mais eficiente dos 	re- 

cursos existentes na propriedade constituem fatores potencialmen 

te capazes de reduzir os custos de produção, tanto das culturas 

quanto da produção animal. 

O aproveitamento de uma fonte energética como o 	biogás, 

para a tostagem da soja integral, visando à elaboração de ração a 

nível de granja, pode constituir uma alternativa viável na redu-

ção dos custos de produção de suínos, especialmente para as pe-

quenas propriedades. 

Para se constituir numa fonte real de proteína de 	boa 

qualidade, é fundamental que a soja seja corretamente tostada, a 

fim de manter a disponibilidade de alguns nutrientes (especialmen 

te a lisina) em níveis adequados (solubilidade em KOH -  ao redor 

de 80,0%) e evitar a desnaturação da proteína (a urease deve fi- 
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car entre 0,1 a 0,3). Conv6m salientar, no entanto, que, mesmo 

dentro dessa faixa de urease, pode]n ser encontrados farelos ou 

grãos de soja integral excessivamente tostados. 

Considerando este aspecto, realizou-se, no Centro Nacio-

nal de Pesquisa de Suínos e Aves (CNPSA) , um experimento, objeti- 

vando dterminar o tempo adequado para a tostagem da soj a 	inte- 

gral, através do tostador YOK-TORTUGA, com 90,0 kg de 	capacidade 
de carga, originalmente construído para uso do gzís liqueíeito de 

petr61eo (CLP) , cujos queimadores foram adaptados ao uso (lO Iiio-

gs. Foram realizadas quatro repetiç6es de tostagem, com soja ad-

quirida entre diferentes produtores da região de Conc6rdia - sc. 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos podem ser observados natabeia :il)ai 

xo. 

TABELA 1 - Características da amostra de soja e do tostador YOK-

TORTUGA,em diferentes tempos de tostagem. 

TOSTADOR AMOSTRA DE SOJA 
TEMPO Temperatura Consumo Matéria Proteína 	Solubilidade Atividade 
(mm) (°C) biogás seca bruta em KOH Ureati.ca 

(m) (%) (%) (%) 
O 24,3 O 84,7 41,2 88,6 2,25 

10 140,1 0,46 851 414 85,9 2,27 

20 150,2 0,91 853 41,0 86,9 2,35 

30 158,0 1,38 86,6 41,0 75,7 2,08 

40 132,9 1,82 87,4 41,3 72,0 0,50 

TEMPO RECOMENDADO PARA A TOSTAGEM DA SOJA 

50 128,1 2,28 89,0 41,3 66,7 0,04 

60 125,6 2,72 90,1 41,1 62,0 0,02 

Os resultados demonstram que, com 50 minutos de tostagem, 

ocorre uma brusca diminuição da atividade ure5tica, cujos índi-

ces (0,04) estão muito abaixo dos valores adequados (0,1 - 0,3), 

indicando ter havido tostagem excessiva e, conseqUentemente, a 

desnaturação da proteína. Da mesma forma, a solubilidade da pro- 
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teína (66,7%) está abaixo do mínimo recomendado, que 6 de 	70,0%, 

indicando unia di.minuiç5o da disponibi.i idade de aini noácidos, espe-

cia imente a lis ina 

Com 40 minutos de tostagem, a solubilidade foi p  rc ial -

mente adequada (72,0%) , mas a atividade uretica situou-se no ii-

mite máximo admissível (0,30%). 

CONCLUSÕES 

Osresultaclos mostram que o tempo ideal de tostagem 	da 

soja integral situa-se no intervalo de AO a 50 minutos de dura-

ç5o. 

Para precisar o tempo recomendado de tostagem, submeteu-

se os resultados de solubilidade da proteína e de atividade ureá-

tica análise de regressão. A equação obtida determinou que 45 

minutos seria o tempo mais indicado para tostar corretamente a so 

ja integral destinada i fabricação de ração a nível de granja, 

quando se utiliza um tostador YOK TORTUCIA alimentado a biogás. 

O consumo de biogás foi de 2,1m 3  para 90 kg de soja iii-

tegral tostada. 


