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RESUMO 
 
 
O objetivo do presente trabalho foi comparar o efeito de cultivares e do tempo de polimento 
na qualidade nutricional e nas características tecnológicas de três amostras de arroz-vermelho 
(Caqui, MNA 901 e Vermelho). A qualidade das três cultivares de arroz vermelho submetido 
a diferentes tempos de polimento foi avaliada por meio das análises de composição química, 
cor, renda do benefício, rendimento de inteiros e de quebrados, teor de amilose, temperatura 
de gelatinização (TG), propriedades viscoamilográficas e teste de cocção, de acordo com 
métodos padronizados. O tempo de polimento influenciou a renda das cultivares Caqui e 
Vermelho, mas não influenciou a renda da cultivar MNA 901. O teor de amilose das 
cultivares estudadas variou de 22% a 23% nos grãos integrais, sem diferença significativa 
entre as cultivares. Após o polimento, observou-se ligeira redução do teor de amilose para as 
cultivares Caqui e Vermelho. Observou-se que para o pico de viscosidade e para a quebra de 
viscosidade houve efeito de interação. Ao contrário, para a viscosidade final e para a 
tendência à retrogradação, não houve efeito de interação significativa, sendo que somente o 
genótipo influenciou essas propriedades viscoamilográficas. O tempo de cocção dos grãos de 
arroz vermelho variou de 47 (MNA 901) a 52 min (Caqui) para o grão integral. Após o 
polimento, o tempo de cocção reduziu cerca de 50% para todas as cultivares em relação ao 
grão integral. No entanto, não houve diferença significativa no tempo de cocção dos grãos de 
arroz vermelho submetidos a diferentes tempos de polimento. A cultivar Caqui apresentou 
maior renda para o grão integral e teor de amilose intermediário, e os grãos de arroz dessa 
cultivar apresentaram maior quantidade de quebrados, temperatura de gelatinização alta no 
grão integral e após o polimento, bem como maior tempo de cocção para o grão integral. A 
cultivar MNA 901 apresentou maior rendimento de inteiros para o grão integral, menor 
quantidade de quebrados após o polimento, maior renda do beneficiamento e TG baixa após o 
polimento. A cultivar Vermelho apresentou TG alta tanto no grão integral quanto no grão 
após o polimento. Todas as cultivares estudadas tiveram rendimento culinário de 1:3. O arroz 
vermelho possui propriedades nutricionais e industriais interessantes em relação ao arroz 
branco, apesar de seu consumo ainda ser baixo. No entanto, algumas características são 
dependentes da cultivar e o polimento das amostras reduz o rendimento de grãos inteiros e o 
valor nutricional do arroz vermelho.  
 
Palavras-chave: arroz vermelho, Oryza sativa, teor de amilose, temperatura de gelatinização, 

propriedades viscoamilográficas, qualidade culinária 
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ABSTRACT 
 

Effect of different milling degrees on physical-chemical and technology characteristics of red 
rice 

 
The objective of this study was to compare the effect of cultivars and milling time on the 
nutritional quality and the technological characteristics of three samples of red rice (Caqui, 
MNA 901 and Vermelho). The quality of the three cultivars of milling red rice submitted to 
different polishing times was assessed by analysis of chemical composition, color, yield of the 
whole and broken grain, amylose content, gelatinization temperature, and viscoamylographic 
properties and cooking test, according to standard methods. The milling time affected the 
yield of Caqui and Vermelho cultivars, but did not affect the yield of the cultivar MNA 901. 
The amylose content in cultivars ranged from 22% to 23% in whole grains, with no 
significant difference between cultivars. After polishing, there was a slight reduction in the 
amylose content for Caqui and Vermelho cultivars. There was interaction effect for the peak 
and breakdown viscosity. On the contrary, there was no significant interaction for the final 
viscosity and retrogradation. The cooking time of whole red rice grains ranged from 47 (MNA 
901) to 52 min (Caqui). After milling, the cooking time decreased approximately 50% for all 
cultivars in relation to whole grain. However, there was no significant difference in cooking 
time of red rice grains submitted to different polishing times. The cultivar Caqui had a higher 
yield grain and intermediate amylose content, and the rice grains of this cultivar had a higher 
amount of broken grain, high gelatinization temperature of whole grains and these submitted 
to polishing, as well as a higher cooking time for the whole grain. In addition, the cultivar 
MNA 901 showed higher yield for the whole grain, fewer broken grain, the higher yield and 
low TG after polishing. The Vermelho cultivar had high TG in both whole grain and in the 
milled grain. All cultivars had cooking yield about three times higher. Red rice has interesting 
industrial and nutritional properties compared to white rice, although its consumption is still 
low. However, some characteristics are dependent of cultivar and milling reduces the head 
rice yield and nutritional value of red rice. 

 
Keywords: red rice, Oryza sativa, amylose content, gelatinization temperature, 

viscoamylographic properties, cooking quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O arroz (Oryza sativa L.) constitui alimento primordial na alimentação da população 

mundial, sendo, juntamente com o trigo e o milho, um dos alimentos mais produzidos no 

mundo. O arroz branco polido é o tipo de arroz preferencialmente consumido em quase todos 

os países. A cor característica do pericarpo do grão dessa espécie é vermelha, herdada do seu 

ancestral silvestre Oryza rufipogon. A cor branca, predominante entre as variedades 

plantadas, originou-se de uma mutação e tornou-se uma característica de grande interesse 

comercial e, portanto, prioritária nos processos de seleção da maioria dos programas de 

melhoramento genético do arroz (PEREIRA et al., 2007). 

Apesar da preferência pelo arroz branco, alguns restaurantes localizados em grandes 

centros consumidores do Brasil têm incluído nas preparações outras variedades de arroz a fim 

de inovar na gastronomia. Nesse sentido, o arroz vermelho já vem sendo considerado uma 

iguaria gastronômica pela associação internacional Slow Food (entidade sem fins lucrativos 

fundada em 1989), sobretudo em resposta aos efeitos padronizantes do fast food. Contudo, 

mesmo se tratando de um produto de boa qualidade alimentar, bastante consumido e 

integrante de uma rica culinária regional no Nordeste, são raras as indústrias que trabalham 

com este produto (PEREIRA, 2004). No caso das cultivares de arroz com pericarpo colorido, 

estas são enquadradas como Tipos Especiais pelas Normas de Classificação do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (Brasil, 1988) e em virtude de suas 

características e sistemas de produção, a serem candidatas à obtenção de um valor superior em 

relação ao polido. 

O arroz-vermelho é considerado planta invasora, por causar consideráveis prejuízos às 

lavouras de arroz branco, principalmente por comprometer a qualidade final do produto 

consagrado pela população humana como padrão comercial. Esse arroz foi produzido no 

Japão, desde 700 DC, entretanto, por problemas decorrentes do baixo rendimento de grãos e 

com sabor bastante diferenciado do branco, esse tipo de arroz deixou de ser cultivado na 

segunda metade do século IXX. Mesmo assim, ainda hoje, biótipos de arroz com pericarpo 

vermelho são cultivados no sul da China e na região sudeste da Ásia e em pequenas regiões de 

outras partes do mundo como no Brasil, Argentina, Venezuela, Nicarágua, França, 

Madagáscar, Moçambique, China, Índia, Sri Lanka, Nepal, Butão, Indonésia, Tailândia, Japão 

e Coréia do Sul (DELOUCHE et al.; 2007; PEREIRA, 2004).  

O arroz vermelho, também conhecido como arroz-de-Veneza e arroz-da-terra, foi o 
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primeiro arroz introduzido pelos colonizadores portugueses em 1535 no Brasil, por meio da 

capitania de Ilhéus, na Bahia.  O arroz branco só chegou em 1772, quando, o “arroz da 

Carolina”, a primeira cultivar de arroz branco, foi difundida devido à proibição da Coroa de 

Portugal, de cultivar o “arroz de Veneza”, de pericarpo vermelho (PEREIRA, 2004). O 

cultivo do arroz vermelho ainda está predominantemente associado a agriculturas de base 

familiar, sendo considerado um verdadeiro patrimônio genético, cultural e alimentar da 

população que habita o Nordeste, mas estima-se que a sua área plantada atualmente não atinja 

10 mil hectares (PEREIRA, 2002; PEREIRA, 2004). Destes, cerca de seis mil hectares estão 

na Paraíba, principalmente no Vale do Rio Piancó, uma bacia hidrográfica de solos 

naturalmente muito férteis, cujo isolamento geográfico e a completa inexistência de 

tecnologias para esse cereal não permitiram até hoje a introdução de qualquer outro arroz. O 

restante do arroz-vermelho plantado no Brasil está localizado no Rio Grande do Norte, 

Pernambuco, Ceará, Bahia, Alagoas e norte de Minas Gerais, em regiões muito específicas e, 

notadamente, de minifúndio e produção familiar. Nos grandes centros, este cenário faz com 

que seu valor de mercado seja bem superior ao arroz tradicional, criando um nicho de 

comercialização bastante interessante, sendo que o arroz-vermelho chega a valer o dobro do 

melhor arroz branco vendido. Ao contrário, nas regiões produtoras do Nordeste, esse arroz é 

comercializado por um valor inferior ao branco polido (PEREIRA, 2004) e a agregação de 

valor por meio de um selo de Indicação Geográfica pode ser comercialmente interessante, 

além das características como Tipo Especial para a alta culinária. 

O arroz-vermelho está correndo o risco de extinção nessa região brasileira devido à 

forte concorrência da indústria do arroz branco e o acelerado êxodo rural na região produtora. 

Os pesquisadores preocupam-se em preservar a viabilidade genética do arroz vermelho, para 

manter a qualidade do alimento e promover seu melhoramento genético. A Embrapa já 

realizou coletas de material que se encontram nas principais regiões produtoras nos bancos 

ativos de germoplasma da Embrapa Arroz e Feijão, da Embrapa Recursos Genéticos e 

Biotecnologia e da Embrapa Meio Norte. Ao mesmo tempo, a Embrapa Meio Norte e a 

Embrapa Arroz e Feijão estão desenvolvendo um programa de melhoramento genético com 

objetivo de conseguir, nos próximos anos, variedades mais produtivas de arroz vermelho e 

com melhores características agronômicas do que as atuais (PEREIRA, 2004). Entretanto, um 

dos problemas observados é que em virtude da concorrência comercial com o arroz branco, os 

produtores tradicionais de cultivares de arroz vermelho estão polindo os seus grãos, muitas 

vezes em demasia, descaracterizando o produto e reduzindo seu valor nutricional. Muito 

embora os dados na literatura específicos da região sejam raros, as alterações do arroz 
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vermelho frente a diferentes graus de polimento devem ser investigadas (PEREIRA, 2004). 

A coloração diferenciada do grão decorre do acúmulo de grande quantidade do 

pigmento protoantocianina em diferentes camadas do pericarpo, tegumento e aleurona, sendo 

que esse pigmento do pericarpo do arroz é uma característica dominante, controlada pelo gene 

Rd no cromossomo 1 e pelo gene Rc no cromossomo 7 (CHOUDHURY; GAUTAM, 2003; 

SOMPONG et al., 2011). Em relação à composição em nutrientes, ressalta-se que o arroz 

vermelho é fonte de antioxidante e alguns minerais importantes como ferro e zinco, o que é 

favorável à saúde (PEREIRA et al., 2009; SOMPONG et al., 2011; YAWADIO; TANIMORI; 

MORITA, 2007). É válido destacar ainda que a qualidade nutricional do arroz pode variar, 

tanto em função do genótipo quanto do processamento, o que justifica o estudo de novas 

variedades de arroz a fim de enriquecer a alimentação e agregar valor a esse produto 

(WALTER; MARCHEZAN; AVILA, 2008). Finocchiaro et al. (2007) estudaram a 

capacidade antioxidante total (CAT) de arroz vermelho e arroz branco submetidos a diferentes 

processamentos e relataram que o arroz vermelho descascado apresentou CAT cerca de 3 

vezes superior ao do arroz branco descascado, o que pode ser explicado pelo conteúdo de 

protoantocianinas e compostos fenólicos associados. Além de sua importância para a 

alimentação humana como fonte de nutrientes, o pigmento presente no arroz vermelho pode 

atuar como repelente contra alguns patógenos e predadores da cultura do arroz (SWEENEY et 

al., 2006).  

Assim, considerando a importância do arroz vermelho como um alimento promissor 

na alta gastronomia e a situação da industrialização com excesso de polimento na região 

produtora do Piancó, este trabalho teve o objetivo de comparar o efeito de cultivares e do 

tempo de polimento na qualidade nutricional e nas características tecnológicas desse alimento. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 ARROZ 

 

O arroz é o fruto-semente das gramíneas, conhecido como cariopse ou grão, cujo 

tegumento que envolve a semente encontra-se diretamente ligado ao pericarpo (membrana 

que envolve o fruto) (Figura 1). Durante o beneficiamento do arroz ocorre a remoção da 

casca, que é constituída pelas glumelas, lema e pálea (VIEIRA; RABELO, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estrutura do grão de arroz. 

Fonte: Vieira e Rabelo (2006). 

 

Esse alimento constitui-se um dos mais importantes cereais cultivados e apresenta 

grande importância social (PEREIRA, 1996). Está presente nos países em desenvolvimento e 

é considerado um dos alimentos com melhor balanceamento nutricional, pois fornece 20% da 

energia e 15% da proteína “per capita” necessárias ao homem. É uma cultura extremamente 

versátil, que se adapta a diferentes condições de solo e clima, e é considerada a espécie de 

maior potencial de aumento de produção no combate à fome do mundo (GOMES; 
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MAGALHÃES JÚNIOR, 2004). 

 Fazendo parte dos hábitos alimentares dos brasileiros há cerca de um século, o arroz 

vem sendo consumido basicamente na forma de grãos descascados e polidos. No processo de 

beneficiamento são separados do endosperma, parcial ou totalmente, o embrião e a película 

que recobre o grão (CASTRO et al., 1999). O arroz polido, constituído essencialmente de 

amido, também pode contribuir com o aporte protéico. As camadas periféricas que dão 

origem ao farelo (cerca de 10% do grão integral) destacam-se pela presença de nutrientes 

como fibras e vitaminas do complexo B. O germe ou embrião distingue-se pela composição 

em proteínas e lipídios (GRIST, 1978; JULIANO, 1993). 

 Além do beneficiamento, que corresponde a perdas de 0 % a 10 % do peso do grão 

integral (SINGH et al., 2001), outros fatores influem no valor nutritivo do arroz. Tais 

variáveis estão relacionadas com as condições de cultivo (temperatura, umidade, radiação 

solar, natureza do solo, adubação) e com as formas de preparo do cereal para consumo 

(GRIST, 1978). Existem, ainda, diferenças varietais expressivas, especialmente em relação ao 

teor de proteína e de micronutrientes (KENNEDY; BURLINGAME, 2003). 

 O arroz é rico em sua diversidade genética. Ao longo de todo o mundo milhares de 

variedades são cultivadas. A preferência do consumidor por esse cereal está associada a 

aspectos econômicos, tradicionais e culturais, variando de país para país e até mesmo de 

região para região dentro de um mesmo país. Em vários mercados, são famosos os tipos 

especiais, como os arrozes-aromáticos Basmati (na Índia e no Paquistão) e Jasmim (na 

Tailândia), o arroz-verde ou ‘Midori Mai’, o arroz-preto ou ‘Kuro Mai’ e o arroz-vermelho ou 

‘Aka Mai’ (no Japão), o arroz-arbório ou ‘Volano’ (na Itália) (PEREIRA et al., 2007). 

 O arroz, no seu estado natural, com casca, apresenta várias cores, incluindo marrom, 

vermelho, roxo e até preto. Estas variedades de arroz colorido quase sempre são valorizadas 

pelas suas propriedades benéficas para a saúde. O arroz colorido tem um maior teor de 

nutrientes que o arroz branco sem casca ou polido (FAO, 2004). 

 A denominação “arroz-vermelho” deve-se à coloração avermelhada do pericarpo dos 

grãos, devido ao acúmulo de tanino (OGAWA, 1992) ou de antocianina (PANTONE; 

BEKER, 1991). As antocianinas do arroz-vermelho podem estar associadas às proteínas, e o 

pigmento pode ser liberado por hidrólise com tripsina (PEREIRA; JANSZ, 2000 citado por 

PATINDOL et al., 2006).  

 O arroz vermelho é classificado como pertencente à mesma espécie do arroz cultivado, 

Oryza sativa L., cuja coloração do pericarpo do grão é avermelhada. No Brasil, apesar de ser 

considerada a erva daninha que mais causa danos à lavoura orizícola pela redução da 
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produtividade, depreciação do produto final, dificuldade de controle, extensão e alto grau de 

infestação das áreas cultivadas, por apresentar baixa resistência à degrane natural e por 

apresentar dormência nas sementes (BRAGANTINI et al., 2004). O arroz vermelho vem 

sendo cultivado principalmente no Nordeste, destacando-se pela ordem decrescente de 

importância os Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará e Bahia, sendo 

também encontrado em alguns municípios do norte de Minas Gerais, constituindo-se em um 

dos principais pratos da culinária regional. Em Estados como Paraíba, Rio Grande do Norte e 

Pernambuco, o principal arroz produzido é o de pericarpo vermelho, já que considerável 

parcela da população prefere o arroz vermelho ao arroz branco (PEREIRA, 2004). 

O arroz-vermelho está também ganhando popularidade no Japão como um alimento 

funcional devido ao seu elevado teor de polifenóis. O crescente interesse para arroz-vermelho 

no Japão levou ao aparecimento de vários produtos secundários como macarrão colorido, 

bolos, e bebidas alcoólicas (ITANI; OGAWA, 2004 citado por PATINDOL et al., 2006). 

Recentemente foi descoberto que o arroz colorido tem atividade antioxidativa (ITANI, 2000 

citado por ITANI et al., 2002). 

 Entre as principais características do cultivo do arroz-vermelho, destaca-se o fato do 

cereal ser plantado por pequenos agricultores em regime de produção familiar e com baixa 

tecnologia, em que na maioria das vezes, o processo de descascamento é artesanal. O normal 

é os produtores “salvarem” sementes da própria safra de um ano para o outro até por uma 

questão de segurança alimentar (PEREIRA, 2004). 

O sistema de cultivo do arroz-vermelho se dá em várzeas, dependente de água das 

chuvas, mas há alguns agricultores que o cultivam em condições irrigadas. A produtividade 

dos genótipos tradicionais é muito baixa (cerca de dois mil Kg.ha-1), mas há cultivares com o 

mesmo potencial de produção do arroz branco irrigado, em torno de cinco a seis mil Kg.ha-1 

(PEREIRA, 2004). 

 Segundo Pereira (2004) trata-se de grãos curtos e arredondados, que se mantêm 

pegajosos após o cozimento, sendo também diferenciados do arroz branco pelo sabor 

característico. É consumido por todas as classes sociais nordestinas e com uma demanda 

crescente. As formas de consumo do cereal variam de acordo com a região. No sertão 

paraibano, por exemplo, ele é consumido principalmente com feijão-de-corda e queijo coalho, 

num prato conhecido como arrubacão. Em outras regiões, ele é utilizado na alimentação de 

crianças, na forma de caldo de arroz. 

 Ainda não há muitos estudos acerca do valor nutritivo do arroz-vermelho, no entanto, 

as pesquisas indicam que ele pode ser mais nutritivo do que o arroz branco, por ser consumido 
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na forma integral e possuir antocianinas que podem atuar como antioxidantes.  

 

 

2.2 BENEFICIAMENTO E POLIMENTO DO ARROZ 

   

 Segundo a portaria n° 269/88 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- 

MAPA, o arroz é classificado em grupos, subgrupos, classes e tipos. Conforme a Tabela 1.  

 

Tabela 1. Classificação do arroz segundo a Portaria n° 269/88 

Grupo Subgrupo 

Arroz em casca 
Natural 
Parboilizado 

Arroz beneficiado 

Integral 
Parboilizado 
Parboilizado integral 
Polido  

Fonte: Portaria n° 269/88 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento (BRASIL, 1988). 

 

 O beneficiamento dos grãos de arroz inicia-se após a limpeza e compreende o 

descascamento, onde é removido cerca de 20% de casca, seguida pelas etapas de brunimento 

e polimento, onde é extraído, parcial ou totalmente, o embrião e a maior parte do pericarpo 

que recobre o grão. Desta etapa, resulta o farelo que representa aproximadamente 8% da 

massa do produto em casca. Em seguida, segue-se a etapa de separação das frações de grãos 

quebrados (14%) e inteiros (58%). Ao final, realiza-se a separação das frações dos grãos 

quebrados em grandes, médios e quirera (Figura 2) (CASTRO et al.,1999). 

O arroz integral é o produto do qual somente se retira a casca durante o beneficiamento, 

mantendo-se intactos o germe e as camadas interna e externa do grão, sendo obtido a partir do 

arroz em casca natural ou parboilizado (BRASIL, 1988). 

 A partir da brunição e do polimento do grão integral se obtém o arroz branco polido. 

Apesar de ser mais rico em nutrientes que o arroz polido, o arroz integral é pouco consumido 

no Brasil, restringindo-se a uma pequena parcela da população com hábitos de consumo mais 

sofisticados e de maior poder aquisitivo (VIEIRA; RABELO, 2006). 

 Após a colheita do arroz, os grãos são limpos utilizando máquinas contendo sistema de 

ventilação e peneiras para a remoção de impurezas como folhas, galhos, outras sementes e 

pedras (FERREIRA;YOKOYMA,1999). 
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Figura 2. Beneficiamento do arroz em casca com as proporções aproximadas de seus 
produtos e subprodutos. 
Fonte: Castro et al. (1999).  

 
 

Grão quebrado é um pedaço de arroz que fica retido na peneira de 1,6 mm de 

diâmetro e apresenta comprimento inferior a três quartas partes do comprimento mínimo da 

classe a que pertence. Enquanto que a quirera é a parte que passa na referida peneira 

(BRASIL,1999), sendo formada por fragmentos de grãos que se rompem durante o processo 

de beneficiamento e é  decorrente do efeito da aplicação de uma força mecânica externa aos 

grãos, o que ocasiona a divisão em pequenos pedaços.  

Podem ser ainda resultantes de grãos fissurados, portadores de pequenas trincas 

decorrentes de ação mecânica interna originada de condições externas não mecânicas, 

ocasionadas durante o descasque (LOPES, 1989). 

 Durante o beneficiamento os grãos de arroz são submetidos a várias forças de impacto, 

cisalhamento e fricção principalmente nas etapas de descasque e polimento, sendo que a 

magnitude dos danos causados durante o processamento depende das propriedades físicas e 

mecânicas dos grãos (CÔRREA et al., 2007).  

 Além do manejo dos equipamentos, as causas de quebra do grão no beneficiamento 

seriam por razões inerentes ao próprio grão, como grãos gessados, mal formados ou 

danificados, consequentemente mais susceptíveis à fragmentação durante o descascamento e 

polimento. Outro fator é secagem, que se for mal conduzida pode contribuir para a quebra dos 

grãos (CASTRO et al., 1999).  

Arroz em casca 

Casca 20% Integral 80% 

Arroz brunido 72% Farelo 8% 

Arroz inteiro 58% Arroz quebrado 14% 

Arroz quebrado 
grande 6% 

Arroz quebrado 
médio 5% 

Quirera 3% 
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Vale ressaltar que o arroz vermelho é, geralmente, comercializado após polimento 

artesanal e desuniforme, sendo que o processo ainda não é padronizado. 

 

 

2.3 QUALIDADE NUTRICIONAL DO ARROZ 

 

 A composição química dos alimentos em nutrientes e substâncias não-nutritivas indica 

seu valor nutricional. Todavia, a proporção em que os nutrientes são utilizados pelo 

organismo depende de interações químicas absortivas e pós-absortivas. Tais interações 

dependem da forma química e quantidade do nutriente presente no alimento, da composição 

do alimento ou refeição em outros nutrientes e substâncias químicas, além do estado 

nutricional do indivíduo (COZZOLINO, 2007). 

Na Tabela 2 consta a composição em energia e nutrientes do arroz polido e do arroz 

integral (grãos crus), incluindo teores de umidade. Como as informações sobre a composição 

química do arroz variam entre as fontes, são apresentados dados de uma tabela de composição 

de alimentos internacional (WATT; MERRIL, 1975) e outra nacional (IBGE, 1999). Observa-

se que o arroz polido cru contém basicamente carboidratos (80%).  

O conteúdo protéico do arroz (grão cru), em média de 7,5 % (base úmida), pode 

oscilar entre 5% e 13% pelas diferenças varietais (KENNEDY e BURLINGAME, 2003). A 

proteína do arroz é constituída por diferentes frações protéicas – albumina, globulina, 

prolamina e glutelina. A glutelina, maior fração presente no grão (70% a 80% da proteína 

total), contém 16,8% de nitrogênio, sendo por isso considerado no caso do arroz, o fator 5,95 

para conversão de nitrogênio em proteína. Essa fração apresenta teores mais elevados do 

aminoácido essencial lisina em relação às frações globulina e prolamina (SGARBIERI, 1996; 

TAIRA, 1995). 

O conteúdo de lipídios do arroz polido é muito baixo (menos de 1%). Entretanto, o 

grão integral pode conter até 3% visto que cerca de 80% dos lipídios do grão se encontram em 

suas camadas periféricas (TAIRA, 1995). O farelo de arroz, por sua vez, contém quantidades 

significativas de lipídios - cerca de 20% (HOUSTON, 1972; USP, 2004). Apesar dos baixos 

teores de gordura no arroz, esta é rica em ácidos graxos insaturados - oléico (C18:1) e 

linoléico (C18:2) (TAIRA, 1995; ZHOU et al., 2003). 

Da mesma forma que acontece para os lipídios, a maioria das fibras do grão de arroz é 

perdida no processo de polimento. Em termos de fibra alimentar total, as tabelas de 

composição de alimentos disponíveis no Brasil descrevem valores de 1,3% e 3,5% 
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(PHILIPPI, 2002), de 1,7% e 3,0% (USP, 2004) e de 1,6% e 4,8% (NEPA, 2006) para arroz 

polido e arroz integral, respectivamente. O arroz polido contém, sobretudo, hemicelulose e 

pectina, e o integral hemicelulose, pectina e celulose (MENDEZ et al., 1995). 

As vitaminas mais estudadas e citadas na literatura em relação ao arroz são: tiamina 

(B1), riboflavina (B2) e niacina. Dentre essas, a niacina e a tiamina são, provavelmente, as 

mais importantes. Como essas vitaminas estão mais concentradas nas camadas periféricas do 

grão, incluindo o germe, existem diferenças consideráveis em seus teores no arroz integral em 

relação ao arroz polido (Tabela 2). Os teores dessas vitaminas podem variar muito em 

decorrência das condições de cultivo e de preparo do arroz para consumo (GRIST, 1978; 

TAIRA, 1995). Contudo, as diferenças varietais são as mais relevantes. Segundo o 

levantamento do International Rice Research Institute (IRRI, apud KENNEDY; 

BURLINGAME, 2003) com 79 variedades de arroz integral (analisado em base seca), o 

conteúdo de tiamina variou de 0,12 a 1,74 mg/100 g (média = 0,46 mg/100 g). Em outras 30 

variedades desenvolvidas pelo IRRI, os teores encontrados oscilaram entre 0,28 e 0,52 

mg/100 g. Para a riboflavina e a niacina foram observadas grandes faixas de variação, entre 

0,01 a 0,45 mg/100 g (média = 0,09 mg/100 g) e de 1,97 a 9,22 mg/100 g (média = 5,32 

mg/100 g), respectivamente.  

 

Tabela 2. Composição em energia e nutrientes do arroz polido e do arroz integral comum. 

Energia e nutrientes 
Arroz polido  Arroz integral 

Fonte A Fonte B  Fonte A Fonte B 
Energia (kcal/100g) 363 364  360 357 
Macronutrientes (g/100g) 
Umidade 12,0 12,0  12,0 12,4 
Proteína 6,7 7,2  7,5 8,1 
Lipídios 0,4 0,6  1,9 1,6 
Carboidratos totais 80,4 79,7  77,4 76,6 
Fibra bruta 0,3 0,6  0,9 0,9 
Cinzas 0,5 0,5  1,2 1,3 
Micronutrientes (mg/100g) 
Tiamina 0,07 0,08  0,34 0,36 
Riboflavina 0,03 0,03  0,05 0,06 
Niacina 1,6 1,6  4,7 5,2 
Ferro  0,8 1,3  1,6 2,0 
Zinco 1,0 1,1   2,1 2,0 
1 Fonte A: Watt e Merril (1976), exceto para zinco (WHITNEY; ROLFES, 1999); Fonte B: 
IBGE (1999), exceto para zinco (PHILIPPI, 2002). 
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 A quase totalidade dos carboidratos do arroz é representada pelo amido, contido no 

endosperma do grão (TAIRA, 1995). O amido contém dois tipos de polímeros – amilose e 

amilopectina. O teor de amilose, maior determinante da capacidade de aglutinação dos grãos, 

constitui uma variável de grande interesse no processamento e tecnologia em geral do arroz 

(JULIANO, 1993; KENNEDY; BURLINGAME, 2003). 

 Além da composição química, na avaliação do valor nutricional de determinado 

alimento deve-se considerar o conteúdo e a biodisponibilidade de seus nutrientes, 

especialmente no caso de nutrientes cuja qualidade varia muito entre suas diferentes fontes 

alimentares, como por exemplo, a proteína e o ferro (ALMEIDA; NAVES, 2002; YOUNG; 

PELLETT, 1994). Por outro lado, a dieta deve ser equilibrada em termos de suas fontes de 

energia para que ocorra bom aproveitamento dos nutrientes. A Organização Mundial de Saúde 

(WHO, 2003) preconiza que a dieta contenha em torno de 60% de sua energia (popularmente 

conhecida como caloria) advinda dos carboidratos, no máximo 30% dos lipídios (ou gorduras) 

e 15% das proteínas (Tabela 3). Já no Guia Alimentar para a população brasileira (BRASIL, 

2006) está preconizado, em sua segunda diretriz, o consumo de carboidratos complexos como 

fonte de energia para garantir 45% a 65% da energia total diária da alimentação. Assim, o 

arroz constitui excelente fonte de energia devido ao tipo de carboidrato presente (complexo) 

podendo contribuir com aproximadamente um quinto do aporte energético e um terço da 

ingestão diária de carboidratos de indivíduos adultos saudáveis (Tabela 3). 

 

Tabela 3.  Contribuição nutricional da ingestão de arroz branco para o aporte diário de 
energia e macronutrientes. 

 
Energia e macronutrientes Recomendação 

WHO (2003)1 
Arroz (120 g)2 Contribuição (%) 

Energia (kcal) 2000 437 22 
Carboidratos (g) 300 95,6 32 
Proteínas (g) 75 8,6 12 
Lipídios (g) 55 6,43 12 
1 Indivíduos adultos saudáveis. 
2 Essa porção equivale ao arroz cru. 
3 Inclui óleo para cozimento do arroz – 7 g.100g-1 e 68% de absorção (SILVA et al., 2004). 
Fonte: adaptado de Naves (2007). 
 
 

 No caso da proteína, a ingestão de 120 g de arroz contribui com mais de 10% do valor 

de referência para indivíduos adultos saudáveis. O perfil de aminoácidos das proteínas do 

arroz atende às necessidades de aminoácidos essenciais de indivíduos adultos, porém não 
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supre as necessidades de aminoácidos de pré-escolares segundo o padrão FAO/OMS/UNU 

(OMS, 1985), sobretudo quanto aos teores de lisina. O arroz quando consumido com 

leguminosas, como é o caso da mistura arroz com feijão, resulta em proteína com melhor 

qualidade nutricional (JOSEPH; SWANSON, 1993) que atende às necessidades de 

aminoácidos de indivíduos de todas as idades, com exceção de crianças menores (de até um 

ano de idade). A melhora no valor nutritivo ocorre porque os níveis dos aminoácidos 

limitantes em cada proteína (do cereal e da leguminosa) são corrigidos na mistura (YOUNG; 

PELLETT, 1994). Assim, o arroz constitui fonte de proteína de boa qualidade quando 

complementado com quantidades similares de proteínas de leguminosas (NAVES et al., 

2004a; VEIGA et al., 1985), ou com quantidades menores de proteínas de origem animal 

(HERNÁNDEZ et al., 1996). 

 O arroz integral e o parboilizado podem suprir quantidades expressivas de vitaminas 

hidrossolúveis, particularmente tiamina e niacina, visto que 100 g de arroz integral perfazem 

aproximadamente um terço dos valores de referência dessas vitaminas para a população 

adulta brasileira (VANNUCCHI et al., 1990). A parboilização, processo hidrotérmico que 

envolve a maceração do grão (em casca), permite a migração e fixação de vitaminas 

hidrossolúveis em seu interior, minimizando os efeitos nocivos do polimento sobre o valor 

nutritivo do arroz.  

Em virtude de suas características nutricionais, o consumo de arroz como alimento 

básico de dietas saudáveis é recomendado em todas as normas e guias alimentares para a 

população brasileira (DUTRA-DE-OLIVEIRA et al., 2002; BRASIL, 2006; SICHIERI et al., 

2000; VANNUCCHI et al., 1990). Tais recomendações visam à manutenção do peso saudável 

e à prevenção de doenças crônicas não-infecciosas (especialmente obesidade, doenças 

cardiovasculares e câncer), por causa do papel relevante da dieta na prevenção e no controle 

dessas doenças (WHO, 2003). Entretanto, o consumo de arroz diminuiu no Brasil de 1974 a 

2003 (LEVY-COSTA et al., 2005) e por isso o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) alerta 

que para atender à ingestão mínima recomendada de carboidratos complexos (45% da energia 

da dieta), o consumo de cereais deveria ser aumentado em aproximadamente 20%. 

 O arroz pode ser consumido diariamente sob várias formas de preparo, em pratos 

doces e salgados, e associado aos mais diversos tipos de alimentos como carnes, ovos, 

leguminosas e hortaliças (NAVES et al., 2004b). Além do consumo do arroz na forma de 

grãos inteiros, os subprodutos do seu beneficiamento (arroz quebrado, farelo de arroz) 

apresentam grande potencial como matéria-prima na indústria de alimentos. A farinha de 

arroz, por exemplo, apresenta propriedades tecnológicas, sensoriais e nutricionais de grande 
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interesse na formulação de novos produtos com características especiais (BORGES et al., 

2003; NABESHIMA; EL-DASH, 2004; WANG et al., 1999). É importante destacar, no 

entanto, que o polimento do grão integral provoca perdas consideráveis de certos nutrientes, 

tais como lipídios e tiamina (cerca de 80%), fibra e niacina (até quase 70%) e ferro e zinco 

(em torno de 50%). O valor nutritivo do arroz integral é superior ao do arroz polido, mesmo 

considerando que o grão integral contém ácido fítico em suas camadas periféricas, que reduz a 

biodisponibilidade de minerais como o ferro e o zinco (HUNT, JOHNSON; JULIANO, 2002; 

WYATT; TRIANA-TEJAS, 1994). 

 

 

2.4 AMIDO 

  

O amido é o mais abundante carboidrato de reserva em plantas (grãos de cereais 40% 

a 90%; leguminosas de 30% a 50%, tubérculos de 65% a 85% e frutas imaturas ou verdes de 

40%, considerando-se o peso seco), constituindo uma importante fonte de energia na 

alimentação humana. Este carboidrato ocorre na natureza como grânulos cristalinos, 

compostos por uma mistura de dois polissacarídeos chamados de amilose e a amilopectina       

(LAJOLO; MENEZES, 2006; THARANATHAN, 2005; SANDHU; SINGH; KAUR, 2004). 

É empregado pela indústria alimentícia como ingrediente em alimentos processados onde 

contribui para diversas propriedades de textura e pode ser utilizado como espessante, agente 

gelificante e de volume, adesivo, na retenção de água (SINGH et al., 2003).  

Estruturalmente, o amido é um homopolissacarídeo composto por cadeias de amilose e 

amilopectina e as proporções em que essas estruturas aparecem diferem em relação às fontes 

botânicas, variedades de uma mesma espécie e, mesmo numa mesma variedade, de acordo 

com a idade da planta (ELIASSON, 2004; TESTER; KARKALAS; QI, 2004). 

A amilose é um polímero linear consistindo em média de 500 a 2.000 unidades de D- 

glicose unidas entre si por ligações glicosídicas α- 1,4 (Figura 3). Poucas ligações glicosídicas 

de tipo α- 1,6 são encontradas e grupos fosfatos também podem estar presentes (HOOVER, 

2001), mas eles têm pouca influência no comportamento da molécula (BULÉON et 

al.,1998).O número de resíduos de glicose na amilose, também indicado pelo grau de 

polimerização, varia com a espécie botânica da qual se originou. O conteúdo de amilose pode 

variar em média de 1% a 37% (JENNINGS; COFFMAN; KAUFFMAN, 1985). 
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Figura 3. Estrutura da amilose. 
Fonte: Lajolo e Menezes (2006). 

 

O teor de amilose está correlacionado com as propriedades texturais, como maciez, 

coesão, cor, brilho, volume de expansão, absorção de água. Relaciona-se, portanto, com as 

mudanças que ocorrem durante o processo de cocção e determina a qualidade culinária 

(FERREIRA, et al. 2005). Segundo Bhattacharya et al. (1978) a qualidade da variedade de 

arroz não depende apenas do teor de amilose total, mas também do seu conteúdo de amilose 

insolúvel. Esse fato deve estar relacionado à retrogradação, porque a amilose insolúvel é a que 

primeiro retrograda, propiciando, portanto maior rigidez aos grânulos de amido e ao arroz 

cozido, explicando a relação entre o alto teor de amilose insolúvel com a maior consistência 

após o cozimento e a menor desintegração. Cultivares com baixo teor de amilose apresentam 

grãos aquosos e pegajosos no cozimento (o preferido pelo consumidor de arroz-vermelho); 

com alto teor, apresentam grãos secos, soltos e duros após o resfriamento, enquanto com teor 

intermediário (o preferido pelo consumidor brasileiro de arroz branco) têm grãos pouco 

aquosos, soltos e macios, mesmo após o resfriamento. 

 A amilopectina consiste de pequenas cadeias lineares unidas por ligações glicosídicas 

α- 1,4 com 10- 60 unidades de glicose e cadeias laterais ligadas por ligações glicosídicas α-

1,6, consistindo de 15-45 unidades de glicose (Figura 4). A percentagem média de pontes 

ramificação na amilopectina é de 5%, variando com a origem botânica. A molécula completa 

de amilopectina contém uma média de 2.000.000 unidades de glicose, sendo uma das maiores 

moléculas encontradas na natureza (VAN DER MAAREL et al.,2002). 
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Figura 4. Estrutura da amilopectina. 
Fonte: Lajolo e Menezes (2006). 

 

 A retrogradação é um termo que descreve as mudanças que ocorrem depois da 

primeira fase após a gelatinização do amido, sendo que acontece uma ordenação da estrutura 

amorfa, através de ligações por pontes de hidrogênio. Com essa reorganização, o gel de amido 

fica mais espesso e firme, além de desenvolver uma turbidez, opacidade e perder água, num 

processo denominado sinérese (ADEBOWALE; LAWAL, 2003; FRANCO et al., 2002). 

 As mudanças que ocorrem nos grânulos de amido durante a gelatinização e a 

retrogradação são os principais determinantes do comportamento das pastas dos amidos 

(BOBBIO; BOBBIO, 2003). Os amidos pré gelatinizados são usados quando se espera que os 

produtos sejam solúveis ou dispersíveis em água fria ou quente sem aquecimento, tendo 

particular importância para usuários que não têm como ou têm dificuldades em aquecer o 

amido (CEREDA; VILPOUX; DEMIATE, 2003). 
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Figura 5. Influência do tratamento hidrotérmico com excesso de água sobre o estado do 
amido. 
Fonte: Bornet (1992). 

 



28 

 

3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

  

Investigar o efeito de diferentes cultivares e do tempo de polimento nas características 

nutricionais e tecnológicas do arroz vermelho.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analisar a composição centesimal de três cultivares do arroz vermelho submetidas a 

diferentes tempos de polimento. 

- Quantificar o teor de amilose de três cultivares do arroz vermelho submetidas a diferentes 

tempos de polimento. 

- Estimar a temperatura de gelatinização de grãos de arroz vermelho de três cultivares 

submetidas a diferentes tempos de polimento. 

- Caracterizar as propriedades viscoamilográficas de três cultivares do arroz vermelho 

submetidas a diferentes tempos de polimento. 

- Determinar as propriedades culinárias de grãos de arroz vermelho de três cultivares 

submetidos a diferentes tempos de polimento, em função do tempo de cocção. 

- Avaliar a cor de grãos de três cultivares do arroz vermelho submetidas a diferentes tempos 

de polimento. 

- Avaliar o rendimento industrial de grãos de arroz vermelho de diferentes cultivares 

submetidas a diferentes tempos de polimento. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 OBTENÇÃO DAS DIFERENTES CULTIVARES DE ARROZ VERMELHO 

 

Foram utilizadas três cultivares de arroz-vermelho: Caqui, MNA 901 e Vermelho, que 

foram doadas pelo Programa de Melhoramento Genético de Arroz-Vermelho da Embrapa 

Meio-Norte (Teresina/PI). 

O sistema de cultivo utilizado foi o irrigado, sendo as amostras provenientes de um 

experimento conduzido por delineamento de blocos casualizados com quatro repetições na 

área experimental da unidade. O espaçamento utilizado foi de 30 cm, com 80 sementes por 

metro linear de sulco. O experimento foi plantado em 06 de julho de 2010 e as cultivares 

Cáqui (24/10/2010), Vermelho Tradicional (01/11/2010) e MNA 0901 (14/11/2010) foram 

colhidas nas respectivas datas. Após a colheita os grãos foram secos naturalmente ao sol e 

armazenados em câmara fria até as análises. A cultivar MNA 0902 foi coletada, no entanto, 

foi retirada do estudo, por causa da quantidade insuficiente de amostra para a realização das 

análises. 

 

 

4.2 PREPARO DAS AMOSTRAS 

 

Os grãos de arroz vermelho (100 g) com casca (Figura 6) foram submetidos ao 

descascamento em engenho de provas (Suzuki, modelo MT) e submetidos em dois tempos 

diferentes de polimento em moinho (Suzuki). O polimento, nos tempos 1 e 2 (Quadro 1 e 

Figura 7) foram estipulados por testes preliminares, por comparação visual com o padrão 

comercial, conforme exemplificado na Figura 8. Para a determinação do tempo 1 considerou-

se a metade do tempo ótimo total de polimento para obtenção de grãos com características 

visuais similares ao padrão comercial (tempo 2). Nessa etapa foram determinados a renda do 

beneficiamento e o rendimento de inteiros. 

 Posteriormente, parte das amostras foi moída em moinho de facas (Willey-Mill®) no 

Laboratório de Grãos e Subprodutos da Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás-

GO, para a realização das demais análises. Em seguida, essas amostras foram separadas em 3 

lotes e identificadas, homogeneizadas e acondicionadas em sacos plásticos de polietileno e 

armazenadas sob refrigeração (10 °C) até o momento das análises. 
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Figura 6. Grãos de arroz vermelho com casca  

    Caqui      Vermelho     MNA 902       MNA 901 

 

Quadro 1. Tempo de polimento de grãos de três cultivares de arroz vermelho  

Cultivar Integral 
Polimento 

Tempo 1 Tempo 2 
Cáqui - 20s 35s 

MNA 0901 - 20s 40s 
Vermelho Tradicional - 20s 40s 

 
 

 

 

Figura 7. Grãos integrais da cultivar Caqui e submetidos a dois tempos de polimento. 

P01 – 20 segundos; P02 – 35 segundos. 

 

 

 

 

 

    

Integral P01 P02 
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Figura 8. Representação esquemática da comparação visual para  
padronização do tempo de polimento 

 

 

4.3 ANÁLISE DE COR 

 

A cor dos grãos do arroz vermelho foi avaliada, em triplicata, por meio do sistema CIE 

L* a* b* em espectrofotômetro de reflectância difusa com sensor óptico geométrico de esfera 

(Hunter Lab, Modelo Color Quest XE, EUA). Foram estabelecidos os parâmetros: ângulo da 

observação 10° e iluminante D65, que corresponde a luz natural do dia. Os resultados foram 

expressos em valores L*, a* e b*, nos quais os valores de L* (luminosidade ou brilho) variam 

do preto (0) ao branco (100), os valores de a* variam do verde (-60) ao vermelho (+60) e os 

valores de b* variam do azul (-60) ao amarelo (+60) (BIBLE; SINGHA, 1993). As amostras 

dos grãos de arroz vermelho foram transferidas para cubetas de quartzo, onde foram 

compactadas e colocadas contra o sensor óptico de 2,54 mm, realizando a leitura em dez 

posições diferentes de cada amostra conforme indicação do manual do equipamento 

(HUNTERLAB, 1998).  
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4.4 RENDIMENTO INDUSTRIAL 

 
4.4.1 Determinação do rendimento de inteiros e de quebrados 

O rendimento de inteiros foi obtido por meio da porcentagem de grãos inteiros em 

relação à massa (g) do arroz em casca, de acordo com a equação 1 (FITZGERALD, 2000).  

 

(1) 

 

Em relação ao rendimento de quebrados, o cálculo percentual foi efetuado conforme a 

equação 2. 

 

(2) 

 

4.4.2 Determinação de renda do beneficiamento  

Após o beneficiamento, os grãos do arroz vermelho, integral e semi polido em 

diferentes tempos, foram avaliados quanto a renda do beneficiamento, por meio da seguinte 

equação de acordo com a Portaria 269, do Ministério da Agricultura (1988). 

 

 

 (3) 

 
 
 
4.5 COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DO ARROZ VERMELHO 

 

A composição centesimal foi determinada, em triplicata, no arroz vermelho moído e 

peneirado (60 mesh/Tyler) no Laboratório de Grãos e Subprodutos da Embrapa Arroz e 

Feijão, em Santo Antônio de Goiás-GO. A umidade foi quantificada em estufa a 105°C, 

segundo método do Instituto Adolfo Lutz (2005); a proteína bruta pelo método micro-

Kjedahl, conforme metodologia oficial n° 960.52 da AOAC (1997), utilizando o fator 5,95 

para converter o teor de nitrogênio em proteína (FAO, 1970); lipídios totais por extração 

contínua em aparelho Soxhlet, conforme metodologia oficial n° 920.39C da AOAC (1997); as 
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cinzas foram determinadas por meio da carbonização total da matéria orgânica em forno 

mufla (Bravac, M2) a 550 °C, por cerca de 10 h, ou até obter cinzas claras, como descrito no 

método oficial n° 923.03 da AOAC (1997). A análise de fibra bruta foi realizada submetendo 

as amostras à digestão ácida, com solução de ácido sulfúrico 1,25%, seguida por digestão 

alcalina com hidróxido de sódio 1,25% de acordo com AOAC (1980). 

 

4.6 TEOR DE AMILOSE 

 

 A concentração da fração amilose do amido foi determinada nas amostras trituradas do 

arroz vermelho, em triplicata, por meio de técnica colorimétrica, desenvolvida por Martinéz e 

Cuevas (1989) e adaptada pelo Laboratório de Grãos e Subprodutos da Embrapa Arroz e 

Feijão. 

 Inicialmente, 100 mg (± 0,3) da amostra foram pesados em balança analítica (HR-120, 

AND, Japan) e transferidos para balão volumétrico de 100 mL. Em seguida, acrescentou-se 1 

mL de álcool etílico 95% agitando-se cuidadosamente para dissolver as partículas de farinha. 

A seguir, adicionou-se 9 mL de solução de NaOH 1 mol.L-1 e deixou-se  em repouso durante 

16 horas em temperatura ambiente. Após o repouso, período em que ocorre a gelatinização do 

amido, completou-se com água destilada o volume dos balões volumétricos que foram 

tampados e homogeneizados. Posteriormente, transferiu-se alíquotas de 10-12 mL de cada 

repetição para tubo de ensaio (100 x 15 mm) para análise no sistema FIA - Sistema de análise 

por Injeção em Fluxo (FIASTAR5000, FOSS, Sweden) .  

 No sistema FIA ocorre a reação em fluxo entre alíquotas da amostra, ácido acético e 

solução de iodo/iodeto de potássio (proporção 1:10) formando um complexo azul cuja 

transmissão e/ou absorção da luz é medida a 720 nm. Com base na curva de calibração 

utilizando padrão de amilose de batata (A-512, Sigma-Aldrich), previamente analisada, o 

software do equipamento calcula a concentração de amilose na amostra. 

 Como testemunhas, foram utilizadas as variedades Colômbia 1, Bluebonnet 50 e IR 8, 

pois estas apresentavam teores conhecidos de amilose baixo, intermediário e alto, 

respectivamente. As amostras foram classificadas de acordo com os teores de amilose 

apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4. Classificação do teor de amilose em arroz. 
Classificação Teor de amilose (%) 

Alto 

Intermediário 

Baixo 

27 ≤ 32 

22 ≤ 27 

11 ≤ 22 

Fonte: Adaptado de Martinéz e Cuevas (1989). 

 

4.7 TEMPERATURA DE GELATINIZAÇÃO 

 

Foram distribuídas uniformemente 10 grãos de cada amostra de arroz vermelho, em 

recipiente plástico, própria para análise, contendo 10 mL da solução de KOH 1,7%. Em 

seguida o recipiente foi incubado a 30°C por 23 horas. Após a incubação, realizou-se a leitura 

visual de acordo com a escala mostrada no Quadro 2, para se determinar o grau de dispersão 

alcalina. 

 

Quadro 2. Escala para avaliação do grau de dispersão em grãos de arroz 

Grau de dispersão Grão de arroz 
1 Inalterado 
2 Inchado 
3 Inchado com fissuras leves 
4 Pouco fissurado, com um halo esbranquiçado ao redor 
5 Totalmente aberto, podendo formar uma grande massa de dispersão 

ao seu redor 
6 Quase que totalmente desintegrado, sendo que dificilmente se 

observa a sua forma 
7 Totalmente desintegrado, freqüentemente observa-se somente os 

embriões. 
 

 

A temperatura de gelatinização foi avaliada de acordo com os graus de dispersão 

descritos na Tabela 5 e representados na Figura 9. 

 

Tabela 5. Escala dos graus de dispersão e temperatura de gelatinização de arroz  
Grau de dispersão Características Temperatura de gelatinização 

1, 2 e 3 Os grãos não são afetados 
pela solução alcalina 

Alta (74 a 80°C) 

4 e 5 Os grãos se desintegram 
parcialmente 

Intermediária (69 a 73°C) 

6 e 7 Os grãos se dissolvem 
totalmente 

Baixa (63 a 68°C) 

Fonte: adaptado de Martinéz e Cuevas (1989). 
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Figura 9. Representação de temperatura de gelatinização em função da dispersão alcalina dos 

grãos.1 

1 Testemunhas utilizadas na avaliação da temperatura de gelatinização:  Colombia 1 (TG alta), 
Bluebonnet 50 (TG intermediária) e IR 8 (TG baixa). 

 

 

4.8 PROPRIEDADES VISCOAMILOGRÁFICAS 

  

 As propriedades viscoamilográficas foram determinadas no equipamento Rapid Visco 

Analyser (RVA), série 4 Newport Inc.®. Obtiveram-se as curvas viscoamilográficas, em 

triplicata, das diferentes cultivares do arroz vermelho segundo método oficial para arroz (n° 

61-02) da AACC (2000). Utilizaram-se 3 g das amostras em 25 mL de água destilada, 

corrigidas para a base de 14% de umidade (NEWPORT SCIENTIFIC, 1998). Utilizou-se a 

programação Rapid Visco do software Thremocline for Windows versão 2.2, a suspensão 

formada pelo amido e a água foi inicialmente cisalhada a 960 rpm durante 10 s. Esta 

suspensão foi mantida a 50° C  por 1 min, para que se pudesse investigar a viscosidade do 

amido a baixa temperatura. Posteriormente, a mistura foi aquecida de 50°C a 95°C sob 

velocidade constante (11,84°C/min), e mantida a 95°C por mais 2,5 min. Em seguida a 

suspensão foi submetida a um resfriamento de 95°C a 25°C, sob velocidade constante, 

perfazendo um total de 12 min de análise. Foram avaliadas as seguintes características: pico 

de viscosidade (PV), viscosidade final, quebra de viscosidade ou breakdown e tendência à 

retrogradação ou setback, expressos na unidade do aparelho, Rapid Visco Units (RVU).  

 

 

 

Bluebonnet 50 (semi-polido) Colombia 1 (semi-polido) Colombia 1  

Bluebonnet 50  IR 8  IR 8 (semi-polido) 
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4.9 PROPRIEDADES CULINÁRIAS 

 

 O teste de cocção ou teste de panela do arroz vermelho foi realizado para avaliar o 

rendimento do arroz na panela elétrica (%), a pegajosidade e a textura dos grãos cozidos. Os 

grãos semi-polidos foram cozidos em uma panela elétrica, colocando-se 1 copo de arroz (copo 

medidor que acompanha a panela) e 3 medidas de água, em triplicata, adaptado da 

recomendação do fabricante. Para o arroz integral, foram realizados testes preliminares, e o 

ponto de cozimento adequado foi alcançado com 6 medidas de água. Após a cocção, as 

amostras foram avaliadas quanto à pegajosidade e textura seguindo a classificação descrita na 

Tabela 6, realizada por operador treinado. A análise de pegajosidade foi feita com os grãos 

ainda quentes, enquanto a análise de textura foi realizada com os grãos resfriados à 

temperatura ambiente, após 30 minutos de cozido, seguindo metodologia adotada nas análises 

de rotina da Cozinha Experimental da EMBRAPA Arroz e Feijão conforme Lima et al. 

(2006). 

 

Tabela 6. Classificação dos atributos de pegajosidade e textura do arroz vermelho cozido 
Atributo Classificação Representação 

Pegajosidade Extremamente solto 
Muito solto 

Solto 
Ligeiramente solto 

Pegajoso 
Muito pegajoso 

Extremamente pegajoso 

ES 
MS 
S 

LS 
P 

MP 
EP 

Textura Extremamente macio 
Macio 

Ligeiramente Macio 
Macio com centro firme 

Levemente firme 
Muito firme 

Extremamente firme 

EM 
M 

LM 
MCF 
LF 
MF 
EF 

Fonte: Adaptado de Lima et al. (2006). 
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4.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
 

Os resultados das análises de cor, das características físico-químicas e tecnológicas 

do arroz vermelho de diferentes cultivares em dois tempos de polimento foram submetidos à 

Análise de Variância (ANOVA) e teste de comparação de médias (Tukey a 5%), com auxílio 

do aplicativo SAS for Windows (versão 8.1, 2003). 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 COR  

 

O efeito de interação entre cultivar e tempo de polimento só foi significativo 

(p<0,05) para o parâmetro de luminosidade (L*), sendo que para os parâmetros de croma, o 

genótipo e o tempo de polimento isoladamente exerceram influência na intensidade de cor dos 

grãos (Tabela 7). 

A escala L* é uma indicação da luminosidade da amostra, ou seja, o quanto ela é 

clara ou escura (GOOD, 2002). Observou-se que, após o polimento, as amostras apresentaram 

maior luminosidade que a amostra integral, sendo que houve uma relação direta entre o tempo 

de polimento e a luminosidade (Tabela 7). Verificou-se interação significativa para a 

luminosidade (L*), onde o polimento aumenta a luminosidade do arroz (mais branco), 

enquanto que as cultivares se comportam de maneira similar em cada processamento, exceto 

para o P01, sendo que a cultivar Caqui apresentou maior luminosidade que as demais.  

Os parâmetros de croma (a* e b*) diminuíram conforme o tempo de polimento, o 

que indica que o polimento reduziu a intensidade da cor vermelha e amarela dos grãos de 

arroz. As cultivares são similares entre si na intensidade do vermelho (croma a*), mas 

diferem-se na intensidade de amarelo (croma b*). Possivelmente, tal diferença pode estar 

relacionada ao grau de maturidade do arroz na época da colheita, pois muitos grãos 

apresentavam visualmente a cor verde (imaturos) e às características de maturação de cada 

material genético, conforme pode ser visualizado na Figura 7.  

A cor é um indicador muito importante da qualidade do grão de arroz, sendo um 

aspecto primordial na escolha do consumidor. Além disso, a cor do grão também está 

relacionada com o conteúdo de compostos fenólicos e flavonóides, o que contribui para a 

atividade antioxidante desse alimento. Em estudo com arroz integral, Jin et al. (2009) 

observaram que o conteúdo foi positivamente correlacionado com o teor de flavonóides e 

capacidade antioxidante, enquanto que o teor de flavonóides não se correlacionou com a 

capacidade antioxidante, embora os autores tenham relatado correlação positiva com a 

tonalidade e luminosidade do grão. Por outro lado, o arroz vermelho integral apresenta valores 

similares entre as cultivares para os tons de vermelho, dados pelo croma a*, sugerindo que 

para este quesito, não teriam grandes influências sob o ponto de vista de escolha do 

consumidor final.  
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Tabela 7. Cor de diferentes cultivares de arroz vermelho submetidos a dois tempos de 
polimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Valores correspondem a média de três repetições. A,B Letras diferentes na coluna diferem entre si p<0.05.  
a,b Letras diferentes na linha diferem entre si, p<0,05. MC: média de cultivar; MT: média de tratamento. 
 

 

5.2 RENDIMENTO INDUSTRIAL 

 

Os dados de rendimento de grãos inteiros e quebrados das três cultivares de arroz 

vermelho estão mostrados na Tabela 8. Os rendimentos de grãos inteiros e quebrados são 

parâmetros importantes para avaliar a qualidade industrial do arroz.  

Em relação ao rendimento de inteiros, destaca-se que todos os genótipos de arroz 

vermelho estudados apresentaram bom rendimento de grãos inteiros, de acordo com o 

proposto nas normas de identidade do arroz branco polido, que determina que uma renda base 

seria de 68%, constituído de um rendimento de grãos inteiros de 58% e um rendimento de 

grãos quebrados de 10% (BRASIL, 1988) após o descascamento e polimento do arroz. 

Observou-se interação para os parâmetros rendimento de inteiros e de quebrados (Tabela 8). 

No caso de rendimento, o processamento reduziu o rendimento de todas as cultivares, sendo 

que a cultivar MNA 901 apresentou maior rendimento que as demais no arroz integral. Isto 

quer dizer que buscar o tipo integral para a consumo permite á industria obter mais grãos 

comercializáveis.  

 
 
 
 
 
 
 

Componente 
(%) 

Cultivar 
Tempo de polimento  

Integral P01 P02 MC 
 

Cor a* 
 

Caqui 11,76 10,30  8,64  10,23A 

MNA 901 11,58  10,97  9,26  10,60A 

Vermelho 11,80  11,64  8,97  10,80A 

MT  11,71a  10,97b  8,96c  
 

Cor b* 
Caqui 22,02  21,80  18,99  20,94A 

MNA 901 21,49  20,67  17,57  19,91B 

Vermelho 20,89  20,16  15,78  18,94C 

 MT  21,47a 20,88a  17,45b  
 

Cor L* 
Caqui 43,45Ac 48,65Ab 54,09Aa - 

MNA 901 43,93Ac   47,15A,Bb 53,30Aa - 
Vermelho 43,66Ac 45,93Bb 54,46Aa - 
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Tabela 8. Porcentagem de grãos inteiros e quebrados e renda de diferentes cultivares de arroz 
vermelho submetidos a dois tempos de polimento 

Componente (%) Cultivar 
Tempo de polimento 

Integral P01 P02 

Grãos inteiros 
Caqui 68,78 ± 0,07Ba 54,31 ± 0,85Ab 47,90 ± 1,91Ac 

MNA 901 73,17 ± 0,60Aa 55,11 ± 1,62Ab 47,35 ± 0,88Ac 

Vermelho 69,44 ± 0,40Ba 56,48 ± 0,65Ab 45,12 ± 1,70Ac 

Grãos quebrados 
Caqui 9,07 ± 0,17Ac 16,47 ± 1,18Bb 23,70 ± 2,15Ba 

MNA 901 3,49 ± 0,56Cc 21,78 ± 2,46Ab 29,57 ± 1,27Aa 

Vermelho 7,35 ± 0,47Bc 14,88 ± 0,77Bb 27,73 ± 1,83A,Ba 

 
Renda 

Caqui 77,85 ± 0,14Aa 70,78 ± 0,37Bc 71,60 ± 0,28Cb 

MNA 901 76,66 ± 0,04Ba 76,89 ± 0,84Aa 76,92 ± 0,39Aa 

Vermelho 76,79 ± 0,09Ba 71,36 ± 0,34Bc 72,85 ± 0,19Bb 

1 Valores correspondem a média ± desvio-padrão de três repetições. A,B Em uma mesma coluna,  médias com 
letras iguais não diferem entre si (p>0,05, Teste de Tukey). a,b Em uma mesma linha, médias com letras iguais 
não diferem entre si (p>0,05, Teste de Tukey).  MC: média de cultivar; MT: média de tratamento. 

 
Boêno (2008) estudou as características nutricionais e tecnológicas de quatro 

cultivares de arroz vermelho submetido a polimento de 15 segundos e relatou rendimento 

médio de inteiros de 64%, valor superior ao encontrado para as cultivares do presente estudo. 

Essa diferença pode ser explicada pelo maior tempo de polimento dos grãos de arroz das 

cultivares desse estudo e, ainda, por outros fatores que podem contribuir para aumentar a 

quebra do grão de arroz durante o polimento, como fissuras ocorridas durante a colheita, 

secagem muito rápida, grãos imaturos, grãos gessados e distribuição da umidade no grão de 

arroz (LUZ et al., 2005).  

Observou-se efeito de interação para os parâmetros renda das três cultivares. A 

média de renda, que representa a relação entre a massa de grãos inteiros e quebrados em 

relação à massa total de grãos, variou de 76% a 78% para o grão integral, de 71% a 77% para 

o tempo 1 de polimento, e de 72% a 76% para o tempo 2 de polimento (Tabela 8). Observa-se 

que o tempo de polimento influenciou a renda das cultivares Caqui e Vermelho, mas não 

influenciou a renda da cultivar MNA 901.  

Entre as cultivares, observou-se diferença significativa entre os grãos integrais das 

cultivar Caqui e as outras cultivares (Tabela 8). A cultivar Caqui apresentou maior renda e 

teor de amilose intermediário no grão integral, características interessantes e valorizadas pelo 

consumidor. Por outro lado, os grãos dessa cultivar apresentaram maior porcentagem de 

quebrados e, após o polimento, os grãos apresentaram baixo teor de amilose e temperatura de 

gelatinização alta. Já a cultivar MNA 901 apresentou maior rendimento de inteiros para o grão 

integral, porém maior porcentagem de grãos quebrados após o polimento. No entanto, os 

grãos dessa cultivar apresentaram maior renda do benefício após o polimento do grão, o que é 

bastante interessante para a indústria de alimentos. Além disso, os grãos integrais 
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apresentaram temperatura de gelatinização intermediária e menor tempo de cocção. Isso é 

particularmente interessante para incentivar o consumo do grão integral de arroz vermelho. Os 

grãos da cultivar Vermelho, por sua vez, apresentaram teor de amilose intermediário tanto no 

grão integral quanto no grão polido por 20 segundos. Contudo, observou-se temperatura de 

gelatinização alta para os grãos integral e polido. 

Assim, observou-se que cada cultivar possui vantagens e desvantagens em relação à 

algumas propriedades culinárias e de rendimento industrial. O arroz vermelho possui 

características de cor e propriedades nutricionais interessantes em relação ao arroz branco, 

apesar de seu consumo ainda ser baixo em alguns países ocidentais, mas vem ganhando 

destaque em países asiáticos.  Entretanto, embora seja considerada uma planta nociva, nos 

países asiáticos esse arroz é cultivado tradicionalmente, sendo caracterizado como alimento 

funcional, por causa de seu alto conteúdo em compostos fenólicos (ITANI; OGAWA, 2004). 

 

5.3 COMPOSIÇÃO CENTESIMAL 

 

A composição centesimal dos diferentes cultivares de arroz vermelho submetidos a 

dois tempos de polimento está mostrada na Tabela 9. Observou-se que houve interação entre 

cultivar e tempo de polimento apenas para o conteúdo de fibra bruta das cultivares. 

Entretanto, houve interação significativa (p>0,05) para os conteúdos de umidade, cinzas, 

lipídios e proteína, isoladamente, para efeito de cultivares e do tempo de polimento.  

A umidade variou entre 8,10% e 8,82% para o arroz integral (sem polimento) e 

diferiu significativamente (p<0,05) entre as cultivares, e de 8,35% a 8,64%, sem diferença 

significativa (p>0,05) entre os tempos de polimento estudados (Tabela 9). Segundo Lacerda 

Filho e Silva (1989), teores de umidade acima de 14% podem intensificar a atividade 

respiratória dos grãos, o que predispõe ao ataque de microorganismos. Por outro lado, baixos 

teores de umidade podem ocasionar baixo rendimento de grãos inteiros, por causa do 

beneficiamento. 

Quanto ao conteúdo de proteínas e de lipídios, a cultivar e o tempo de polimento 

exerceram efeito isoladamente nos teores protéico e lipídico do arroz vermelho, contudo sem 

ocorrer o efeito de interação (Tabela 9). Moongngarm e Saetung (2010) realizaram estudo 

comparando as características químicas e conteúdo em compostos bioativos de arroz com 

casca germinado e arroz integral germinado e não observaram diferenças no teor de proteínas 

(8,98% e 9,31%, respectivamente), lipídios (1,23% e 1,19%, respectivamente), cinzas (2,06% 

e 2,19%, respectivamente) e fibra bruta (1,22% e 1,17%, respectivamente). Esses valores são 
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comparáveis aos encontrados no presente trabalho para o arroz integral das três variedades 

estudadas. Em outro estudo com variedades diferentes de arroz vermelho integral, Borges 

(2011) encontrou teores protéicos que variaram de 6,9% a 10,6%, valores próximos aos 

encontrados no presente estudo (Tabela 9). Quanto ao teor de lipídios, Borges (2011) 

encontrou valores de 0,6% a 2,16%, inferiores aos constatados no presente estudo (Tabela 9), 

cujos teores foram comparáveis aos resultados para o arroz integral (1,9% a 2,04%) (NEPA, 

2006).  

 

Tabela 9. Composição centesimal de diferentes cultivares de arroz vermelho submetidos a dois 
tempos de polimento 

Componente 
(%) 

Cultivar 
Tempo de polimento  

Integral P01 P02 MC 

Umidade 
Caqui 8,56 ± 0,62 7,25 ± 0,17 8,28 ± 0,50 8,03B 

MNA 901 8,82 ± 0,35 9,00 ± 0,13 9,06 ± 0,14 8,96A 

Vermelho 8,10 ± 0,59 8,36 ± 0,32 8,24 ± 0,46 8,23B 

 MT 8,59a 8,35a 8,64a  

Proteína 
Caqui 10,50 ± 0,12 10,20 ± 0,19 9,97 ± 0,02 10,22A 

MNA 901  7,21 ± 0,05 7,23 ± 0,04 6,96 ± 0,22 7,13C 

Vermelho 9,33 ± 0,16 8,88 ± 0,22 8,87 ± 0,01 9,03B 

 MT 9,01a 8,77b 8,60b  

Lipídios 
Caqui 2,21 ± 0,18 1,74 ± 0,12 1,36 ± 0,03 1,77C 

MNA 901 2,76 ± 0,01 2,22 ± 0,07 1,68 ± 0,01 2,22A 

Vermelho 2,52 ± 0,06 1,97 ± 0,04 1,59 ± 0,08 2,03B 

 MT 2,50a 1,98b 1,55c  

Cinzas 
Caqui 1,51 ± 0,04 1,30 ± 0,03 1,13 ± 0,04 1,31A 

MNA 901 1,25 ± 0,03 1,08 ± 0,01 0,94 ± 0,02 1,09C 

Vermelho 1,40 ± 0,01 1,24 ± 0,01 1,05 ± 0,02 1,23B 

 MT 1,38a 1,21b 1,04c  

Fibra bruta 
Caqui 1,98 ± 0,06Aa 1,00 ± 0,06Ab   0,77 ± 0,01A,Bc   

MNA 901 1,91 ± 0,29Aa 1,12 ± 0,04Ab 0,96 ± 0,15Ab  
Vermelho 1,25 ± 0,04Ba  1,05 ± 0,07Ab 0,66 ± 0,07Bc  

1 Valores correspondem a média ± desvio-padrão de três repetições. A,B Em uma mesma coluna,  médias com 
letras iguais não diferem entre si (p>0,05, Teste de Tukey). a,b Em uma mesma linha, médias com letras iguais 
não diferem entre si (p>0,05, Teste de Tukey). MC: média de cultivar. MT: média de tratamento. 

 

É válido destacar que embora as maiores variações no conteúdo protéico ocorram em 

função de diferenças no genótipo, esses teores podem ser influenciados também pelo 

ambiente. O manejo da cultura, por exemplo, pode afetar o acúmulo de proteína na cariopse, 

assim como a baixa densidade de semeadura e a disponibilidade de nitrogênio no solo são 

fatores importantes no aumento do teor desse nutriente. Outrossim, o beneficiamento também 
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pode interferir no conteúdo protéico do grão (DE DATTA et al., 1972; GOMEZ; DE DATTA, 

1975; GOMEZ, 1979 citado por BASSINELLO; NAVES, 2006).  

O teor de cinzas dos grãos de arroz vermelho das três cultivares variou de 1,09 a 1,31 

g.100g-1. Houve influência isolada de cultivar e do tempo de polimento sem, no entanto, 

ocorrer efeito de interação (Tabela 9). O teor mais elevado de cinzas foi constatado para o 

arroz integral, o que já era esperado, visto que ele não passa pelo processo de polimento e, 

assim, retém as camadas externas do grão que são ricas em minerais (WIMBERLY, 1983). 

Vale acrescentar que, no caso do arroz integral, a presença de fitatos na casca pode reduzir a 

biodisponibilidade de minerais (COZZOLINO, 2007).  

Storck, Silva e Comarella (2005) estudaram a influência de três tratamentos (formas 

de beneficiamento: integral, parboilizado e branco) na composição nutricional de nove 

cultivares de arroz e relataram que houve diferença significativa entre os teores de cinzas e de 

fibras totais das cultivares submetidas aos diferentes tratamentos. Ainda, os autores não 

encontraram diferença significativa entre o arroz parboilizado e o arroz branco em relação ao 

conteúdo de lipídios e as frações insolúveis (Integral= 8,93%; Parboilizado= 1,63%; Branco= 

1,05%) e solúveis (Integral= 2,82%; Parboilizado= 2,52%; Branco= 1,82%) da fibra, apesar 

do arroz parboilizado ter apresentado um teor de fibra total (Integral= 11,8%; Parboilizado= 

4,15%; Branco= 2,87%) ligeiramente maior. Em outro estudo com arroz, Deepa, Singh e 

Naidu (2008) investigaram a composição em nutrientes de um arroz medicinal em relação a 

duas outras espécies de arroz sem propriedades medicinais (uma variedade vermelha – Jyothi 

e uma variedade normal – IR 64) provenientes da Índia. Os autores observaram que a cultivar 

medicinal (Njavara) apresentou os maiores teores de proteína (9%) e de fibra (8%) do que as 

outras cultivares estudadas, sendo que os valores de fibra foram bem superiores aos 

constatados no presente estudo (Tabela 9), o que é explicado por diferenças nas metodologias 

utilizadas. A cultivar Jyothi (vermelha) apresentou teores de umidade (13%), proteína (8%) e 

fibra (6%) superiores às cultivares de arroz vermelho do presente estudo (Tabela 9). 

O teor de fibra bruta reduziu após o polimento do grão, conforme mostrado na 

Tabela 9, sobretudo para as cultivares Caqui e Vermelho, para os quais se observou que com 

o aumento do tempo de polimento houve redução no teor de fibra bruta. Borges (2011) 

encontrou valores de fibra bruta que variaram 0,3% a 1,0%, inferiores aos resultados do 

presente estudo para o grão integral, e próximos aos dos grãos após o polimento (Tabela 9). 

Lima et al. (2000) relataram teores inferiores de fibra bruta, de 0,4%. Ao contrário, Boêno 

(2008) encontrou teores de fibra bruta superiores (2,2% a 3,0%) aos encontrados no presente 

estudo (Tabela 9) para grãos polidos por 15 segundos. 



44 

 

5.4 TEOR DE AMILOSE E TEMPERATURA DE GELATINIZAÇÃO 

 

O efeito de interação foi observado para o teor de amilose e a temperatura de 

gelatinização das três cultivares estudadas submetidas a diferentes tempos de polimento. O 

teor de amilose e a temperatura de gelatinização estão mostrados na Tabela 10.  

A amilose e a amilopectina são as frações que compõem o amido, sendo a amilose o 

principal determinante das características culinárias dos grãos de arroz, podendo variar de 1% 

a 37% (JENNINGS; COFFMAN; KAUFFMAN, 1985). 

 

 Tabela 10. Teor de amilose e grau de dispersão alcalina (TG) de diferentes cultivares de arroz 
vermelho submetidos a dois tempos de polimento 

1 Valores correspondem a média ± desvio-padrão de três repetições. A,B Em uma mesma coluna,  médias com letras 
iguais não diferem entre si (p>0,05, Teste de Tukey). a,b Em uma mesma linha, médias com letras iguais não 
diferem entre si (p>0,05, Teste de Tukey).  
2 Teor de amilose alto= 27 ≤ 32; teor de amilose intermediário= 22 ≤ 27; teor de amilose baixo= 11 ≤ 22. 
3 Grau de dispersão (temperatura de gelatinização) 1, 2 e 3= temperatura de gelatinização alta (74°C a 80° C); 
Grau de dispersão 4 e 5= temperatura de gelatinização intermediária (69°C a 73°C) e Grau de dispersão 6 e 7= 
temperatura de gelatinização baixa (63°C a 68°C). 
 
 
 

O teor de amilose nas cultivares estudadas variou de 22% a 23% nos grãos integrais, 

caracterizando um teor intermediário sem diferença significativa (p>0,05) entre as cultivares. 

Após o polimento, observou-se ligeira redução do teor de amilose para as cultivares Caqui e 

Vermelho (p<0,05), conforme mostrado na Tabela 10. Os grãos de arroz da cultivar Caqui 

apresentaram teores baixos de amilose, independente do tempo de polimento. Já para a 

cultivar Vermelho, os grãos de arroz apresentam baixo teor de amilose no polimento por 40 

segundos. As variações no teor de amilose são, em geral, influenciadas pelo genótipo, 

conforme também relatado por Storck, Silva e Comarella (2005). Borges (2011) relatou 

grande variação no teor de amilose de cultivares de arroz vermelho integral de 11% a 23%, 

sendo o teor de amilose desses grãos classificados de baixo a intermediário. Em outro estudo 

com diferentes cultivares de arroz vermelho, Boêno, Ascheri e Bassinello (2011) também 

Componente (%) Cultivar 
Tempo de polimento 1 

Integral P01 P02 

Teor de amilose2 
Caqui 22,20 ± 0,92Aa 21,19 ± 0,49Bb 20,68 ± 0,51Cb 

MNA 901 22,60 ± 0,43Aa 22,57 ± 0,79Aa 23,36 ± 0,42Aa 

Vermelho 23,12 ± 0,46Aa 22,80 ± 0,35Aa 21,72 ± 0,51Bb 

Grau de dispersão (TG)3 
Caqui 2,17 ± 0,12Bb 3,00 ± 0,00Ba 3,00 ± 0,00Ba 

MNA 901 5,40 ± 0,20Ab 6,77 ± 0,21Aa 6,70 ± 0,23Aa 

Vermelho 2,27 ± 0,06Bb 3,00 ± 0,00Ba 3,00 ± 0,00Ba 
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encontraram variação no teor de amilose de 15% a 26%, sendo que a maioria das cultivares 

apresentou grãos com teores intermediários de amilose, assim como observado no presente 

estudo (Tabela 10). Já o estudo de Pereira et al. (2009) relatou baixo teor de amilose para 

alguns genótipos de arroz vermelho, relatando que os grãos ficaram pegajosos após o 

cozimento. 

De acordo com Martinéz e Cuevas (1989), as cultivares com valores intermediários 

de amilose apresentam grãos secos, soltos e macios. O teor de amilose tem várias implicações 

culinárias para o arroz, sendo que quanto maior o teor de amilose, mais os grãos ficarão 

separados após o cozimento (ELIAS et al., 2003). Vale ressaltar que mesmo após o 

polimento, os grãos apresentaram valores intermediários de amilose, o que representa as 

características ideais de pegajosidade e textura. Além disso, a digestibilidade do amido é 

influenciada pelo conteúdo de amilose do grão, assim como pela formação de complexos 

entre a amilose e os lipídios (SAGUM; ARCOT, 2000). 

Os teores de amilose e de proteína podem ser indicadores do tipo e das condições de 

processamento da farinha de arroz na indústria de alimentos, conforme relatado por Lin et al. 

(2011), em estudo com diferentes genótipos mutantes de arroz. As diferenças observadas no 

conteúdo de amilose de acordo com o genótipo decorrem de um polimorfismo no nucleotídeo 

de um alelo que codifica a enzima sintase ligada ao grânulo (AYRES et al., 1997). Juliano e 

Vilareal (1993) estudaram diferentes cultivares de arroz e observaram grande diversidade 

quanto ao conteúdo de amilose, que variou de 0,5 mg/100g a 33 mg/100g. Outro estudo com 

diferentes variedades de arroz da Índia encontrou teores de amilose que variaram de 2 

mg/100g a 15 mg/100g. Os autores observaram ainda correlação negativa entre o tempo de 

cocção e o teor de amilose (r=-0,7), e que os grãos das cultivares com alto teor de amilose 

apresentavam-se duros e o tempo de cocção era menor (SINGH et al., 2005). Vale ressaltar 

que Unnevehr, Duff e Juliano (1992) relataram que os teores de proteína e de amilose são 

fatores nutricionais determinantes na escolha da variedade de arroz pelo consumidor.  

O alto teor de amilose e a presença de cadeias longas de amilopectina podem 

favorecer as interações intra e intermoleculares do amido com outros componentes do 

alimento, como proteínas e lipídios.  Ao contrário, cadeias curtas de amilopectina podem 

inibir essa interação (ONG; BLANSHARD, 1995). Ainda, o arroz contém amilose solúvel e 

insolúvel, sendo que o conteúdo de amilose insolúvel afeta diretamente a firmeza do grão e 

inversamente a viscosidade e o brilho do arroz cozido (DEEPA; SINGH; NAIDU, 2008). 

Além disso, vale acrescentar que o teor de amilose pode influenciar no rendimento 

de extração do amido, conforme observado por Zavareze et al. (2009). Em estudo com 
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cultivares de arroz com baixo, médio e alto conteúdo de amilose, os autores observaram que 

os amidos com média e baixa amilose apresentaram menor resíduo de proteínas e menor 

rendimento de extração de amido, quando comparado ao amido com alta amilose. Ainda de 

acordo com os autores, esse menor rendimento de extração do amido de baixo teor de amilose 

decorre da maior absorção de água dos grânulos, o que dificulta a separação das proteínas 

aderidas ao grânulo de amido, ocorrendo uma perda maior de amido, que é liberado junto com 

as proteínas. Esse resultado é particularmente interessante porque o amido de arroz é utilizado 

como ingrediente em vários alimentos e produtos industriais, tais como sobremesas, produtos 

de panificação e substitutos de gordura (PUCHONGKAVARIN et al., 2005), o que tem 

estimulado o desenvolvimento de técnicas de extração a fim de se obter produtos com alta 

pureza e propriedades físico-químicas bem definidas (ZAVAREZE et al., 2009). 

O amido em seu estado nativo é insolúvel em água fria, apresentando grânulos 

parcialmente cristalinos, sendo que a morfologia, composição química e a estrutura molecular 

são características de cada espécie (BELLO-PÉREZ; MONTEALVO; ACEVEDO, 2006). 

Assim, os sítios de ligação da água são os grupos hidroxila e os átomos de oxigênio no 

interior da D-glicose e a presença dos grupos hidroxila confere essa natureza hidrofílica ao 

amido. A insolubilidade do grânulo de amido é decorrente das fortes ligações de hidrogênio 

que mantém as cadeias de amido ligadas. No entanto, na presença de água e aquecimento, a 

água é incorporada à estrutura do grânulo e os componentes mais solúveis como a amilose, 

dissociam-se e, em seguida, difundem-se para fora do grânulo. Esse processo é denominado 

gelatinização e a temperatura no qual ocorre é chamada de temperatura de gelatinização 

(COULTATE, 2002; PENG; ZHONGDONG, KENNEDY, 2007).   

A temperatura de gelatinização (TG) constitui a propriedade do amido que determina 

o tempo necessário para o cozimento do arroz, sendo que essa temperatura pode ser 

classificada como alta, intermediária e baixa. De acordo com o grau de dispersão dos grãos de 

arroz vermelho (Tabela 10), a temperatura de gelatinização das amostras foi avaliada, 

conforme mostrado na Tabela 5. Observou-se que a cultivar MNA 901 apresentou 

temperatura de gelatinização intermediária (69°C a 73°C) para o grão integral, e após os dois 

tempos de polimento, apresentou baixa TG (63°C a 68°C). Pereira et al. (2009) em estudo 

com a cultivar MNA PB 0405 de arroz vermelho (polido por 15 segundos) também relataram 

baixa temperatura de gelatinização para os grãos dessa cultivar. Já os grãos de arroz das 

cultivares Caqui e Vermelho apresentaram altas temperaturas de gelatinização (74°C a 80°C), 

o que também foi encontrado para outras cultivares de arroz vermelho nos estudos de Fonseca 

et al. (2007) e Pereira et al. (2009).  
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É relatado na literatura que cultivares de arroz com alta temperatura de gelatinização 

requerem mais água e tempo para cozinhar do que grãos com TG intermediária ou baixa 

(KUMAR et al., 1994; PEREIRA, 2004). Acrescenta-se que as cultivares com TG 

intermediária são as preferidas pelo consumidor e pelo mercado (MARTÍNEZ; CUEVAS, 

1989). Boêno, Ascheri e Bassinello (2011), em estudo com quatro genótipos de arroz 

vermelho, relataram que duas cultivares apresentaram TG alta e as outras apresentaram TG 

intermediária. 

 

 

5.5 PROPRIEDADES VISCOAMILOGRÁFICAS 

 

O perfil de RVA de diferentes cultivares de arroz vermelho submetido a dois tempos 

de polimento está mostrado na Tabela 11. Observou-se que para o pico de viscosidade e para 

a quebra de viscosidade houve efeito de interação (p<0,05). Ao contrário, para a viscosidade 

final e para a tendência à retrogradação, não houve efeito de interação significativa (p>0,05), 

sendo que somente o genótipo influenciou essas propriedades viscoamilográficas.  

O pico de viscosidade ocorre após o início do aquecimento e antes do início do 

resfriamento da suspensão, constituindo-se um parâmetro que avalia a resistência do grânulo 

do amido ao colapso decorrente da temperatura e do atrito mecânico. Nesse caso, durante o 

aquecimento até 95°C, ocorre o intumescimento e a gelatinização dos grânulos de amido, com 

pico máximo nessa etapa. Em relação às cultivares de arroz vermelho, observou-se que o pico 

de viscosidade da cultivar MNA901 variou conforme o tempo de polimento dos grãos (Tabela 

11), com aumento desse pico para o grão com o maior tempo de polimento. Houve diferença 

significativa também entre o pico de viscosidade do grão integral da cultivar Vermelho e do 

grão após 40 segundos de polimento. Houve diferença entre as cultivares em função do tempo 

de polimento a que foram submetidas, sendo que o maior pico de viscosidade foi observado 

para a cultivar Caqui, tanto para os grãos integrais quanto para os grãos submetidos aos dois 

tempos de polimento (Tabela 11). 

O amido é o principal componente responsável pela viscosidade. A presença de 

amidos solúveis e a interação entre os grânulos intumescidos são responsáveis pela 

viscosidade de uma suspensão de amido gelatinizado, de forma que a redução da 

concentração de amido causará decréscimo no número de grânulos e, consequentemente, na 

viscosidade em uma mesma temperatura (VIJAYAGOPAL; BALAGOPALAN; MOORTHY, 

1988). 
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Quanto à viscosidade final das amostras, o genótipo exerceu, isoladamente, 

influência sobre essa propriedade viscoamilográfica. Vale acrescentar que os produtos 

amiláceos, após o aquecimento seguido de gelatinização e do resfriamento dos grânulos, 

tendem à retrogradação, sobretudo por causa da recristalização das moléculas de amilose e 

amilopectina. Nesse caso, o rearranjo entre essas frações ocasiona, em grande parte, um 

aumento na viscosidade final (BOBBIO; BOBBIO, 2003; CARVALHO; ASCHIERI; CAL-

VIDAL, 2002). As cultivares de arroz vermelho estudadas diferiram significativamente 

(p<0,05) quanto à viscosidade final, sendo que a maior viscosidade final foi constatada para a 

cultivar Caqui e a menor viscosidade final foi observada para os grãos da cultivar MNA 901 

(Tabela 11). 

A quebra de viscosidade (breakdown) constitui a diferença entre a viscosidade 

máxima e o menor valor de viscosidade subseqüente ao pico do perfil amilográfico 

(NASCIMENTO et al., 2007). Dessa forma, essa propriedade possibilita a avaliação da 

estabilidade do amido em altas temperaturas, sob agitação mecânica, fato relevante para a 

elaboração de produtos pré-cozidos, já que esta característica denota a capacidade do produto 

manter sua integridade durante o cozimento (TEBA; ASCHIERI; CARVALHO, 2009). 

Observou-se efeito de interação para a quebra de viscosidade, sendo que a cultivar MNA 901 

apresentou valores inferiores (p<0,05) aos das demais cultivares, tanto para os grãos integrais 

quanto para os grãos submetidos aos dois tempos de polimento (Tabela 11).   

A tendência à retrogradação constitui a diferença entre a viscosidade final e o menor 

valor de viscosidade após o pico, e permite investigar o comportamento do amido após a fase 

de resfriamento. Essa retrogradação do amido ocorre por causa da recristalização das 

moléculas de amilose e amilopectina (BOBBIO; BOBBIO, 2003; CARVALHO; ASCHIERI; 

CAL-VIDAL, 2002). Isso ocorre em função do agrupamento de partes lineares das moléculas 

de amido por meio da formação de novas ligações de hidrogênio, que resulta na formação de 

precipitados e/ou géis (GUTKOSKI, 2000). O resfriamento da amilose, após o pico máximo 

de viscosidade, acarreta a retrogradação, avaliada pela tendência à retrogradação (setback) e 

deixa a pasta de amido com aparência opaca e suscetível à perda de água (THOMAS; 

ATWELL, 1999).  

Não houve efeito de interação para essa propriedade viscoamilográfica (p>0,05), 

tendo sido observado apenas que o genótipo exerceu influência isolada sobre a tendência à 

retrogradação das amostras. Observou-se que a cultivar Caqui apresentou o maior valor de 

“setback”, indicando maior tendência à retrogradação do que as demais cultivares, uma vez 

que quanto maior o “setback”, maior a retrogradação e, por conseguinte, a sinérese 
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(LIMBERGER et al., 2008). As cultivares MNA 901 e Vermelho não diferiram 

significativamente quanto aos valores de “setback” (Tabela 11). 

 

Tabela 11. RVA de diferentes cultivares de arroz vermelho submetidos a dois tempos de 
polimento 

Propriedade (cP) Cultivar 
Tempo de polimento 

MC 
Integral P01 P02 

Pico de 
viscosidade  

Caqui 1130,33Aa 1132,67Aa  1248,33Aa - 
MNA 901 702,67Bc 784,67Cb 856,67Ca - 
Vermelho 986,67Cb 1047,33Ba,b 1134,33Ba - 

Viscosidade 
final  

Caqui 2850,33 2664,00  2956,33 2823A 

MNA 901 1706,67 1812,67  1882,00 1800C 

Vermelho 2399,67 2461,67  2604,33 2488B 

 MT 2318,89b 2312,78b 2480,89a  

Quebra de 
viscosidade  

Caqui 573,67Ab 535,33Bb 686,67Aa - 
MNA 901 188,67Bb 221,00Ca,b 231,00Ba - 
Vermelho 574,33Ab 665,33Aa 669,00Aa - 

Tendência à 
retrogradação  

Caqui 1146,33  996,00  1024,33 1055A 

MNA 901 815,33  807,00  794,33 805B 

Vermelho 838,67 749,00 801,00 796B 

1 Valores correspondem a média de três repetições. A,B Em uma mesma coluna,  médias com letras iguais não 
diferem entre si (p>0,05, Teste de Tukey). a,b Em uma mesma linha, médias com letras iguais não diferem entre 
si (p>0,05, Teste de Tukey).  MC: média de cultivar; MT: média de tratamento.  
 

As pastas dos grãos de arroz vermelho da cultivar Caqui ofereceram menor 

resistência aos processos de gelatinização e de retrogradação, apresentando o maior valor de 

viscosidade de pico, quebra de viscosidade e tendência à retrogradação (Tabela 11) em todos 

os tempos de polimento, o que sugere que os grãos de arroz dessa cultivar quando cozidos 

tendem a absorver maior quantidade de água quando quentes e a se tornarem pegajosos, 

quando frios. Ao contrário, os grãos de arroz vermelho da cultivar MNA 901, apresentaram os 

menores valores de viscosidade de pico, quebra de viscosidade e tendência à retrogradação, 

indicando que a estrutura cristalina dos grânulos de amido remanescentes ofereceram maior 

resistência aos processos de gelatinização e de retrogradação, sugerindo que os grãos desse 

genótipo, após o cozimento, poderão apresentar-se mais soltos e macios. Boêno (2008), em 

estudo com diferentes cultivares de arroz vermelho, relatou picos de viscosidade para o 

genótipo MNACH0501 (Pico de viscosidade= 1725 cP) superiores aos encontrados no 

presente estudo, assim como para os valores de tendência à retrogradação (1640 cP). Ao 

contrário, essa autora relatou valores de quebra de viscosidade bem inferiores aos encontrados 

no presente estudo para a referida cultivar (45 cP).  
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Em estudo com amido de milho normal, ceroso e com alto teor de amilose, os autores 

observaram que a retrogradação do amido de milho normal foi 68% maior que a 

retrogradação do amido de milho ceroso, sendo a principal explicação decorrente do maior 

conteúdo de amilose no grânulo de amido normal, uma vez que, no primeiro estágio da 

retrogradação, a principal molécula envolvida é a amilose. Já a amilopectina tem uma 

retrogradação de forma lenta depois de alguns dias de armazenamento (BILIADERIS, 1992). 

O amido de milho normal demonstrou uma viscosidade máxima inferior e maior viscosidade 

na retrogradação, provavelmente por causa do seu alto conteúdo de amilose, que restringe o 

inchamento e diminui a viscosidade do sistema devido ao desenvolvimento de uma estrutura 

em rede pela agregação de moléculas de amilose (WEBER; COLLARES-QUEIROZ; 

CHANG, 2009).  

 

 

5.6 QUALIDADE CULINÁRIA 

 

A qualidade culinária do arroz vermelho foi avaliada em relação à pegajosidade, 

textura e ao tempo de cocção (Tabela 12). Houve interação significativa (p>0,05) quanto ao 

teste de cocção para efeito de cultivar e do tempo de polimento. Observou-se que o tempo de 

cocção dos grãos de arroz vermelho variou de 47 (MNA 901) a 52 minutos (Caqui) para o 

grão integral. Após o polimento, observou-se que o tempo de cocção reduziu cerca de 50% 

para todas as cultivares em relação ao grão integral. No entanto, não houve diferença 

significativa (p>0,05) no tempo de cocção dos grãos de arroz vermelho submetidos a 

diferentes tempos de polimento (Tabela 12). 

O tempo de cocção geralmente é maior no arroz integral do que no grão polido, por 

causa da espessura da camada de aleurona e do pericarpo que dificultam a penetração de água 

no grão durante a cocção. A cocção progressiva dos grãos de arroz leva à abertura de núcleos 

ao longo das linhas de fusão dorsal e ventral. 

Deepa, Singh e Naidu (2008) relataram que os grãos de arroz descascados da 

variedade Jyohti e IR 64 atingiram o ponto de cocção adequado aos 30 minutos e os grãos 

cozidos apresentaram-se delgados e escamosos, em decorrência de seu alto conteúdo de 

amilose. Já a cultivar de arroz medicinal (Njavara) apresentou o maior tempo de cocção (38 

minutos) e os grãos apresentaram-se viscosos e escamosos, embora tivessem alto conteúdo de 

amilose. De acordo com esses autores, essa propriedade pode ser decorrente da presença de 

polissacarídeos não-amiláceos, além do pericarpo espesso e da camada de aleurona do arroz 



51 

 

descascado. Boêno, Ascheri e Basinello (2011) em estudo com três diferentes cultivares de 

arroz vermelho encontraram tempo de cocção variando entre 35 a 40 minutos. Em relação ao 

rendimento, todas as cultivares apresentaram rendimento culinário de 1:3. 

 

Tabela 12. Tempo de cocção, rendimento, textura e pegajosidade dos grãos de arroz 
vermelho submetidos a diferentes tempos de polimento 

 
Componente 

Cultivar 
Tempo de cocção (minutos) 

Integral 
Tempo de polimento 

P01 P02 

Tempo de 
cocção 

Caqui 52,7 ± 2,5Aa 20,0 ± 1,0Ab 19,1 ± 1,0Ab 

MNA 901 47,3 ± 0,6Ba 20,3 ± 1,2Ab 18,7 ± 1,6Ab 

Vermelho   50,8 ± 0,8A,Ba 19,8 ± 1,0Ab 18,7 ± 0,3Ab 

Rendimento 
Caqui 3,00Aa 3,00Aa 3,00Aa 

MNA 901 3,67Aa 3,00Ab 3,50Bb 

Vermelho 3,00Aa 3,00Aa 3,00Ba 

Textura 
Caqui M M M 

MNA 901 M M M 
Vermelho M M M 

Pegajosidade 
Caqui S S S 

MNA 901 S LS LS 
Vermelho S S S 

1 Valores correspondem a média ± desvio-padrão de três repetições. A,B Em uma mesma coluna,  médias com 
letras iguais não diferem entre si (p>0,05, Teste de Tukey). a,b Em uma mesma linha, médias com letras iguais 
não diferem entre si (p>0,05, Teste de Tukey). M: macio; S: solto; LS: ligeiramente solto. 

 
Quanto à textura e pegajosidade, observou-se que os grãos de arroz das cultivares 

Caqui e MNA 901 apresentaram-se macios e soltos após a cocção. Em relação aos grãos de 

arroz da cultivar Vermelho, o grão integral, após a cocção, ficou solto e macio, porém, após o 

polimento no tempo de 20 segundos, o grão ficou ligeiramente solto. Esse grão após 40 

segundos de polimento ficou ligeiramente pegajoso e com uma textura macia. Para a cultivar 

Caqui, após 35 segundos de polimento, observou-se entre as repetições, alguns grãos soltos e  

ligeiramente soltos. Isso provavelmente ocorreu em função de mistura não-controlada ou 

ainda diferenças provocadas pelo ambiente ou grau de maturação. Boêno (2008), em estudo 

com três cultivares de arroz vermelho, observou que a pegajosidade dos grãos variou de solto 

(tradicional) a pegajoso (MNACH0501), sendo uma amostra avaliada também como 

ligeiramente pegajosa. 

O arroz vermelho pode ser utilizado na alimentação humana contribuindo com um 

aporte adequado de nutrientes e, sobretudo, com boa aplicação na indústria de alimentos. 

Assim, observou-se que a cultivar MNA 901 apresentou a melhor qualidade nutricional e de 

rendimento em relação às demais cultivares. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

- O polimento aumentou a luminosidade dos grãos de arroz vermelho de todas as cultivares 

estudadas. Já a intensidade da cor dos grãos reduziu com o polimento. 

- As propriedades nutricionais não foram alteradas após o polimento dos grãos, com exceção 

do teor de fibra bruta. 

- Os teores de amilose dos grãos de arroz das cultivares Caqui e Vermelho reduziram 

ligeiramente após o polimento, o que não ocorreu para os grãos da cultivar MNA 901. Os 

grãos de arroz da cultivar Caqui apresentaram teores baixos de amilose, independente do 

tempo de polimento. Já para a cultivar Vermelho, os grãos de arroz apresentam baixo teor de 

amilose no polimento por 40 segundos. 

- Para os parâmetros cor L, fibra bruta, rendimento de inteiros e de quebrados, rendimento de 

cocção, teor de amilose, pico e quebra de viscosidade, temperatura de gelatinização, 

pegajosidade e tempo de cocção observou-se efeito de interação das variáveis cultivar e tempo 

de polimento. 

- Os grãos de arroz vermelho de todas as cultivares estudadas apresentaram menor rendimento 

de grãos inteiros e maior rendimento de grãos quebrados após o polimento. 

- A cultivar Caqui apresentou maior renda para o grão integral e teor de amilose 

intermediário. No entanto, os grãos de arroz dessa cultivar apresentaram maior quantidade de 

quebrados, temperatura de gelatinização alta no grão integral e após o polimento, bem como 

maior tempo de cocção para o grão integral. 

- A cultivar MNA 901 apresentou maior rendimento de inteiros e para o grão integral e, após 

o polimento, maior rendimento de grãos quebrados. Os grãos dessa cultivar apresentaram 

maior renda do benefício após o polimento. Além disso, os grãos integrais da cultivar MNA 

901 apresentaram TG intermediária, o que favorece a sua preferência pelo consumidor. 

- Os grãos de arroz da cultivar vermelho apresentaram um teor de amilose intermediário para 

os grãos integral e polido por 20 segundos. No entanto, os grãos dessa cultivar apresentaram 

baixo teor de amilose no polimento por 40 segundos, assim como temperatura de 

gelatinização alta tanto para o grão integral quanto para os diferentes tempos de polimento. 

- Todas as cultivares estudadas tanto para o grão integral quanto para o grão polido tiveram 

rendimento culinário de 1:3. 

 

 



53 

 

REFERÊNCIAS 
 
 

AACC – American Association of Cereal Chemists. Approved methods. 10 ed., v. 1 e 2. 
Saint Paul: AACC, 2000. 
 
AOAC - Association of Official Analytical Chemistry. Official methods of analysis of 
AOAC International: Food composition, additives, natural contaminants.16.ed.,v. 2. 
Gaithersburg: AOAC International, 1997. 
 
AOAC - INTERNATIONAL. ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. 
Official methods of analysis of AOAC International. 13. ed. Washington, DC, 1980.  
 
ALMEIDA, L. C. M.; NAVES, M. M. V. Biodisponibilidade de ferro em alimentos e 
refeições: aspectos atuais e recomendações alimentares. Pediatria Moderna, São Paulo, v. 
38, n. 6, p. 272-278, 2002. 
 
AYRES, N. M.; MCCLUNG, A. M.; LARKIN, P. D.; BLIGH, H. F. J.; JONES, C. A.; 
PARK, W. D. Microsatellites and a single-nucleotide polymorphism differentiate apparent 
amylose classes in an extended pedigree of US rice germ plasm. Theoretical and Applied 
Genetics, Berlin, v. 94, p. 773–781, 1997. 
 
BASSINELLO, P. Z.; NAVES, M. M. V. Bioquímica e saúde humana. In: SANTOS, A. B.; 
STONE, L. F.; VIEIRA, N. R. A. (Org.). A cultura do arroz no Brasil. 2. ed. Santo Antônio 
de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2006. cap.2. p. 37-58. 
 
BECKER, R.; WHEELER, E. L.; LORENZ, K.; STAFFORD, A. E.; GROSJEAN, O. K.; 
BETSCHART, A. A.; SAUNDERS, R. M. A compositional study of amaranth grain. Journal 
of Food Science, Chicago, v. 46, p. 1175-1180, 1981. 
 
BÉLLO-PEREZ, L. A.; MONTEALVO, M. G. M.; ACEVEDO, E. A. Almidón: definición, 
estructura y propriedades. In: LAJOLO, F. M.; MENEZES, E. W. Carbohidratos em 
alimentos regionales iberoamericanos. São Paulo: Edusp, 2006, cap. 1, p. 17-46. 
 
BHATTACHARYA, K.R.; SOWBHAGYA, C.M.; SWAMY, Y.M.I. Importance of insoluble 
amylose as a determinant of rice quality. Journal of the Science of Food and Agriculture, 
Oxford, v. 29, p. 359–364, 1978. 
 
BILIADERIS, C. G. Structures and fase transitions of starch in food systems. Food 
Technology, Chicago, v. 46, n. 6, p. 98-109, 1992. 
 
BOBBIO, F.O.; BOBBIO, P.A. Introdução à química de alimentos. 3ª Edição. São Paulo: 
Livraria Varela, 2003. 238 p. 
 
BOÊNO, J. A. Caracterização da qualidade de grão de diferentes genótipos de arroz-
vermelho (Oryza sativa L.). 2008. 121 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola – 
Engenharia de Sistemas Agroindustriais) – Unidade Universitária de Ciências Exatas e 
Tecnológicas, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, 2008. 
 



54 

 

BOÊNO, J. A.; ASCHERI, D. P. R.; BASSINELLO, P. Z. Qualidade tecnológica de grãos de 
quatro genótipos de arroz-vermelho. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 
Ambiental, Campina Grande, v. 15, n.. 7, p. 718-723, 2011. 
 
BORGES, S. R. S. Caracterização física, físico-química e tecnológica do Arroz Vermelho 
cultivado na Paraíba, Areia: UFPB, 2011. 
 
BORGES, J. T. S.; ASCHERI, J. L. R.; ASCHERI, D. R.; NASCIMENTO, R. E.; FREITAS, 
A. S. Propriedades de cozimento e caracterização físico-química de macarrão pré-cozido à 
base de farinha integral de quinoa (Chenopodium quinoa, Willd.) e de farinha de arroz (Oryza 
sativa, L.) polido por extrusão termoplástica. Boletim do Centro de Pesquisa de 
Processamento de Alimentos, Curitiba, v.21, n.2, p.303-322, 2003. 
 
BORNET, F. Technologie dês amidons, digestilité et effects métaboliques. Cahiers de 
Nutrition et de Diététique, Paris, v. 27, n. 3, p. 170-178, 1992. 
 
BRAGANTINI, C.; VIEIRA, E. H. N; UTINO, S. Sistemas de produção, EMBRAPA 
ARROZ E FEIJAO. Cultivo de arroz irrigado no estado de Tocantins. Comunicado 
Técnico no. 3. ISSN 1679-8869. Versão eletrônica. Nov/2004. 
 
BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Norma de identidade, 
qualidade, embalagem e apresentação do arroz. Brasília, 1988, 28 p. Disponível em : 
http://padclassif.tripod.com/padrao/arroz.pdf. Acesso em: 20 jan 2011. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n° 01, de 04 de janeiro de 1989. Regulamento 
técnico que aprova o roteiro e os critérios para uniformização da classificação do arroz. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 1 de fevereiro 1989. Seção 1, pt.1. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a 
alimentação saudável. Brasília, 2006. 210 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 
 
BULÉON, A.; COLONNA, P.; PLANCHOT, V.; BALL, S. Starch granules: structure and 
biosynthesis. International Journal of Biological Macromolecules, Guildford, v. 23, p. 85-
112, 1998. 
 
CARVALHO, R. V.; ASCHERI, J. L. R.; CAL-VIDAL, J. Eeito dos parâmetros de extrusão 
nas propriedades físicas de extrusados (3G) de misturas de farinhas de trigo, arroz e banana. 
Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 26, n. 5, p. 1006-1018, 2002. 
 
CASTRO, E. M.; N. R. A.; SILVA, S. A. Qualidade de grãos em arroz. Santo Antônio de 
Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 1999. 30 p. 
 
CEREDA, M. P.; VILPOUX, O.; DEMIATE, I. M.; Amidos modificados. In: CEREDA, M. 
P.; VILPOUX, O. (Coord.). Tecnologia, usos e potencialidades de tuberosas amiláceas 
latino-americanas. São Paulo: Fundação Cargill, 2003. v. 3. cap.12. p.246-333. 
 
CHOUDHURY, G. S.; GAUTAM, A. Effects of hydrolysed fish muscle on intermediate 
process variables during twin-screw extrusion of Rice flour. Wiss Technology, Lebensm, v. 
36, p. 667-678, 2003.  
 



55 

 

COZZOLINO, S.M.F. Biodisponibilidade de nutrientes. 2. ed. Barueri: Manole, 2007. 992 
p. 
 
DEEPA, G.; SINGH, V.; NAIDU, K. A. Nutrient composition and physiochemical properties 
of Indian medicinal rice – Njavara. Food Chemistry, Barking, v. 106, p. 165-171, 2008. 
 
DELOUCHE, J. C.; BURGOS, N. R.; GEALY, D. R.; ZORILLA-SAN, M. G.; LABRADA, 
R.; LARINDE, M. Weedy Rices: Origin, Biology, Ecology and Control. Rome: FAO, 2007. 
144 p. 
 
DUTRA-DE-OLIVEIRA, J.E.; MOREIRA, E.A.M.; PORTELLA, O.; BEREZOVSKY, M. 
W. Normas e guias alimentares para a população brasileira. São Paulo: Instituto Danone, 
2002. 182 p. 
 
ELIAS, M.C.; CONRAD, V.J.D.; AOSANI, E.; OLIVEIRA, M. Arroz: gerenciamento 
operacional define a qualidade. Seed News, Pelotas, v. 7, n. 4, p. 12-14, 2003. 
  
ELIASSON, A. C. Starch in food- Structure, function and applications. New York: Boca 
Raton, CRC, 2004. 605 p. 
 
FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations. Amino-acid content of 
foods and biological data on proteins. Rome: FAO, 1970. 
 
FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rice around the world. 
Disponível em: http://www.fao.org/rice2004/en/world.htm. Acesso em : 29 jun. 2011. 
 
FINOCCHIARO, F.; FERRARI, B.; GIANINETTI, A.; DALL’ASTA, C.; GALAVERNA, 
G.; SCAZZINA, F.; PELLEGRINI, N. Characterization of antioxidant compounds of red and 
white rice and changes in total antioxidant capacity during processing. Molecular Nutrition 
Food Research, Weinheim, v. 51, p. 1006-1019, 2007. 
 
FONSECA, J. R.; CASTRO, E. M.; MORAIS, O. P.; SOARES, A. A.; PEREIRA, J. A.; 
LOBO, V. L. da S.; RESENDE, J. M. Descrição morfológica, agronômica, fenológica e 
culinária de alguns tipos especiais de arroz (Oryza sativa L.). Santo Antônio de Goiás: 
Embrapa Arroz e Feijão, 2007. (Embrapa Arroz e Feijão. Documentos, 210). 
 
GOMES, A. da S.; MAGALHÃES JÚNIOR, A. M. (Ed.). Arroz irrigado no Sul do Brasil. 
Pelotas: Embrapa Clima Temperado; Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2004. 899 
p. 
 
GOOD, H. Measurement of color in cereal products. Cereal Foods World, Minneapolis, v. 
47, n. 1, p. 5-6, 2002. 
 
GRIST, D. H. Nutritional value of rice. In: GRIST, D. H. Rice. 5th ed. New York: Longman, 
1978. cap.19,p.449-472. 
 
HOUSTON, D.F. Rice bran and polish. In: HOUNSTON, D.F. Rice: chemistry and 
technology. St. Paul: American Association of Cereal Chemists, 1972. cap.11, p.272-300. 
 



56 

 

IBGE. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tabelas de composição de 
alimentos. 5. ed. Rio de Janeiro, 1999. 137 p. (Estudo Nacional da Despesa Familiar). 
 
FERREIRA,C. M. ; YOKOYAMA, L. P. Cadeia produtiva do arroz na região Centro-
Oeste. Brasília: Embrapa Produção de Informação, 1999. 110 p. 
 
GUTKOSKI, L. D.; Extrusão de produtos de aveia. In: GUTKOSKI, L. C.; PEDÓ, I. Aveia: 
composição química, valor nutricional e processamento. São Paulo: Varela, 2000. P. 169-203. 
 
HERNÁNDEZ, M.; MONTALVO, I.; SOUSA, V.; SOTELO, A. The protein efficiency 
ratios of 30:70 mixtures of animal:vegetable protein are similar or higher than those of animal 
foods alone. Journal of Nutrition, Philadelphia, v.126, n.2, p.574-581, 1996. 
 
HOOVER, R. Composition, molecular structure, and physicochemical properties of tuber and 
root starches : a review. Carbohydrate Polimers, Barking, v.45, p. 253-267, 2001. 
 
HUNT, J.R.; JOHNSON, L.K.; JULIANO, B.O. Bioavailability of zinc from cooked 
Philippine milled, undermilled, and brown rice, as assessed in rats by using growth, bone 
zinc, and zinc-65 retention. Journal of Agricultural and Food Chemistry, Washington, 
v.50, n.18, p.5229-5235, 2002. 
 
HUNTERLAB. User’s manual with Universal Software Version 3.5. Reston: HunterLab, 
1998. 
 
INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz: métodos 
físico-químicos para análise de alimentos. 4. ed. Brasília (DF): Ministério da Saúde, Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, 2005. 1018 p. 
 
ITANI, T.; OGAWA, M. History and recent trends of red rice in Japan. Nippon Sakumotsu 
Gakkai Kiji, Japan, v. 73, p. 137-147, 2004. 
 
ITANI, T.; TAMAKI, M.; ARAI, E.; HORINO, T. Distribution of amylose, nitrogen, and 
minerals in rice kernels with various characters. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, Washington, v. 50, n. 19, p. 5326-5332, 2002. 
 
JENNINGS, P. R.; COFFMAN, W. R.; KAUFFMAN, H. E. El mejoramiento del arroz. In: 
TÁSCON, J. E.; GARCIA, D. E. Arroz: investigación y producción. Cáli: CIAT, 1985. P. 
205-231. 
 
JIN, L.; XIAO, P.; LU, Y.; SHAO, Y.; SHEN, Y.; BAO, J. Quantitative trait loci for brown 
rice color, phenolics, flavonoids contents, and antioxidant capacity in rice grain. Cereal 
Chemistry, Saint Paul, v. 86, n. 6, p. 609-615, 2009. 
 
JOSEPH, E.; SWANSON, B.G. Growth and nitrogen retention of rats fed bean (Phaseolus 
vulgaris) and bean and rice diets. Food Research International, Essex, v.26, p.261-269, 
1993. 
 
JULIANO, B.; VILLAREAL, C. Grain quality evaluation of world rices. Los Banos, 
Philippines: International Rice Research Institute, 1993. 
 



57 

 

KENNEDY, G.; BURLINGAME, B. Analysis of food composition data on rice from a plant 
genetic resources perspective. Food Chemistry, Barking, v.80, n.4, p. 589-596, 2003. 
 
KUMAR, I.; MARUYAMA, K.; MOON, H.P. Grain quality consideration in hybrid rice. 
In: INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE. Hybrid rice technology: new 
developments and future prospects. Manila: IRRI, 1994. p. 123-130. 
 
LACERDA FILHO, A. F.; SILVA, J. S. Secagem e armazenagem de arroz. Informe 
Agropecuária, v. 14, n. 161, p. 81-96, 1989. 
 
LAJOLO, F. M.; MENEZES, E.W. Carbohidratos en alimentos regionales 
Iberoamericanos. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2006. 648p. 
 
LEVY-COSTA, R. B.; SICHIERI, R.; PONTES, N. S.; MONTEIRO, C. A. Disponibilidade 
domiciliar de alimentos no Brasil: distribuição e evolução (1974-2003). Revista de Saúde 
Pública, São Paulo, v. 39, n. 4, p. 530- 540, 2005. 
 
LIMBERGER, V. M.; SILVA, L. P.; EMANUELLI, T.; COMRARELA, C. G. PATIAS, L. 
D. Modificação química e física do amido de quirera de arroz para aproveitamento na 
indústria de alimentos. Química Nova, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 84-88, 2008. 
 
LIMA, G.J.M.M.; MARTINS, R.R.; ZANOTTO, D.L.; BRUM, P.A.R. Composição 
químicae valores de energia de subprodutos do beneficiamento de arroz. 2000, 2 p. 
(Comunicado Técnico, n°244. Embrapa Suínos e Aves). 
 
LIMA, C. H. A. M., COBUCCI, R. M. A., BASSINELLO, P. Z., BRONDANI, C., 
COELHO, N. R. A. Seleção e treinamento de uma equipe de provadores para avaliação 
sensorial de diferentes cultivares de arroz. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento / 
Embrapa Arroz e Feijão, ISSN 1678-9571; 24 p. Santo Antônio de Goiás:Embrapa Arroz e 
Feijão, 2006.   
 
LIN, J. H.; SINGH, H.; CHANG, Y. T.; CHANG, Y. H. Factor analysis of the functional 
properties of rice flours from mutant genotypes. Food Chemistry, Barking, v. 126, p. 1108-
1114, 2011. 
 
LOPES, C.C. Estudo do mecanismo de quebra dos grãos de arroz. Campinas, 1989. 128 p. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Alimentos) – Faculdade de Engenharia de 
Alimentos, Universidade de Campinas. 
 
LUZ, C. A. S.; LUZ, M. L. G. A. S.; BIZZI, L. T.; FALK, C. L.; ISQUIERDO, E. P.; 
LOREGIAN, R. Relações granulométricas no processo de brunimento de arroz. Engenharia 
Agrícola, Sorocaba, v.25, p.214-221, 2005. 
 
MARTINÉZ, C.; CUEVAS, F. Evaluación de La calidad culinária y molinera del arroz: 
guia de estúdio para ser usada como complemento de la unidad auditutorial sobre El 
mismo tema. Centro Internacional de Agricultura Tropical. 3. Ed. Cali, 1989. 73 p. 
 
MENDEZ, M.H.M.; DERIVI, S.C.N.; RODRIGUES, M.C.R.; FERNANDES, M.L. Tabela 
de composição de alimentos. Niterói: EDUFF, 1995. 
 



58 

 

 
NABESHIMA, E. H.; EL-DASH, A. T. Modificação química da farinha de arroz como 
alternativa para o aproveitamento dos subprodutos do beneficiamento do arroz. Boletim do 
Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos, Curitiba, v.22, n.1, p.107-120, 2004. 
 
NASCIMENTO, K. O.; WANG, S. H.; ASCHERI, J. L. R.; CARVALHO, C. W. P. 
Propriedades de pasta de farinhas de trigo-soja pré-cozidas por extrusão. Alimentos e 
Nutrição, Araraquara, v. 18, n. 4, p. 384-395, 2007. 
 
NAVES, M. M. V. Características químicas e nutricionais do arroz. Boletim do Centro de 
Pesquisa de Processamento de Alimentos, Curitiba, v. 25, n. 1, 2007. 
 
NAVES, M.M.V.; SILVA, M.S.; CERQUEIRA, F.M.; PAES, M.C.D. Avaliação química e 
biológica da proteína do grão em cultivares de milho de alta qualidade protéica. Pesquisa 
Agropecuária Tropical, Goiânia, v.34, n.1, p.1-8, 2004a. 

 
NEPA. Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação. Tabela brasileira de composição de 
Alimentos - TACO. Versão 2, 2° Ed. Campinas: NEPA - UNICAMP, 2006. 113 p. 
 
NEWPORT SCIENTIFIC. Operantion manual for series 4: instructions manual.Warrried, 
1998.123 p. 
 
MOONGNGARM, A.; SAETUNG, N. Comparison of chemical compositions and bioactive 
compounds of germinated rough rice and brown rice. Food Chemistry, Barking, v. 122, p. 
782-788, 2010. 
 
OGAWA, M. Red rice. Chemistry and Organisms, v. 30, n. 6, p. 385-388, 1992. 
 
OMS. Organización Mundial de la Salud. Informe de una Reunión Consultiva Conjunta 
FAO/OMS/UNU.Necesidades de energía y de proteínas. Ginebra, 1985. (OMS Série de 
Informes Técnicos, 724). 
 
ONG, M. H.; BLANSHARD, M. V. Texture determination in cooked, parboiled rice. 1: Rice 
starch amylose and the fine structure of amylopectin. Journal of Cereal Science, London, v. 
21, p. 251–260, 1995. 
 
PANTONE, D.J.; BAKER, J.B. Reciprocal yield analysis of red rice (Oryza sativa) 
competition in cultivated rice. Weed Science, Champaign, v. 39, n. 1, p. 42-47, 1991. 
 
PENG, L.; ZHONGDONG, L.; KENNEDY, J. F. The study of starch nano-unit chains in the 
gelatinization process. Carbohydrate polymers, Barking, v. 68, p. 360-366, 2007. 
 
PERERA, A.; JANSZ, E. R. Preliminary investigations on the red pigment in rice and its 
effect on glucose release from rice starch. Journal of the National Science Foundation of 
Sri Lanka, Sri lanka, 28, 185-192, 2000. 
 
PEREIRA, J. Alterações na qualidade tecnológica de grãos de arroz (Oryza Sativa L.) 
durante o armazenamento. 1996. 107 p. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 1996. 
 



59 

 

PEREIRA, J. A. Cultura do arroz no Brasil: subsídios para a sua história. Teresina: 
Embrapa Meio-Norte, 2002. 226p. 
 
PEREIRA, J. A. O arroz vermelho cultivado no Brasil. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 
2004. 90p. 
 
PEREIRA, J. A.; BASSINELLO, P. Z.; FONSECA, J. R.; RIBEIRO, V. Q. Potencial 
genético de rendimento e propriedades culinárias do arroz vermelho cultivado. Revista 
Caatinga, Mossoró, v. 20, p. 43-48, 2007. 
 
PEREIRA, J. A.; BASSINELLO, P. Z.; CUTRIM, V. A.; RIBEIRO, V. Q. Comparação entre 
características agronômicas, culinárias e nutricionais em variedades de arroz branco e 
vermelho. Revista Caatinga, Mossoró, v. 22, n. 1, p.243-248, 2009. 
 
PHILIPPI, S.T. Tabela de composição de alimentos: suporte para decisão nutricional. 2. ed. 
São Paulo: Coronário, 2002. 
 
PUCHONGKAVARIN, H.; VARAVINIT, S.; BERGTHALLER, W. Comparative study of 
pilot scale rice starch production by an alkaline and an enzymatic process. Starch, Weinheim, 
v. 57, n. 3-4, p. 134 - 144, 2005. 
 
SAGUM, R.; ARCOT, J. Effect of domestic processing methods on the starch, non-starch 
polysaccharides and in vitro starch and protein digestibility of three varieties of rice with 
varying levels of amylose. Food Chemistry, Barking, v. 70, p. 107-111, 2000. 
 
SANDHU, K. S.; SINGH, N.; KAUR, M. Characteristics of the different corn types and their 
grain fractions: physicochemical, thermal, morphological, and rheological properties of 
starches. Journal of Food Engineering, Essex, v. 64, n.1, p. 119-127, 2004. 
 
SANINT, L.R. Evolución tecnológica, perspectivas futuras y situación mundial del arroz. In: 
Reunião da cultura do arroz irrigado, 22, 1997, Balneário Camboriú. Palestras. Itajaí : 
EPAGRI, 1997. p.7-30. 97p. 
 

SICHIERI, R.; COITINHO, D.C.; MONTEIRO, J.B.; COUTINHO, W.F. Recomendações de 
alimentação e nutrição saudável para a população brasileira. Arquivos Brasileiros de 
Endocrinologia e Metabologia, São Paulo, v.44, n.3, p. 227-232, 2000. 
 
SGARBIERI, V.C. Fontes de proteínas na alimentação. In: SGARBIERI, V.C. Proteínas em 
alimentos protéicos. São Paulo: Varela, 1996. cap.2, p.139-257. 
 
SILVA, M. R.; MIRANDA, M. Z.; SILVA, P. R. M.; XAVIER, S. C. Absorção de óleo de 
soja e sódio em arroz e feijão preparados. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v.34, 
n.1, p.21-27, 2004. 
 
SINGH, A.; GUPTA, D. K.; PANDEY, J. P. Interrelationship between protein content and 
degree of polish of milled rice. International Rice Research Notes, v.26, n.2, p.27-28, 2001. 
 
SINGH, N. KAUR, L.; SODHI, N. S.; SEKHON, K. S. Physicochemical, cooking and 
textural properties of milled rice from different Indian rice cultivars. Food Chemistry, 
Barking, v. 89, p. 53-259, 2005. 



60 

 

 
SINGH, N.; SINGH, J.; KAUR, L.; SINGH SODHI, N.; SINGH GILL, B. Morphological, 
thermal and rheological properties of starches from different botanical sources. Food 
Chemistry, Barking, v. 81, n. 219-231, 2003. 
 
STORCK, C. R.; SILVA, L. P.; COMARELLA, C. G. Influência do processamento na 
composição nutricional de grãos de arroz. Alimentos e Nutrição, Araraquara, v. 16, n. 3, p. 
259-264, 2005. 
 
SWEENEY, M. T.;THOMSON, M. J.;PFEIL, B. E.; McCOUCH, S. Caught red-handed: Rc 
encondes a basic helix-loop-helix protein conditioning red pericarp in rice. Plant Cell, 
Rockville, v.18, n. 2, p. 283-294, 2006. 
 
SOMPONG, R.; SIEBENHANDL-EHN, S.; LINSBERGER-MATIN, G.; BERGHOFER, E. 
Physicochemical and antioxidative properties of red and black rice varieties from Thailand, 
China and Sri Lanka. Food Chemistry, Barking, v. 124, p. 132-140, 2011. 
 
THOMAS, D. J.; ATWELL, W. A. Starches. Eagen Press Handbook Series. American 
Association of Cereal Chemists, Saint paul, 1999. 
 
VAN DER MAAREL, M. J. E. C.; VAN DER VEEN, B.; UITDEHAAG, J. C. M.; 
LEEMHUIS, H.; DIJKHUIZEN, L. Properties and applications of starch-converting enzymes 
of the α-amylase family. Journal of Biotechnology, Amsterdam, v. 94, p. 137-155, 2002. 
 
VANNUCCHI, H.; MENEZES, E. W.; CAMPANA, A. O.; LAJOLO, F. M. Aplicações das 
recomendações nutricionais adaptadas à população brasileira. Ribeirão Preto: Sociedade 
Brasileira de Alimentação e Nutrição, 1990. 156 p. (Cadernos de Nutrição, 2). 
 
VEIGA, E. V.; VANNUCCHI, H.; MARCHINI, J.S.; DUTRA DE OLIVEIRA,J.E. The 
nutritive value of a Rice and soybean diet for adults. Nutrition Research, New York, v. 5, n. 
6, p. 577-583, 1985. 
 
VIEIRA, N.R.A.; RABELO, R. R. Qualidade tecnólogica. In: SANTOS, A. B.; STONE, L. 
F.; VIEIRA, N. R. A. (Ed.). A cultura do arroz no Brasil. 2. ed. Rev. ampl. Santo Antônio 
de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2006. cap. 23, p. 869-900. 
 
TAIRA, H. Grain quality: physicochemical properties and quality of rice grains. In: 
MATSUO, T.; KUMAZAWA, K.; ISHII, R.; ISHIHARA, K.; HIRATA, H. (Ed.). Science of 
the rice plant. Tokyo: Food and Agriculture Police Research Center, 1995. v.2 (Physiology). 
cap. 6.1, p.1063-1089. 
 
TEBA, C. S.; ASCHERI, J. L. R.; CARVALHO, C. W. P. Efeito dos parâmetros de extrusão 
sobre as propriedades de pasta de massas alimentícias pré-cozidas de arroz e feijão. 
Alimentos e Nutrição, Araquara, v. 20, n. 3, p. 411-426, 2009. 
 
TESTER, R. F.; KARKALAS, J.; QI, X. Starch: composition, fine structure and architecture. 
Journal of Cereal Science, London, v. 39, n.2, p. 151-165, 2004. 
 
THARANATHAN, R. N.Starch-value addition by modification. Critical Reviews in Food 
Science and Nutrition, Boca Raton, v. 45, n. 5, p. 371-384, 2005. 



61 

 

 
VIJAYAGOPAL, K.; BALAGOPALAN, C.; MOORTHY, S. N. Gelatinization and 
liquefaction of Cassava flour, effect of temperature, substrate and enzyme concentrations. 
Starch, New York, v. 40, n. 8, p. 300-302, 1988. 
 
UNNEVEHR, L.; DUFF, B.; JULIANO, B. (Eds.). Consumer demand for rice grain 
quality. Ottawa, Canada: International Rice Research Institute, Manila Philippines and 
International Development Research Center, 1992. 
 
USP - Universidade de São Paulo. Tabela brasileira de composição de alimentos. São 
Paulo, 2004. versão 4.1. Disponível em:<http:// www.fcf.usp.br/tabela>. Acesso em: 20 fev. 
2011. 
 
WALTER, M.; MARCHEZAN, E.; AVILA, L. A. Arroz: composição e características 
nutricionais. Ciência Rural, Santa Maria, v. 38, n. 4, 2008. 
 
WANG, S.H.; CABRAL, L.C.; MAIA, L.H.; ARAUJO, F.B. Mingau de arroz e soja pronto 
para consumo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.34, n.5, p.855-860, 1999. 
 
WATANABEY. Phylogeny and geographical distribuition of genus Oryza. In: MATSUO,T,; 
FUTSUHARA, Y,; KIKUCHI,F.; YAMAGUCHI,H. Science of the Rice plant genetics. 
Tokyo: Food and Agriculture Policy Research Center, 1997.p. 29-39. 
 
WATT, B.K.; MERRILL, A. L. Composition of foods: raw, processed, prepared. 
Washington, D.C.: United States Department of Agriculture, 1975. (Agriculture Handbook, 
8). 
 
WEBER, F. H.; COLLARES-QUEIROZ, F. P.; CHANG, Y. K. Caracterização físico-
química, reológica, morfológica e térmica dos amidos de milho normal, ceroso e com alto teor 
de amilose. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 29, n. 4, p.748-753, 2009. 
 
WIMBERLY, J.E. Paddy rice postharvest industry and devoloping countries. Manila: 
International Rice Research Institute, 1983. 
 

WHITNEY, E.N.; ROLFES, S.R. Table of food composition. In: WHITNEY, E.N.; ROLFES, 
S.R. Understanding nutrition. Belmont: ITP, 1999. cap. H (appendix), p. H-1–H-89. 
WHO. World Health Organization. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. 
Geneva, 2003. (WHO Technical Report Series, 916). 
 
WYATT, C. J.; TRIANA-TEJAS, A. Soluble and insoluble Fe, Zn, Ca, and phytates in foods 
commonly consumed in northern Mexico. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 
Washington, v.42, p.2204-2209, 1994. 
 

YAWADIO, R.; TANIMORI, S.; MORITA, N. Identification of phenolic compounds isolated 
from pigmented rices and their aldose reductase inhibitory activities. Food Chemistry, 
Barking, v. 101, n. 4, p. 1616–1625, 2007. 
 
YOUNG, V. R.; PELLETT, P. L. Plant proteins in relation to human protein and amino acid 
nutrition. American Journal of Clinical Nutrition, Bethesda, v. 59, n. 5, p.1203S-1212S, 
1994. 



62 

 

ZAVAREZE, E. R.; EL HALAL, S. L. M.; PEREIRA, J. M.; RADÜNZ, A. L.; ELIAS, M. 
C.; DIAS, A. R. G. Caracterização química e rendimento de extração de amido de arroz com 
diferentes teores de amilose. Brazilian Journal of Food Technology, Campinas, II SSA, p. 
24 a 30, 2009. 
 
ZHOU, Z.; BLANCHARD, C.; HELLIWELL, S.; ROBARDS, K. Fatty acid composition of 
three rice varieties following storage. Journal of Cereal Science, London, v. 37, n. 3, p. 327-
335, 2003. 


