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Introdução

A composição química do grão de arroz o torna susceptível a contaminação fúngica [1]. A
contaminação de uma matriz por fungos filamentosos é difícil de ser estimada, pois esses micro
-organismos penetram profundamente nas partículas do meio onde se desenvolvem. Em vista
disso, métodos indiretos têm sido descritos, como a determinação de glicosamina, ergosterol e
proteínas [2]. A medida da glicosamina, unidade básica da quitina, é determinada
espectrofotometricamente após despolimerização da quitina [3].
O objetivo desse trabalho foi determinar o teor de glicosamina como indicativo de
contaminação fúngica em arroz e seus derivados, visando estimar o potencial deles como
substrato para crescimento microbiano.

Metodologia

As amostras de arroz (BR IRGA 417), parboilizado e natural, foram obtidas do Instituto Rio
Grandense de Arroz (IRGA) de Cachoeirinha-RS e eram provenientes de campos tratados e
não tratados com fungicida, sendo separadas as frações: casca, farelo e endosperma. Para
determinação da glicosamina foi utilizado o método de Aidoo et al. (1981) [4].

Resultados e Discussão

Foi verificada diferença significativa (5%) na glicosamina entre as diferentes porções do arroz
(parboilizado e natural), sendo que o maior desenvolvimento fúngico ocorreu no farelo, seguido
da casca e grão.
A casca protege o grão contra infecção no campo, porém os resultados sugerem que os fungos
produziram celulases e lignases para desenvolvimento na casca e posteriormente no farelo,
obtendo nutrientes para aumento da biomassa.
Nas frações provenientes do arroz natural e parboilizado não houve diferença significativa
quanto ao teor de glicosamina (Tabela 1). Esses resultados demonstram que a aplicação do
fungicida não inibiu o desenvolvimento fúngico após a colheita e beneficiamento do grão.
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Tabela 1 – Teste de diferença de médias de glicosamina (Tukey) nas diferentes porções do
grão de arroz.

Porção do arroz Condição do arroz Glicosamina (mg/g)

E NNT 1,0e

E NT 1,1ef

E PNT 1,7cef

C NT 2,6ac

E PT 2,7abc

C NNT 3,0abc

C PNT 3,2abc

F PNT 3,4abd

F PT 3,4abd

F NNT 3,9abd

C PT 4,1bd

F NT 4,9d

E: endosperma; C: casca; F: farelo;
PNT: arroz parboilizado não tratado com fungicida; PT: arroz parboilizado tratado com
fungicida; NNT: arroz natural não tratado com fungicida; NT: arroz natural tratado com
fungicida.

O endosperma e a casca do arroz parboilizado tratado com fungicida tiveram conteúdo de
glicosamina significativamente maior quando comparado ao natural também tratado, sendo que
para o farelo não houve diferença, o que indica que o tratamento térmico torna esta fração
suscetível ao crescimento fúngico. Durante a maceração na parboilização, ocorre a migração
de compostos hidrossolúveis para o interior do grão, explicando a maior contaminação fúngica
quando comparado ao arroz natural.

Conclusão

O emprego de fungicida na cultura do arroz não ocasionou diferença significativa na
glicosamina entre as diferentes frações do grão. No entanto, o desenvolvimento fúngico
ocorreu em todas as frações demonstrando o risco da cultura e de seus produtos processados.
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