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RESUMO

O consumo de arroz de pericarpo preto aumentou nos últimos anos, devido 
a busca da população por alimentos mais nutritivos, que possibilitem benefícios 
para a saúde. Desta forma para atender o mercado durante todo o ano, os grãos 
necessitam ser armazenados, sendo que vários fatores interferem na qualidade de 
armazenamento, dentre eles temperatura, umidade, luz e tempo de armazenamento. 
Assim, considerando a importância do armazenamento na qualidade de cocção 
destes grãos, o objetivo no trabalho foi avaliar o efeito da temperatura e da luz 
nos parâmetros de cocção de grãos armazenados durante 4 meses. Grãos foram 
armazenados nas temperaturas de 5, 15, 25 e 35°C com umidade de 14% em 
sistema hermético de armazenamento, e as avaliações foram realizadas no início e 
ao final de 4 meses. Os resultados indicaram que a temperatura de armazenamento 
e a presença de luz interferem nas características de arroz com pericarpo preto. As 
maiores alterações foram observadas na temperatura de 35°C, onde houve uma 
redução dos rendimentos gravimétrico e volumétrico de cocção. A presença de luz 
provocou aumento da adesividade nos grãos armazenados na temperatura de 25 
e 35°C, e um aumento da dureza nos grãos armazenados nas temperaturas de 5 
e 15°C.

Palavras-chave: Arroz, Temperatura, Luz, Cocção, Textura.

30



358

INTRODUÇÃO

Cereal de origem asiática, o arroz (Oryza Sativa L.) é o segundo cereal 
mais produzido no mundo e um dos mais importantes na alimentação humana, 
servindo de alimento básico para cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo, 
representando cerca de 20% dos valores energéticos da dieta da população 
(FAO, 2013). O arroz branco polido é a forma mais consumida do grão, seguido 
do arroz parboilizado polido, porém nos últimos anos vem crescendo o consumo 
de arroz de variedades especiais, como o preto e o vermelho. Trabalhos recentes 
foram realizados com arroz preto, vermelho e integral para avaliar a qualidade 
nutricional de grãos de diferentes cultivares produzidos em diferentes regiões 
do mundo, atribuindo a coloração escura do pericarpo dos grãos à presença de 
antocianinas (cianidina 3-glicosídeo e peonidina 3-glicosídeo) encontrado nas 
células da superfície do grão (Yawadio et al., 2007; Chen et al., 2006; Zhang et 
al., 2006).

As antocianinas auxiliam na prevenção de danos celulares, doenças 
crônicas, envelhecimento, diabetes (Xia et al., 2006; Hyun & Chung, 2004), 
inflamações (Hu et al., 2003), arterioscleroses (Xia et al., 2006; Ling et al., 2001), 
desenvolvimento de células cancerígenas (Chen et al., 2006), necessitando 
assim estes grãos de armazenamento para estarem disponíveis ao longo do 
ano e atenderem a demanda da população.

De acordo com Reed et al. (2007) e Park et al. (2012), vários fatores 
interferem na qualidade dos grãos durante o armazenamento, como umidade 
e temperatura dos grãos, temperatura e umidade do ar, presença de grãos 
quebrados, matérias estranhas e impurezas, ataque de insetos, ácaros e 
microrganismos, manejo tecnológico e tempo de armazenamento, sendo dentre 
eles a temperatura um dos mais importantes. Kaminski et al. (2013) avaliou 
mudanças nas características de cozimento, viscoamilográficas e sensoriais 
de arroz branco armazenado nas temperaturas de 0,5, 20 e 35°C durante 180 
dias, e conclui que quanto mais elevada a temperatura e maior o tempo de 
armazenamento, mais alterações ocorrem nas propriedades dos grãos, porém 
com arroz preto poucos trabalhos foram realizados. Assim, o objetivo no trabalho 
foi avaliar os efeitos das temperaturas de 5, 15, 25 e 35°C com e sem a presença 
de luz, nos parâmetros de cocção de grãos de arroz com pericarpo preto durante 
4 meses de armazenamento.
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MATERIAL E MÉTODOS

Grãos de arroz com pericarpo preto produzidos no ano de 2013 foram 
limpos, eliminando-se grãos quebrados, matérias estranhas e impurezas, sendo 
utilizados apenas grãos íntegros para armazenamento com umidade de 14%. Os 
grãos foram armazenados nas temperaturas de 5, 15, 25 e 35°C durante quatro 
meses em sistema hermético, em sacos de polietileno de 0,2mm de espessura 
de filme plástico com capacidade de 0,9 Kg, com e sem a presença de luz. 
A luz utilizada possuía iluminância de 1000 lux, permanecendo ligada durante 
24 horas por dia. As avaliações foram realizadas no início e ao final de quatro 
meses de armazenamento.

O tempo de cocção foi determinado pelo teste Ranghino (Juliano & Bechtel, 
1985), conforme descrito por Arns et al. (2014). Em uma proveta de 250 mL, 
aproximadamente 100 mL de água destilada foi aquecida (98±1°C), e 10 g de 
amostra de arroz inteiro foram colocados na água. A medição do tempo de 
cozimento foi iniciado imediatamente. Depois de 10 min, a cada minuto depois 
disso, 10 grãos de arroz foram removidos e comprimidos entre duas placas de 
vidro limpos. O tempo de cozimento foi registado quando, pelo menos, 90% dos 
grãos já não tinham um núcleo opaco ou de um centro de cozido. O arroz foi em 
seguida deixado ferver durante cerca de 2 minutos a mais para assegurar que o 
núcleo de todos os grãos estive-se gelatinizado.

O rendimento gravimétrico e volumétrico dos grãos foi realizado de 
acordo com metodologia desenvolvido pelo Laboratório de Grãos - DCTA - 
FAEM – UFPel (Arns et al., 2014).  O rendimento gravimétrico e volumétrico 
dos grãos após a cocção foi realizado pela diferença entre o peso e o volume, 
respectivamente, dos grãos antes e após a cocção. Os grãos foram cozidos em 
panelas de alumínio adaptadas, onde foi pesado e determinado o volume de 35 
g de grãos inteiros, e adicionou-se 120 mL (baseado em testes preliminares) de 
água com temperatura de 98±1°C, realizando-se o cozimento de acordo com o 
tempo determinado anteriormente. Após cozidas, as amostras foram deixadas 
em repouso durante 30 minutos na temperatura de 25±1°C para determinação 
do peso e volume dos grãos após a cocção.

Os parâmetros texturométricos foram avaliados em texturômero por TPA 
(Texture Analyser TA.XTplus, Stable Micro Systemn, 2007), com adaptações 
propostas por Champagne (1998) e por Lyon (2000). 

Os resultados foram avaliados em triplicata através de análise de variância, 
seguida do teste de Tukey (p≤0,05) para efeito da temperatura, e poste Teste t 
(p≤0,05) para avaliar o efeito da luz para cada temperatura.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados de tempo de cocção e rendimentos gravimétrico e volumétrico 
são apresentados na Tabela 1. O tempo de cocção não apresentou diferença 
durante o armazenamento dos grãos nas diferentes temperaturas, com e sem a 
presença de luz. O rendimento gravimétrico reduziu para os grãos armazenados 
na temperatura de 35°C com e sem a presença de luz ao final de 4 meses de 
armazenamento. O rendimento volumétrico reduziu nos grãos armazenados com 
luz nas temperaturas de 15, 25 e 35°C, e para os grãos armazenados sem a 
presença de luz houve redução apenas na temperatura de 35°C.

Tabela 1. Tempo de cocção (minutos), rendimento gravimétrico (%) e rendimento 
volumétrico (%) de cocção de grãos de arroz com pericarpo preto armazenados 
durante 4 meses com e sem a presença de luz nas temperaturas de 5, 15, 25 e 35°C.

Tratamentos1/ 
Tempo de cocção 

Rendimentos de cocção (%) 

Gravimétrico Volumétrico 

Com luz Sem luz Com luz Sem luz Com luz Sem luz 

Inicial  23 a  23 a   334,65 a  334,65 a   274,97 a  274,97 a  

5°C  24 a  24 a 337,29  a  339,63  a  267,92 a 279,45 a  

15°C  24 a  24 a 343,77  a  348,97  a  271,23  b 278,31  a  

25°C  24 a  24 a 349,17  a 342,03  a  281,02  b  276,88  a  

35°C  24 a  24 a 325,06  c 320,60  b  282,94  b  280,90  b  

1/ Médias aritméticas simples de três repetições, seguidas por letras maiúsculas iguais na mesma 
coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância (p<0,05); Médias aritméticas 
simples de três repetições, seguidas por * para cada temperatura “com” e “sem” luz, diferem entre 
si pelo teste “t” a 5% de significância (p<0,05);

Os parâmetros texturométricos de cocção são apresentados nas Tabelas 
2a e 2b. De acordo com Ramesh et al. (2000), a textura do grão de arroz após 
o cozimento é o atributo de qualidade que está relacionado a aceitabilidade do 
consumidor. Os resultados de dureza indicam que houve uma redução na dureza 
com o aumento do tempo de armazenamento, sendo que a menor dureza foi 
observada nas temperaturas de 25 e 35°C. A presença de luz resultou em grãos 
mais duros nas temperaturas de 5 e 15°C. A adesividade dos grãos aumentou com 
o tempo de armazenamento, sendo que a maior adesividade foi observada nos 
grãos armazenados sem a presença de luz na temperatura de 5°C. A luz provocou 
um aumento da adesividade quando comparado aos grãos armazenados sem a 
presença de luz, nas temperaturas de 25 e 35°C. A elasticidade não apresentou 
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diferença para os grãos armazenados sem a presença de luz, entretanto diferiu 
para todas as temperaturas nos grãos armazenados com luz.

De acordo com Zhou et al. (2010), o incremento da firmeza e a redução 
da adesividade estão associados com a redução da hidratação dos grânulos de 
amido no envelhecimento dos grãos de arroz, enquanto o aumento da coesividade 
está relacionado com o incremento na resistência hidrotérmica de ruptura dos 
grânulos de amido e o incremento de conteúdos de compostos insolúveis.

Tabela 2a. Dureza, adesividade e elasticidade após a cocção de grãos de arroz com 
pericarpo preto armazenados durante 4 meses com e sem a presença de luz nas 
temperaturas de 5, 15, 25 e 35°C.

Tratamentos 1/ 

Parâmetros texturométricos 

Dureza Adesividade Elasticidade 

Com luz Sem luz Com luz Sem luz Com luz Sem luz 

Inicial 61,28 a 61,28  a -61,56  c  -61,56 c 0,47 a 0,47 a 

5°C 59,30 b* 56,10  b  -65,80 b -75,58 a* 0,30 b 0,31 a 

15°C 59,64 b* 55,08  b  -63,65 b -64,94 b  0,31 b 0,30 a 

25°C 53,28 c 53,94  c  -68,51 a* -61,77 c  0,30 b 0,31 a 

35°C 55,96 c 54,18  c  -66,85 a* -60,57 c  0,30 b 0,29 a 


1/ Médias aritméticas simples de três repetições, seguidas por letras maiúsculas iguais na mesma 
coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância (p<0,05); Médias aritméticas 
simples de três repetições, seguidas por * para cada temperatura “com” e “sem” luz, diferem entre 
si pelo teste “t” a 5% de significância (p<0,05);

Os resultados de gomosidade (Tabela 2b) indicam que a presença de luz 
interferiu nos grãos armazenados nas temperaturas de 5, 15 e 25°C, provocando 
um aumento da gomosidade. Os menores valores de gomosidade foram 
observados nas temperaturas de 35°C dos grãos armazenados com e sem luz. A 
mastigabilidade reduziu com o armazenamento para todas as temperaturas nos 
grãos armazenados sem a presença de luz, sendo que para os grãos armazenados 
com a presença de luz, houve uma redução apenas na temperatura de 5°C. A 
coesividade não apresentou diferença.
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Tabela 2b. Mastigabilidade, gomosidade e deformação de grãos de arroz com 
pericarpo preto armazenados durante 4 meses com e sem a presença de luz nas 
temperaturas de 5, 15, 25 e 35°C.

Tratamentos 1/ 

Parâmetros texturométricos 

Gomosidade Mastigabilidade Coesividade 

Com luz Sem luz Com luz Sem luz Com luz Sem luz 

Inicial  17,16  a 17,16 a   4,70 a  4,70 a   0,28 a 0,28 a 

5°C  17,90  a* 15,95 b   3,70 b  3,90 b*  0,30 a 0,28 a 

15°C  16,67  a* 15,11  b  4,16 a  4,04 b  0,28 a 0,28 a 

25°C  15,33  b* 14,22  c  4,46 a* 3,58 b  0,26 a 0,27 a 

35°C  14,33  c 14,25 c   4,17 a 4,13 b  0,28 a 0,28 a 

1/ Médias aritméticas simples de três repetições, seguidas por letras maiúsculas iguais na mesma 
coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância (p<0,05); Médias aritméticas 
simples de três repetições, seguidas por * para cada temperatura “com” e “sem” luz, diferem entre 
si pelo teste “t” a 5% de significância (p<0,05);

Segundo Yu et al. (2009), as propriedades de textura (dureza e 
adesividade) do arroz cozido são correlacionadas com o teor de amilose e 
a retrogradação do amido, pois a retrogradação contribui para aumento da 
dureza e diminuição da adesividade do arroz após o cozimento, sendo que os 
outros componentes, como proteínas, lipídios, e a estrutura de amido também 
influenciam a textura.

Portanto, o armazenamento de grãos de arroz com pericarpo preto em 
diferentes temperaturas, com e sem a presença de luz altera as características 
de cocção. As maiores alterações foram observadas na temperatura de 35°C, 
onde houve uma redução dos rendimentos gravimétrico e volumétrico, sendo 
necessário realizar o armazenamento em condições controladas, pois essas 
condições podem ser encontradas no país. A presença de luz provocou 
aumento da adesividade nos grãos armazenados na temperatura de 25 e 35°C, 
e um aumento da dureza nos grãos armazenados nas temperaturas de 5 e 
15°C, indicando que sempre que possível deve-se evitar a presença de luz no 
armazenamento de arroz com pericarpo preto.
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