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RESUMO 

 

O arroz é consumido principalmente na forma de grãos inteiros, descascados e 
polidos, ao contrário do que ocorre com o trigo e o milho que são transformados em 
outros produtos antes do consumo. A produção de arroz se concentra na região Sul 
e o calendário de plantio, no Brasil, tem seu início em setembro e se estende até 
dezembro. Para a safra brasileira 2014/15 e 2015/16, o consumo é estimado em 
11,5 milhões de toneladas, em virtude de uma oferta interna do grão mais restrita e 
do cenário econômico brasileiro. Os grãos de arroz também podem ser submetidos 
à parboilização, processo hidrotérmico através do qual se obtém o arroz 
parboilizado, o qual pode ser consumido na forma integral ou polido. A parboilização 
causa modificações químicas e físicas no grão, produzindo mudanças favoráveis à 
sua utilização, tais como, textura do arroz cozido mais firme, menor lixiviação de 
sólidos durante o cozimento e maior retenção de nutrientes no grão como, vitaminas 
e minerais. O amido é o maior componente dos grãos de arroz e é um importante 
ingrediente funcional na preparação de alimentos. O amido, presente no grão de 
arroz, é um polissacarídeo constituído por moléculas de glicose, cujas propriedades 
são determinadas pela relativa disposição dessas moléculas na cadeia que quando 
linear, compõe a amilose; quando ramificada, a amilopectina. A gelatinização do 
amido é tida como o colapso e a desintegração da ordem molecular dos grânulos, e 
conduz a modificações irreversíveis nas suas propriedades, tais como o inchamento 
do grânulo, a fusão da estrutura cristalina, a perda de birrefringência e a 
solubilização do amido. Cabe ressaltar que alimentos com quantidades significativas 
de amido que são cozidos com adequadas proporções de água e, em seguida, 
resfriados, passam pelo processo de gelatinização e acabam sofrendo a 
retrogradação do amido. Basicamente, a retrogradação é um processo de 
cristalização das moléculas de amido que ocorre pela tendência que as moléculas 
de amilose apresentam de formar pontes de hidrogênio entre as moléculas 
adjacentes. Por sua vez, esse amido retrogradado torna-se menos disponível para 
digestão passando a representar uma fonte de amido resistente. Foram elaboradas 
pastas de arroz branco polido, parboilizado polido, parboilizado integral e vermelho 
integral cozidos, adicionadas de 10% de glicose, sacarose e maltodextrina, e 
recozidos em autoclave para depois serem congeladas a -18°C, -50°C e -80°C e 
descongeladas em refrigeração a 4°C, cujo objetivo foi avaliar a manutenção da 
forma depois do congelamento e descongelamento, assim como a liberação de água 
das amostras além da influência da adição de 10% de outros carboidratos, como 
glicose, sacarose e maltodextrina, a pasta de arroz diluída com o objetivo de avaliar 
a manutenção da forma dessas pastas após o descongelamento e  a sua respectiva 
liberação de água, além da influência da adição dos carboidratos sobre elas. As 
amostras de arroz parboilizado integral e parboilizado polido mantiveram uma 
estrutura final melhor para o congelamento a -18°C e -50°C, além de que a amostra 
de arroz parboilizado integral também foi a que mais liberou água. A adição de 
carboidrato não teve interferência no poder edulcorante das amostras. 

 

Palavras-chave: Arroz cozido. Congelamento de arroz cozido. Arroz parboilizado. 

Arroz parboilizado integral. Retrogradação do amido. 

 



ABSTRACT 

 

Rice is consumed mainly in the form of whole grains, husked, polished, unlike what 
occurs with the wheat and corn are transformed into other products before 
consumption. Rice production is concentrated in the South and planting calendar in 
Brazil, it has its beginning in September and runs until December. For the Brazilian 
harvest 2014/15 and 2015/16, consumption is estimated at 11.5 million tons, due to a 
domestic supply of more restricted grain and Brazilian economic scenario. rice grains 
can also be submitted to parboiling, hydrothermal process by which you get the 
parboiled rice, which can be consumed in full or polished form. The parboiling causes 
chemical and physical changes in the grain, producing favorable changes its use 
such as the firmer cooked rice texture, lower leaching of solid during baking and 
improved retention of nutrients in the grain as vitamins and minerals. Starch is the 
major component of rice grains and is an important functional ingredient in food 
preparation. The starch present in the rice grain is a polysaccharide consisting of 
glucose molecules whose properties are determined by the relative arrangement of 
these molecules in the chain which when linearized, comprises amylose; When 
branched amylopectin. The gelatinization is taken as the collapse and disintegration 
of the molecular order of the granules, and leads to irreversible changes in properties 
such as granule swelling, melting of crystalline structure, loss of birefringence and 
solubilization of the starch. Note that foods with significant amounts of starch which 
are cooked with appropriate proportions of water and then cooled, pass through the 
gelation process and end up suffering the retrogradation of starch. Basically, 
retrogradation is a crystallization process of the starch molecules occurs by the 
tendency of amylose molecules present to form hydrogen bonds between adjacent 
molecules. In turn, this retrograded starch becomes less available for digestion and 
now represents a source of resistant starch. polished white rice pastes were 
prepared, polished parboiled, brown parboiled and whole red boiled, added 10% 
glucose, sucrose and maltodextrin, and annealed in an autoclave and then be frozen 
at -18 ° C, -50 ° C and -80 ° C and thawed under refrigeration at 4 ° C, the objective 
was to evaluate the maintenance of the medium after freezing and thawing, as well 
as the release of water from the sample and the influence of adding 10% other 
carbohydrates, such as glucose, sucrose, and maltodextrin, diluted rice paste with 
the aim of evaluating the maintenance of the shape of these pastes after thawing and 
their respective water release, and the influence of the addition of carbohydrate on 
them. Samples full parboiled rice and polished parboiled maintained a better final 
structure for freezing at -18 ° C and -50 ° C, and that the full parboiled rice sample 
was also released more water. The addition of carbohydrate did not interfere with the 
sweetness of the samples. 
 

 

Keywords: Cooked rice. Cooked rice freezing. Parboiled rice. Parboiled rice integral. 

Starch retrogradation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O arroz é consumido principalmente na forma de grãos inteiros, descascados 

e polidos, ao contrário do que ocorre com o trigo e o milho que são transformados 

em outros produtos antes do consumo (ZHOU et al., 2002). A produção de arroz se 

concentra na região Sul e o calendário de plantio, no Brasil, tem seu início em 

setembro e se estende até dezembro. Para a safra brasileira 2014/15 e 2015/16, o 

consumo é estimado em 11,5 milhões de toneladas, em virtude de uma oferta 

interna do grão mais restrita e do cenário econômico brasileiro (CONAB, 2016).  

O grande diferencial entre o arroz vermelho e o branco são os compostos 

funcionais, os teores de fibras e de minerais (YAWADIO et al., 2007; ASCHERI et 

al., 2012; BOENO, 2008). Portanto, é de supor que seu emprego possa resultar em 

uma alternativa para elaboração de novos produtos, com características 

diferenciadas. 

Os grãos de arroz também podem ser submetidos à parboilização, processo 

hidrotérmico através do qual se obtém o arroz parboilizado, o qual pode ser 

consumido na forma integral ou polido (WLATER et al., 2008). A parboilização causa 

modificações químicas e físicas no grão, produzindo mudanças favoráveis à sua 

utilização, tais como, textura do arroz cozido mais firme, menor lixiviação de sólidos 

durante o cozimento e maior retenção de nutrientes no grão como, vitaminas e 

minerais (IGATHINATHANE et al, 2005). 

As principais etapas do beneficiamento do arroz compreendem o 

descascamento (20% da casca e 80% de arroz integral), a brunição e o polimento, 

onde são retirados, parcial ou totalmente, o embrião e a maior parte da película que 

recobre o arroz integral (NITZE & BIEDRZYCKI 2007). O polimento resulta em 

redução no teor de nutrientes, exceto de amido, originando as diferenças na 

composição entre o arroz integral e o branco polido (WALTER et al 2008). 

Uma das alternativas para agregar valor ao arroz é a extração de amido, 

transformando essa matéria-prima em um produto com maior interesse industrial. O 

amido é o maior componente dos grãos de arroz e é um importante ingrediente 

funcional na preparação de alimentos. Os diversos cultivares de arroz proporcionam 
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a obtenção de amido com diferentes características, possibilitando uma variada 

aplicação (ZAVAREZE et al, 2010). 

O amido apresenta grande importância nutricional e industrial. Encontra-se 

amplamente distribuído em diversas espécies vegetais, como carboidrato de 

reserva, sendo abundante em grãos de cereais, raízes e tubérculos. É a fonte mais 

importante de carboidratos na alimentação humana, representando 80-90% de todos 

os polissacarídeos da dieta, e o principal responsável pelas propriedades 

tecnológicas que caracterizam grande parte dos produtos processados (WALTER, et 

al., 2005). 

O amido é formado por dois polímeros, a amilose e a amilopectina, que 

somente podem ser evidenciados após solubilização dos grânulos e separação. As 

propriedades mais importantes com influência no seu valor nutricional incluem a taxa 

e a extensão da digestão ao longo do trato gastrointestinal e o metabolismo dos 

monômeros absorvidos (ASP NG, 1995). 

Conforme proposto por Thompson et al. (2000) e Tovar et al. (2002), cabe 

ressaltar que alimentos com quantidades significativas de amido que são cozidos 

com adequadas proporções de água e, em seguida, resfriados, passam por um 

processo de gelatinização e acabam sofrendo a retrogradação do amido. Por sua 

vez, esse amido retrogradado torna-se menos disponível para a digestão. Ao mesmo 

tempo, o elevado teor de amilose, a baixa temperatura de armazenamento, a baixa 

umidade de gel de amido, entre outras condições, podem influenciar a retrogradação 

do amido e consequentemente esse amido retrogradado passa a representar uma 

fonte de amido resistente. Esses fatores podem sugerir como o resfriamento e o 

congelamento aumentariam os teores de amido resistente dos alimentos (BASSO et 

al, 2011). 

A gelatinização do amido é tida como o colapso e a desintegração da ordem 

molecular dos grânulos, e conduz a modificações irreversíveis nas suas 

propriedades, tais como o inchamento do grânulo, a fusão da estrutura cristalina, a 

perda de birrefringência e a solubilização do amido (CEREDA, 2002; SINGH et al., 

2007). 

Para propósitos nutricionais, o amido pode ser classificado como glicêmico ou 

resistente. O amido glicêmico é degradado a glicose por enzimas no trato digestivo, 
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podendo ser classificado como amido rapidamente digerível (ARD) ou amido 

lentamente digerível (ALD) no intestino delgado. Em testes in vitro, o ARD é 

hidrolisado em glicose dentro de 20 minutos, enquanto o ALD é convertido em 

glicose entre 20 e 110 minutos (ENGLYST et al., 1992; YUE & WARING, 1998). 

Segundo Puchongkavarin et al., 2005, o amido de arroz pode servir como 

espessante, servir como matéria prima para formação de filmes, fornecer textura 

específica e fornecer sólidos em suspensão. Além disso, é utilizado como 

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

produtos de panificação, pois o gel do amido de arroz proporciona uma percepção 

de textura semelhante à gordura, podendo assim ser utilizado como seu substituto. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o comportamento de pastas de diferentes tipos de arroz no pós-

congelamento com vistas ao desenvolvimento de novos produtos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a influência de diferentes tipos de recozimento e diferentes 

temperaturas de congelamento (-18°C, -50°C e -80°C) sobre a pasta de arroz; 

 Avaliar a relação do frio sobre a água liberada no descongelamento do amido 

de arroz; 

 Avaliar manutenção da forma da estrutura final das amostras; 

 Avaliar a influenciada adição da glicose, da sacarose e da maltodextrina à 

pasta diluída exerce sobre a textura final do amido de arroz; 

 Comparar os tipos de arroz quanto à estrutura, textura e água liberada depois 

do descongelamento. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista os avanços tecnológicos a respeito da utilização do amido de 

arroz, visto que na literatura consta que o frio pode influenciar na estrutura de 

descongelamento do arroz, foram realizados experimentos preliminares para avaliar 

o comportamento dos diferentes tipos de arroz na presença de recozimento a altas 

temperaturas e pressão e de temperaturas diferentes de congelamento, 

possibilitando utilizar a retrogradação do amido de arroz de forma positiva já que a 

indústria alimentícia busca formas de impedir esse processo. A vista de que a 

modificação no uso do amido de arroz pela indústria alimentícia obtenha melhorias, 

assim como um olhar futuro para o desenvolvimento de novos produtos motiva a 

realização de mais experimentos a respeito do tema. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1 ARROZ  

O arroz (Oryza sativa) é um dos cereais mais produzidos e consumidos no 

mundo, caracterizando-se como principal alimento para mais da metade da 

população mundial. Sua importância é destacada principalmente em países em 

desenvolvimento, tais como o Brasil, desempenhando papel estratégico em níveis 

econômico e social. A produção anual de arroz é de aproximadamente 606 milhões 

de toneladas. Segundo dados da FAO (2006) o Brasil participou com 13.140.900 

toneladas (2,17% da produção mundial) e destacou-se como único país não-asiático 

entre os 10 maiores produtores. 

Botanicamente, conforme a Figura 1, o grão de arroz é um fruto, denominado 

cariopse e possui quatro camadas principais: casca, película, endosperma e germe. 

A película é a camada localizada imediatamente abaixo da casca, e que detém a 

maior concentração de proteínas, minerais e vitaminas do complexo B. No caso do 

arroz branco, a película é retirada pelo processo de polimento, restando 

principalmente o endosperma, porção rica em amido (ARAÚJO, 2009). 

Figura 1: Estrutura do grão de arroz 

 

Fonte: ARAÚJO, 2009 

 

O arroz é constituído principalmente por amido, apresentando quantidades 

menores de proteínas, lipídios, fibras e cinzas. Entretanto, a composição do grão e 

de suas frações está sujeita a diferenças varietais, variações ambientais, de manejo, 
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de processamento e de armazenamento (ZHOU et al., 2002), produzindo grãos com 

características nutricionais diferenciadas. Além disso, os nutrientes não estão 

uniformemente distribuídos nas diferentes frações do grão. As camadas externas 

apresentam maiores concentrações de proteínas, lipídios, fibra, minerais e 

vitaminas, enquanto o centro é rico em amido. Dessa forma, o polimento resulta em 

redução no teor de nutrientes, exceto de amido, originando as diferenças na 

composição entre o arroz integral e o polido (WALTER, 2008). 

Quando comparado ao trigo e ao milho, o arroz é o mais rico em carboidratos. 

As vitaminas e sais minerais do arroz se concentram na película e no germe, 

retirados no beneficiamento como farelo. O endosperma é composto basicamente 

por amido. (ARAÚJO, 2009). 

As operações de secagem, adsorção e hidratação do arroz estão presentes 

em importantes etapas da parboilização desse produto. O arroz parboilizado é obtido 

por um processamento em que se submetem os grãos a cocção em água sob 

pressão antes do beneficiamento e que a elevação da pressão e da temperatura 

fazem com que ocorra a gelatinização do amido e a passagem dos nutrientes 

(vitaminas e minerais) presentes nas camadas periféricas do grão para o seu interior 

(ARAÚJO, 2009). O processo que acontece quando o arroz atinge a temperatura de 

gelatinização, causa uma ruptura na estrutura cristalina dos grânulos de amido 

contidos no produto, começam então a intumescer e a formar soluções 

consideravelmente viscosas promovendo um excesso de água no grão (BOTELHO, 

2010). Segundo Walter et al. o arroz parboilizado apresenta menor índice glicêmico 

quando comparado ao arroz branco polido. 

O arroz integral não é submetido a processo de beneficiamento, pois o 

processo de obtenção é o mais simples e consiste na retirada da casca. É composto 

por germe, farelo e endosperma (ARAÚJO, 2009). Um estudo comparativo da 

composição de nutrientes de arroz integral, parboilizado e branco comercializados 

no Brasil de Heinemann et al. (2005) demonstrou que o arroz integral apresentou 

teores mais baixos de alguns minerais do que os relatados na literatura, sugerindo 

eventual melhoramento genético.  

O arroz vermelho mais conhecido é a forma espontânea da espécie Oryza 

sativa L., considerada planta invasora, por causar consideráveis prejuízos às 
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lavouras de arroz branco, principalmente por comprometer a qualidade final do 

produto consagrado pela população humana como padrão comercial (PEREIRA, 

2004). 

Até então, não existem dados conclusivos acerca do valor nutritivo do arroz 

vermelho, nem tampouco avaliações das propriedades físico-químicas e 

características de qualidade deste arroz. A melhor maneira de avaliar a qualidade 

culinária do arroz é prepará-lo como os consumidores o fazem e submetê-lo à sua 

apreciação ou à de um grupo de pessoas treinadas em análise sensorial do produto 

(BOENO, 2008). 

O arroz vermelho está também ganhando popularidade no Japão como um 

alimento funcional devido ao seu elevado teor de polifenóis (PATINDOL et al., 2006). 

Segundo Pereira (2004) os grãos de arroz vermelho são curtos e arredondados, que 

se mantêm pegajosos após o cozimento, sendo também diferenciados do arroz 

branco pelo sabor característico. 

A Instrução Normativa n°06 de 18 de fevereiro de 2009 referentes ao 

regulamento técnico do arroz informa que o grão vermelho é caracterizado como o 

grão descascado, inteiro ou quebrado, que apresentar pericarpo de cor vermelha 

presente nos seguintes subgrupos: arroz em casca natural, arroz em casca 

parboilizado, arroz beneficiado integral e arroz beneficiado parboilizado integral. A 

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

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

& BEKER, 1991) citados por Agostinetto et a. (2001). As antocianinas do arroz 

vermelho podem estar associadas às proteínas, e o pigmento pode ser liberado por 

hidrólise com tripsina (PATINDOL et al., 2006). 

 

4.2 AMIDO 

 

O grão de arroz é constituído de amido, polissacarídeo constituído por 

moléculas de glicose, cujas propriedades são determinadas pela relativa disposição 

dessas moléculas na cadeia que quando linear, compõe a amilose; quando 

ramificada, a amilopectina (Figura 2). Essas moléculas de amilose e amilopectina 

estão associadas entre si por pontes de hidrogênio, formando áreas cristalinas 
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radialmente ordenadas (CEREDA, 2002). As áreas cristalinas mantêm a estrutura do 

grânulo e controlam o comportamento do amido fazendo com que o grânulo absorva 

uma quantidade limitada de água (CIACCO e CRUZ, 1982). À medida que o arroz é 

aquecido a 70 - 80°C em presença de excesso de água ocorrem modificações no 

estado físico do amido, conferindo à massa um aspecto gelatinoso e resultando no 

cozimento do arroz (SCHOLZ; MAGRI, 2002). Portanto algumas qualidades do arroz 

são determinadas pelas propriedades do amido (FERREIRA et al., 2005). 

Figura 2: Estrutura da amilose e amilopectina 

  

Fonte: http://umaquimicairresistivel.blogspot.com.br/2011/06/o-amido.html 

A: estrutura linear da amilose; B: estrutura ramificada da amilopectina 

 

Rosell et al. (2007) demonstra que as principais diferenças que existem na 

composição do amido e que influenciam profundamente as propriedades 

fisicoquímicas e a funcionalidade dos grãos de arroz são causadas pela variação na 

proporção de amilose e amilopectina (ROSELL et al., 2007). 

 

O amido é um ingrediente de grande importância para a indústria de 

alimentos por ser fonte renovável, biodegradável e versátil e devido a suas 

propriedades funcionais tais como viscosidade, inchamento, absorção de água, 

formação de gel com água quente, entre outros; por sua vez estabelecem suas 

propriedades de aplicação, definidas pelo tipo de estresses a que são submetidos 

durante o preparo do alimento como esterilização pelo calor, armazenamento sob 

frio (refrigeração e congelamento), agitação e mistura e reaquecimento (DAIUTO, 

2005). 

 

A B 
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4.3 GELATINIZAÇÃO DO AMIDO 

 

Os grânulos de amido são insolúveis em água fria, mas podem absorver água 

de modo reversível, ou seja, eles podem inchar um pouco e, então, retornar a seu 

tamanho original ao secar. Porém quando são aquecidos em água, os grânulos 

passam por um processo chamado gelatinização por onde acontece a ruptura da 

ordem molecular no interior dos grânulos (FENNEMA, 2010). O aquecimento em 

uma suspensão aquosa provoca o rompimento das pontes de hidrogênio que 

mantêm essa ordem molecular (ARAÚJO, 2009). 

Fennema (2010) ainda comenta que quando uma suspensão de amido a 5% 

é aquecida sob agitação leve, os grânulos absorvem água até que a maior parte 

desta água seja retida por eles, obrigando-os a inchar, apertando-se um contra o 

outro, e preenchendo o recipiente com uma massa viscosa do amido, com a maior 

parte da água no interior dos grânulos inchados.  O mesmo autor cita que à medida 

que os grânulos de amido incham, as moléculas de amilose hidratadas difundem-se 

ao longo da pasta até a fase externa, a água; e conforme a temperatura aumenta, a 

viscosidade se mantém constante por algum tempo e, então decresce. 

Esta capacidade de absorção de água pelo amido é controlada pela estrutura 

cristalina que, por sua vez, depende do grau de associação e do arranjo molecular 

de seus componentes (ARAÚJO, 2009). O mesmo autor cita ainda que muitos 

fatores podem influir no grau de associação, na forma, na composição e na 

distribuição das zonas cristalinas; dentre eles destacam-se a proporção de amilose e 

de amilopectina, o peso molecular, o grau de ramificação, a conformação e extensão 

das cadeias externas de amilopectina. 

 

4.4 CONGELAMENTO E DESCONGELAMENTO DO AMIDO 

 

Uma das propriedades mais importantes do amido é a capacidade de formar 

gomos, que possibilita absorção, no aquecimento, de até 2,5 mil vezes seu peso em 

água; e esse aquecimento em excesso de água causa o inchaço irreversível, porém 

limitado, dos grânulos, os quais se tornam muito sensíveis a estresses mecânico e 

térmico ou à acidez do meio (SILVA et al., 2006). Porém, uma vez resfriado, ou 
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congelado, os polímeros de amido nativo se reagrupam, liberando água e 

danificando o gel formado (BOURSIER, 1994; CEREDA, 2002) citado por SILVA et 

al..(2006). A análise de resistência a ciclos de congelamento/descongelamento é 

importante para caracterizar um tipo de amido em termos de sua aplicabilidade em 

alimentos que devem ser refrigerados e/ou congelados, visto que a liberação de 

água é geralmente prejudicial à qualidade do produto final que a indústria alimentícia 

precisa. 

 

4.5 RETROGRADAÇÃO DO AMIDO E SINÉRESE 

 

A retrogradação de amidos cozidos envolve os dois constituintes poliméricos, 

amilose e amilopectina, sendo que a amilose passa por retrogradação com muito 

mais rapidez que a amilopectina. (FENNEMA, 2010).  

Segundo o mesmo autor, a taxa de retrogradação depende de muitas 

variáveis, inclusive da razão molecular entre amilose e amilopectina; da estrutura 

das moléculas de amilose e de amilopectina; da temperatura; da concentração de 

amido; e da presença e da concentração de outros ingredientes.  

Basicamente, a retrogradação é um processo de cristalização das moléculas 

de amido que ocorre pela tendência que as moléculas de amilose apresentam de 

formar pontes de hidrogênio entre as moléculas adjacentes. Esta associação permite 

o desenvolvimento de uma rede tridimensional, formada por grânulos de amido 

parcialmente inchados e componentes do amido em solução, mantida coesa pelas 

áreas cristalinas. Por outro lado, a fração de amilopectina dificulta essa aproximação 

(ARAÚJO, 2009). 

A retrogradação é constantemente intensificada quando géis de amido são 

submetidos a ciclos de congelamento e descongelamento. O congelamento do gel 

de amido leva à formação de cristais de gelo e concentra o amido na fase de não-

gelo. Esses ciclos de congelamento e descongelamento agravam a fase de 

separação e conduzem à formação de grandes cristais de gelo embebidos numa 

matriz com aparência de esponja, fortemente agregado a rede de amido. De acordo 

com dados de Yuan e Thompson (1998), após o descongelamento, a água pode ser 

facilmente removida, resultando num fenômeno conhecido como sinérese. 



23 

 

4.6 UTILIZAÇÃO DO AMIDO DE ARROZ 

 

Estudos sobre as modificações do amido de arroz têm sido realizadas, como 

o de Zavareze, et al., (2010) que consistiu em  avaliar a influência do tratamento 

hidrotérmico por annealing sobre o teor de amido resistente e também o perfil de 

textura de amidos de arroz com diferentes níveis de amilose. Annealing é uma 

modificação física no qual uma suspensão de amido é submetida à temperatura 

superior à de transição vítrea e ligeiramente inferior à temperatura de gelatinização 

em excesso de água por um período de tempo que pode variar de 5 a 168 horas.  

Como resultado os amidos modificados por annealing, apresentaram maior teor de 

amido resistente quando comparados aos nativos; no entanto, não ocorreu diferença 

significativa entre os amidos tratados com diferentes temperaturas; o amido de alta 

amilose apresentou maior dureza, flexibilidade e gomosidade de gel e menor 

coesividade de gel em comparação aos amidos de média e de baixa amilose. O 

annealing também aumentou a dureza e a gomosidade de gel dos amidos de médio 

e alto teor de amilose. Essas modificações promovidas pelo annealing no amido 

podem ser importantes na aplicação em vários tipos de alimentos, tais como sua 

utilização como espessante e na elaboração de massas alimentícias.  
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 MATERIAIS  

 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Tecnologia de Alimentos 

do Centro Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de Pernambuco (Vitória de 

Santo Antão – PE). Foram utilizados 4 tipos de arroz: (i) arroz do grupo beneficiado, 

subgrupo polido, classe longo fino, tipo 1 (branco); (ii) arroz parboilizado polido tipo 

1; (iii) arroz do subgrupo parboilizado integral, tipo 1, classe longo fino,  obtidos do 

mercado local de Vitória de Santo Antão e (iv) arroz vermelho integral obtido no 

centro da cidade do Recife. A sacarose em pó, glicose e maltodextrina foram 

disponibilizados pelo Laboratório de Tecnologia de Alimentos. 

 

5.2 MÉTODOS 

 

5.2.1 Elaboração da pasta de arroz  

 

O procedimento para obter a pasta, de cada tipo de arroz utilizado, foi 

adaptado do método de Soares Junior et al. (2010) para extrato de arroz.  As etapas 

do processo estão apresentadas no Fluxograma 1. 

Os grãos de arroz são selecionados, pesados (200g) e cozidos em água 

destilada, numa proporção de 1:7 (m/v). Durante o cozimento a agitação é manual, 

não constante, utilizando uma colher de aço inoxidável. A 93°C, o arroz vermelho foi 

cozido por 60 minutos; o arroz integral por 50 minutos; o parboilizado por 50 minutos 

e o arroz branco por 40 minutos, até ficarem totalmente cozidos, ao ponto de 

“empapados”. Para o cozimento do arroz, foram utilizados uma panela de aço 

inoxidável convencional (diâmetro de 21,5 cm, altura de 22,5 cm e capacidade para 

8 litros) e fogão doméstico. Logo após o cozimento, ao arroz é adicionado água 

destilada, numa proporção de 1:2 (m/v) em relação a massa inicial, e 

homogeneizado em liquidificador doméstico (Mallory Black Filter BRASIL MOD 
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18500-02 600W) obtendo-se uma pasta homogênea. O produto homogeneizado é 

imediatamente prensado em pano de algodão de malha fina, previamente 

esterilizado, e depois em peneira doméstica (30 mesh), obtendo-se uma pasta que 

foi envasada em potes de vidro com tampa rosqueável e armazenada sob 

refrigeração (Whirlpoo S.A. Consul MOD CRD45 T 4°C) até ser usada para os testes 

posteriores. 

Fluxograma 1: Etapas do procedimento para obtenção do extrato de arroz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Definição do método de recozimento preliminar realizada com a pasta de arroz 

branco 

Esse procedimento teve como objetivo definir qual processo seria o mais 

adequado para obtenção da textura ideal do produto final e avaliar o rendimento 

obtido de cada tipo de aquecimento realizado. O tipo de arroz utilizado nesse 

procedimento foi o arroz branco tipo 1. 

Selecionar arroz 

Pesar arroz 

Cozer arroz a 93°C 

Homogeneizar arroz cozido 

Envasar pasta de arroz 

Refrigerar pasta de arroz 

Armazenar 

pasta de arroz 
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As amostras da pasta de arroz foram diluídas na proporção de 1:1 (v/v) e 

porcionadas em nove potes de vidro com capacidade para 200 ml cada. Três 

amostras foram destinadas ao aquecimento em panela convencional de aço 

inoxidável por 30 minutos a 65°C com agitação constante em “banho maria”; mais 

três amostras foram mergulhadas em panela de pressão doméstica (Modelo com 

revestimento antiaderente, fechamento externo, cabo e alça antitérmicos, 

capacidade para 4,5L, 21 cm de altura e 23 cm de diâmetro, TRAMONTINA, Brasil), 

com água a um nível que cobrisse apenas a metade dos potes de vidro, e aquecidos 

por 15 minutos contados a partir da saída de vapor da panela e as amostras 

restantes foram alocadas em autoclave (STERMAX IDEALCLAVE Vertical, 

capacidade para 23L) a 121°C por 15 minutos. Esse procedimento é apresentado na 

Figura 1.  

Figura 3. Diferentes métodos de recozimento da pasta diluída de arroz branco. 

   

   
Fonte: Autor 

 

A e B: Aquecimento em panela convencional de aço inoxidável a 65°C por 30 

minutos; C: Aquecimento mergulhando os potes de vidro em água dentro da panela 

A B 

C D 
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de pressão por 15 minutos contados após liberação de vapor da panela; D: 

Aquecimento alocando os potes de vidro dentro da autoclave a 121°C por 15 

minutos. 

As amostras do extrato de arroz diluído, depois de aquecidas, foram 

distribuídas em formas de acetato, e submetidas a congelamento (-18°C) por seis 

horas. Em seguida, foram transferidas para descongelamento em refrigerador a 4°C. 

O equipamento utilizado para esse procedimento de congelamento e refrigeração foi 

um refrigerador combinado (Whirlpoo S.A. Consul MOD CRD45). 

 

5.2.3 Elaboração da diluição da pasta dos diferentes tipos de arroz e adição do 

carboidrato 

 

As etapas desse procedimento estão apresentadas no Fluxograma 2. Para 

avaliar o poder edulcorante dos carboidratos na pasta de arroz, amostras dessa 

foram diluídas em água destilada em uma proporção de 1:1 (v/v) e distribuída em 

quatro béqueres, onde o primeiro, o controle, consistiu em apenas a pasta diluída; o 

segundo foi adicionado de 10% de glicose (CAQ- Casa da Química Ind. e Com. 

Ltda., Diadema, SP, Brasil); no terceiro adicionou-se 10% de sacarose (CAQ- Casa 

da Química Ind. e Com. Ltda. SP BRASIL) e ao quarto e último béquer foi 

adicionado 10% de maltodextrina com sabor, corante e aromatizante de laranja 

(NUTRACOM Ind. e Com. Ltda., Diadema, MG, Brasil). As amostras foram então 

homogeneizadas manualmente com a ajuda de um bastão de vidro e em seguida 

uma parte foi destinada para reaquecimento (AC) em autoclave (STERMAX 

IDEALCLAVE Vertical, capacidade para 23L) e a outra (NA) foi diretamente 

envasada e congelada. Todas as amostras foram porcionadas em embalagens de 

plástico e acrílico e congeladas em refrigerador combinado (Whirlpoo S.A. Consul 

MOD CRD45) a –18°C, em liofilizador (SP SCIENTIFIC Modelo 6KBTES-55) a -50°C 

e em ultrafreezer (MDF-U76VC-PA, Pnasonic Healthcare Company of North 

America, Canadá – EUA) a -80°C. O descongelamento das amostras foi realizado 

em refrigeração a 4°C (Whirlpoo S.A. Consul MOD CRD45). A avaliação sensorial 

coube unicamente ao autor do trabalho.  
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Fluxograma 2. Elaboração das diluições das pastas dos diferentes tipos de arroz 

com diferentes carboidratos e diferentes temperaturas de congelamento (-18°C, -

50°C e -80°C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*NA: não vai para a autoclave, amostra segue direto para o envase e o 

congelamento. AC: amostra vai para autoclave antes de ser envasada e congelada. 
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Diluir pasta a 1:1 (v/v) 
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6 RESULTADOS 
 

6.1 RENDIMENTO OBTIDO COM OS DIFERENTES TIPOS DE RECOZIMENTO 

DAS AMOSTRAS DA PASTA DE ARROZ BRANCO 

 

As amostras que foram aquecidas em panela convencional apresentaram 

rendimento menor, pois houve uma evaporação de parte da água, fazendo com que 

o líquido ficasse mais cremoso e consistente. As amostras que foram aquecidas em 

panela de pressão mantiveram o mesmo volume, assim como a textura e 

consistência. As amostras, que foram alocadas em autoclave, mantiveram o volume 

e a consistência. Os rendimentos dos três procedimentos estão apresentados na 

Tabela1.  

 

Tabela 1. Rendimento apresentado pelas amostras após os diferentes 

procedimentos de reaquecimento. 

Tipo de aquecimento Volume da amostra antes 
do aquecimento (ml) 

Volume da amostra após o 
aquecimento (ml) 

Panela 600 500 

Panela de pressão 600 600 

Autoclave 600 600 

 

Após o congelamento e descongelamento foi observado, através da Figura 4 

e 5 respectivamente, que as amostras submetidas ao aquecimento na autoclave, 

obtiveram uma textura firme e maleável com liberação de água quando 

descongeladas.  

Figura 4. Pasta de arroz branco tipo 1 diluída, distribuída em forma de acetato e 

congelada a -18°C. 

 
Fonte: Autor 



30 

 

Figura 5. Pasta de arroz branco tipo 1 diluída, desenformada e descongelada a 

temperatura ambiente. 

 
Fonte: Autor 

 
 

6.2 ÁGUA LIBERADA PELAS AMOSTRAS NO DESCONGELAMENTO 

 

As amostras quando submetidas ao descongelamento a 4°C liberararam uma 

quantidade de água na parte superior da embalagem. Por outro lado, a pasta de 

arroz manteve a forma do recipiente uma vez que se depoisitou na parte inferior da 

embalagem.  

As amostras congeladas a -18°C foram descongeladas num período de tempo 

de 23 horas; as amostras congeladas a -50°C descongelaram em 24 horas; e as 

amostras congelada a -80°C precisaram de um tempo maior de descongelamento 

que foi de 48 horas. Os gráficos de 1 a 6 ilustra a quantidade de água que cada 

amostra liberou após o descongelamento. 

Os gráficos 1 e 2 mostram que das amostras autoclavadas (AC) e congeladas 

a -18°C, as amostras de arroz integral controle e a que cotinham glicose foram as 

que mais liberaram água; e a amostra de arroz branco controle foi a que menos 

liberou água. Das amostras não autoclavadas (NA), a do arroz vermelho que 

continha maltodextrina foi a que mais liberou água, por outro lado a amostra de arroz 

branco que continha sacarose foi a que menos liberou água. 
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Gráfico 1. Água liberada pelas amostras autoclavadas congeladas a -18°C. 

 
Fonte: MONTE, Kamilla, 2016. 

 

 

Gráfico 2. Água liberada pelas amostras não autoclavadas congeladas a -18°C 

 
Fonte: MONTE, Kamilla, 2016. 
 

 

Os gráficos 3 e 4 mostram que das amostras autoclavadas congeladas a -

50°C, a amostra de arroz integral controle foi a que mais liberou água e a amostra 

de arroz parboilizado controle foi a que menos liberou água. Das amostras não 
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autoclavadas, a amostra de arroz integral controle foi a que mais liberou água; e a 

amostra de arroz vermelho que continha maltodextrina foi a que menos liberou água. 

 

Gráfico 3. Água liberada pelas amostras autoclavadas congeladas a -50°C 

 
Fonte: MONTE, Kamilla, 2016. 

 

 

Gráfico 4. Água liberada pelas amostras não autoclavadas congeladas a -50°C 

 
Fonte: MONTE, Kamilla, 2016. 

 

Os gráficos 5 e 6 mostram que das amostras autoclavadas e congeladas a -

80°C, a amostra de arroz integral que continha glicose foi a que mais liberou água 
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enquanto que a amostra de arroz parboilizado controle foi a que menos liberou água. 

Das amostras não autoclavadas, a amostra de arroz branco que continha sacarose 

foi a que mais liberou água enquanto que a amostra do arroz integral controle foi a 

que menos liberou água. 

 

Gráfico 5. Água liberada pelas amostras autoclavadas congeladas a -80°C 

 
Fonte: MONTE, Kamilla, 2016. 

 

 

Gráfico 6. Água liberada pelas amostras não autoclavadas congeladas a -80°C 

 
Fonte: MONTE, Kamilla, 2016. 
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6.3 AVALIAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO AMIDO NAS 

AMOSTRAS DEPOIS DE DESCONGELADAS 

 

As amostras foram identificadas de acordo com a presença (AC) ou ausência 

(NA) de autoclavagem, tipo de carboidrato adicionado (houve uma amostra controle, 

isenta de carboidrato), tipo de arroz e temperatura de congelamento (-18°C, -50°C e 

-80°C). As amostras foram desenformadas após seu total descongelamento sob-

refrigeração (4°C). As imagens referentes estão disponíveis em Apêndice. 

 

6.3.1 Arroz vermelho 

 

A Tabela 2 ilustra a comparação entre a manutenção da forma das amostras 

de arroz vermelho em relação à presença ou não de recozimento em autoclave, 

diferentes temperaturas de congelamento (-18°C, -50°C e -80°C) e adição dos 

diferentes tipos de carboidratos (glicose, sacarose e maltodextrina). As amostras 

que melhor mantiveram a estrutura apresentam sinal negativo (-), pois são as 

amostras que não modificaram sua forma inicial. As imagens referentes a Tabela 2 

estão disponíveis em Apêndice A. 

Das amostras congeladas -18°C, a amostra controle não autoclavada foi a 

única que manteve melhor a estrutura. Das amostras congeladas a -50°C, as 

amostras não autoclavadas controle e a contendo maltodextrina mantiveram melhor 

a estrutura, assim como a amostra autoclavada contendo glicose também manteve. 

Das amostras congeladas a -80°C nenhuma amostra manteve a estrutura. 

 

Tabela 2. Comparação entre a manutenção da forma das amostras de arroz 

vermelho. 

TIPO DE 
ARROZ 

TIPO DE 
RECOZIMENTO 

TEMPERATURA 
DE 

CONGELAMENTO 

ADIÇÃO DE 
CARBOIDRATO 

VOLUME 
EXUDADO 

APRESENTOU 
MODIFICAÇÃO 

DA FORMA 
INICIAL 

Arroz 
Vermelho 

Autoclavado 
-18 

o
C 

Controle 16 + 

Glicose 20 +- 

Sacarose 20 +- 

Maltodextrina 19 +- 

Não Controle 20 +- 
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Autoclavado Glicose 19 - 

Sacarose 20 + 

Maltodextrina 24 +- 

Autoclavado 

-50 
o
C 

Controle 15 +- 

Glicose 17 - 

Sacarose 17 +- 

Maltodextrina 15 +- 

Não 
Autoclavado 

Controle 20 - 

Glicose 25 +- 

Sacarose 19 +- 

Maltodextrina 18 - 

Autoclavado 

-80 
o
C 

Controle 22 + 

Glicose 20 + 

Sacarose 18 + 

Maltodextrina 18 +- 

Não 
Autoclavado 

Controle 20 + 

Glicose 24 + 

Sacarose 23 + 

Maltodextrina 24 +- 

Fonte: Autor 

 

6.3.2 Arroz integral 

 

A Tabela 3 ilustra a comparação entre a manutenção da forma das amostras 

de arroz integral em relação à presença ou não de recozimento em autoclave, 

diferentes temperaturas de congelamento (-18°C, -50°C e -80°C) e adição dos 

diferentes tipos de carboidratos (glicose, sacarose e maltodextrina). As amostras 

que melhor mantiveram a estrutura apresentam sinal negativo (-), pois são as 

amostras que não modificaram sua forma inicial. As imagens referentes as tabelas 

estão disponíveis em Apêndice B. 

Das amostras congeladas a -18°C, apenas as amostras não autoclavadas 

mantiveram a estrutura. Das amostras congeladas a -50°C, apenas as amostras não 

autoclavadas mantiveram melhor a estrutura. Das amostras congeladas a -80°C, 

nenhuma amostra manteve a estrutura. 

 

Tabela 3. Comparação entre a manutenção da forma das amostras de arroz integral. 

TIPO DE 
ARROZ 

TIPO DE 
RECOZIMENTO 

TEMPERATURA 
DE 

CONGELAMENTO 

ADIÇÃO DE 
CARBOIDRATO 

VOLUME 
EXUDADO 

APRESENTOU 
MODIFICAÇÃO 

DA FORMA 
INICIAL 

Arroz Autoclavado -18 
o
C Controle 24 + 
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Integral Glicose 24 + 

Sacarose 23 + 

Maltodextrina 23 + 

Não 
Autoclavado 

Controle 18 - 

Glicose 30 - 

Sacarose 30 - 

Maltodextrina 25 - 

Autoclavado 

-50 
o
C 

Controle 24 +- 

Glicose 22 + 

Sacarose 23 + 

Maltodextrina 20 +- 

Não 
Autoclavado 

Controle 28 - 

Glicose 25 - 

Sacarose 26 - 

Maltodextrina 25 - 

Autoclavado 

-80 
o
C 

Controle 24 + 

Glicose 26 + 

Sacarose 25 + 

Maltodextrina 22 + 

Não 
Autoclavado 

Controle 18 + 

Glicose 29 + 

Sacarose 29 + 

Maltodextrina 29 + 

Fonte: Autor 

 

6.3.3 Arroz parboilizado 

 

A Tabela 4 ilustra a comparação entre a manutenção da forma das amostras 

de arroz parboilizado em relação à presença ou não de recozimento em autoclave, 

diferentes temperaturas de congelamento (-18°C, -50°C e -80°C) e adição dos 

diferentes tipos de carboidratos (glicose, sacarose e maltodextrina). As amostras 

que melhor mantiveram a estrutura apresentam sinal negativo (-), pois são as 

amostras que não modificaram sua forma inicial. As imagens referentes as tabelas 

estão disponíveis em Apêndice C. 

Das amostras congeladas a -18°C, quase todas as amostras mantiveram a 

estrutura, com exceção da amostra autoclavada contendo maltodextrina. Das 

amostras congeladas a -50°C, quase todas as amostras mantiveram sua estrutura, 

com exceção da amostra não autoclavada controle. Das amostras congeladas a -

80°C, apenas a amostra autoclavada controle manteve a melhor estrutura. 
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Tabela 4. Comparação entre a manutenção da forma das amostras de arroz 

parboilizado. 

TIPO DE 
ARROZ 

TIPO DE 
RECOZIMENTO 

TEMPERATURA 
DE 

CONGELAMENTO 

ADIÇÃO DE 
CARBOIDRATO 

VOLUME 
EXUDADO 

APRESENTOU 
MODIFICAÇÃO 

DA FORMA 
INICIAL 

Arroz 
Parboilizado 

Autoclavado 

-18 
o
C 

Controle 14 - 

Glicose 16 - 

Sacarose 16 - 

Maltodextrina 14 +- 

Não 
Autoclavado 

Controle 25 - 

Glicose 22 - 

Sacarose 25 - 

Maltodextrina 22 - 

Autoclavado 

-50 
o
C 

Controle 11 - 

Glicose 16 - 

Sacarose 19 - 

Maltodextrina 19 - 

Não 
Autoclavado 

Controle 26 + 

Glicose 26 + 

Sacarose 25 + 

Maltodextrina 25 + 

Autoclavado 

-80 
o
C 

Controle 12 - 

Glicose 17 +- 

Sacarose 18 +- 

Maltodextrina 16 + 

Não 
Autoclavado 

Controle 24 + 

Glicose 29 + 

Sacarose 20 + 

Maltodextrina 25 + 

Fonte: Autor 

 

6.3.4 Arroz branco 

 

A Tabela 5 ilustra a comparação entre a manutenção da forma das amostras 

de arroz branco em relação à presença ou não de recozimento em autoclave, 

diferentes temperaturas de congelamento (-18°C, -50°C e -80°C) e adição dos 

diferentes tipos de carboidratos (glicose, sacarose e maltodextrina). As amostras 

que melhor mantiveram a estrutura apresentam sinal negativo (-), pois são as 

amostras que não modificaram sua forma inicial. As imagens referentes as tabelas 

estão disponíveis em Apêndice D. 

Das amostras congeladas a -18°C, apenas as amostras autoclavadas 

mantiveram a melhor estrutura. Das amostras congeladas a -50°C, apenas as 
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amostras autoclavadas mantiveram a melhor estrutura. Das amostras congeladas a -

80°C, nenhuma amostra manteve a estrutura. 

 

Tabela 5. Comparação entre a manutenção da forma das amostras de arroz branco. 

TIPO DE 
ARROZ 

TIPO DE 
RECOZIMENTO 

TEMPERATURA 
DE 

CONGELAMENTO 

ADIÇÃO DE 
CARBOIDRATO 

VOLUME 
EXUDADO 

APRESENTOU 
MODIFICAÇÃO 

DA FORMA 
INICIAL 

Arroz 
Branco 

Autoclavado 

-18 
o
C 

Controle 10 - 

Glicose 12 +- 

Sacarose 12 - 

Maltodextrina 11 - 

Não 
Autoclavado 

Controle 17 +- 

Glicose 14 +- 

Sacarose 10 + 

Maltodextrina 11 + 

Autoclavado 

-50 
o
C 

Controle 19 - 

Glicose 18 +- 

Sacarose 20 +- 

Maltodextrina 14 - 

Não 
Autoclavado 

Controle 23 +- 

Glicose 25 + 

Sacarose 26 + 

Maltodextrina 23 + 

Autoclavado 

-80 
o
C 

Controle 21 +- 

Glicose 22 +- 

Sacarose 20 - 

Maltodextrina 18 +- 

Não 
Autoclavado 

Controle 24 + 

Glicose 28 +- 

Sacarose 29 +- 

Maltodextrina 25 +- 

Fonte: Autor 
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7 DISCUSSÃO 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Diante dos resultados obtidos com o tipo de recozimento da pasta diluída de 

arroz, a amostra que mais se adequou em relação à textura quando congelada e 

descongelada foi a autoclavada. Isso também foi observado nos estudos propostos 

por Bermudez (1997) em que temperaturas elevadas favorecem a hidrólise do gel de 

amido e, como consequência, ocorre uma diminuição da viscosidade. Além disso, 

nas autoclaves, juntamente com o aumento da temperatura, há também um 

aumento da pressão que influenciará nas propriedades reológicas finais do amido. 

Bermudez (1997) estudou o comportamento de vários amidos esterilizando os géis a 

121°C por 2 horas, e esta metodologia foi baseada no preparo de pratos infantis, nos 

tratamentos U.H.T. e nas conservas. Outro estudo (Kokini, Lai e Chedid,1992), com 

diferentes níveis de amilopectina do amido de milho, o comportamento do amido de 

milho com alto teor de amilopectina, na presença de água, sugere que a 

amilopectina é muito mais sensível às mudanças sob pressão, o que parece ser 

devido à deformação natural dos grânulos. Por essa razão as amostras aquecidas 

em autoclave mantém a consistência, por causa dessa perda de viscosidade em 

altas temperaturas. Esses fatores levaram alguns autores a acreditar que os 

tratamentos térmicos em autoclaves poderiam gerar amido resistente (Escarpa e 

Gonzaléz, 1997). 

Entre as amostras autoclavadas e não autoclavadas, as autoclavadas tiveram 

uma liberação de água menor em relação às amostras não autoclavadas no 

descongelamento, corroborando com o que também foi observado por Bermudez 

(1997). O recozimento fez com que as moléculas dos polímeros ou os agregados de 

moléculas saíssem parcialmente da solução para se ligarem e formar uma estrutura 

de gel contraída e compacta, ocorrendo a liberação de água, ou sinérese.  

Nas diferentes temperaturas de congelamento foi possível perceber que o frio 

interfere na retrogradação do amido. Charoenrein e Wong (2011) em estudo para 

melhorar a estrutura do amido de arroz para resistir aos processos de congelamento 

mostraram que todos os géis de amido quando congelados e descongelados 

desenvolveram uma estrutura esponjosa que pode ser atribuída à formação de 

cristais de gelo e a retrogradação da amilose, onde uma rede fibrilar espessa de gel 
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de amido foi formada na estrutura esponjosa durante os ciclos de congelamento e 

descongelamento repetidos; resultados semelhantes também foram relatados por 

Ferrero et al. (1993). 

Contudo, Yuan e Thompson, (1998) citam que quando uma pasta de amido é 

congelada, ocorre separação de fases com a formação de cristais de gelo. No 

descongelamento, a pasta de amido continua sendo composta de uma fase aquosa 

rica em amido e outra deficiente. Para os autores, esta separação de fases é 

evidenciada com o aumento de ciclos de congelamento/descongelamento devido ao 

aumento da quantidade de amilopectina retrogradada, na fase aquosa, rica em 

amido. 

As amostras que obtiveram uma melhor estrutura foram as de arroz integral 

parboilizado e arroz parboilizado polido, fato esse que o processo de parboilização 

está relacionado com o poder de retrogradação da amilose presente nos grãos 

parboilizados sejam eles polidos ou integrais. Como o teor de amilose é o maior 

determinante da capacidade de aglutinação dos grãos e constitui uma variável de 

grande interesse no processamento e tecnologia em geral do arroz (NAVES, 2007), 

supõe-se que as amostras que mais liberaram água, possuem maior concentração 

de amilose, favorecendo a retrogradação. A sinérese num gel congelado e 

descongelado foi causada por um aumento em associações moleculares entre 

cadeias de amido, em particular a retrogradação de amilose (FERRERO, MARTINO 

e ZARITZKY, 1994). 

Os resultados obtidos com este estudo sugerem que o arroz cozido e 

congelado retrogradou menos com rápido congelamento em comparação ao 

congelamento lento, resultados semelhantes foram obtidos por Yu (2010). O 

congelamento a -80°C produziu um grande número de pequenos cristais de gelo no 

descongelamento (OLIVERA e SALVADORI, 2009), por conseguinte, vai derreter 

mais rápido e passar através da zona máxima de retrogradação mais rápido do que 

o arroz cozido congelado a -18°C minimizando assim a retrogradação do amido.  

Não houve diferenças significativas quanto à adição dos diferentes tipos de 

carboidratos, a amostra controle ainda continuou sendo a melhor amostra para a 

manutenção da forma final. Contudo e acordo com Charoenrein (2008), a adição de 

sacarose foi demonstrada ser a concentração mais eficaz para a redução da 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
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sinérese em géis de amido de arroz a 20% submetido a repetidos ciclos de 

congelamento-descongelamento.  
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8 CONCLUSÕES 

 

 

O método de recozimento ideal da pasta de arroz diluída foi a autaclavagem, 

pois o efeito da pressão e temperatura nas propriedades reológicas do amido é 

significativo. 

As amostras que mantiveram melhor a estrutura no descongelamento foram 

as que continham pasta diluída de arroz integral parboilizado e arroz parboilizado 

polido, devido ao maior teor de amilose e consequentemente maior poder de 

retrogradação do amido, formando uma rede compacta. O arroz integral parboilizado 

também foi o que mais liberou água em comparação com as outras amostras de 

arroz. 

De maneira geral, conforme observado nas imagens, a adição de diferentes 

carboidratos não apresentou diferença no quesito capacidade educorante das 

amostras e manutenção da forma das amostras finais descongeladas. 

Cada vez mais, o arroz se destaca não somente como um dos principais 

alimentos para a população, mas também como um alimento de qualidade, que 

pode auxiliar na manutenção da saúde, devendo ser incentivada a produção desse 

cereal e a continuidade das pesquisas.  
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APÊNDICE A - Avaliação da manutenção da estrutura do amido nas amostras de 

arroz vermelho depois de descongeladas 

 

Figura 1. Comparação entre a estrutura das amostras autoclavadas (AC) e não 

autoclavadas (NA) de arroz vermelho controle, congeladas a -18°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/CONTROLE/AV/-18°C; B: NA/CONTROLE/AV/-18°C. 

 

Figura 2. Comparação entre a estrutura das amostras autoclavadas (AC) e não 

autoclavadas (NA) de arroz vermelho contendo glicose, congeladas a -18°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/GLICOSE/AV/-18°C; B: NA/GLICOSE/AV/-18°C. 

 

Figura 3. Comparação entre a estrutura das amostras autoclavadas (AC) e não 

autoclavadas (NA) de arroz vermelho contendo sacarose, congeladas a -18°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/SACAROSE/AV/-18°C; B: NA/SACAROSE/AV/-18°C. 

A B 

A B 

A B 
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Figura 4. Comparação entre a estrutura das amostras autoclavadas (AC) e não 

autoclavadas (NA) de arroz vermelho contendo maltodextrina, congeladas a -18°C.  

 
Fonte: Autor 

A: AC/MALTOD./AV/-18°C; B: NA/MALTOD./AV/-18°C. 

 

Figura 5. Comparação entre a estrutura das amostras autoclavadas (AC) e não 

autoclavadas (NA) de arroz vermelho controle, congeladas a -50°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/CONTROLE/AV/-50°C; B: NA/CONTROLE/AV/-50°C 

 

Figura 6. Comparação entre a estrutura das amostras autoclavadas (AC) e não 

autoclavadas (NA) de arroz vermelho contendo glicose, congeladas a -50°C.  

 
Fote: Autor 

A: AC/GLICOSE/AV/-50°C; B: NA/GLICOSE/AV/-50°C. 

 

 

A B 

A B 

A B 
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Figura 7. Comparação entre a estrutura das amostras autoclavadas (AC) e não 

autoclavadas (NA) de arroz vermelho contendo sacarose, congeladas a -50°C.  

 
Fonte: Autor 

A: AC/SACAROSE/AV/-50°C; B: NA/SACAROSE/AV/-50°C. 

 

Figura 8. Comparação entre a estrutura das amostras autoclavadas (AC) e não 

autoclavadas (NA) de arroz vermelho contendo maltodextrina, congeladas a -50°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/MALTOD./AV/-50°C; B: NA/MALTOD./AV/-50°C. 

 

Figura 9. Comparação entre a estrutura das amostras autoclavadas (AC) e não 

autoclavadas (NA) de arroz vermelho controle, congeladas a -80°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/CONTROLE/AV/-80°C; B: NA/CONTROLE/AV/-80°C. 

 

 

 

 

A B 

A B 

A B 
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Figura 10. Comparação entre a estrutura das amostras autoclavadas (AC) e não 

autoclavadas (NA) de arroz vermelho contendo glicose, congeladas a -80°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/GLICOSE/AV/-80°C; B: NA/GLICOSE/AV/-80°C. 

 

Figura 11. Comparação entre a estrutura das amostras autoclavadas (AC) e não 

autoclavadas (NA) de arroz vermelho contendo sacarose, congeladas a -80°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/SACAROSE/AV/-80°C; B: NA/SACAROSE/AV/-80°C. 

 

Figura 12. Comparação entre a estrutura das amostras autoclavadas (AC) e não 

autoclavadas (NA) de arroz vermelho contendo maltodextrina, congeladas a -80°C.  

 
Fonte: Autor 

A: AC/MALTOD./AV/-80°C; B: NA/MALTOD./AV/-80°C. 

 

 

A B 

A B 

A B 
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APÊNDICE B - Avaliação da manutenção da estrutura do amido nas amostras de 

arroz integral depois de descongeladas 

 

Figura 13. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz integral controle, congeladas a -18°C.  

 
Fonte: Autor 

A: AC/CONTROLE/AI/-18°C; B: NA/CONTROLE/AI/-18°C. 

 

Figura 14. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz integral contendo glicose, congeladas a -18°C.  

 
Fonte: Autor 

A: AC/GLICOSE/AI/-18°C; B: NA/GLICOSE/AI/-18°C. 

 

Figura 15. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz integral contendo sacarose, congeladas a -18°C. 

   

Fonte: Autor 

A: AC/SACAROSE/AI/-18°C; B: NA/SACAROSE/AI/-18°C. 

A B 

A B 

A B 
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Figura 16. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz integral contendo maltodextrina, congeladas a -18°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/MALTOD./AI/-18°C; B: NA/MALTOD./AI/-18°C. 

 

Figura 17. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz integral controle, congeladas a -50°C.  

 
Fonte: Autor 

A: AC/CONTROLE/AI/-50°C; B: NA/CONTROLE/AI/-50°C. 

 

Figura 18. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz integral contendo glicose, congeladas a -50°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/GLICOSE/AI/-50°C; B: NA/GLICOSE/AI/-50°C. 

 

 

 

 

 

A B 

A B 

A B 
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Figura 19. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz integral contendo sacarose, congeladas a -50°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/SACAROSE/AI/-50°C; B: NA/SACAROSE/AI/-50°C. 

 

Figura 20. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz integral contendo maltodextrina, congeladas a -50°C.  

 
Fonte: Autor 

A: AC/MALTOD./AI/-50°C; B: NA/MALTOD./AI/-50°C. 

 

Figura 21. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz integral controle, congeladas a -80°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/CONTROLE/AI/-80°C; B: NA/CONTROLE/AI/-80°C. 

 

 

 

 

 

A B 

A B 

A B 
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Figura 22. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz integral contendo glicose, congeladas a -80°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/GLICOSE/AI/-80°C; B: NA/GLICOSE/AI/-80°C. 

 

Figura 23. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz integral contendo sacarose, congeladas a -80°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/SACAROSE/AI/-80°C; B: NA/SACAROSE/AI/-80°C. 

 

Figura 24. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz integral contendo maltodextrina, congeladas a -80°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/MALTOD./AI/-80°C; B: NA/MALTOD./AI/-80°C. 

 

 

 

A B 

A B 

B A 
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APÊNDICE C - Avaliação da manutenção da estrutura do amido nas amostras de 

arroz parboilizado depois de descongeladas 

 

Figura 25. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz parboilizado controle, congeladas a -18°C. 

 
Fonte: Autor 

A: NA/CONTROLE/AP/-18°C; B: AC/CONTROLE/AP/-18°C. 

 

Figura 26. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz parboilizado contendo glicose, congeladas a -18°C. 

 
Fonte: Autor 

. A: NA/GLICOSE/AP/-18°C; B: AC/GLICOSE/AP/-18°C. 

 

Figura 27. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz parboilizado contendo sacarose, congeladas a -18°C. 

 
Fonte: Autor 

A: NA/SACAROSE/AP/-18°C; B: AC/SACAROSE/AP/-18°C. 

 

A B 

A B 

A B 
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Figura 28. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz parboilizado contendo maltodextrina, congeladas a -18°C. 

 
Fonte: Autor 

A: NA/MALTOD./AP/-18°C; B: AC/MALTOD./AP/-18°C. 

 

Figura 29. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz parboilizado controle, congeladas a -50°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/CONTROLE/AP/-50°C; B: NA/CONTROLE/AP/-50°C. 

 

Figura 30. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz parboilizado contendo glicose, congeladas a -50°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/GLICOSE/AP/-50°C; B: NA/GLICOSE/AP/-50°C. 

 

 

 

A B 

A B 

A B 
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Figura 31. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz parboilizado contendo sacarose, congeladas a -50°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/SACAROSE/AP/-50°C; B: NA/SACAROSE/AP/-50°C. 

 

Figura 32. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz parboilizado contendo maltodextrina, congeladas a -50°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/MALTOD./AP/-50°C; B: NA/MALTOD./AP/-50°C. 

 

Figura 33. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

autoclavadas (NA) do arroz parboilizado controle, congeladas a -80°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/CONTROLE/AP/-80°C; B: NA/CONTROLE/AP/-80°C. 

 

 

 

A B 

A B 

A B 
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Figura 34. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

autoclavadas (NA) do arroz parboilizado contendo glicose, congeladas a -80°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/GLICOSE/AP/-80°C; B: NA/GLICOSE/AP/-80°C. 

 

Figura 35. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

autoclavadas (NA) do arroz parboilizado contendo sacarose, congeladas a -80°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/SACAROSE/AP/-80°C; B: NA/SACAROSE/AP/-80°C. 

 

Figura 36. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

autoclavadas (NA) do arroz parboilizado contendo maltodextrina, congeladas a -

80°C.  

 
Fonte: Autor 

A: AC/MALTOD./AP/-80°C; B: NA/MALTOD./AP/-80°C. 

 

 

 

 

A B 

A B 

A B 
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APÊNDICE D - Avaliação da manutenção da estrutura do amido nas amostras de 

arroz branco depois de descongeladas 

 

Figura 37. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz branco controle, congeladas a -18°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/CONTROLE/AB/-18°C; B: NA/CONTROLE/AB/-18°C. 

 

Figura 38. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz branco contendo glicose, congeladas a -18°C.  

 
Fonte: Autor 

. A: AC/GLICOSE/AB/-18°C; B: NA/GLICOSE/AB/-18°C.  

 

Figura 39. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz branco contendo sacarose, congeladas a -18°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/SACAROSE/AB/-18°C; B: NA/SACAROSE/AB/-18°C.  

A B 

A B 

A B 
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Figura 40. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz branco contendo maltodextrina, congeladas a -18°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/MALTOD./AB/-18°C; B: NA/MALTOD./AB/-18°C. 

 

Figura 41. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz branco controle, congeladas a -50°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/CONTROLE/AB/-50°C; B: NA/CONTROLE/AB/-50°C. 

 

Figura 42. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz branco contendo glicose, congeladas a -50°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/GLICOSE/AB/-50°C; B: NA/GLICOSE/AB/-50°C.   

 

 

 

 

A B 

A B 

A B 
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Figura 43. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz branco contendo sacarose, congeladas a -50°C.  

 
Fonte: Autor 

A: AC/ SACAROSE/ AB/ -50°C; B: NA/ SACAROSE/ AB/ -50°C. 

 

Figura 44. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

atoclavadas (NA) do arroz branco contendo maltodextrina, congeladas a -50°C.  

 
Fonte: Autor 

A: AC/ MALTOD./ AB/ -50°C; B: NA/ MALTOD./ AB/ -50°C.  

 

Figura 45. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

autoclavadas (NA) do arroz branco controle, congeladas a -80°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/CONTROLE/AB/-80°C; B: NA/CONTROLE/AB/-80°C. 

 

 

 

 

A B 

A B 

A B 
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Figura 46. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

autoclavadas (NA) do arroz branco contendo glicose, congeladas a -80°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/GLICOSE/AB/-80°C; B: NA/GLICOSE/AB/-80°C. 

 

Figura 50. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

autoclavadas (NA) do arroz branco contendo sacarose, congeladas a -80°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/ SACAROSE/ AB/ -80°C; B: NA/ SACAROSE/ AB/ -80°C. 

 

Figura 51. Comparação da estrutura entre as amostras autoclavadas (AC) e não 

autoclavadas (NA) do arroz branco contendo maltodextrina, congeladas a -80°C. 

 
Fonte: Autor 

A: AC/ MALTOD./ AB/ -80°C; B: NA/ MALTOD./ AB/ -80°C. 

 

 

 

 

A B 

A B 

A B 


