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Resumo 

O arroz orgânico é altamente nutritivo, sendo em amido, 

carboidrato de reserva das plantas que possui grande 

importância energética. Assim,o objetivo do estudo foi 

analisar a eficácia da extração aquosa a partir da análise 

dos componentes remanescentes neste polissacarídeo. 

Para a extração do amido foi usado método aquoso, e 

para a caracterização centesimal, as análises realizadas 

foram: umidade ,cinzas,proteínas,carboidratos e fibras 

totais. Sendo de grande interesse para indústria de 

alimetos.  

Introdução  

O arroz é uma excelente fonte de energia, devido à alta 

concentração de amido, fornecendo também proteínas, 

vitaminas e minerais, além de possuir baixo teor de 

lipídios (WALTER, MARCHEZAN, AVILA, 2008) sendo 

seu maior consumo na forma de grão .O amido é um 

homopolissacarídeo composto por cadeias de amilose e 

amilopectina. As proporções em que estas cadeias 

aparecem diferem entre genótipos. O amido encontra-se 

distribuído em diversas espécies vegetais como um 

carboidrato de reserva. 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. 

Material e Métodos 

 A extração de amido foi feita através de metodologia 

aquosa adaptada de Wang e Wang (2004), sendo que a 

etapa de lavagem foi repetida tantas vezes quanto 

necessária para otimizar a extração.A análise centesimal 

foi realizada de acordo com as metodologias oficiais 

AOAC para proteínas (920.87), fibras (985.29), lipídeos 

(968.20), cinzas (923.03) e umidade (934.01). O teor de 

carboidratos foi calculado por diferença. 

Resultados e Discussão 

Os resultados apontam teores de proteínas, lipídeos, 
fibra alimentar total e umidade consideravelmente 
baixos, e uma grande porcentagem de carboidratos 
como mostra a Tabela 1. Segundo Cereda (2001),quanto 
maiores os valores de proteína e lipídeos menor é a 
qualidade do amido. 

 Tabela 1 – Composição proximal do amido de arroz (% m/m) 

 

Amostra Umidade Cinzas Proteína 
A 11,75±0,59 0,42±0,01 4,41±0,01   

 Lipídeos Fibra total Carboidratos1 

A 0,83±0,05 0,82±0,00 80,0±0,04 

 

Onde: A = amido de arroz orgânico 

A concentração de amido e nutrientes no arroz pode 
variar devido a fatores genéticos ,condições do clima 
,solo e armazenamento .De acordo com os resultados o 
conteúdo de proteínas no arroz é considerado baixo, em 
média 4,41% como mostra a Tabela 1.A porcentagem de 
lipídios encontrado nas análises foi de 0,83%, sendo 
esta uma baixa porcentagem comparada com alguns 
diferentes cultivares, TAIRA & ITANI(1988).Em termos 
de fibra alimentar total, as Tabelas de composição de 
alimentos disponíveis no Brasil descrevem valores de 
1,3% e 3,5% (PHILlPPI, 2002), de 1,7% e 3,0% (USP, 
2004) e de 1,6% e 4,8% (NEPA, 2006), sendo o valor 
total de fibras encontrado inferior, como mostra a Tabela 
1,assim como a porcentagem de cinzas.Baixo teor de 
umidade foi encontrado na amostra quando comparado 
com amido de milho , que representa 13,7%. Foi 
encontrado uma alta quantidade de carboidratos no 
amido de arroz orgânico nativo quando comparado com 
arroz parbolizado polido cru. 

Conclusão 

Percebeu-se que o amido do arroz orgânico nativo 

apresenta excelentes características nutricionais , e é 

uma grande fonte de energia. Sendo de grande interesse 

para a indústria de alimentos. 
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