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RESUMO

A compreensão dos efeitos das condições de armazenamento sobre a qualidade 
dos grãos e do óleo extraído destes, bem como o estabelecimento de metodologias 
apropriadas para a estocagem desses produtos, é primordial seja no contexto da 
agricultura familiar ou na indústria. Com este estudo objetivou-se investigar os efeitos 
do armazenamento sobre a qualidade tecnológica de grãos de arroz armazenados 
por um e doze meses. Os grãos de arroz foram armazenados com temperatura 
de 18°C, umidade inicial do grão de 13% e umidade relativa do ar de 80%. Foram 
realizadas determinações de parâmetros físico-químicos e tecnológicos. O arroz 
com maior tempo de armazenamento apresentou 15,34% de umidade e alterações 
no perfil colorimétrico, demonstrando coloração mais escurecida e menor brancura 
que o arroz armazenado por um mês. Além disso, seu percentual de grãos inteiros 
foi de 56,72% e de defeitos totais 1,7%, valores superiores aos encontrados no 
arroz com menor tempo de armazenamento. O grão armazenado por doze meses 
teve seu tempo de cozimento aumentado, possuindo um rendimento gravimétrico 
de 263,8% e volumétrico de 205,3%, significativamente inferior ao arroz analisado 
com um mês de armazenagem. O óleo extraído dos grãos armazenados por maior 
tempo demonstrou um índice de acidez de 0,39%, índice de peróxido de 10 mEq.
Kg-1 e índice de saponificação de 129,4 mg.KOH.g-1 óleo. Conclui-se que a qualidade 
tecnológica dos grãos e do óleo, o desempenho industrial e perfil de cocção foram 
afetados pelo armazenamento prolongado.

PALAVRAS-CHAVE: Índice de peróxido, saponificação, perfil colorimétrico,
cocção.
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INTRODUÇÃO

O arroz (Oryza sativa L.) é um dos cereais mais produzidos e consumidos 
no mundo, caracterizando-se como principal alimento para mais da metade da 
população mundial. É importante fonte de calorias na alimentação humana, 
além de contribuir significativamente no suprimento das necessidades de alguns 
minerais da dieta (WALTER et al.,2008).

Alguns fatores físicos (temperatura, umidade e danos mecânicos) e 
biológicos (insetos, ácaros e microorganismos) afetam a conservação dos grãos 
armazenados. Estes fatores podem promover a degradação dos grãos, e são 
proporcionais às suas características como o tipo de tegumento, a constituição 
química e o arranjo celular (LORINI et al., 2009; ELIAS, 2008).

A alteração de um ou mais fatores abióticos podem contribuir para 
promover um melhor controle da ação dos fatores bióticos na massa de grãos 
armazenados. Os fatores abióticos, como temperatura e umidade dos grãos são 
elementos determinantes na ocorrência de insetos, fungos e degradação da 
qualidade do produto durante a etapa de armazenamento (HARA, 2002).

As condições de pré-armazenamento, armazenamento, variedade e sistema 
de beneficiamento podem influenciar na composição química do arroz (AMATO 
e ELIAS, 2005). O objetivo do armazenamento é a manutenção da qualidade do 
produto e isto é cada vez mais relevante devido à exigência do consumidor ser 
cada vez maior.

Puzzi (2000) cita que os grãos armazenados durante alguns anos, mesmo 
que em condições não adequadas, se mantidos com baixos graus de umidade, 
apresentam pequenos prejuízos. Desta forma, os grãos ou as sementes podem 
ser conservados em regiões quentes, desde que estas sejam secas.

Fatores como temperatura e teor de água, no período de armazenamento, 
podem influenciar na qualidade do grão e do óleo extraído. A qualidade de um 
óleo vegetal e a qualidade tecnológica do grão está intimamente relacionada 
com a qualidade em que o grão é armazenado, por isso, é importante que se 
conheçam os efeitos das condições de armazenamento sobre a qualidade dos 
grãos e do óleo, de modo que estabeleçam metodologias apropriadas para a 
estocagem desses produtos.  

Os óleos constituem-se em substâncias altamente instáveis, e por isso 
sujeitas a drásticas mudanças em sua qualidade e em suas propriedades 
funcionais e nutricionais, quando oriundos de grãos com um armazenamento 
incorreto. Quanto mais baixa a qualidade do óleo bruto maiores serão as perdas 
e os gastos no refino e menor será o rendimento industrial (OETTERER, 2006). 

Objetivou-se, portanto, avaliar a influência do armazenamento nos grãos 
de arroz e suas conseqüências na qualidade tecnológica, como os parâmetros 
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de cocção, perfil colorimétrico, perfil do óleo bruto e desempenho industrial.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi executado no laboratório de grãos (LABGRÃOS) da 
Universidade Federal de Pelotas - RS.

Foram utilizados grãos de arroz da classe longo fino produzido em sistema 
irrigado na região sul do Rio Grande do Sul. Os grãos foram limpos e secos a 13% 
de umidade e armazenados em casca por 1 e 12 meses, em sacos de ráfia de 
25Kg, acondicionadas em sala climatizada a 18±1°C e umidade relativa do ar de 
80%. Os grãos foram descascados e divididos em duas partes: uma destinada ao 
enquadramento em classe e a determinação da umidade e, a outra foi posteriormente 
moída, para execução das análises físico-químicas. Os grãos foram enquadrados 
no grupo branco polido na classe longo-fino tipo 1 conforme o que determina a 
Instrução Normativa 06/2009 e 02/2009 do MAPA.

O grau de umidade foi avaliado em estufa a 105±3°C, por 24 horas, de acordo 
com a AOAC (1997). O peso de mil grãos foi determinado segundo a metodologia 
descrita por Regras de Análises de Sementes (BRASIL, 2009).

O perfil colorimétrico foi analisado através do perfil branquimétrico e do perfil 
colorimétrico. O perfil branquimétrico foi determinado em Branquímetro Zaccaria 
MBZ-1, sendo avaliados os graus de brancura e transparência, utilizando escala 
própria do aparelho. O perfil colorimétrico foi avaliado em Colorímetro Minolta CR-300 
avaliando os parâmetros L* referente à luminosidade, variando entre o zero (preto) 
e 100 (branco), os valores das coordenadas de cromaticidade a* e b*, variando de : 
-a* (verde) até +a* (vermelho) e de : -b* (azul) até +b* (amarelo).

A avaliação dos parâmetros renda e rendimentos industriais foi coletada uma 
amostra de 100g de grãos, em três repetições, sendo esses parâmetros avaliados 
pelas operações de descascamento, polimento, separação de quebrados e 
separação de defeitos, conforme as Normas e Identidade, Qualidade, Embalagem e 
Apresentação do Arroz (BRASIL, 2009).

Os parâmetros de cocção foram avaliados de acordo com a metodologia 
proposta por Martinez & Cuevas (1989), com adaptações por Gularte (2005). Foram 
avaliadas as características de cocção das amostras de arroz pelos parâmetros de 
tempo de cocção, rendimento volumétrico e rendimento gravimétrico em amostras 
de grãos inteiros sem defeitos. Foram utilizadas 30g de amostra de cada tempo de 
armazenamento, com adição de água em temperatura de 95°C, o tempo de cocção 
foi marcado por cronômetro quando a temperatura atingisse 80°C, a análise foi 
realizada em chapa elétrica. O rendimento volumétrico é obtido através da divisão 
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do volume final, sem compressão dos grãos cozidos, pelo volume inicial do arroz 
cru.  E o rendimento gravimétrico de cocção corresponde à absorção de água pelos 
grãos durante o cozimento, e foi calculado pela diferença percentual entre os pesos 
do arroz cozido e da amostra crua.

Os teores de óleo foram determinados em aparelho Soxhlet, de acordo com o 
método nº. 30.20 da AOCS (1998). 

Para a determinação do índice de acidez, pesou-se 2 g de óleo bruto em 
um erlenmeyer, adicionou-se 25 mL de solução de éter-álcool (2:1) previamente 
neutralizada com uma solução de hidróxido de sódio 0,1 N. Em seguida, foram 
adicionadas 2 gotas de indicador fenolftaleína e titulou-se com solução de NaOH 
0,01N até atingir a coloração rósea. O cálculo baseia-se na equação: Índice de 
acidez (acidez em ácido oléico, por cento,m/m) = V x f x 100 x 0,0282/ P. Onde V é 
o número de mL de solução de NaOH a 0,01N gasto na titulação e P é o número de 
gramas da amostra.

O índice de peróxidos foi realizado segundo a Metodologia oficial de American 
Oil Chemist’s Society - Método AOCS Cd-8b-90 (1998), que consistiu na dissolução 
de 5g de amostra de óleo em solução de ácido acético e clorofórmio (3:2) e adição de 
1mL de solução saturada de iodeto de potássio. Agitou-se e deixou-se o erlenmeyer 
em repouso, fechado e protegido da luz, durante 5 minutos. Adicionou-se 100mL 
de água destilada recentemente fervida e resfriada. Agitou-se vigorosamente, e em 
seguida titulou-se com tiossulfato de sódio 0,01N. O volume gasto após a adição da 
solução de amido a 1% indicou a concentração de peróxidos em meq.kg-1, através 
da equação: Índice de Peróxidos (meq.kg-1) = [N x (Va – Vb) x 1000]/P  onde: N 
= normalidade da solução de tiossulfato de sódio, Va = volume gasto na titulação 
da amostra, Vb = volume gasto na titulação da amostra em branco e P =  peso da 
amostra.

Na determinação do índice de saponificação, pesou-se 2 g de óleo bruto de 
arroz em um erlenmeyer e adicionou-se 20 mL de solução alcoólica de hidróxido de 
potássio a 4%. Em seguida, adaptou-se o erlenmeyer a um condensador de refluxo e 
aqueceu-se até ebulição branda, durante 30 minutos. Logo após adicionou-se 2 gotas 
de indicador fenolftaleína e em seguida titulou-se, a quente, com ácido clorídrico 0,5 
mol.L-1 até o desaparecimento da cor rosa. O cálculo para a determinação do índice 
de saponificação foi:

Índice de saponificação = V x f x 28/P onde V= volume gasto de ácido clorídrico 
0,5 mol.L-1 gastos na titulação, f = fator de ácido clorídrico utilizado, P = peso da 
amostra.

Foram realizadas análise de variância (ANOVA) e comparação de médias pelo 
teste de Tukey, ambas a 5% de significância.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os grãos de arroz armazenados em casca por um mês apresentaram 
umidade de 14,10% e os grãos armazenados por 12 meses apresentaram 
umidade de 15,34%. Pode-se observar que a umidade relativa do ar do ambiente 
de armazenamento interfere na umidade dos grãos. Estudos realizados por Zia-
Ur-Rehman (2006) mostram que a alteração da umidade torna-se significativa 
após três meses de armazenamento.

A massa de mil grãos de arroz no primeiro mês de armazenamento foi 
de 27,95g e no 12° mês de armazenamento foi de 27,80g, mostrando assim 
que ocorreram alterações, devido à influência do metabolismo, temperatura e 
umidade.

O perfil colorimétrico apresentou variações significativas em todos os 
parâmetros. Com relação ao parâmetro L*, que indica luminosidade, o arroz 
com um mês de armazenagem indicou L* = 65,36 e o arroz com maior tempo de 
armazenagem L*=60,44 demonstrando escurecimento do grão com o passar do 
tempo. A coordenada a* foi de 0,31 e alterou após um ano para 1,69, a coordenada 
b* de 19,90 teve um decréscimo para 17,42. No perfil branquimétrico, a brancura 
e a transparência apresentaram valores de 42,8 e 3,28 respectivamente, para 
o arroz com um mês de armazenamento, e valores de 39,3 e 2,12 para o arroz 
com 12 meses de armazenamento. Avaliando os resultados desses parâmetros 
podemos verificar que a cor, brancura e transparência são afetadas pelo 
armazenamento prolongado. Os resultados estão de acordo com os encontrados 
por Ondier, Siebenmorgen e Mauromoustakos (2010).

Quanto ao desempenho industrial, o percentual de grãos inteiros totais 
com um mês de armazenamento foi de 65,5% e com grãos de 12 meses de 
armazenamento foi de 56,7%. Os defeitos totais, que incluíram os defeitos 
metabólicos (picados, manchados, ardidos e amarelos), somados os gessados 
e rajados foram de 0,6% para o grão com menor tempo e 1,7% para o grão 
com maior tempo de armazenamento. No decorrer do armazenamento os grãos 
sofrem incremento nos defeitos e na sua integridade física. Conforme citado 
por Elias (2008), uma umidade maior do que 12% no armazenamento provoca 
diminuição da porcentagem de grãos inteiros, assim como em uma diminuição 
de temperatura de armazenamento, há uma incidência menor de defeitos 
metabólicos.

As determinações dos parâmetros de cocção revelam que um arroz com 
tempo de doze meses de armazenamento aumenta significativamente seu tempo 
de cocção, que inicialmente era de 8 minutos passou para 12 minutos. Seu 
rendimento volumétrico também sofreu alteração, indicando um rendimento inicial 
de 217,6% e após 12 meses passou a ser 205,3%. O rendimento gravimétrico 
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inicial foi de 268,8% e após um ano de armazenamento foi de 263,8%. Os 
parâmetros de cocção foram influenciados pelo tempo e pela temperatura de 
armazenamento, como foi verificado por Gularte (2005). Esses autores também 
observaram que o aumento do tempo de armazenamento tende a provocar 
aumentos nos tempos de cocção e diminuições dos rendimentos gravimétricos 
e volumétricos, indicando que o resfriamento dos grãos e a redução da umidade 
no armazenamento reduzem a amplitude dessas variações.

O teor de óleo extraído para o arroz com um mês de armazenamento foi de 
5,6% e no grão com doze meses de armazenamento foi de 2,22%, demonstrando 
um menor rendimento de extração.

A porcentagem de acidez apresentada nos grãos de arroz foi influenciada 
significativamente pelo tempo de armazenamento, pois o óleo obtido do arroz 
com maior tempo de armazenamento apresentou 0,39% de acidez em ácido 
oléico, enquanto que o óleo obtido do arroz com menor tempo de armazenamento 
apresentou 0,08% de acidez em ácido oléico. O armazenamento com alta 
umidade influencia na atividade enzimática e assim causa degradação no óleo, 
que é a parte mais reativa do grão. Estes resultados estão de acordo com os 
relatados por Silva (2006) e Park (2012).

O índice de peróxidos no óleo extraído dos grãos com um mês de 
armazenagem foi de zero mEq.Kg-1, para óleos recém refinados o valor de peróxido 
deve ser próximo ou igual a zero (FARHOOSH; EINAFSHAR; SHARAYEI, 2009), 
portanto o óleo extraído desse grão, mesmo sendo óleo bruto, apresenta um valor 
adequado. O óleo obtido do grão com 12 meses de armazenagem apresentou 
índice de peróxidos de 10 mEq.Kg-1,  mesmo apresentando um valor alto, este 
ainda está dentro dos limites estabelecidos segundo a RDC nº270 de 2005 da 
ANVISA. A presença destes compostos é um indício do início da deterioração 
das amostras de óleos e gorduras, esse índice se limita aos estágios iniciais 
da oxidação, já que quantifica produtos primários da reação, e quanto maior o 
índice de peróxido inicial do óleo, maior é a fragilidade da amostra às reações 
de oxidação (WHITE, 2000).

O óleo com menor índice de saponificação foi o extraído do grão com menor 
tempo de armazenamento, apresentando um valor de 104,9 mg.KOH.g-1 óleo, 
enquanto que o óleo obtido do grão com maior tempo de armazenagem foi de 
129,4 mg.KOH.g-1 óleo. O índice de saponificação é um parâmetro importante 
que pode demonstrar a presença de óleos e gorduras com alta proporção de 
ácidos graxos de baixo peso molecular, em mistura com outros óleos (DANTAS, 
2006).

Os grãos de arroz armazenados em casca por 12 meses, com temperatura 
de 18°C e alta umidade relativa do ar tornam-se suscetíveis às alterações em 
sua qualidade, comprometendo suas propriedades tecnológicas, desempenho 
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industrial, parâmetros de cocção e qualidade do óleo bruto.
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