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Resumo

Objetivou-se avaliar efeitos da temperatura e do tempo de armazenamento sobre a qualidade de

consumo de arroz parboilizado. Os grãos de arroz foram armazenados em câmaras climatizadas

a 13-15 ºC; 17-19 ºC; 21-23 ºC, durante 120 dias. Foram realizadas análises de rendimentos

gravimétricos, volumétricos, tempo de cocção e características sensoriais de arroz parboilizado.

Os resultados mostram que armazenando grãos de arroz em casca, por pelo menos, até 120

dias, em temperaturas inferiores a 19 ºC, há maior preservação das características de cocção do

que em temperaturas maiores, sem comprometimento dos atributos sensoriais.
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Introdução

O Brasil é um grande produtor e consumidor de arroz, uma vez que esse cereal faz parte da

alimentação básica da sua população, sendo consumido regularmente. Por ser um produto sazo-

nal, este requer um sistema de colheita e armazenamento capaz de suprir a demanda de merca-

do, durante a entressafra, que possa oferecer, ao longo do ano, um produto de qualidade.

Durante o armazenamento os grãos são expostos aos efeitos das variações das características

psicrométricas do ar ambiente, podendo sofrer alterações por causas físicas, bioquímicas, quími-

cas não enzimáticas e microbianas. A intensidade e a velocidade com que estas alterações ocor-

rem dependem da qualidade do produto no momento da armazenagem e das condições do pró-

prio sistema de armazenamento. Boas condições de armazenamento devem reduzir as atividades

respiratória e enzimática dos grãos, retardar o crescimento e a atividade microbianos, evitar o

ataque de pragas e outros animais, mantendo o valor nutritivo e as estruturas física e biológica
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dos grãos. Sendo assim, todos os esforços concentrados no aumento da produção de grãos

podem não dar resultado se não houver melhoria das condições de armazenamento (BIANCHINI

et al., 2010;  MOINO, 1998).

O processo de beneficiamento industrial influencia nas características dos grãos de arroz e a

parboilização é um dos processos de maior drasticidade para os grãos, pois consiste em um

processo hidrotérmico que altera a forma do amido de cristalina para amorfa, tornando os grãos

mais firmes, translúcidos, duráveis e resistentes a quebras do que o branco polido (SUJATHA, et

al., 2003; AMATO e ELIAS, 2005).

Existem padrões subjetivos estabelecidos quanto à aceitação e à preferência, com relação à

quase todos os alimentos. Quanto à coloração do arroz parboilizado, a pesquisa busca uma cor

mais clara, próxima a do arroz branco, que é a preferida pelos consumidores. A preferência por

arroz branco ou parboilizado é uma questão pessoal, e está relacionada com a tradição de consu-

mo. Pessoas habituadas a consumir arroz parboilizado o consideram de melhor consistência ao

ser mastigado e mais saudável, considerando o arroz branco macio demais e sem gosto. Os

consumidores de arroz branco consideram o parboilizado muito escuro, com odor forte, com

grãos duros e muito soltos, difíceis de serem misturados a outros alimentos (AMATO e ELIAS,

2005; GULARTE, 2004; HEINEMANN et al., 2006).

Neste estudo foram avaliados os parâmetros de consumo (tempo de cocção, rendimento

gravimétrico, rendimento volumétrico e atributos sensorial) de arroz parboilizado no início e aos

120 dias de armazenamento de grãos em casca em três faixas de temperatura.

Material e métodos

O experimento foi realizado nos Laboratórios de Pós-Colheita, Industrialização e Qualidade de

Grãos do DCTA-FAEM e de Análises Sensoriais do DCA-FCD, UFPel. Os grãos de arroz branco

e em casca foram armazenados em câmaras de refrigeração em três faixas de temperatura

(13-15 ºC; 17-19 ºC e 21-23 ºC) durante 120 dias. Os grãos de arroz foram beneficiados pelo

processo de parboilização e foram avaliados os rendimentos gravimétricos, volumétricos, tempo

de cocção e as características sensoriais.  A parboilização foi realizada a partir de isotermas de

hidratação, previamente definidas por método desenvolvido em Laboratório (ELIAS, 1998). Como

critério de seleção hidrotérmica foi utilizado encharcamento até cerca de 30% de umidade, com

autoclavagem. Seguiu-se a secagem em secador estacionário em protótipo do Laboratório, até

13% de umidade. Após, os grãos foram submetidos ao descascamento, ao polimento e à seleção

dos defeitos. A análise de rendimento gravimétrico e volumétrico seguiu a metodologia de Gularte

(2002) com cocção de 35 gramas de arroz em proporção 2,5:1 (água: arroz), onde o tempo de

cocção também foi realizado de acordo com a metodologia de Gularte (2002) sendo analisados

através de luz polarizada. A análise sensorial foi realizada por 10 julgadores treinados que avali-

aram: cor, brilho, odor, soltabilidade, firmeza e sabor do arroz cozido, através do Teste de Avalia-

ção de Atributos com uma escala não estruturada de 9 cm (GULARTE, 2002). Os resultados

foram submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos, foram comparadas pelo

teste de Tukey a 5% de significância.
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Resultados e discussão

O rendimento gravimétrico avalia a quantidade de água absorvida pelo grão durante a cocção. Na

Tabela 1 pode ser observado o rendimento gravimétrico em diferentes condições de armazena-

mento. Verifica-se que em até 120 dias de armazenamento não ocorreu diferença significativa

entre as temperaturas avaliadas, demonstrando que o armazenamento refrigerado preserva as

características de cocção.

Já o rendimento volumétrico mede a capacidade dos grãos em expandir. Na Tabela 1 observa-se

que o rendimento volumétrico diminuiu na faixa de 21-23 ºC, ao longo do armazenamento. Cons-

tata-se que o armazenamento de grãos de arroz em temperaturas menores que 19 ºC mantém o

rendimento volumétrico, o que torna o armazenamento refrigerado interessante por manter os

parâmetros de cocção.

Na Tabela 1 também se encontra o tempo de cocção, permanecendo na faixa de 28 a 32 minutos,

o que é considerado aceitável para o processo de parboilização, não havendo diferença técnica

operacional no tempo de cocção entre as diferentes faixas de temperatura.

Tabela 1. Efeitos da temperatura e do tempo de armazenamento nos parâmetros de rendimentos de cocção

de arroz parboilizado.

                                            Tempo de armazenamento

Temperatura de Rend. gravimétrico (%) Rend. volumétrico (%) Tempo de cocção (min)

armazenamento Inicial 120 dias Inicial 120 dias Inicial 120 dias

13-15 ºC A 304,2 A 309,1 a A 326,1 A 324,4 a 28 31

17-19 ºC A 304,2 A 299,9 a A 326,1 B 316,7 a 28 31

21-23 ºC A 304,2 A 304,0 a A 326,1 B 282,6 b 28 32

*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúsculas na linha para cada parâmetro avaliado, não diferem, entre si,

pelo teste de Tukey (p < 0,05).

Na Figura 1 é apresentado o perfil sensorial das amostras de arroz parboilizado, nos diferentes

tempos de armazenamento sob diferentes faixas de temperatura, na qual constam os atributos

cor, brilho, odor, soltabilidade, sabor e firmeza.

Figura 1. Parâmetros senso-

riais do arroz parboilizado de

grãos armazenados sob dife-
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Observando-se a Figura 1 é possível verificar que os valores obtidos pela análise sensorial do

arroz parboilizado, nos diferentes tempos de armazenamento, sob diferentes faixas de tempera-

tura, encontram-se muito próximos, o que significa que em até 120 dias de armazenamento nas

diferentes faixas de temperatura, não houve alteração significativa em relação aos atributos senso-

riais. O atributo cor foi o único que sofreu alteração com o passar do tempo aumentando a inten-

sidade da coloração. Os demais atributos sensoriais, que não se alteraram com o tempo de

armazenamento nas diferentes faixas de temperatura, receberam classificações como brilho típi-

co, odor suave, grãos soltos, com sabor suave e grãos macios firme, ou seja, com os atributos

desejáveis pelos consumidores típicos de arroz parboilizado.
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