
957

126

Influência da Temperatura de Secagem e da 
Atmosfera de Armazenamento no Rendimento 
de Inteiros e nos Compostos Bioativos de 
Arroz Preto 

Gustavo Heinrich Lang1, Igor da Silva Lindemann¹, 
Newiton da Silva Timm¹, Cristiano Dietrich Ferreira¹, 
Maurício de Oliveira¹

RESUMO

Este estudo objetivou avaliar a influência das temperaturas de secagem de 20, 40, 
60, 80 e 100°C, seguido de armazenamento por doze meses nas atmosferas contendo 
ar natural (convencional), nitrogênio e vácuo no rendimento de inteiros e nos compostos 
bioativos dos grãos de arroz preto do genótipo IAC 600. O rendimento de inteiros diminui 
nos grãos secos acima de 60°C e o armazenamento à vácuo é o mais indicado para a 
manutenção do rendimento de inteiros. Os teores de compostos fenólicos e antocianinas 
são mantidos nos grãos secos à 20, 40 e 60°C. Observa-se na temperatura de 80 °C 
uma redução dos compostos fenólicos solúveis e aumento dos insolúveis, sugerindo 
que nesta temperatura os compostos fenólicos são complexados com componentes 
celulares. A degradação térmica ocorre apenas na temperatura de 100°C. Após o 
armazenamento ocorre uma redução dos compostos bioativos independente da condição 
de armazenamento. Contudo, as menores e maiores reduções foram observadas nos 
grãos armazenados com nitrogênio e a vácuo, respectivamente.
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INTRODUÇÃO

O arroz de pericarpo preto é considerado uma importante fonte de compostos 
bioativos, como os compostos fenólicos e as antocianinas, reconhecidos pela sua 
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atividade antioxidante e anticancerígena que reduzem os efeitos do envelhecimento 
(Masisi, Beta e Moghadasian, 2016). Embora os compostos fenólicos sejam moléculas 
muito importantes, elas também podem ser facilmente degradadas durante a pós-colheita.

O arroz preto é colhido com umidade em torno de 18 a 25% e por isso necessita 
da redução da umidade através da secagem para o seu armazenamento seguro (Tohidi, 
Sadegui e Torki-Harchegani, 2017). Dessa maneira, secagens com secadores de leito 
fluidizado, de cama inclinada ou cama fixa são as mais usualmente utilizadas (Sarker 
et al., 2015). A temperatura de secagem afeta a integridade física dos grãos e promove 
a degradação de alguns compostos bioativos como ácidos fenólicos, flavonoides e 
antocianinas em diferentes variedades de arroz pigmentado (Bolea et al., 2016; Yang et 
al., 2008). 

Após a secagem os grãos podem ser armazenados por longos períodos, onde 
podem ocorrer reações metabólicas responsáveis pelo envelhecimento dos grãos. 
Essas reações são influenciadas pela temperatura, umidade relativa e atmosfera 
em que os grãos estão expostos (Wongpornchai et al., 2004). Segundo Jing e Giusti 
(2007) a redução da concentração de oxigênio é o principal fator para a manutenção do 
conteúdo de compostos fenólicos durante o armazenamento, principalmente por reduzir 
os processos oxidativos.

Objetivou-se avaliar as alterações no rendimento de inteiros, no teor de compostos 
fenólicos e antocianinas em grãos de arroz preto submetidos a secagem em leito fixo nas 
temperaturas de 20, 40, 60, 80 e 100°C, seguido de armazenamento por doze meses 
nas atmosferas contendo ar natural (convencional), nitrogênio e vácuo. 

MATERIAL E MÉTODOS

Foi utilizado arroz preto do genótipo IAC 600 produzido no município de Jaguarão, 
RS, Brasil, na safra 2015/2016. Imediatamente após a colheita, o arroz foi transportado 
para o Laboratório de Pós-Colheita, Industrialização e Qualidade de Grãos (LABGRÃOS) 
da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), onde o experimento foi conduzido. A 
umidade inicial de 18,7% foi determinada por secagem em estufa durante 3h à 140°C 
(ASAE, 2000). As amostras foram secas em cinco temperaturas do ar (20, 40, 60, 80 e 
100ºC) e velocidade do ar de 0,5m.s-1. A secagem das amostras foi concluída quando os 
grãos atingiram 13% de umidade, que foi controlado pela diferença de massa de acordo 
com a Eq. (1). 

             
                                                                                 (1)  
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Após a secagem os grãos em casca foram embalados em embalagens de 
polietileno (0,2 mm de espessura) com atmosferas contendo ar natural (convencional), 
nitrogênio e com remoção do ar intergranular (vácuo) por meio do equipamento 
WEBOMATIC™. Os grãos foram armazenados por um período de 12 meses a 25°C. 
No sistema com ar natural, as embalagens foram abertas e o ar foi renovado a cada 30 
dias para evitar a hermeticidade.

O rendimento de grãos inteiros foi realizado nos grãos esbramados. Os grãos de arroz 
em casca secos (100 g) foram descascados através de um Engenho de provas Zaccaria 
(Tipo PAZ-1-DTA, Zaccaria, Limeira, SP, Brasil), sendo posteriormente separados os 
grãos de arroz inteiros com comprimento superior a 3,74 mm. A porcentagem (%) foi 
calculada considerando o peso inicial da amostra em casca (100 g).

O conteúdo de compostos fenólicos solúveis e insolúveis foi realizado de acordo 
com o método descrito por Alves et al. (2016). Os resultados foram expressos como mg 
de ácido gálico (EAG) por grama em uma base de peso seco.

O teor total de antocianina foi determinado de acordo com o método proposto por 
Abdel-Aal e Hucl (2003), sendo expresso em mg de cianidina-3-glicosídeo (ECG) por 
grama em uma base de peso seco.

Os resultados foram avaliados por meio de análise de variância (ANOVA) nos 
tratamentos, com posterior teste de comparação de médias por Tukey, aplicado um nível 
de significância de 5% (P < 0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram observadas reduções no tempo de secagem conforme o aumento 
da temperatura do ar de secagem, obtendo-se valores de 140, 75, 30, 25 e 15 min, 
respectivamente nas temperaturas de 20, 40, 60, 80 e 100°C (Figura 1A). As temperaturas 
da massa de grãos atingiram valores de 20, 39, 52, 63 e 72°C para as temperaturas 
do ar de 20, 40, 60, 80 e 100°C, respectivamente, ao final do processo de secagem 
(Figura 1B). Estes resultados são semelhantes ao estudo de Xing-jung et al. (2016), que 
avaliaram a secagem de 6 cultivares de arroz chineses submetidos as temperaturas de 
45 a 70°C e também reportaram que a taxa de dessorção de umidade aumenta com o 
aumento na temperatura
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FIGURA 1. Umidade (A) e temperatura da massa de grãos (B) durante a secagem 

    
Não foram observadas alterações no rendimento de grãos inteiros dos grãos de 

arroz preto secos nas temperaturas de 20°C (79,10%) e 40°C (79,65%) (Tabela 1). Nas 
temperaturas de 60, 80 e 100°C foram observadas reduções (P < 0,05) de 10,89, 34,50 
e 54,64%, respectivamente, quando comparados à temperatura de 20°C. De acordo com 
Lang et al. (2018) o rendimento de inteiros está diretamente relacionado com a formação 
de fissuras nos grãos. Esses autores indicaram temperaturas de secagem inferiores a 
60°C como parâmetro para a manutenção da integridade física dos grãos. 

Após o armazenamento à vácuo os grãos secos a 60, 80 e 100°C apresentaram 
um rendimento de inteiros superior as demais atmosferas (Tabela 1). De acordo com 
Zhou, Robards, Helliwell e Blanchard (2002) a associação dos compostos fenólicos 
aos polissacarídeos da parede celular para a formação da lignina é uma das principais 
reações metabólicas de envelhecimento do arroz durante o armazenamento. Dessa 
forma, este processo de lignificação da parede celular pode ter garantido uma maior 
resistência dos grãos à quebra durante o descascamento.

TABELA 1. Rendimento de grãos inteiros (%) imediatamente após a secagem e após 12 meses 
de armazenamento 
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Armazenamento
Temperatura de secagem (°C)

20 40 60 80 100
Inicial 79,7 ± 0,2Aa* 80,0 ± 1,9Aa 71,7 ± 0,9Ba 52,8 ± 4,0Cab 49,0 ± 2,5Cab

Vácuo 79,2 ± 0,5Aa 78,4 ± 0,7Ab 72,1 ± 0,2Ba 56,8 ± 2,6Ca 53,4 ± 0,8Ca

Nitrogênio 78,9 ± 0,4Aa 78,5 ± 0,3Ab 61,4 ± 0,4Bb 44,6 ± 3,1Cb 45,4 ± 3,0Cb

Convencional 79,3 ± 0,4Aa 76,8 ± 0,7Ab 64,7 ± 2,3Bb 50,0 ± 1,2Cb 46,7 ± 2,6Da

*Média aritmética simples de três repetições ± desvio padrão. Letras maiúsculas diferentes dentro de uma 
coluna e letras minúsculas diferentes dentro de uma linha.
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Os maiores conteúdos de antocianinas totais após a secagem foram registrados 
nas temperaturas de secagem de 20 e 40°C (4,49 e 4,51 mg ECG/g, respectivamente), 
sendo observado reduções (P < 0,05) de até 11% quando seco a 100 °C (Tabela 2). 
As operações de secagem dos alimentos podem causar reações químicas e físicas 
que afetam as antocianinas, incluindo a degradação ou transformação em compostos 
fenólicos mais simples (Abdel-Aal e Rabalski, 2013).

TABELA 2. Antocianinas (mg ECG/g) e compostos fenólicos solúveis e insolúveis (mg EAG/g) 
imediatamente após a secagem e após 12 meses de armazenamento 

Armazenamento
Temperatura de secagem (°C)

20 40 60 80 100

Antocianinas
Inicial 4,49 ± 0,11ABa* 4,51 ± 0,05Aa 4,34 ± 0,03BCa 4,33 ± 0,03Ca 4,01 ± 0,02Da

Vácuo 3,09 ± 0,12Abc 2,89 ± 0,06Ac 2,93 ± 0,13Ac 3,02 ± 0,03Ac 2,90 ± 0,07Ac

Nitrogênio 3,33 ± 0,06Ab 3,11 ± 0,16Abc 3,14 ± 0,05Abc 3,14 ± 0,06Ab 3,18 ± 0,01Ab

Convencional 2,98 ± 0,10Bc 3,20 ± 0,01Ab 3,26 ± 0,08Ab 3,09 ± 0,01ABab 3,01 ± 0,05Bc

Fenólicos solúveis
Inicial 8,50 ± 0,08Aa* 8,77 ± 0,21Aa 8,26 ± 0,01Aa 8,16 ± 0,09Ba 8,05 ± 0,05Ba

Vácuo 7,41 ± 0,34Ac 7,36 ± 0,09Ac 7,44 ± 0,06Ac 7,14 ± 0,06Ac 6,83 ± 0,10Bc

Nitrogênio 7,96 ± 0,09Ab 8,22 ± 0,06Ab 8,25 ± 0,33Aa 8,17 ± 0,01Aa 7,95 ± 0,25Aa

Convencional 7,36 ± 0,13Bc 7,38 ± 0,07Bc 7,84 ± 0,03Ab 7,53 ± 0,12ABb 7,40 ± 0,07Bb

Fenólicos insolúveis
Inicial 4,40 ± 0,16Ca 4,83 ± 0,12Ba 5,27 ± 0,05Aa 5,10 ± 0,17ABa 4,48 ± 0,19Ca

Vácuo 3,00 ± 0,13ABbc 3,04 ± 0,13ABb 3,24 ± 0,06Ab 3,00 ± 0,10ABb 2,60 ± 0,12Bc

Nitrogênio 2,89 ± 0,04Bc 2,93 ± 1,71Bb 3,25 ± 0,08Ab 2,69 ± 0,02BCc 2,46 ± 0,11Cc

Convencional 3,16 ± 0,0Ab 3,10 ± 0,04Ab 3,05 ± 0,05Ac 3,12 ± 0,02Ab 3,08 ± 0,01Ab

*Média aritmética simples de três repetições ± desvio padrão. Letras maiúsculas diferentes dentro de uma 
coluna e letras minúsculas diferentes dentro de uma linha.

O arroz preto seco nas temperaturas de secagem de 20, 40 e 60ºC apresentaram 
os maiores teores de compostos fenólicos solúveis. O aumento da temperatura de 
secagem (80 e 100ºC) promoveu reduções de 7 e 11% (P < 0.05), respectivamente, no 
teor de compostos fenólicos solúveis quando comparado a temperatura de 20ºC. O teor 
de compostos fenólicos ligados foram maiores (P < 0.05) nas temperaturas de secagem 
de 60 e 80°C (Tabela 2). 

Possivelmente as temperaturas de secagem ao redor de 60 a 80°C promoveram a 
complexação dos compostos fenólicos inicialmente livres com proteínas ou fibras (Ozdal, 
Capanoglu e Altay, 2013). No entanto, na temperatura de secagem de 100°C a causa 
mais provável foi a degradação térmica dos compostos fenólicos. A degradação térmica 
dos compostos fenólicos depende da sua estrutura química, em que as moléculas não 
saturadas são mais propensas a degradação (Rawson et al., 2011).
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A atmosfera de armazenamento influenciou no teor de compostos fenólicos dos 
grãos de arroz de pericarpo preto. Independente da temperatura de secagem os grãos 
armazenados em atmosfera contendo nitrogênio apresentaram as menores alterações 
no teor de compostos fenólicos totais na fração solúvel. Os grãos armazenados a vácuo 
apresentaram as maiores alterações, com reduções de 9,9% (60ºC) a 15,5% (20ºC). 
Independente da condição de armazenamento os grãos de arroz secos na temperatura 
de 20ºC apresentaram maiores reduções no teor de compostos fenólicos solúveis. Dessa 
forma, acredita-se que a menor temperatura de secagem (20°C) não foi capaz de inativar 
as enzimas polifenoloxidase e peroxidade que atuaram na degradação dos compostos 
fenólicos durante o armazenamento (Rawson et al., 2011).
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