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RESUMO 

 

Objetivou-se neste trabalho avaliar a degradação hidrolítica, geração de peróxidos e 

concentração de antioxidantes no farelo de arroz cru e parboilizado. Os tratamentos 

consistiram em duas temperaturas da água (60 e 70°C) e quatro tempos de imersão (duas, 

quatro, seis e oito horas) na etapa de encharcamento na parboilização do arroz. Para a 

obtenção das amostras e unidades experimentais, o arroz foi mantido em banho-maria nos 

tempos e temperaturas determinados, e na seqüência, retirada a água em excesso e vaporizado 

em autoclave por 10 minutos a 120°C. A seguir, o arroz foi seco à temperatura ambiente até 

atingir 13% de umidade, processado, com o farelo identificado e reservado em freezer para 

posteriores análises. As amostras de farelo foram caracterizadas quanto à composição 

centesimal, índice de peróxido (IP), ácidos graxos livres (AGL), parâmetros instrumentais de 

cor, concentração dos isômeros α, δ e γ-tocotrienóis e tocoferóis e por fim, γ-

orizanol.Observou-se interação entre tempo e temperatura do banho para os teores de cinza, 

fibra bruta e lipídios, com menor conteúdo destes nutrientes no farelo cru e maior no 

parboilizado, porém, com pequena magnitude entre estas diferenças. Os grãos submetidos ao 

processo de parboilização apresentaram maior rendimento de inteiros, mas o rendimento foi 

maior quando encharcado a temperatura de 60°C. Verificou-se que o farelo foi estabilizado 

quanto á formação de ácidos graxos livres pela ação do tratamento térmico. Entretanto, houve 

interação entre os tratamentos no índice de peróxidos, onde estes aumentaram de forma linear 

no banho a 60°C e de forma quadrática e com maiores valores quando a temperatura foi de 

70°C, indicando que a parboilização favorece a rota de autoxidação dos lipídios. Os 

resultados obtidos nas análises instrumentais de cor demonstraram que o farelo parboilizado 

escurece, avermelha e amarela quanto maior for a temperatura e o tempo de encharcamento 

no processo de parboilização. Não foi observada interação entre os tratamentos para a 

concentração de antioxidantes, sendo a proporção nos farelos parboilizados superiores ao 

farelo de arroz cru. Conclui-se que o encharcamento apresenta pouca influência sobre os 

teores de nutrientes do farelo de arroz, porém, apesar de inibir a degradação hidrolítica, o 

encharcamento estimula a rota da autoxidação dos lipídios de forma tempo e temperatura-

dependente.  

 

Palavras-chave: Oryza sativa L., subproduto, parboilização, rancidez, antioxidantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the hydrolytic degradation, generation of peroxide 

and concentration of antioxidants when rice is subjected to different soaking times and 

temperatures of water in parboiling. Treatments consisted of two water temperatures (60 and 

70 °C) and soaking times four (two, four, six and eight hours) in the step of soaking in rice 

parboiling process. To obtain the samples and experimental units, the rice was kept in a water 

bath at certain times and temperatures, and in turn, removed the excess water and steamed in 

an autoclave for 10 minutes at 120 °C. Then the rice was dried at room temperature until it 

reaches 13% moisture, processed, identified, and the bran was reserved in the freezer for later 

analysis. The bran samples were characterized according to composition, peroxide value 

(PV), free fatty acids (FFA), instrumental color parameters, concentration of the α, γ and δ-

tocotrienols and tocopherols isomers, and γ-oryzanol. It was observed interaction between 

time and temperature on soaking on ash, crude fiber and lipids contents, with lower content of 

nutrients in raw bran than parboiled, but with small magnitude of differences. The grains 

subjected to parboiling process showed higher head rice yield, but it was higher when was 

soaked at temperature of 60 °C. The rice bran was stabilized and free fatty acids were not 

formed by the action of heat treatment. However, there was an interaction between treatments 

in the peroxide value, where they increased linearly in the bath at 60 °C and by a quadratic 

model when the temperature was 70 °C, indicating that the parboiling favors the route 

autoxidação lipids. The results obtained in the instrumental color analysis showed that the 

parboiled rice bran was dark, reddish yellow. These values were higher when temperature and 

time of soaking in the parboiling process increased. There was no interaction between 

treatments for the concentration of antioxidants, the proportion being higher in parboiled rice 

bran in relation to the raw rice bran. It is concluded that the soaking has little influence on the 

nutrient content of rice bran, but while inhibiting the hydrolytic degradation, the temperature 

and time soaking stimulated lipid autoxidation of bran lipids. 

 

Key words: Oryza sativa L., byproducts, parboiling, antioxidants, rancidity  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Fluxograma do beneficiamento do arroz, incluindo os produtos e 

subprodutos.................................................................................................... 

 

15 

Figura 2. Fluxograma das etapas de produção do arroz parboilizado, expandido e 

flocos de arroz............................................................................................... 

 

17 

   

Figura 3. Mecanismo de ação dos antioxidantes........................................................... 23 

   

Figura 4. Esquema geral da oxidação lipídica.............................................................. 25 

   

Figura 5. Mecanismo do processo de autoxidação dos lipídios.................................... 26 

   

Figura 6. Etapas do processo de parboilização do arroz............................................... 29 

   

Figura 7. Índice de peróxido (mEq Kg
-1

) no farelo de arroz parboilizado em relação 

ao tempo de encharcamento e temperatura do banho.................................... 

 

42 

   

Figura 8. Representação gráfica da interação Tempo e Temperatura de 

encharcamento para Croma L* do farelo de arroz 

parboilizado................................................................................................... 

 

 

43 

   

Figura 9. Cromaticidade a* no farelo de arroz parboilizado em relação ao tempo de 

encharcamento e temperatura do banho........................................................ 

 

44 

   

Figura 10. Cromaticidade b* no farelo de arroz parboilizado em relação ao tempo de 

encharcamento e temperatura do banho........................................................ 

 

46 

   

Figura 11. Conteúdo de γ-tocoferol (µg g
-1

) no farelo de arroz parboilizado em 

relação ao tempo de encharcamento e temperatura do banho....................... 

 

49 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1. Classificação do arroz segundo a portaria n⁰ 269/88 do Ministério da 

Agricultura e Abastecimento...................................................................... 

 

14 

Tabela 2. Teor de umidade do arroz em casca encharcado em diferentes 

temperaturas................................................................................................ 

 

18 

   

Tabela 3. Médias dos componentes físico-químicos no farelo de arroz parboilizado 

nas temperaturas de encharcamento de 60 e 70 ⁰C nos tempos de 

imersão de 0, 2, 4, 6 e 8 horas..................................................................... 

 

 

35 

   

Tabela 4. Médias dos rendimentos de grão inteiros (%) após o beneficiamento do 

arroz parboilizado nas temperaturas de encharcamento de 60 e 70 ⁰C nos 

tempos de imersão de 0, 2, 4, 6 e 8 horas................................................... 

 

 

38 

   

Tabela 5. Valores médios da ácidos graxos livres (mg de ácido caprílico 100 mg
-1

) 

nos farelos de arroz parboilizado nas temperaturas de encharcamento de 

60 e 70 ⁰C nos tempos de imersão de 0, 2, 4, 6 e 8 

horas............................................................................................................ 

 

 

 

40 

   

Tabela 6. Médias do conteúdo de peróxidos (mEq Kg
-1

) nos óleos de farelo de 

arroz parboilizado nas temperaturas de encharcamento de 60 e 70 ⁰C nos 

tempos de imersão de 0, 2, 4, 6 e 8 horas................................ 

 

 

41 

   

Tabela 7. Valores médios da luminosidade (L*) no farelo de arroz parboilizado nas 

temperaturas de 60 e 70 °C nos tempos de encharcamento de 0, 2, 4, 6 e 

8 horas.................................................. 

 

 

43 

   

Tabela 8. Valores médios da coordenada de cromaticidade a* no farelo de arroz 

parboilizado nas temperaturas de 60 e 70 °C nos tempos de 

encharcamento de 0, 2, 4, 6 e 8 horas.................................................. 

 

 

44 

   

Tabela 9. Valores médios da coordenada de cromaticidade b* no farelo de arroz 

parboilizado nas temperaturas de 60 e 70 ºC nos tempos de 

encharcamento de 0, 2, 4, 6 e 8 horas.................................................. 

 

 

45 

   

Tabela 10. Médias do teor de α, δ e γ tocotrienol (µg g
-1

) nos farelos de arroz 

parboilizado nas temperaturas de encharcamento de 60 e 70 ⁰C nos 

tempos de imersão de 0, 2, 4, 6 e 8 horas............................................ 

 

 

47 

   

Tabela 11. Médias do teor de α, δ e γ tocoferol (µg g
-1

) nos farelos de arroz 

parboilizado nas temperaturas de encharcamento de 60 e 70 ⁰C nos 

tempos de imersão de 0, 2, 4, 6 e 8 horas............................................ 

 

 

48 



 

 

 

Tabela 12. Médias do teor de γ-orizanol (mg g
-1

) nos farelos de arroz parboilizado 

nas temperaturas de encharcamento de 60 e 70 ⁰C nos tempos de 

imersão de 0, 2, 4, 6 e 8 horas............................................ 

 

 

50 

   

Tabela 13. Correlações entre variáveis de cor, IP, AGL e antioxidantes.............. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................. 12 

   

2 REVISÃO DA LITERATURA......................................................................... 14 

2.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE O ARROZ........................................................ 14 

2.2 PARBOILIZAÇÃO DO ARROZ........................................................................ 16 

2.2.1 Encharcamento................................................................................................... 18 

2.2.2  Vaporização........................................................................................................ 19 

2.2.3 Secagem e Temperagem..................................................................................... 20 

2.2.4 Beneficiamento................................................................................................... 20 

2.3 FARELO DE ARROZ......................................................................................... 21 

2.4 ANTIOXIDANTES............................................................................................. 23 

2.5 AUTOXIDAÇÃO X DEGRADAÇÃO HIDROLÍTICA..................................... 24 

   

3 OBJETIVOS....................................................................................................... 28 

3.1 OBJETIVO GERAL............................................................................................ 28 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................................... 28 

   

4 MATERIAL E MÉTODOS............................................................................... 29 

4.1 MATERIAL......................................................................................................... 29 

4.2 MÉTODO............................................................................................................. 29 

4.3 CARCATERIZAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA..................................................... 30 

4.3.1 Caracterização físico-química do farelo de arroz........................................... 30 

4.3.2 Determinação do rendimento de grãos inteiros............................................... 31 

4.3.3 Determinação de índice de peróxido................................................................. 31 

4.3.4 Determinação de rancidez hidrolítica.............................................................. 32 

4.3.5 Parâmetros instrumentais de cor...................................................................... 32 

4.3.6 Determinação de antioxidantes......................................................................... 33 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA.................................................................................. 33 

   

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO....................................................................... 35 

5.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA...................................................... 35 

5.1.1 Caracterização físico-quimica do farelo de arroz........................................... 35 

5.1.2 Rendimento industrial....................................................................................... 38 

5.1.3 Rancidez hidrolítica........................................................................................... 40 

5.1.4 Índice de peróxido.............................................................................................. 41 

5.1.5 Parâmetros instrumentais de cor...................................................................... 42 

5.1.6 Concentração de  antioxidantes........................................................................ 46 

5.1.7 Correlação entre as variáveis de cor, IP, RH e vitamina E............................ 51 

   

6 CONCLUSÕES.................................................................................................. 53 

   

 REFERÊNCIAS................................................................................................. 54 

   

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

1    INTRODUÇÃO 

 

O cultivo de arroz (gênero Oryza) é a principal atividade e fonte de renda para milhões 

de famílias ao redor do mundo. É a cultura principal em vários países asiáticos, 

principalmente China e Índia, que detêm mais de 50% da produção mundial (Garcia, 2009).  

O arroz é tolerante a ambientes úmidos, quentes, alagados e secos e se desenvolve em 

condições de solo alcalino e ácidos. Das 23 espécies de Oryza, duas principais são cultivadas: 

Oryza sativa, que se originou nos trópicos úmidos da Ásia, e O. glaberrima, da África 

Ocidental (FAO,2004).  

No Brasil a produção de arroz pode ter começado apenas algumas centenas de anos 

atrás, mas hoje o país é o maior produtor de arroz comparado aos outros países da Ámerica 

Latina e Caribe (FAO,2004). 

O arroz branco, principal forma de consumo no Brasil, é o produto obtido por meio da 

retirada da casca e farelo, sendo a etapa final o polimento do grão. Os subprodutos do 

beneficiamento do arroz incluem o arroz quebrado, a casca e o farelo, pouco utilizados na 

agroindústria alimentar (FERREIRA et al., 2005; VIEIRA; CARVALHO, 1999).  

Estudos de desenvolvimento tecnológico indicam que os subprodutos do arroz podem 

ser usados como ingredientes para a melhoria nutricional e funcional de alimentos 

processados (HAMMOND, 1994).  

Durante o beneficiamento várias partes dos grãos são removidas e os elementos 

nutritivos ficam concentrados no farelo, o que o torna uma ótima matéria-prima para 

alimentação e processos indústrias (PAUCAR-MENACHO et al., 2007). O alto teor de óleo, 

entre 12 a 18% presente no farelo é a principal fonte para a extração do óleo de farelo de 

arroz. 

A fração lipídica no farelo de arroz apresenta entre 90 a 96% de materiais 

saponificáveis (triacilgliceróis, diacilgliceróis, monoacilgliceróis, ácidos graxos livres e 

ceras). Dentre os ácidos graxos, destacam-se o palmítico (21-26%), linolèico (31-33%) e 

oléico (37- 42%) (HEMAVATHY; PRABHAKAR, 1987).  

Com relação à matéria insaponificável, destacam-se os tocoferóis, tocotrienóis e γ-

orizanol, que são conhecidos como antioxidantes naturais, pois conferem resistência a 

oxidação e deterioração do farelo de arroz (MCCASKILL; ZHANG, 1999).  

Entretanto, o farelo de arroz da forma em que é produzido atualmente apresenta-se 

bastante instável e isto acontece devido ao alto teor de lipídios presente. Devido a sua 

instabilidade ele pode alterar suas propriedades nutricionais causando sua deterioração. 
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A oxidação lipídica é uma das principais causas de deterioração do farelo. É uma série 

complexa de reações que afeta profundamente a qualidade dos alimentos, levando ao 

desenvolvimento de uma alteração sensorial conhecida como rancidez oxidativa que, 

frequentemente, resulta na rejeição do produto (AZEREDO; BRITO; GARRUTI, 2004).  

Estudos indicam que o tratamento térmico no processo de beneficiamento do arroz 

pode inativar enzimas que são responsáveis pela degradação dos lipídios, um exemplo disto, é 

o processo de parboilização. (LACERDA, 2008). 

A temperatura empregada durante o processo hidrotérmico de parboilização é 

suficiente para inativar as enzimas lipolíticas e este processo pode estabilizar o farelo e 

consequentemente aumentar sua vida-de prateleira (PESTANA; MENDONÇA; ZAMBIAZI, 

2008; SILVA; SANCHES; AMANTE, 2006). 

O farelo de arroz estabilizado apresenta-se sob a forma de pó finamente granulado, 

de cor marrom clara e sabor de noz tostada. Alcança vida útil de seis meses, quando 

armazenado sob temperaturas inferiores a 30°C (SAUNDERS, 1990a). Esse produto pode 

servir como matéria-prima para diversos alimentos processados (cereais matinais, granola em 

tabletes e “snacks”), além de ser empregado com sucesso em produtos de panificação e 

confeitaria. 

Em razão do grande potencial econômico do farelo de arroz, baseado na demanda 

crescente por este resíduo industrial de alta qualidade e na grande produção mundial de arroz 

(1/4 do total de cereais), este projeto teve como objetivo avaliar os efeitos do tempo de 

encharcamento e da temperatura da água de imersão sobre a peroxidação e degradação 

hidrolítica do farelo de arroz na parboilização, assim como quantificar seus antioxidantes 

(análogos da vitamina E), sendo eles os tocoferóis e tocotrienóis e gama-orizanol. 
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2    REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE O ARROZ 

 

Vários historiadores e cientistas registraram o sudeste da Ásia como o local de origem 

do arroz. Na Índia, as províncias de Bengala e Assam, têm sido referidas como centros de 

origem do arroz. A cultura espalhou-se para o Oriente Médio por volta do século VII e 

posteriormente para a Europa nos séculos IX e X (GARCIA, 2009). 

 No Brasil a introdução da cultura do arroz foi feita pelos portugueses no século XVI, 

nas regiões costeiras da Bahia. De acordo com alguns autores o Brasil foi o primeiro país a 

cultivar esse cereal no continente americano e a prática da orizicultura de forma organizada e 

racional aconteceu em meados do século XVIII. (EMBRAPA, 2007) 

Nos últimos anos o Brasil aumentou consideravelmente as exportações de arroz, sendo 

que em 2003/2004 adquiriu a auto-suficiência, a partir de 2005 tornou-se exportador de arroz 

e em 2007 já ocupava a nona posição no ranking mundial em produção (LACERDA, 2008). 

O Estado do Rio Grande do Sul é o principal centro de produção de arroz e responde 

por 50% da produção nacional. O cultivo é praticado sob um clima subtropical em fazendas 

totalmente mecanizadas com o tamanho médio de 200 hectares. No estado de Santa Catarina, 

a dimensão média do cultivo de arroz é de apenas 10 hectares e o uso de mão de obra familiar 

é comum. O arroz é cultivado em todos os estados brasileiros com climas tropicais. Nos 

primeiros anos da abertura do Cerrado o arroz foi a cultura pioneira e a área plantada com 

arroz de sequeiro atingiu o seu pico (cerca de 4,5 milhões de hectares) em 1988, depois 

diminui constantemente (FAO, 2004). 

Segundo a Portaria nº 269/88, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento o 

arroz é classificado em grupo e subgrupos, conforme apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1. Classificação do arroz segundo a Portaria nº269/88 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária  e Abastecimento. 

GRUPO SUBGRUPO 

Arroz em casca natural 

parboilizado 

 

Arroz beneficiado polido 

integral 

parboilizado 

parboilizado integral 
Fonte: Portaria nº 269/88 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento (Brasil). 
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Nas regiões brasileiras a maior forma de consumo do arroz é o arroz branco ou polido 

que é obtido a partir da brunição e polimento do grão integral. O arroz integral é pouco 

consumido, apesar de possuir mais nutrientes que o branco. E o arroz parboilizado, obtido por 

um processo hidrotérmico nos grãos antes das etapas de descasque e polimento, apenas cerca 

de 20% são consumidos no país (VIEIRA; RABELO, 2006). 

Atualmente a técnica para parboilização do arroz tem sido melhorada através de 

pesquisas científicas e atividades industriais, resultando em produtos com características de 

sabor, odor e coloração menos acentuados com propriedades sensoriais semelhantes ao 

sistema convencional de grãos brancos polidos (ELIAS et al., 2006).  

As etapas do beneficiamento do arroz estão ilustradas na Figura 1.  

 
Figura 1. Fluxograma do beneficiamento do arroz, incluindo os produtos e os subprodutos. 

Fonte: FERREIRA e YOKOYAMA (1999). 
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Após a colheita, o arroz é transportado para a indústria onde é limpo por meio de 

máquinas que usam ventiladores e peneiras. Em seguida, inicia-se o beneficiamento do grão 

em todas as etapas até a obtenção do produto final desejado (arroz integral ou polido). Após a 

retirada da casca do arroz, ocorrem a brunição e polimento, operações que tem por objetivo a 

remoção da película externa (farelo) que envolve o grão integral, originando o arroz branco 

polido. Os subprodutos resultantes do beneficiamento do grão de arroz são casca, grão 

quebrado e farelo (FERREIRA; YOKOYAMA, 1999).  

 

2.2 PARBOILIZAÇÃO DO ARROZ 

 

O arroz parboilizado teve origem na Índia antiga e ainda é bastante popular na região. 

Mais da metade da produção de arroz em casca, produzido na Índia e no Nepal e uma grande 

parte dele no Paquistão é parboilizado. Também é consumido amplamente em partes da 

África, especialmente na África Ocidental e também em outras partes da Ásia e nos países do 

Caribe. Estima-se que cerca de um quinto de arroz produzido no mundo é parboilizado (LUH; 

BARBER; BARBER, 1991a). 

A palavra parboilizado tem origem na adaptação do termo inglês parboiled, 

proveniente da aglutinação de partial + boiled, ou seja, “parcialmente fervido” (AMATO; 

CARVALHO; SILVEIRA, 2002.). 

Gariboldi 1972 define a parboilização como um processo que consiste em um 

tratamento térmico para o arroz debulhado, seguido pela secagem, para se obter um conteúdo 

de umidade voltado para um nível ótimo para o polimento e armazenamento. De acordo com 

Bhattacharya em Luh; Barber; Barber, 1991a, a parboilização nada mais é que encharcar o 

arroz em casca em água até saturá-lo, em seguida drenar o excesso de água e aquecer os grãos 

em vapor para gelatinizar o amido, por último o arroz é submetido à secagem.  

Alguns estudos relatam que deve haver um grande esforço para manter a uniformidade 

e criticidade do tempo, temperatura e pressão no processo de parboilização o que dá a 

impressão de ser uma técnica complicada. Na realidade isto não é verdade, pois os princípios 

básicos são simples e podem ser facilmente aprendidos, e uma vez aplicados há pouca 

possibilidade de erro e ou o produto se tornar irregular (LUH; BARBER; BARBER, 1991a).  

Um resumo dos processos básicos de parboilização do arroz, juntamente com outros 

dois produtos relacionados é mostrado na Figura 2. 
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Figura 2. Fluxograma das etapas de produção do arroz parboilizado, expandido e flocos de arroz. 

Fonte: Bhattacharya e Ali (1985) 

 

No Brasil a parboilização teve início em 1953, com a instalação de uma empresa no 

Rio Grande do Sul. O processo baseou-se em uma patente norte-americana, denominada 

Malek, dando origem à primeira marca conhecida: o Malekizado (AMATO; CARVALHO; 

SILVEIRA, 2002). 

De acordo com a Norma de Identidade, Qualidade, Embalagem e Apresentação do 

Arroz do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 1988 (BRASIL, 2009),  o 

processamento industrial de arroz parboilizado se define como sendo um processo 

hidrotérmico no qual o arroz em casca é imerso em água potável, a uma temperatura acima de 

58 °C, seguido de gelatinização parcial ou total do amido e secagem. 

Arroz em casca 

Encharcar em água quente (≤ 

70°C, cerca de 30% de 

umidade). 

Umedecer totalmente ou 

parcialmente (18-20% 

umidade) 

Drenar 

Cozinhar em vapor 

Cozinhar em vapor sob 

pressão 

Secar 

Beneficiar 

Arroz parboilizado sob 

pressão 

Cozimento por condução 

(c/ areia quente ou ar) 

Secar 

Beneficiar 

Arroz parboilizado 

convencional 

Secar 

Beneficiar 

Arroz parboilizado por 

calor seco 

Flocos 

de arroz 

Condução de calor (c/ 

areia quente ou ar) 

Arroz expandido 
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Alguns benefícios diretos têm sidos evidenciados como: aumento no desempenho 

industrial e resistência a quebras durante o processo e concentração de nutrientes orgânico, 

mineral e vitaminas, assim como a redução na porcentagem de casca, farelo e grãos quebrados 

(ELIAS et al., 2006)  

 

2.2.1 Encharcamento 

A primeira etapa para a parboilização convencional é hidratar os grãos o suficiente 

para permitir a posterior gelatinização do amido. Isto é possível por meio da imersão do arroz 

em casca em água. Uma vez que a hidratação é um processo de difusão, a taxa de hidratação 

aumenta com o aumento da temperatura. Por outro lado, se a temperatura estiver muito baixa, 

a hidratação é lenta e pode ocorrer ação bacteriana (LUH; BARBER; BARBER, 1991a). 

Mecham et al (1961) concluíram que um gradiente de umidade é reduzido a baixas 

temperaturas e sensível em altas temperaturas (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Teor de umidade do arroz em casca encharcado em diferentes temperaturas
a,b 

Temperatura 

encharcamento 

(°C) 

Tempo de 

encharcamento
c 

(horas)
 

 
Umidade 

(% wb) 

BS RC  BS RC 

Temperatura ambiente 60 52  28.3 28.9 

50 9.5 7.5  28.5 ... 

60 6.0 5.0  28.7 38.8 

70 4.0 2.8  30.7 35.0 

80 3.0 2.5  35.0 43.8 
a
Fonte: Battacharya e Subba Rao (1966a); Permissão da Sociedade Americana de Química. 

b
Duas variedades (BS e RC). 

c
Tempo mínimo de imersão necessário para hidratação no centro do grão de arroz (horas). 

 

Em banhos de imersão de 60 ºC ou menos, o teor de umidade de equilíbrio não 

ultrapassa 30%, no entanto este método pode ser muito lento. Por outro lado, em temperatura 

alta (banho de imersão acima dos 75 ºC), o gradiente de umidade criado é elevado e a 

umidade total no centro do grão é superior a 32%, causando divisão da casca e defeitos 

inerentes (LUH; BARBER; BARBER, 1991a). 

A meta é obter entre 30 a 32% de umidade no centro do grão, com o máximo de 

uniformidade e o mais rapidamente possível, para evitar a fermentação e os processos 

enzimáticos que podem influir desfavoravelmente no sabor, na cor e no odor do produto 

(AMATO; CARVALHO; SILVEIRA, 2002; AMATO; ELIAS, 2005). Portanto, o 

encharcamento deverá ser realizado com água potável e a quente. A água fria tem atuação 
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limitada sobre as pontes de hidrogênio, restringindo a absorção de água, além disso, o teor de 

umidade do arroz fica praticamente estabilizado, mesmo decorrendo algumas horas a mais, 

depois de atingir o topo de absorção. Em altas temperaturas, a água quente é responsável pelo 

rompimento das ligações de hidrogênio e a taxa de hidratação, após um período de latência 

inicial, aumenta exponencialmente (LUH; BARBER; BARBER, 1991a; AMATO; 

CARVALHO; SILVEIRA, 2002). 

 

2.2.2 Vaporização 

Quando grãos de amido são suspensos em água e a temperatura é aumentada 

gradualmente, nada acontece até se atingir uma determinada temperatura, mais exatamente 

um intervalo de temperatura, que é chamada temperatura de gelatinização. Nesta temperatura, 

específica para amidos de diferentes origens, as ligações de hidrogênio mais fracas entre as 

cadeias de amilose e de amilopectina são rompidas e os grãos de amido nessas regiões 

começam a intumescer e formar soluções consideravelmente viscosas (BOBBIO; BOBBIO, 

1995). 

A temperatura de gelatinização (TG) é uma propriedade do amido e determina o 

tempo necessário para o cozimento do arroz. Pode ser interpretada como uma medida da 

resistência do grânulo de amido ao cozimento (RABELO, 2003; FERREIRA; MÉNDEZ DEL 

VILLAR; ALMEIDA, 2005). 

A finalidade de “cozinhar” o arroz em casca é gelatinizar o amido. Se o grão foi 

adequadamente hidratado (umidade de aproximadamente 30%, uniformemente distribuído), o 

cozimento em vapor por 2 minutos em pressão atmosférica é suficiente para gelatinizá-lo 

(LUH; BARBER; BARBER, 1991a). 

Além disto, a operação unitária de gelatinização consegue soldar os grãos que 

estariam quebrados na operação de beneficiamento, quando são retirados a casca e o farelo, 

caso seguissem a rota do beneficiamento convencional para a obtenção do arroz branco. Sob o 

ponto de vista nutricional, a importância maior diz respeito à fixação dos nutrientes 

transferidos no encharcamento, como vitaminas e sais minerais solúveis em água. Já sob o 

ponto de vista tecnológico o grão de arroz parboilizado apresenta-se solto e macio, mesmo 

após ser resfriado e reaquecido. O mesmo calor que promove a gelatinização do amido 

consegue o efeito positivo de pasteurização, eliminando microrganismos e inativando enzimas 

(AMATO; CARVALHO; SILVEIRA, 2002). 
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A temperatura de aquecimento tem um efeito considerável na cor. Parte dos pigmentos 

contidos na casca e farelo é difundida para o interior do endosperma, além da absorção de 

açúcares redutores que reagem com aminoácidos (AMATO; ELIAS, 2005). 

 

2.2.3 Secagem e temperagem 

Após a etapa de vaporização ou gelatinização o arroz em casca contêm cerca de 35% 

de umidade. Para serem obtidos bons resultados o arroz deverá ser seco rapidamente para 

valores abaixo de 14% de umidade. A secagem exerce uma profunda influência sobre a 

qualidade do produto final, pois o conteúdo de umidade até um nível ótimo irá favorecer o 

beneficiamento e o subseqüente armazenamento, além de obter o máximo de rendimento em 

termos de grãos inteiros. Além destes, a secagem também influencia na textura e na cor do 

grão de arroz ((LUH; BARBER; BARBER, 1991a; AMATO; ELIAS, 2005). 

A inclusão da etapa de temperagem (armazenamento temporário a quente, segundo 

Amato e Elias, 2005) entre o encharcamento e aquecimento, leva o produto a características 

desejáveis em termos de índices de qualidade. O uso da temperagem reduz o tempo de 

aquecimento, como conseqüência há uma maior uniformidade de umidade no interior do grão. 

Para amostras sem temperagem, um maior tempo é requerido para se obter valores de índice 

de translucidez e força de ruptura aceitáveis. Entretanto, um tempo excessivo de aquecimento 

leva a menores valores de rendimento de grãos (BELLO; BAEZA; TOLABA, 2006). 

A temperagem também é realizada após a secagem, quando o arroz parboilizado é 

deixado em descanso durante certo tempo antes do beneficiamento. É essencial um período de 

temperagem por não menos de 48 horas, já que o produto necessita perder por completo o 

calor recebido durante o encharcamento, o tratamento por vapor e a secagem. A textura da 

cariopse necessita várias horas para consolidar-se perfeitamente e retomar à condição dura e 

translúcida bem como o conteúdo de umidade dentro do grão deve tornar-se uniforme no seu 

todo, já que as camadas exteriores estão mais secas que as interiores (AMATO; ELIAS, 

2005). 

 

2.2.4 Beneficiamento 

A operação de beneficiamento envolve o descascamento, o polimento, a separação de 

quebrados, a separação de grãos com defeitos, a recomposição para tipificação (Tipo 1, 2, 3, 

4, 5 e Abaixo do Padrão, com limites de grãos quebrados e com defeitos de acordo com a 

legislação, Portaria 269/88) e embalagem (AMATO; ELIAS, 2005). 
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O descascamento deve ser precedido por uma operação de limpeza para eliminar os 

grãos disformes cujas cascas foram abertas, e também os grumos formados por grãos que 

juntaram uns anos outros. Após o descascamento não há necessidade de peneirar o produto 

para extrair o embrião e os grãos ligeiramente quebrados (AMATO; ELIAS, 2005). 

O polimento é definido como uma operação que remove a camada do farelo. O 

Serviço de Inspeção Federal de Grãos classifica as amostras em quatro níveis diferentes, 

segundo o grau de polimento (DOM – Degree of Milling): bem polido, razoavelmente bem 

polido, levemente polido e não polido. A classificação é feita por comparação visual com 

amostras padrões que representam cada nível (REID; SIEBENMORGEN; 

MAUROMOUTAKOS, 1998). 

Na operação de armazenamento, se o tempo for aumentado, pode provocar o aumento 

de sérios defeitos, de origem metabólica geral, independentemente da operação de 

manipulação (ELIAS et al., 2006). 

 

2.3 FARELO DE ARROZ 

 

A obtenção do farelo consiste na retirada da camada externa do arroz integral para a 

produção do arroz polido. (HAMMOND, 1994). Segundo a ANVISA, na resolução RDC nº 

263, de 22 de setembro de 2005, farelos são os produtos resultantes do processamento de 

grãos de cereais e ou leguminosas, constituídos principalmente de casca e ou gérmen, 

podendo conter partes do endosperma (ANVISA, 2005). 

Em média 90% dos farelos de arroz são utilizados na fabricação de rações e somente 

uma pequena porcentagem é utilizada em cereais matinais, snacks, farinha para panificação e 

em uso doméstico (HAMMOND, 1994; HOFFPAUER, 2005; SLAVIN; LAMPE, 1992). 

No Brasil, o farelo de arroz possui baixo valor comercial, sendo utilizado para 

extração de óleo, como ingrediente da ração animal e como fertilizante orgânico. É também 

utilizado em multimisturas, tostado de forma caseira, sendo distribuído a famílias de baixa 

renda (SILVA; SANCHES; AMANTE, 2006). 

As características físicas e químicas do farelo de arroz dependem de fatores como, 

cultivar, tratamento do grão antes do beneficiamento, sistema de beneficiamento empregado e 

grau de polimento ao qual o grão foi submetido. De acordo com a origem, expressivas 

variações podem ser encontradas para a composição química do farelo de arroz. Vários 

estudos indicam quantidade significativa de proteínas, lipídios, fibra alimentar, minerais e 



22 
 

 

vitaminas (PESTANA; MENDONÇA; ZAMBIAZI, 2008; LUH; BARBER; BARBER, 

1991b).  

A avaliação de farelo de arroz oriundo dos EUA, Espanha, Itália, Japão, México, 

Nepal e Sri Lanka revelou teores de proteínas entre 11,5 a 17,2%; teores de lipídeos variando 

de 12,8 a 22,6%; fibra bruta de 6,2 a 14,4%; extrato não-nitrogenado entre 33,5 e 53,5%, e 

percentual de cinzas na faixa de 8,0 e 15,4% (PESTANA; MENDONÇA; ZAMBIAZI, 2008). 

A fibra alimentar presente pode propiciar ações benéficas ao organismo como 

diminuição do colesterol sanguíneo, proteção contra câncer, aumento do trânsito intestinal, 

intervenção no metabolismo de lipídios e carboidratos e na fisiologia do trato gastrointestinal. 

Além disto, as fibras assumem uma grande importância tecnológica devido a sua capacidade 

de absorção de água e óleo que podem ser utilizados em vários produtos industrializados 

(COLLI; SARDINHA; FILISETTI, 2005; FRANK et al., 2004). 

Comparado à maioria dos farelos de outros cereais, ele possui um alto conteúdo de 

cinzas, sendo o mineral mais abundante o fósforo, estando no farelo na forma de ácido fítico 

ou fosfato inorgânico. Além disto, contêm teores variáveis de amido devido à presença de 

endosperma resultante da quebra do grão durante o beneficiamento (CARVALHO; 

BASSINELLO, 2006; LUH; BARBER; BARBER, 1991b; SAUNDERS, 1990; LLOYD; 

SIEBENMORGEN; BEERS, 2000).  

O farelo de arroz fornece um teor quase parecido de proteína (10-15 %) em relação ao 

trigo e aveia, sendo esta proteína consideravelmente melhor que o milho. A digestibilidade da 

proteína do farelo de arroz é em torno de 70-75%. Quando se realiza a remoção das fibras e 

do ácido fítico pela extração por álcali diluído, a digestibilidade protéica alcança valores 

superiores a 90% (PESTANA; MENDONÇA; ZAMBIAZI, 2008; SUMANTHA et al., 2006) 

A grande vantagem deste farelo em relação a outros (trigo, aveia, cevada e centeio) é a 

ausência do glúten, podendo, portanto, ser utilizado por pessoas que são intolerantes a esta 

proteína (HAMMOND, 1994).  

Outras pesquisas revelaram que no farelo de arroz há um teor de fenólicos (2,51 – 

3,59mg/g) superior ao farelo de trigo. Os compostos fenólicos mostram alta atividade 

antioxidante.  Em adição os lipofenólicos tem mostrado um potencial fisiológico peculiar, 

incluindo propriedades antitumores, especificamente o câncer de mama, reduzindo os efeitos 

do colesterol e inflamações (LAI, et al., 2008). 

Em sua fração lipídica o farelo de arroz destaca-se como uma fonte de antioxidantes 

naturais, entre eles os precursores da vitamina E, tocoferóis e tocotrienóis, orizanóis e esteróis  

(CHIM; ZAMBIAZI; LEITÃO, 2006).  
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2.4 ANTIOXIDANTES 

 

Os lipídios desempenham um importante papel no que diz respeito à qualidade de 

certos produtos alimentares, particularmente em relação às propriedades organolépticas que os 

tornam desejáveis (flavor, cor, textura). Por outro lado, conferem valor nutritivo aos 

alimentos, constituindo uma fonte de energia, de ácidos graxos essenciais (ácidos linoleíco, 

linolênico e araquidónico) e de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) (SILVA; BORGES; 

FERREIRA, 1999). O farelo de arroz contém uma fração significativa de lipídios o que o 

torna uma fonte de ácidos graxos essenciais e vitaminas lipossolúveis, especificamente a 

vitamina E, mas por outro lado, é mais susceptível a oxidação lipídica. 

Devido a isto, os antioxidantes presentes no farelo de arroz agem promovendo a 

remoção ou inativação dos radicais livres através da doação de seus hidrogênios fenólicos a 

estas moléculas, interrompendo a propagação em cadeia, conforme demonstrado na Figura 3 

(MORETTO; FETT, 1998). 

ROO· + AH          ROOH + A· 

R· + AH          RH + A· 

Figura 3. Mecanismo de ação dos antioxidantes.  

Sendo, ROO· e R·: radicais livres; AH: antioxidante com um átomo de hidrogênio ativo; A·: radical 

inerte (não tem a capacidade de iniciar ou propagar as reações oxidativas). 

 

O expressivo conteúdo de tocoferóis e tocotrienóis, conhecidos por tocóis (família de 

isômeros com atividade de vitamina E) existente no farelo de arroz representam fator 

importante sob o ponto de vista de estabilidade oxidativa.  Os tocoferóis α, β, γ são os 

principais representantes da família dos tocóis no óleo do farelo de arroz e representa cerca de 

1.000 mg/kg de óleo (PESTANA, MENDONÇA; ZAMBIAZI, 2008).  

Os tocóis são um dos melhores antioxidantes naturais e são amplamente aplicados 

como meio para inibir a oxidação de óleos e gorduras comestíveis, prevenindo a oxidação dos 

ácidos graxos insaturados. Algumas pesquisas afirmam que a potência biológica dos 

tocoferóis, como vitamina E, decresce conforme a seqüência α, β, γ e δ e sua atividade como 

antioxidante aumenta nessa mesma seqüência (RAMALHO; JORGE, 2006). 

Entre os tocóis da vitamina E, o isômero predominante é o α-tocoferol, que em 

estudos, apresentou ser um antioxidante com redução do risco na formação de câncer e 

doenças coronárias e há relatos sobre a prevenção na doença de Alzheimer e alergias 

(IMSANGUAN et al., 2007).  
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Os orizanóis estão presentes no farelo de arroz em cerca de 3.000 mg/Kg e têm sido 

apontados como compostos com poder antioxidante, que alcançam elevado valor comercial 

em países como o Japão. Sua utilização tem sido ainda bastante restrita devido principalmente 

ao alto custo da fase de purificação das frações lipídicas em componentes específicos. A 

eficiência dos orizanóis em termos de atividade antioxidante ainda é pouco pesquisada, assim 

como sua ação em diferentes tipos de alimentos ricos em gordura (CHIM; ZAMBIAZI; 

LEITÃO, 2006). 

A estrutura química da maioria dos componentes do γ-orizanol, encontrados no óleo 

de farelo de arroz, é similar a do colesterol. Tal similaridade pode ser responsável pelo efeito 

de diminuição da absorção e síntese do colesterol, dos níveis do colesterol hepático e aumento 

da secreção fecal de ácidos biliares (ROGERS et al., 1993; ORTHOEFER, 1996; PATEL; 

NAIKSN, 2004). 

Apesar dos conteúdos elevados de antioxidantes no farelo de arroz, uma das principais 

causas de deterioração deste subproduto são as enzimas que desencadeiam o processo de 

rancificação. Logo, para tornar o farelo de arroz estável e adequado ao armazenamento e ao 

emprego como matéria-prima alimentícia deve-se inativar as enzimas, especificamente a 

lipase que é responsável pela degradação dos lipídeos neutros e pela elevação da acidez no 

farelo (PESTANA; MENDONÇA; ZAMBIAZI, 2008). 

 

2.5 AUTOXIDAÇÃO X DEGRADAÇÃO HIDROLÍTICA 

 

A oxidação lipídica é um fenômeno espontâneo e inevitável, com uma implicação 

direta no valor comercial dos alimentos. Sem a proteção natural, os alimentos ricos em 

lipídios sofrem, no decurso dos processos de transformação e armazenamento alterações do 

tipo oxidativo, as quais tem como principal conseqüência a modificação do flavor original e o 

aparecimento de odores e gostos característicos do ranço, tornando os alimentos impróprios 

para o consumo (SILVA; BORGES; FERREIRA, 1999; RAMALHO; JORGE, 2005).  

Além de afetar a qualidade nutricional, devido à degradação de vitaminas 

lipossolúveis e de ácidos graxos essenciais, também interfere na integridade e segurança dos 

alimentos, através da formação de compostos potencialmente tóxicos (Figura 4) (SILVA; 

BORGES; FERREIRA, 1999). 

Os fenômenos de oxidação dos lipídios dependem de reações extremamente 

complexas que estão relacionadas com o tipo de estrutura lipídica e o meio onde esta se 

encontra. O número e a natureza das insaturações, o tipo de interface entre os lipídios e o 
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oxigênio (fase lipídica contínua, dispersa ou em emulsão), a exposição à luz e ao calor e a 

presença de pró-oxidantes ou de antioxidantes. Todos estes são fatores determinantes para a 

estabilidade oxidativa dos lipídios (SILVA; BORGES; FERREIRA, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema geral da oxidação lipídica. 

Os dois mecanismos principais de oxidação dos lipídios são a rancidez hidrolítica e a 

rancidez oxidativa ou autoxidação que é, do ponto de vista da qualidade, a reação mais 

importante em óleos e gorduras (MORETTO; FETT, 1998).  

A rancidez hidrolítica enzimática refere-se à hidrólise dos óleos e gorduras com 

produção de ácidos graxos livres, devido a ação de enzimas lipolíticas. Estas enzimas atuam 

sobre os ácidos graxos poli-insaturados (ácidos linoléico, linolênico e etc.) catalisando a 

adição de oxigênio à cadeia hidrocarbonada poli-insaturada. O resultado é a formação de 

peróxidos e hidroperóxidos com duplas ligações conjugadas, os quais podem envolver-se em 

diferentes reações degradativas (MORETTO; FETT, 1998; SILVA; BORGES; FERREIRA, 

1999). 

A autoxidação é um processo dinâmico que evolui ao longo do tempo. Trata-se de um 

fenômeno puramente químico e bastante complexo, envolvendo radicais livres, ocorrendo em 
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Radicais livres Oxidação de 

pigmentos, 

vitaminas, 
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três etapas, esquematizadas na Figura 5. O processo se inicia com um átomo de carbono em 

posição alfa (relativo a uma dupla ligação) do grupo acila insaturado, à perda de um átomo de 

hidrogênio formando um radical livre, denominado de fase de indução (MORETTO; FETT, 

1998). 

 

1
a
 Etapa: Iniciação 

RH + O2 R· + ·OOH 

RH R· + ·H 

 

 
Catalizadores: 

- fontes externas de energia 

 - íons metálicos 

2
a
 Etapa Propagação 

R· + ROO·    ROO· 

ROO· + RH ROOH + R· 

 

 
Reação em cadeia: 

- alto consumo de oxigênio 

 - rápido aumento do índice de peróxido 

3
a 
Etapa Terminação 

R·  + R·        R – R 

ROO· + R·    ROOR 

ROO· + ROO· ROOR + ROO· 

   

 Inibidora da propagação 
Figura 5. Mecanismo do processo de autoxidação de lipídios. 

                Sendo, RH: representação de um ácido graxo; O2: oxigênio; ROO·, R·, HOO· e H·: radicais livres. 

               Fonte: Moretto e Fett (1998). 

 

O radical livre pode ter formas de ressonância estabilizadoras originando a formação 

de vários peróxidos. Esses peróxidos podem participar das reações de decomposição e 

formação de novos radicais livres (2
a 

etapa - fase de propagação). Quando os radicais livres 

reagem entre si, cessa a cadeia de autoxidação chegando a terceira etapa do mecanismo de 

autoxidação, chamada de fase terminal (MORETTO; FETT, 1998; SILVA; BORGES; 

FERREIRA, 1999). 

A fotoxidação é outro mecanismo de oxidação que envolve a adição direta de oxigênio 

em seu estado singlete, altamente reativo, à molécula lipídica (AZEREDO; BRITO; 

GARRUTI, 2004). É promovido essencialmente pela radiação ultravioleta formando 

hidroperóxidos diferentes e que por degradação posterior originam aldeídos, álcoois e 

hidrocarbonetos (RAMALHO; JORGE, 2006).  

Para evitar a autoxidação de produtos com alto teor de lipídios, como é o caso do 

farelo de arroz, há a necessidade de diminuir a incidência de todos os fatores que a favorecem, 

mantendo ao mínimo os níveis de temperatura e luz, evitando ao máximo o contato com o 

oxigênio e bloqueando a formação de radicais livres por meio de antioxidantes, os quais, em 
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pequenas quantidades interferem no processo de oxidação de lipídios (RAMALHO; JORGE, 

2006). 

Outras causas de deterioração do farelo de arroz são as enzimas, os microrganismos e 

os insetos. O farelo de arroz contém vários sistemas enzimáticos, dentre os quais se destaca a 

presença de enzimas α-amilase, β-amilase, catalase sendo as mais importantes as lipases, as 

lipoxigenases e as peroxidases (LUH; BARBER; BARBER, 1991a).  

As enzimas lipolíticas são ativadas na etapa de polimento do grão de arroz, as quais 

hidrolisam os triglicerídeos e aumentam a quantidade de ácidos graxos livres. Em 

conseqüência essas reações desencadeiam processos de rancidez oxidativa e hidrolítica que 

devem ser controlados para evitar a degradação do farelo de arroz e permitir sua utilização 

como matéria-prima para outros produtos, entre eles o óleo comestível. (MALEKIAN et al., 

2000; PAUCAR-MENACHO et al., 2007). 

Em estudos sobre a estabilidade do farelo de arroz utilizando arroz parboilizado 

obteve-se como resultado um farelo estável num período de quatro meses de armazenamento 

e sem necessidade de processo complementar para garantir sua qualidade, indicando que a 

parboilização pode ser suficiente para gerar farelo estabilizado. A temperatura empregada 

durante o processo hidrotérmico de parboilização é suficiente para inativar a enzima lipase, 

protegendo o farelo obtido por esse processo de hidrólise da fração lipídica pela ação 

enzimática (PESTANA; MENDONÇA; ZAMBIAZI, 2008; SILVA; SANCHES; AMANTE, 

2006). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Determinar o efeito do tempo de encharcamento e da temperatura da água de imersão 

sobre a peroxidação e degradação hidrolítica do farelo de arroz na parboilização, assim como 

quantificar seus antioxidantes (análogos da vitamina E), sendo eles os tocoferóis e 

tocotrienóis e gama-orizanol. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analisar a composição centesimal (umidade, cinzas, lipídios, proteínas e fibra bruta) do 

farelo de arroz cru e dos farelos parboilizados nas temperaturas de encharcamento de 60 e 70 

°C em cada um dos tempos de imersão de 2, 4, 6 e 8 horas. 

• Determinar o rendimento de inteiros para os grãos de arroz cru e parboilizados nas duas 

temperaturas de encharcamento em cada um dos tempos de imersão estudados. 

• Avaliar a estabilidade dos farelos determinando os índices de peróxido e ácidos graxos 

comparando as temperaturas de encharcamento e tempos de imersão utilizados no trabalho.  

• Determinar as características físicas de cor do farelo de arroz cru e dos farelos de arroz 

parboilizados nas temperaturas de encharcameno de 60 e 70 °C em cada um dos tempos de 

imersão de 2, 4, 6 e 8 horas. 

• Quantificar os antioxidantes (isômeros dos tocoferóis e tocotrienóis) e gama-orizanol 

presentes no farelo de arroz cru e parboilizados comparando-os quanto à temperatura de 

encharcamento de 60 e 70 °C em cada um dos tempos de imersão de 2, 4, 6 e 8 horas. 

• Avaliar  as correlações entre as variáveis das coordenadas de cromaticidade L*, a* e b*, 

índice de peróxido, ácidos graxos livres, isômeros α, δ e γ dos tocotrienóis, tocoferóis e γ-

orizanol. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo foi realizado no Laboratório de Grãos e Subprodutosde da Embrapa Arroz 

e Feijão, localizado na Fazenda Capivara, no município de Santo Antônio de Goiás-GO. 

 

4.1 MATERIAL 

 

A cultivar de arroz analisada neste experimento foi a BRS Sertaneja proveniente do 

cultivo de terras altas da safra 2008/2009 com seis meses de armazenamento.  

Para a realização das análises descritas a seguir, foi utilizado o farelo de arroz obtido a 

partir do beneficiamento do arroz bruto e de sua parboilização, dependendo dos tratamentos 

empregados.  

 

4.2 MÉTODO 

 

O processo de parboilização foi realizado de acordo com a metodologia proposto por 

Elias (1998) com adaptações, conforme Figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Etapas do processo de parboilização do arroz. 

 

Após o recebimento da matéria-prima foram pesados, em balança de marca Gehaka 

modelo BG 2000, 2 Kg de arroz em casca e em seguida acondicionados em sacos de tecido e 

identificados com a temperatura e o tempo de encharcamento a qual foi submetido cada 

amostra.  

Arroz em casca 

  

Encharcamento Tº de 60 e 70 ºC nos tempos 2, 4, 6 e 8 

horas 

Vaporização 
Autoclavagem por 10 min a 120 ºC e 1 

atm de pressão 

Secagem 
Em temperatura ambiente até a obtenção 

de 13% de umidade 

Cultivar BRS Sertaneja 
2 Kg de arroz em casca para 

obtenção do farelo de arroz 

cru 
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As amostras de grãos em casca foram colocados em banho-maria modelo Marconi MA 

470
®

, com circulação de água na proporção de água:arroz de 2:1(peso:peso) a uma 

temperatura de 60 ºC sendo retirado as amostras de 2 Kg a cada tempo de 2, 4, 6 e 8 horas de 

encharcamento. Posteriormente utilizou-se este mesmo procedimento para a temperatura de 

70 ºC. 

Na seqüência, cada alíquota de arroz foi vaporizado em autoclave vertical CS de 

marca Prismatec
®

, por 10 minutos a 120 ºC com 1 atm de pressão.  

Em seguida, as amostras de arroz parboilizado foram submetidas à secagem em 

temperatura ambiente com o auxílio de ventiladores. As amostras eram homogeinizadas e a 

umidade era determinada diariamente em medidor de umidade para grãos modelo PM-300 

Grainer II Kett
®

 com 100 g de amostra
 

até que em cada alíquota fosse atingido 

aproximadamente 13% de umidade.  

Cada amostra de arroz parboilizado e a amostra de arroz em casca cru (não foi 

parboilizado) foram acondicionadas em sacos de polietileno e armazenadas em câmara fria a 

18 ºC até o momento do beneficiamento.  

Para o beneficiamento, separou-se 100 g de arroz em casca de cada amostra, sendo o 

descascamento realizado no descascador de arroz de marca Satake Rice Machine previamente 

regulado para a cultivar BRS Sertaneja.  

O polimento dos grãos com grau de 90% foi realizado em moinho de marca Suzuki, 

com tempo de permanência das amostras descascadas no brunidor de aproximadamente 1 

min. Nesta etapa foi determinado a renda e rendimento de inteiros.  

Logo após o beneficiamento do arroz parboilizado o farelo era imediatamente 

colocado em sacos de polietileno e acondicionados em caixas térmicas com gelo para inibir 

e/ou retardar quaisquer tipo de reação de degradação. 

Por último, as amostras de farelo de arroz cru (FAC) e as amostras dos farelos de arroz 

parboilizados foram armazenados em freezer horizontal de marca Metalfrio a temperatura de 

–18 °C até o momento das análises laboratoriais. 

Procedeu-se esta técnica para a temperatura de 60 e 70 °C com três repetições cada. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA   

 

4.3.1 Caracterização físico-química do farelo de arroz   

O teor de umidade foi determinado em estufa a 105 °C, até peso constante, conforme 

método oficial n° 925.10 da AOAC International (1997). 
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O conteúdo de cinzas foi baseado na determinação da perda de peso do material 

submetido à carbonização total da matéria orgânica em forno mulfla a 550 ºC, como descrito 

no método oficial n° 923.03 da AOAC International (1997). 

A proteína bruta foi quantificada pelo método de microKjeldahl, de acordo com a 

metodologia oficial n° 960.52 da AOAC International (1997), utilizando o fator de 5,95 para 

converter o teor de nitrogênio em proteína (ALENCAR; ALVARENGA, 1991; LUH; 

BARBER; BARBER,1991b; SAUNDERS, 1990b). 

Para determinação de lipídios ou extrato etéreo foi utilizou-se o método de extração 

direta em Soxhlet, conforme metodologia oficial n° 920.39 da AOAC International (1997). O 

método consiste no tratamento sucessivo e intermitente da amostra imersa em um solvente 

puro (éter de petróleo), seguido de determinação gravimética. (BRUM et al., 2009). 

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 o método oficial da AOAC International (1980). 

 

4.3.2 Determinação do rendimento de grãos de inteiros 

O grão de arroz parboilizado foi beneficiado e após a etapa de polimento foi  efetuado 

o cálculo para rendimento de inteiros. O rendimento foi obtido por meio da porcentagem de 

grãos inteiros, que é determinada pelo peso dos grãos inteiros após a etapa de polimento 

(FITZGERALD, 2000). 

                             

4.3.3 Determinação de índice de peróxido 

O índice de peróxido (IP) foi determinado de acordo com a metodologia da AOAC Cd 

8b – 90 (1997) com modificações, esta análise consiste na quantificação de substâncias que 

geralmente são assumidas como peróxidos ou outros produtos similiares da oxidação lipídica. 

No entanto, para proceder a análise de IP foi necessário, primeiramente, extrair o óleo 

de farelo de arroz a frio, pelo método Bligh e Dyer (1959) utilizando metanol, clorofórmio e 

água na proporção de 2:2:1,8. Os lipídios contidos na alíquota foram estimados 

gravimetricamente. 

Aos lipídios extraídos, foram adicionados ácido acético e isoctano na proporção de 

3:2, solução saturada de iodeto de potássio, água destilada e solução indicadora de amido. A 

mistura foi titulada com tiossulfato de sódio até atingir o ponto de viragem (amarelo claro). 

Procedeu-se uma titulação do branco 
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A concentração de peróxidos em mEq Kg
-1

 de óleo é calculado utilizando a equação 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Determinação da rancidez hidrolítica 

A rancidez hidrolítica (RH) foi determinada de acordo com a metodologia descrita por 

Goffman e Bergman (2003) com modificações.  

Pesou-se 100 mg de farelo de arroz em tubo de polipropileno e adicionou-se 3 mL de 

isoctano. Os tubos foram agitados em vórtex Ika Works do Brasil, modelo Minishaker MS1 

por 3 min a 1400 rpm, em seguida as amostras foram centrifugadas em centrífuga Eppendorf  

5804R por 5 min a 4000 rpm.  

Após centrifugação, 2 mL do sobrenadante foram retirados e adicionados a novo tubo 

contendo 1 mL do reagente de cor (3% v v
-1

 de solução de piridina em 5% p v
-1

 de solução de 

acetato cúprico), em seguida a solução foi agitada novamente em vórtex por 1 - 2 seg a 1400 

rpm. 

Uma alíquota da fase isoctano foi retirada para leitura em absorbância a 715 nm em 

espectrofotômetro de marca FEMTO 700 Plus, calibrado com alíquota de isoctano em acetato 

cúprico. 

 A RH foi expressa de acordo com a quantidade de ácidos graxos livres em miligramas 

de ácido caprílico por 100 mg de farelo de arroz, com base em curva-padrão de ácido 

caprílico construída segundo Kwon e Rhee (1986). 

 

4.3.5 Parâmetros instrumentais de cor 

Os parâmetros instrumentais de cor foram determinados por meio de espectrofotômetro 

de reflectância difusa, HunterLab modelo ColorQuest XE, com sensor óptico geométrico de 

esfera.  

Inicialmente o aparelho foi calibrado, determinando a leitura por reflexão e utilizando-

se ângulo de observação de 10º, iluminante principal D65 e reflexão especular excluída 

(RSEN).  

Índice de Peróxido (mEq Kg
-1

 de óleo) = (A – B) * N * Fc * 1000 ,onde 

                                                peso da amostra (g) 

 

A = volume de tiossulfato gasto na titulação da amostra (mL) 

B = volume de tiossulfato gasto na titulação do branco (mL) 

N = normalidade da solução de tiossulfato de sódio 

Fc = fator de correção  
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No sistema Hunter de CRO, corrigido pela CIELab, os valores L* (luminosidade) 

variam entre zero (preto) e 100 (branco), os valores a* e b* (coordenadas de cromaticidade) 

flutuam de –60 (verde) até +60 (vermelho), e –60 (azul) até +60 (amarelo).  

As amostras de farelos foram transferidas para cubetas de quartzo, onde foram 

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

posições diferentes de cada amostra conforme indicação do manual do equipamento 

(HUNTERLAB, 1998).  

 

4.3.6 Determinação de antioxidantes 

As determinações dos homólogos da vitamina E (α, δ e γ- tocotrienóis, α, δ e γ- 

tocoferóis) e de gama-oryzanol foram realizadas segundo o protocolo descrito por Chen e 

Bergman (2005) e Roher e Siebenmorgen (2004), respectivamente. 

Para extração dos antioxidantes e homólogos da vitamina E foram misturados 50 mg 

do farelo de arroz em 1mL de metanol, que foram agitados em vórtex Ika Works do Brasil, 

modelo Minishaker MS1 por 1 min a 1400 rpm. A seguir, as amostras foram centrifugados a 

900 rpm por 10 min em centrífuga  Eppendorf 5417R. O sobrenadante foi retirado, e o resíduo 

extraído mais duas vezes. Todo o material coletado passou por um filtro de 0,45 µm e foi 

analisado em cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC).  

Uma coluna C18 (25 cm, 5µm) de marca Shimadzu, modelo Shim-pac em interface 

com detectores de fotodiodo e de fluorescência (Shimadzu RF 10 AXL) em série foi utilizado 

no HPLC (Shimadzu LC 20 AT), sendo seguido o protocolo de Chen e Bergman (2005).    

Neste método, a fase móvel inicial foi 35:45:10:10 de acetonitrila, metanol, isopropil e 

ácido acético aquoso (1%), respectivamente. As formas de tocotrienóis e tocoferóis foram 

determinadas por excitação e emissão nos comprimentos de onda de 298 e 328 nm, 

respectivamente, e gama-oryzanol no detector UV/VIS a 325 nm. 

A quantificação dos tocotrienóis e tocoferóis foi realizada a partir de padrões 

adquiridos das empresas Merck e Sigma, respectivamente.  

 

 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados médios das análises físicas e químicas foram submetidos à análise 

estatística com o uso do comando Proc GLM do SAS (1997), sendo as fontes de variação, as 

temperaturas, os tempos de encharcamento, as repetições e interação. As médias foram 
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comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade e estudos de regressão foram 

realizados envolvendo os tempos de encharcamento e interações com as temperaturas do 

banho. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA 

 

5.1.1 Caracterização físico-química do farelo de arroz 

As médias da composição físico-química do farelo de arroz cru (FAC) e 

parboilizados nas temperaturas e tempos estudados podem ser visualizados na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Médias dos componentes fisíco-químicos no farelo de arroz parboilizado nas              

temperaturas de encharcamento de 60 e 70 °C nos tempos de imersão de 2, 4, 6 e 

8 horas.  

Componentes
1 

 
FAC 2 4 6 8 

média 

(T)
3 

Umidade (g 100 g
-1

)
2 

60 °C 8,96 8,61 7,19 8,01 7,32 8,00
 

70 °C 8,96 7,24 7,27 6,09 7,47 7,39
 

média (t)
3 

8,96
a 

7,92
ab 

7,23
b 

7,05
b 

7,39
b 

 

Cinzas (g 100 g
-1

)
 

60 °C 6,43
Ab

 7,37
Aa

 6,97
Aa

 6,55
Ab

 6,21
Ab

 6,71
 

70 °C 6,43
Aabc 

6,80
Ba

 6,47
Bab

 6,15
Bbc

 6,05
Ac

 6,38
 

média (t)
3
 6,43

 
7,08

 
6,72

 
6,35

 
6,13

 

 

Lipídios (g 100 g
-1

)
 

60 °C 17,22
Ab

 25,27
Aa

 24,36
Ba

 27,73
Aa

 25,43
Aa

 24,00
 

70 °C 17,22
Ab

 26,05
Aa

 26,01
Aa

 24,95
Aa

 24,60
Aa

 23,77
 

média (t)
3
 17,22

 
25,66

 
25,19

 
26,34

 
25,01

 

 

Proteínas (g 100 g
-1

)
 

60 °C 16,77 19,19 19,56 19,92 19,99 19,09 

70 °C 16,77 19,21 19,91 19,53 19,99 19,09 

média (t)
3
 16,77

c 
19,20

b 
19,74

ab 
19,73

ab 
19,99

a  

Fibra Bruta (g 100 g
-1

)
 

60 °C 12,84
Ab

 19,91
Aab

 25,46
Aa

 26,37
Aa

 25,81
Aa

 22,08
 

70 °C 12,84
Ac

 25,03
Aa

 24,03
Aab

 24,04
Aab

 19,01
Bb

 20,99
 

média (t)
3
 12,84

 
22,47

 
24,76

 
25,20

 
22,41

 

 
1
As médias de umidade foram calculas em base úmida, enquanto as demais em base seca. 

2
Letras minúsculas iguais na mesma linha e letras maiúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si a 5% 

de probabilidade de erro pelo Teste de Tukey. 
3
Letra t refere-se ao tempo (horas) e T a temperatura (°C). 

 

As médias do teor de umidade nos tempos de imersão estudados variaram de 7,05 a 

8,96 g 100g
-1

. O farelo de arroz cru (FAC) diferiu significativamente (P  ≤  0,05) dos tempos 

4, 6 e 8 horas de encharcamento. Esta diferença pode ter ocorrido porque o farelo oriundo do 



36 
 

 

beneficiamento do arroz cru não foi parboilizado, ou seja não passou pelas etapas de imersão 

em água e secagem, onde o teor de umidade do grão de arroz em casca deve ser reduzido a 

aproximadamente 13% para em seguida proceder o beneficiamento do grão.  

Para o teor de umidade de 7,92 g 100g
-1

 que corresponde ao tempo de encharcamento 

de 2 horas não houve diferença significativa (P > 0,05) entre o FAC e os tempos de 2, 4, 6 e 8 

horas de imersão em água. 

De acordo com a literatura os valores observados neste estudo estão próximos aos 

teores determinados por  Saunders (1990a,b), que encontrou de 8,0 a 12,0 g 100 g
-1

 para o 

farelo de arroz cru e 7,0 a 9,0 g 100 g
-1

 para o farelo de arroz parboilizado; por Silva, Sanches 

e Amante (2006), os valores encontrados foram de 7,96 g 100 g
-1

 e 9,96 g 100 g
-1

, para o 

farelo de arroz cru e parboilizado, respectivamente; e por Amissah et al. (2003) que estudou 

dezesseis variedades de farelo de arroz cru encontrando teores de umidade variando de 7,1 a 

13,0 g 100 g
-1

. 

      Lacerda et al. (2010) ao estudarem a estabilidade e qualidade do farelo de arroz 

cru, parboilizado e extrusado, encontraram valores de umidade de 5,58 g 100g
-1 

para o farelo 

de arroz cru e 5,65 g 100g
-1

, para o farelo de arroz parboilizado, estes valores estão bem 

abaixo do encontrado neste trabalho. 

As características físicas e químicas do farelo de arroz dependem de fatores como 

cultivar, tratamento do grão antes do beneficiamento, sistema de beneficiamento empregado e 

grau de polimento ao qual o grão foi submetido (PESTANA, MENDONÇA, ZAMBIAZI, 

2008). Estes fatores podem justificar as diferenças encontradas nos teores de umidade relatado 

na literatura com os observados neste trabalho. Outros fatores são os conteúdos variáveis de 

umidade no grão do arroz em casca antes do beneficiamento (AMISSAH et al., 2003), assim 

como das condições ambientais quando estes grãos foram adquiridos e beneficiados.  

Para o teor de cinzas observou-se interação entre Tempo e Temperatura, sendo que o 

valores diminuem com o aumento da temperatura do banho de imersão (70 ºC) e com um 

maior tempo de  encharcamento. A equação que melhor representa a regressão a 60 ºC foi 

y=6,59 + 0,31t -0,05t
2 

com R
2
=0,72 e para 70 ºC, y = -0,02t

2
 +0,06t +6,53 com R

2
=0,70. 

Feddern, Furlong e Soares (2007) encontraram em farelo de arroz cru, 10,5 g 100 g
-1 

de cinzas e Amissah et al. (2003) encontraram variação entre 8,47 a 22,18 g 100 g
-1

 de cinzas 

em dezesseis variedades de farelo de arroz cru, resultados superiores ao verificado neste 

trabalho para todos os farelos analisados. De acordo com estudos realizados por Ferreira e 

Yokoyama (1999), durante o processo de parboilização do arroz alguns minerais migram da 
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casca para o endosperma, aumentando, consequentemente, o teor de minerais no grão de arroz 

parboilizado e diminuindo as quantidades presentes na casca e no farelo.  

No entanto, neste trabalho verificou-se que nos tempos de encharcamento de 2 e 4 

horas houve um aumento no teor de cinzas, porém a amplitude das diferenças entre o maior e 

o menor valor observado é pequena. Possivelmente pode ter ocorrido uma contaminação do 

grão de arroz no farelo durante o processo de brunição/polimento do grão. Esta afirmativa 

pode ser justificada  com o trabalho apresentado por Abdul-Hamid  et al. (2007), que em seu 

estudo realizado em amostras de farelo de arroz cru com diferentes graus de beneficiamento, 

concluíram que as frações obtidas continham teores significativamente diferentes de 

nutrientes. Portanto, o grau de processamento do arroz contribui de forma significativa na 

composição nutricional do farelo de arroz, além de fatores associados à variedade genética, 

condições ambientais e à própria constituição do grão (CARVALHO, BASSINELLO, 2006; 

LUH; BARBER; BARBER, 1991; SAUNDERS,1990a; LLOYD; SIEBENMORGEN; 

BEERS, 2000). 

Para o teor de lipídios observou-se interação entre os Tempos e Temperaturas 

estudadas, sendo expressas pelas equações de regressão, y= -0,29t
2 

+3,29t +17,88 com  

R
2
=0,83 e y = -0,35t

2
 +3,45t +18,27 com R

2
=0,81, nas temperaturas de 60 e 70 ºC, 

respectivamente. 

  O teor de lipídios no farelo de arroz parboilizado (25,55 g 100 g
-1

), nos tempos de 

encharcamento estudados foi significativamente (P  ≤  0,05) maior que o farelo de arroz no 

tempo zero (17,22 g 100 g
-1

). Segundo Pestana, Mendonça e Zambiazi (2008) o farelo de 

arroz cru pode apresentar teores de lipídios de 12,8 a 22,6 g 100 g
-1

, dependendo do grau de 

polimento, valores que incluem aos encontrados neste trabalho. Outros autores como Feddern, 

Furlong e Soares (2007), encontraram valor de 20,10 g 100 g
-1

 para o farelo de arroz cru, e 

Delahaye, Jiménes e Pérez (2005), tiveram como resultado 18,0 g 100 g
-1 

para o farelo de 

arroz submetido à secagem e por Amissah et al. (2003) que, utilizando a metodologia de 

Soxhlet, encontraram conteúdo de lipídios em farelo de arroz cru entre 13,3 e 19,8 g 100 g
-1

. 

Na literatura há uma grande diferença em relação ao conteúdo de lipídios no farelo de 

arroz. Sabe-se que as condições de parboilização e beneficiamento do grão podem afetar a 

composição nutricional do farelo. (LUH; BARBER; BARBER, 1991; SAUNDERS, 1990b).  

Além disto, conforme Saunders (1990b), o menor conteúdo de amido no farelo de arroz 

parboilizado contribui para a maior proporção de outros nutrientes neste farelo. Possivelmente 

esta seja a explicação para as diferentes curvas observadas nas temperaturas de 60 e 70°C. De 

acordo com Miah et al., (2002), a taxa de absorção de água durante o encharcamento é 
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dependente da temperatura do banho, e desta forma, possivelmente nos primeiros tempos do 

encharcamento a 70°C, o arroz absorveu mais água, permitindo uma melhor gelatinização das 

camadas externas do endosperma do arroz, tornando o endosperma mais rígido no 

beneficiamento, perdendo menos amido para o farelo de arroz.  

Não foi verificado efeito de temperatura para o teor de proteína e tampouco interação. 

Apenas observou-se que o conteúdo de proteína no farelo de arroz parboilizado, independente 

do tempo de encharcamento, foi significativamente maior comparado ao do farelo cru (19,09 

vs 16,77 g 100 g
-1

). Saunders (1990b) encontrou teores de proteína variando de 12,0 a 16,0 g 

100 g
-1

 para o farelo de arroz cru e de 17,0 a 20,0 g 100 g
-1

 para o farelo de arroz 

parboilizado. Feddern, Furlong e Soares (2007) encontraram no farelo de arroz cru 12,5 g 100 

g
-1

, e Silva, Sanches e Amante (2006) encontraram 13,62 g 100 g
-1

 no farelo de arroz cru e 

12,72 g 100 g
-1

 no farelo de arroz parboilizado. 

Para fibra bruta, observou-se interação entre Tempo e Temperatura, representada pelas 

equações y= -0,36t
2 

+4,46t +12,75 com R
2
=0,92 quando encharcado a 60 ºC e a 70 ºC, sendo 

y = -0,60t
2
 +5,34t +13,94 com R

2
=0,84. Com relação às médias da análise de fibra bruta 

(Tabela 3) o menor valor encontrado foi no farelo de arroz cru (12,84 g 100 g
-1

) enquanto que 

a média dos tempos de encharcamento de 2, 4, 6 e 8 horas foi de 23,71 g 100 g
-1

, com médias 

superiores quando o encharcamento foi realizado em banho a 60°C. A fibra bruta é a porção 

do alimento indigerível no organismo humano, mas pode contribuir para o bom 

funcionamento da fisiologia do trato gastrointestinal, além de assegurar uma absorção mais 

lenta dos nutrientes e promover a sensação de saciedade (DUTRA, MARCHINI, 1998). 

 

5.1.2 Rendimento industrial 

Os resultados dos rendimentos de grãos inteiros nas temperaturas e tempos de 

encharcamento estudados estão apresentados na Tabela 4, onde não foi observada interação, 

mas apresentou respostas isoladas ao Tempo e á Temperatura de encharcamento.   

 

Tabela 4. Médias do rendimento de grãos inteiros (%)  após o beneficiamento do arroz cru 

(AC) e grãos parboilizados nas temperaturas de 60 e 70 °C nos tempos de 

encharcamento de 2, 4, 6 e 8 horas.  

 
AC 2 4 6 8 média (T)

1 

60 °C1 56,29 66,36 72,08 71,78 70,40 69,10
A 

70 °C 56,29 70,12 73,30 73,61 72,10 67,38
B 

média (t)
1 

56,29
c 

68,24
b 

72,73
a 

72,70
a 

71,25
a 
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1
Letras minúsculas iguais na mesma linha e letras maiúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si a 5% 

de probabilidade de erro pelo Teste de Tukey. 

 

Observou-se que o grão de arroz que não foi parboilizado apresentou rendimento de 

grãos inteiros de 56%, enquanto que a média dos rendimentos dos grãos parboilizados nos 

tempos de encharcamento de 4, 6 e 8 horas foram próximos a 72%, não diferindo 

significativamente entre estes tempos (P > 0,05), representado pela equação y = 56,89 + 

6,20*t - 0,56*t
2
. Para o grão parboilizado num tempo de encharcamento de apenas 2 horas o 

rendimento de inteiros foi significativamente (P  ≤  0,05) maior comparado ao grão não 

parboilizado e menor com relação aos grãos encharcados nos tempos de 4, 6, e 8 horas.  

O aumento no rendimento de inteiros no grão de arroz parboilizado pode ser explicado 

pelas alterações físico-químicas que ocorrem no processo de parboilização, que está 

diretamente ligado ao aumento de umidade do grão e à elevação da temperatura do banho de 

encharcamento (GUTKOSKI; ELIAS, 1992), o que favorece a gelatinização do amido dos 

grãos. 

Segundo, Miah et al., (2002) a temperatura da água exerce um papel fundamental na 

gelatinização do amido por favorecer a penetração desta nos grânulos de amido. Com 

umidade adequada, a gelatinização que ocorre na vaporização do arroz solda as fissuras dos 

grãos, aumentando o rendimento de grãos inteiros. Outros pesquisadores como Amato, 

Carvalho e Silveira (2002), também explicam que a gelatinização do amido, que acontece no 

processo de parboilizaçã do arroz, tem a capacidade de “soldar” as fissuras dos grãos, que 

possivelmente se quebrariam nas etapas subsequentes do beneficiamento para obtenção do 

arroz branco. Por outro lado, o excesso de umidade absorvida, favorecida pela maior 

temperatura do banho,  pode gerar perdas na parboilização por aumentar a quantidade de 

grãos defeituosos (MIAH et al., 2002), o que pode explicar o menor rendimento do tratamento 

a 70°C.  

Garcia (2009), em seu estudo sobre o efeito de diferentes cultivares no rendimento de 

grão inteiros, encontrou valores de 62,09% para grãos de arroz cru e 75,41% para grãos de 

arroz parboilizado, utilizando a mesma cultivar estudada neste trabalho (BRS Sertaneja). 

Outros fatores importantes relacionados ao aumento do rendimento de grão inteiros são as 

características próprias do grão de cada cultivar, o grau de polimento do qual é submetido o 

grão, as condições de secagem  e o tempo de armazenamento. Um controle inadequado em 

alguma dessas etapas pode resultar em fissuras, que irão reduzir o rendimento de grãos 

inteiros (BHATTACHARYA, 1980; SHIMIZU et al., 2008). 
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5.1.3 Rancidez hidrolítica 

Os resultados médios de ácidos graxos livres, resultantes da rancidez hidrolítica, do 

FAC e os farelos parboilizados nas temperatura de 60 e 70 °C nos tempos de encharcamento 

de 2, 4, 6 e 8 horas estão apresentados na Tabela 5. 

Não foi observada interação entre os tratamentos, tampouco efeito da Temperatura na 

análise de ácidos graxos livres (AGL). Verificou-se efeito de Tempo, onde somente o tempo 

zero diferiu significativamente (P ≤ 0,05) dos demais tempos. Apesar da diferença estatística, 

a pequena magnitude (1,26 vs 1,67 mg Eq Ácido Caprílico/100mg) pode ser interpretada 

como o desenvolvimento de AGL entre período do processamento da amostra e a sua análise. 

Os valores médios de AGL encontrados no decorrer dos tempos de parboilização (2, 4, 6 e 8 

horas) não diferiram significativamente entre si, concluindo-se assim, que o farelo de arroz foi 

estabilizado pela ação do tratamento térmico utilizado no processo de parboilização. 

  

Tabela 5. Valores médios de ácidos graxos livres (mg de ácido caprílico 100 mg
-1

)
 
no FAC e 

nos farelos de arroz parboilizado nas temperatura de 60 e 70 °C nos tempos de 

encharcamento de 2, 4, 6 e 8 horas. 

 
FAC 2 4 6 8 média (T)

1 

60 °C 1,26 1,67 1,90 1,68 1,59 1,62
 

70 °C 1,26 1,53 1,61 1,61 1,76 1,55
 

média (t)
1 

1,26
b 

1,60
a 

1,76
a 

1,64
a 

1,68
a 

 
1
Letras minúsculas iguais na mesma linha não diferem entre si a 5% de probabilidade de erro pelo Teste de 

Tukey. 

 

Paucar-Menacho et al., (2007) estudaram o óleo bruto de farelo de arroz parboilizado a 

uma temperatura de 60 °C, por 6 horas, e encontraram 1,5% de ácidos graxos livres, valor 

próximo ao que foi encontrado neste trabalho. De acordo com a metodologia utilizada por 

estes pesquisadores, o farelo de arroz parboilizado foi submetido ao processo de extração do 

óleo logo após a sua parboilização, de maneira similar ao presente trrabalho. Para os autores, 

o procedimento permiteu uma inativação eficiente das lipases que atuam sobre o farelo de 

arroz. 

Outros autores avaliaram o farelo de arroz parboilizado ou não sobre a concentração 

de AGL durante o armazenamento. De acordo com Lacerda (2008), o farelo de arroz 

parboilizado aumenta os teores AGL durante o período de armazenamento em uma variação 

muito pequena (1,19 a 1,53 mg de ácido caprílico por 100 mg
-1

), enquanto que no farelo de 
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arroz cru esta variação é maior (1,32 a 2,67 mg de ácido caprílico por 100 mg
-1

), em um 

periodo de armazenamento de 180 dias a temperatura ambiente. Isto indica que o processo de 

parboilização, assim como outros tipos de tratamento térmico, podem estabilizar o farelo de 

arroz tornando-o menos suceptível a oxidação hidrolítica. 

 

5.1.4 Índice de peróxido 

 Observou-se interação entre Tempo e Temperatura para ìndice de peróxidos (IP), com 

médias apresentadas na Tabela 6. O menor índice de peróxido observado foi no farelo de 

arroz cru, tanto a 60 como a 70°C, com média de 15,94 mEq Kg
-1

, diferindo 

significativamente (P ≤ 0,05) dos demais tempos. A parir do Tempo 2 até o Tempo 8, as 

médias de IP foram menores no arroz encharcado a 60°C que a 70°C.  

 

Tabela 6. Média do conteúdo de peróxidos (mEq Kg
-1

) nos óleos de FAC e óleos de farelo de 

arroz parboilizado nas temperaturas de 60 e 70 °C nos tempos de encharmamento 

do farelo de 2, 4, 6 e 8 horas. 

  FAC 2 4 6 8 média (T)
1 

60 °C 15,94
Ad

 19,84
Bcd

 24,12
Bbc

 29,77
Aab

 35,89
Aa

 25,11
 

70 °C 15,94
Ab

 36,52
Aa

 38,73
Aa

 44,12
Aa

 43,80
Aa

 35,83
 

média (t)
1 

15,94
 

28,18
 

31,43
 

36,94
 

39,85
 

  
1
Letras minúsculas iguais na mesma linha e letras maiúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si a 5% 

de probabilidade de erro pelo Teste de Tukey. 

 

A Figura 7 ilustra de forma gráfica a interação entre Tempo e Temperatura com 

maiores valores em cada tempo e resposta quadrática ao tempo de imersão no encharcamento 

a 70°C (IP=17,64+8,69*t-0,69*t
2
), e resposta linear ao tempo de imersão no tratamento a 

60°C (IP=15,15+2,49*t).  

De acordo com estes dados é possível inferir que a parboilização contribuiu para o 

aumento de peróxidos no farelo de arroz devido a estímulos á autoxidação,  pois de acordo 

com Silva, Borges e Ferreira (1999), o processo de oxidação lipídica é acelerado de acordo 

com a temperatura, assim como a presença do oxigênio, água e metais.  

A legislação brasileira estima como tolerável, no máximo10 mEq Kg
-1

 de peróxido em 

óleo de arroz refinado. (BRASIL, 1999). Neste estudo, o óleo extraído do farelo de arroz, por 

método a frio (Bligh e Dyer, 1959), não passou por processo de refino, sendo considerado 

como um óleo bruto, logo seus valores de índice de peróxido são superiores ao permitido pela 

legislação. 
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Figura 7. Índice de peróxido (mEq Kg
-1

) no farelo de arroz parboilizado em relação ao tempo 

de encharcamento e temperatura do banho. 

 

Os resultados encontrados nas análises de AGL e IP mostraram que o calor aplicado 

ao processo da parboilização inibe a atividade das enzimas responsáveis pela degradação 

hidrolítica dos lipídios, porém, tanto a Temperatura quanto o Tempo aumentam a geração de 

peróxidos, indicando que estes estimulam a rota da autoxidação.  Assim sendo, uma das 

implicações destes resultados, é que dificilmente seria possível obter um azeite de arroz 

virgem a partir do farelo parboilizado, pois haveria maior concentração de peróxidos, muito 

embora, com baixa concentração de AGL. Por outro lado, é possível utilizar o farelo de arroz 

parboilizado na elaboração de óleo comestível, apesar de haver um custo maior para a retirada 

dos peróxidos no processo de clareamento e refino do óleo de arroz.  

 

5.1.5 Parâmetros instrumentais de cor 

Houve interação entre Tempo e Temperatura para todos os parâmetros instrumentais 

de cor (luminosidade, coordenada de cromaticidade a* e b*), apesar da pequena de magnitude 

entre as médias observadas nestes parâmetros para as Temperaturas e Tempos de tratamentos 

utilizados no experimento. 

O gráfico com as regressões e respectivas equações para croma L*, estão apresentados 

na Figura 8, com médias representadas na Tabela 7. 
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Figura 8. Representação gráfica da interação Tempo e Temperatura de encharcamento para 

Croma L* do farelo de arroz parboilizado 

 

Comparado aos tempos de encharcamento de 2, 4, 6 e 8 horas o farelo de arroz cru 

obteve uma média de croma L* significativamente maior (P ≤ 0,05), apresentando, neste caso 

uma tonalidade mais clara. 

 

Tabela 7. Valores médios da luminosidade (L*) no FAC e nos farelos de arroz parboilizado 

nas temperaturas de 60 e 70 °C nos tempos de encharcamento de 2, 4, 6 e 8 horas. 

Parâmetros de cor
1 

 
FAC 2 4 6 8 

média 

(T)
 

L*
 

60 °C 70,64
Aa

 65,49
Ab

 64,19
Bc

 64,90
Ab

 64,63
Abc

 65,97
 

70 °C 70,64
Aa

 65,03
Bb

 64,54
Ab

 64,59
Ab

 64,49
Ab

 65,86
 

média(t)
 

70,64
 

65,26
 

64,37
 

64,74
 

64,56
 

 
1
Letras minúsculas iguais na mesma linha e letras maiúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si a 5% 

de probabilidade de erro pelo Teste de Tukey. 

 

O tratamento hidrotérmico utilizado tornou o farelo de arroz mais escuro (menor L*) 

com o tempo de encharcamento, sendo este escurecimento mais intenso quanto mais alta a 

temperatura do banho de imersão, muito embora os resultados tenham apresentado médias de 

valores próximos.  

Garcia (2010) em seu estudo sobre a influência do tempo de torra por microondas em 

três diferentes cultivares de farelo de arroz, encontrou para BRS Sertaneja, L* de 68,66 e 61, 

24 para farelos de arroz cru e torrados num tempo de 6 min, respectivamente. Conforme 

aumentava o tempo de torra diminuia o teor de L* no farelo, tornando-o mais escuro, está 
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situação também foi verificado neste experimento, apesar da pequena diferença entre os 

tempos de enchacamento. 

 De acordo com Lamberts et al., (2008), as condições de processamento tecnológico, 

assim como o grau de polimento, podem influenciar na alteração de cor do farelo de arroz. 

Quanto maior o polimento, maior a remoção das camadas periféricas, podendo ser removido 

juntamente parte do endosperma e assim, provocar clareamento no farelo e no grão de arroz. 

A coordenada de cromaticidade a* é um componente de cor que varia de verde (-60) a 

vermelho (+60) (MINOLTA, 1993). A distribuição das médias e as equações de regressão 

estão ilustradas na Figura 9, com as médias apresentadas na Tabela 8. 

 

 

Figura 9. Cromaticidade a* no farelo de arroz parboilizado em relação ao tempo de 

encharcamento e temperatura do banho. 

 

Com relação às temperaturas, os farelos parboilizados a 70 °C apresentaram valores de 

cromaticidade a* maior que a temperatura de 60 °C, não sendo significativo apenas nos 

tempos de encharcamento de 4 e 8 horas.  

 

Tabela 8. Valores médios da coordenada de cromaticidade a* no FAC e nos farelos de arroz 

parboilizado nas temperaturas de 60 e 70 °C nos tempos de encharcamento de 2, 

4, 6 e 8 horas. 

Parâmetros de cor
1 

 
FAC 2 4 6 8 média(T)

 

a*
 

60 °C 3,02
Ac

 4,54
Bb

 4,84
Aa

 4,70
Ba

 4,76
Aa

 4,37
 

70 °C 3,02
Ab

 4,80
Aa

 4,86
Aa

 4,83
Aa

 4,76
Aa

 4,45
 

média (t) 3,02
 

4,67
 

4,85
 

4,76
 

4,76
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1
Letras minúsculas iguais na mesma linha e letras maiúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si a 5% 

de probabilidade de erro pelo Teste de Tukey. 

 

O farelo de arroz cru foi significativamente menor (P ≤ 0,05) comparado aos outros 

tempos de encharcamento. Portanto, pode-se dizer que ocorreu uma pequena tendência para o 

vermelho nos farelos de arroz parboilizados, sendo as médias um pouco maior à temperatura 

de 70 °C.  

Lacerda (2008) elaborou biscoitos substituindo até 50% da farinha de trigo e fécula de 

mandioca por farelo de arroz extrusado, e observou que a cromaticidade a* tendia ao 

vermelho à medida que maior quantidade de farelo fosse acrescida à massa. Garcia (2010) 

encontrou valores de 2,92 no farelo de arroz cru e 4,35 para farelo de arroz torrado em micro-

ondas por 6 min. Apesar deste autor utilizar outro processo térmico para estabilizar o farelo de 

arroz, os valores de croma a* encontrados foram próximos aos observados neste estudo. 

Para a coordenada de cromaticidade b* que varia entre –60 a +60, do azul ao amarelo, 

respectivamente, os farelos de arroz parboilizados demonstraram um maior valor da 

cromaticidade b* (P ≤ 0,05) comparado ao farelo de arroz cru (Tabela 9).  

  

Tabela 9. Valores médios da coordenada de cromaticidade b* no FAC e nos farelos de arroz 

parboilizado nas temperaturas de 60 e 70 °C nos tempos de encharcamento de 2, 

4, 6 e 8 horas. 

Parâmetros de cor
1 

 
FAC 2 4 6 8 média(T)

 

b*
 

60 °C 19,98
Ab

 22,36
Ba

 22,68
Aa

 22,17
Aa

 22,36
Aa

 21,91
 

70 °C 19,98
Ab

 22,72
Aa

 22,54
Aa

 22,35
Aa

 21,89
Ba

 21,90
 

média (t) 19,98
 

22,54
 

22,61
 

22,26
 

22,13
 

 
1
Letras minúsculas iguais na mesma linha e letras maiúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si a 5% 

de probabilidade de erro pelo Teste de Tukey. 

 

Observa-se que os farelos de arroz parboilizados tendem a uma cor amarelada com o 

passar do tempo de encharcamento, variando em uma magnitude muito pequena com relação 

à Temperatura de parboilização (Figura 10). 

Valores relativamente próximos ao verificado neste trabalho foi o estudo feito por 

Garcia (2010) que encontrou valores de croma b* 17,98 no farelo de arroz cru e uma média de 

24,53 nos farelos estabilizados pelo processo de torra. 

Ao avaliar a qualidade do arroz para a cultivar BRS Sertaneja, Fonseca et al. (2009), 

encontraram valores de L* entre 81,99 a 84,41, de a* entre 0,76 a 1,27 e b* entre 9,95 a 12,55 
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para farinha de arroz parboilizado sob diferentes condições de encharcamento, concluindo que 

o processo de parboilização, escurece a farinha. Fato semelhante ao ocorrido neste estudo. 

 

 

Figura 10. Cromaticidade b* (un.) no farelo de arroz parboilizado em relação ao tempo de 

encharcamento e temperatura do banho. 

 

Segundo Badrie e Mellower (1999), condições severas resultam em produtos mais 

escuros com valores de L* menores e aumento nos valores das coordenadas a* e b*, 

característica esta apresentada nos resultados da análise de cor neste trabalho. 

De acordo com os resultados obtidos nas análises instrumentais de cor, o farelo de 

arroz parboilizado escurece, avermelha e amarela quanto maior for o tempo de encharcamento 

e esta alteração no croma é dependente também da temperatura, que quanto maior, mais 

intensa.   

Pode também ter havido influência da cultivar, pois, por exemplo, GARCIA (2010) 

observou que a mesma cultivar utilizada no presente trabalho (BRS Sertaneja), apresenta 

maior conteúdo de proteínas e açúcares redutores que a cultivar BRS Primavera, o que pode 

favorecer o desenvolvimento da reação de Maillard durante um processo térmico, reduzindo 

desta forma o valor da luminosidade no farelo. 

 A possibilidade do uso de farelo de arroz na indústria de alimentos pode ser limitada 

pelo quesito cor, caso o farelo apresente uma cor muito escura, pois os consumidores, 

normalmente, decidem suas escolhas baseados na aparência dos produtos.  

 

5.1.6 Concentração de antioxidantes 

Tempo de encharcamento, horas 

C
ro
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O farelo de arroz contém vários tipos de antioxidantes e em proporções variadas, tais 

como a vitamina E (tocoferóis e tocotrienóis) e γ-orizanol. 

Não foi verificado interação de Tempo e Temperatura nos teores de tocotrienóis no 

farelo de arroz (Tabela 10), no entanto observa-se um aumento no conteúdo dos isômeros δ- e 

γ-tocotrienol nos farelos de arroz parboilizados comparado ao farelo de arroz cru. Verificou-

se também aumento na concentração de α-tocotrienol e redução de δ-tocotrienol quando a 

temperatura  do banho de imersão foi de 70°C. É possível que na etapa de polimento do grão 

de arroz cru tenha ocorrido uma contaminação com amido, diluindo a concentração das 

substâncias naturalmente presentes no farelo de arroz cru.  

 

Tabela 10. Médias do teor de α, δ e γ tocotrienol (µg g
-1

) no FAC e nos farelos de arroz 

parboilizado nas temperaturas de de 60 e 70 °C nos tempos de encharcamento do 

farelo de 2, 4, 6 e 8 horas.  

 Isômeros Tocotrienol   FAC 2 4 6 8 média(T)
1 

α-Tocotrienol 

60 °C 22,35 18,35 18,60 15,83 16,65 18,36
B 

70 °C 22,35 20,74 22,96 22,49 21,72 22,05
A 

média (t)
 

22,35
 

19,55
 

20,78
 

19,16
 

19,18
 

  

δ-Tocotrienol 

60 °C 7,37 8,68 8,48 8,73 8,83 8,42
A 

70 °C 7,37 8,48 8,62 8,13 7,90 8,10
B 

média (t) 7,37
a 

8,58
b 

8,55
b 

8,43
b 

8,37
b 

  

γ-Tocotrienol 

60 °C 99,64 111,18 107,40 105,74 109,64 106,72
 

70 °C 99,64 111,05 116,24 110,69 106,45 108,81
 

média (t) 99,64
a 

111,11
b 

111,82
b 

108,21
ab 

108,05
ab 

  

Total de tocotrienóis 129,36 139,24 141,15 135,80 135,60  
1
Letras minúsculas iguais na mesma linha e letras maiúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si a 5% 

de probabilidade de erro pelo Teste de Tukey. 

 

De acordo com as pesquisas bibliográficas, dependendo dos aspectos genéticos e 

ambientais da cultivar, tempo de colheita do arroz, grau de polimento do grão, assim como os 

métodos análiticos para extração, caracterização e determinação de antioxidantes, é possível 

que se encontre valores bastante variáveis, tanto no nível de tocoferóis, tocotrienóis e γ-

orizanol (LERMA-GARCIA et al., 2009).  

Aguilar-Garcia et al. (2007) estudaram três variedades de arroz e encontraram no 

farelo valores entre 15,9 a 24,3 µg g
-1  

para α-tocotrienol, 6,5 a 17 µg g
-1 

para o isômero δ-

tocotrienol por fim valores bem superiores para o γ-tocotrienol (127 a 140 µg g
-1

). Chen e 
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Bergman (2005) que utilizaram como amostra os farelos de duas cultivares de arroz, 

obtiveram valores entre 19 a 55, 3 a 6 e 44 a 164 µg g
-1  

para α, δ e γ-tocotrienol, 

respectivamente. 

As concentrações médias de α-tocoferol e γ-tocoferol mostraram ser 

significativamente maiores nos farelos de arroz cru e parboilizado, enquanto o δ-tocoferol está 

em uma concentração bem menor no farelo de arroz como um todo (Tabela 11).  

 

Tabela 11. Médias do teor de α, δ e γ tocoferol (µg g
-1

) no FAC e nos farelos de arroz 

parboilizado nas temperaturas de de 60 e 70 °C nos tempos de encharcamento de 2, 

4, 6 e 8 horas.  

 Isômeros Tocoferol  
FAC 2 4 6 8 média(T)

1 

α-Tocoferol 

60 °C 23,68 25,46 30,94 26,06 26,25 26,48
 

70 °C 23,68 31,57 34,77 30,79 21,27 28,42
 

média (t)
 

23,68
a 

28,52
ab 

32,86
b 

28,43
ab 

23,76
a 

 

δ-Tocoferol 

60 °C 0,56 0,93 1,02 1,06 1,03 0,92
 

70 °C 0,56 1,03 1,05 0,97 0,93 0,91
 

média (t) 0,56
a 

0,98
b 

1,03
b 

1,00
b 

0,98
b 

 

γ-Tocoferol 

60 °C 8,25
Ac

 13,26
Bb

 14,70
Aab

 14,85
Aab

 15,09
Aa

 13,23
 

70 °C 8,25
Ab

 15,07
Aa

 15,57
Aa

 14,53
Aa

 13,06
Aa

 13,30
 

média (t) 8,25
 

14,16
 

15,14
 

14,70
 

14,08
 

 

Total de tocoferóis 32,49
c
 43,66

ab
 49,03

a
 44,13

ab
 38,82

b
  

1
Letras minúsculas iguais na mesma linha e letras maiúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si a 5% 

de probabilidade de erro pelo Teste de Tukey. 

 

Entre os tocoferóis individuais, o α-tocoferol que se encontra em maior concentração 

em todas as amostras contribui com 64 a 72 %, seguido por γ-tocoferol, de 25 a 33 % e por 

último,  δ-tocoferol representando apenas 1,72 a 2,23 % no teor total de tocoferóis presente no 

farelo de arroz cru e parboilizado nos vários tempos de encharcamento. 

As concentrações de tocoferóis encontradas no estudo feito por Pestana et al., (2009) 

foram de 74 a 79 % de α-tocoferol de 19 a 21 % de γ-tocoferol e de 1 a 4% de δ-tocoferol.  

Chen e Bergman (2005) pesquisaram que a concentração de α-tocoferol em farelo de 

arroz cru pode variar de 29,4 a 80,9 µg g
-1

, dependendo da diferenças entre as variedades de 

arroz. Gavino et al., (2007) que estudaram farelo de arroz cru de diferentes variedades 

encontram teores de tocoferóis totais entre 41 a 61 µg g
-1

.  
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Para os teores de tocoferóis não foi observada interação entre os tratamentos, com 

excessão apenas do isômero γ-tocoferol, sendo sua equação de regressão representada na 

Figura 11.  

 

 

Figura 11. Conteúdo de γ-tocoferol (µg g
-1

) no farelo de arroz parboilizado em relação ao 

tempo de encharcamento e temperatura do banho. 

 

No ínicio do processo de parboilização verificou-se um aumento no teor de γ-

tocoferol, sendo que após o tempo de 8 horas observou-se uma diminuição gradativa deste 

isômero nas duas temperaturas estudadas. As possibilidades para a ocorrência deste evento 

são uma possível desnaturação do γ-tocoferol que ocorreria com mais intensidade à 

temperatura de 70 ºC o que pode ser confirmado pela trajetória da curva (Figura 11). Outra 

hipótese levantada é que tenha ocorrido um consumo deste isômero, já que neste mesmo 

tempo também houve um maior teor de IP no farelo de arroz e por último há possibilidade 

que durante o processo de encharcamento do arroz tenha ocorrido uma migração do γ-

tocoferol para o endosperma do grão, reduzindo assim o teor deste isômero após o tempo de 

encharcamento de 8 horas. 

Em todos os isômeros (α, δ e γ – tocoferóis) é possível verificar que houve um 

aumento na concentraçãos dos mesmos, após a parboilização do arroz, independente do 

Tempo e Temperatura que foram utilizados no experimento. Pode-se relacionar esta 

ocorrência ao fato do arroz cru ser mais suceptível a contaminação do amido durante o 

processo de polimento do grão. Isto pode ter contribuído para uma maior diluição do teor de 

antioxidantes no farelo de arroz cru. 

Tempo de encharcamento, horas 
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e 
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O γ-orizanol é uma mistura de ésteres do ácido ferúlico com esterol ou alcóois 

triterpênicos. Sua atividade antioxidante pode ser atribuída principalmente ao ácido ferúlico, 

que se apresenta esterificado com esteróis de plantas. (ZHIMIN; HUA; GODBER, 2001). 

Observando a  Tabela 12, verificou-se um maior conteúdo de γ-orizanol nos farelos 

de arroz parboilizados não havendo diferença significativa entre os tempos de encharcamento 

de 2, 4, 6 e 8 horas. Entretanto o farelo de arroz cru obteve uma concentração de γ-orizanol 

significativamente menor (2,95 mg g
-1

) comparado aos farelos de arroz parboilizados. 

 

Tabela 12. Médias do teor de γ-orizanol (mg g
-1

) no FAC e nos farelos de arroz parboilizado 

nas temperaturas de de 60 e 70 °C nos tempos de encharcamento do farelo de 2, 4, 6 

e 8 horas.  

 
FAC 2 4 6 8 média(T)

1 

60 °C 2,95 3,35 3,31 3,36 3,42 3,28
 

70 °C 2,95 3,43 3,57 3,41 3,35 3,34
 

média (t)
1 

2,95
a 

3,39
b 

3,44
b 

3,38
b 

3,38
b 

 
1
Letras minúsculas iguais na mesma linha não diferem entre si a 5% de probabilidade de erro pelo Teste de 

Tukey. 

 

 No estudo feito por Pestana et al., ( 2009) o teor de γ-orizanol também aumentou 

com a parboilização do arroz, sendo eles 1,68 mg g
-1

 e 2,68 mg g
-1

 no farelo de arroz cru e 

parboilizado, respectivamente.  

Possivelmente, isto ocorre porque há uma uma maior estabilidade do γ-orizanol a altas 

temperaturas e uma menor solubilidade em água, não se perdendo durante as etapas de 

encharcamento e tratamento em autoclave do qual é submetido o farelo de arroz parboilizado 

(PESTANA et al., 2009). 

De acordo com Gavino et al., (2007) o contéudo de γ-orizanol pode variar entre 1,55 a 

2,72 mg g
-1 

no farelo de arroz cru, valores bem próximos ao encontrado neste trabalho (Tabela 

10). 

O γ-orizanol está também presente em óleos de outros cereais como trigo e cevada, 

entretanto o farelo de arroz é uma das fonte naturais mais abundantes e acessíveis para 

obtenção deste mix de compostos (DAS et al., 1998). 

A estrutura química da maioria dos componentes do γ-orizanol, encontrados no óleo 

de farelo de arroz, é similar a do colesterol. Tal similaridade pode ser responsável pelo efeito 

de diminuição da absorção e síntese do colesterol, dos níveis do colesterol hepático e aumento 



51 
 

 

da secreção fecal de ácidos biliares (ROGERS et al., 1993; ORTHOEFER, 1996; PATEL e 

NAIKSN, 2004). 

Considerando a possibilidade de uso de um antioxidante natural, substituindo ou ao 

menos reduzindo a adição de antioxidantes artificiais como butilhidroxianisol (BHA) e 

butilhidroxitolueno (BHT), a obtenção dos componentes do γ-orizanol poderia representar 

subprodutos com alto valor econômico para a indústria processadora de óleos vegetais 

(ZHIMIN; HUA; GODBER, 2001; IQBA; BHANGER; ANWAR, 2005). 

Em comparação aos conteúdos de tocotrienóis e tocoferóis totais (Tabela 8 e Tabela 

9) o teor de γ-orizanol é consideravelmente superior em todas as amostras. Sendo cerca de 22 

vezes a mais com relação aos tocotrienois no farelo de arroz cru e 24 vezes a mais nas médias 

dos teores de tocotrienóis nos farelos de arroz parboilizado. Com relação aos tocoferóis, o γ-

orizanol apresenta teores 100 vezes  a mais no farelo de arroz cru e aproximadamente 78 

vezes a mais nas médias dos conteúdos de tocoferóis nos farelos de arroz parboilizado. 

 

5.1.7 Correlação entre as variáveis de cor, IP, AGL e vitamina E  

A Tabela 13 apresenta as correlações entre variáveis de interesse no trabalho. Nela 

estão representadas as correlações entre os parâmetros instrumentais de cor (L*, a* e b*), IP, 

AGL e os isômeros dos tocotrienóis, tocoferóis e γ-orizanol. 

As escalas L*, a* e b* apresentaram correlações significativas e interdependentes, 

como já seria esperado. Observaram-se correlações negativas entre IP e L*, indicando que 

quanto maior o IP, menor será a L*, o parâmetro a* e o parâmetro b* apresentaram 

correlações positivas com o IP. Isto indica que quanto mais escuro, vermelho e amarelo for o 

farelo, mais provavelmente este apresente níveis elevados de peróxidos. Os mesmos 

parâmetros de cor não correlacionaram com AGL, o que sugere que estes não são bons 

indicadores da inibição da atividade das lipases. Os parâmetros de cor não mostraram 

correlação significativa com quaisquer isômeros da vitamina E ou γ-orizanol. Porém, 

apresentaram correlação com o total de tocoferóis (Tf), ocorrendo efeito negativo para L* e 

positivo para as coordenadas de cromaticidade a* e b* a um nível de significância de 5 %. 

Para IP observou-se correlação positiva com o γ-T3 e γ-orizanol a um nível de 

significância de 5%, para  δ e γ-Tf o efeito é também positivo, mas significativo a 1%. Esta 

correlação não expressa adequadamente a relação do IP com estes isômeros, já que de acordo 

com a literatura estes efeitos deveriam ser contrários, pois os antioxidantes tem a capacidade 

de retardar o desenvolvimento da cadeia de reações da oxidação lipídica, sendo assim seus 

teores deveriam ter diminuído gradativamente até o cessar das reações de autoxidação. 
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Tabela 13. Correlações entre variáveis de cor, IP, AGL e antioxidantes.  

 L* a
* 

b
* 

IP AGL 

a
* -0,989**

 
    

b
* -0,938**

 
0,965**

 
   

IP -0,636**
 

0,642**
 

0,623*
 

  

AGL -0,073 0,075 0,035 -0,016  

α-T3 -0,191 0,150 0,115 -0,020 -0,296 

δ-T3 -0,060 0,079 0,047 0,054 0,555**
 

γ-T3 -0,105 0,116 0,109 0,386*
 

-0,379*
 

α-Tf 0,018 -0,012 -0,039 0,163 -0,348 

δ-Tf -0,215 -0,244 0,213 0,520**
 

0,256 

γ-Tf -0,220 0,249 0,215 0,544**
 

0,113 

γ-orizanol -0,353 0,352 0,320 0,386*
 

0,412*
 

Total T3 -0,208 0,208 0,199 0,326  -0,369* 

Total Tf -0,397* 0,413* 0,405* 0,347 -0,222 

1 
* e ** indicam significância de P < 0,05 e 0,01, respectivamente. 

 

A mesma explicação pode ser dada para a correlação significativa do AGL com δ-T3 

e γ-orizanol. Para as correlações negativas dos AGL com o isômero γ-T3 e com o Total T3, 

pode-se inferir que houve o consumo deste tocotrienol durante o processo de rancidez 

hidrolítica. 
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6. CONCLUSÕES 

 

O farelo de arroz parboilizado possui maior conteúdo de proteínas, lipídios, cinzas e 

fibra bruta que o farelo de arroz cru. 

 

O processo de parboilização do arroz aumenta o rendimento de grãos inteiros após a 

etapa de descascamento e polimento do grão. 

 

A parboilização estabiliza o farelo de arroz quanto á geração de ácidos graxos livres 

e a degradação hidrolítica. Por outro lado, a parboilização favorece a formação de peróxidos, 

de maneira tempo e temperatura dependentes, ou seja, quanto maior for a temperatura de 

imersão e o tempo de encharcamento, maior será a concentração de peróxidos no farelo de 

arroz parboilizado.  

 

A parboilização direciona os parâmetros de cor do farelo para mais escuro, 

amarelado e avermelhado, sendo dependente da intensidade de calor e tempo de imersão. Os 

parâmetros de cor correlacionam-se com o Índice de Peróxido, indicando que a cor do farelo 

pode ser um parâmetro de avaliação qualitativa do farelo de arroz.  

 

O farelo de arroz parboilizado contém proporções variadas de tocotrienóis, tocoferóis 

e γ-orizanol e o tempo de imersão apresenta pouco efeito sobre seus teores. Também, 

apresenta maiores concentrações destes antioxidantes que no farelo de arroz cru. O γ-orizanol 

é o antioxidante presente em maior proporção no farelo de arroz. 

 

AGL está correlacionado com o isômero γ e o total de tocotrienol de forma negativa, 

concluindo que pode ter ocorrido um consumo deste antioxidante no desenvolvimento da 

rancidez hidrolítica.  
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