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 Produção de arroz por região - safra 2016 

Fonte: CONAB, 2017.  



 Produção de arroz por estado - safra 2016 

Fonte: CONAB, 2017.  



 Maiores produtores mundiais de arroz- safra 2016 

Fonte: USDA, 2017.  



 Maiores consumidores mundiais de arroz- safra 2016 

Fonte: USDA, 2017.  



 Morfologia e composição do grão de arroz 

 Katsurayama e Taniwaki (2017) 

Casca 

Cariopse 

Embrião 



 Variedades de arroz  

Arroz 
Branco 

Integral 

Parboilizado 

Polido 



Pré-limpeza 

Secagem 

Descascamento 

POLIMENTO 

 Etapas processamento – Arroz integral 



Arroz polido 

• Os grãos de arroz passam por uma série de cilindros onde são pressionados 

por anéis de borracha contra um cilindro de pedra provocando a separação do 

germe e das camadas exteriores de farelo por abrasão (brunidor). 



 Integral x Polido 

Integral Polido 

Valor nutricional 

Conservação  Valor nutricional 

Rendimento industrial 

Qualidade sensorial 



 Arroz parboilizado 

Encharcamento Gelatinização Secagem 



 Arroz parboilizado 

Encharcamento 

• Hidratação dos grãos  até atingir 30-32% de umidade 

• Migração de compostos hidrossolúveis para o interior do grão 

• 6 a 9 horas ± 65°C 

 



 Arroz parboilizado 

Gelatinização 

• Gelatinização do amido – “soldagem” dos grãos         Diminui grãos quebrados 

• Fixação dos nutrientes transferidos no encharcamento 

• Eliminação de microrganismos e inativação de enzimas (lipase, peroxidase e 

lipoxigenase)  

• Facilita o descascamento posterior  

•Temperatura de 105 a 120°C- 15 a 25 minutos - 0,3 a 1 Kg/cm2 



 Arroz parboilizado 

Secagem 

• Reduzir o conteúdo de umidade até um nível ótimo para o beneficiamento e o 

subsequente armazenamento       13% de umidade 

• Obter o máximo rendimento de engenho em termos de grãos inteiros 

Secador de leito fluidizado Secador intermitente 



 Arroz parboilizado 

Vantagens da parboilização  

• Facilita a retirada da casca 

• Maior rendimento industrial 

• Melhor estabilidade de armazenamento 

• Maior valor nutricional ( comparado ao arroz polido) 

• Maior firmeza durante e após a cocção 



 Arroz parboilizado 

• Maior tempo de cocção 

 

• Cor amarelada           escurecimento enzimático e não enzimático 

 

• Sabor e odor típico 

 

Desvantagens da parboilização  



 Arroz integral x polido x parboilizado 

• Melhor valor nutricional?  

•Maior rendimento industrial ? 

•Maior vida de prateleira? 

•Melhor qualidade sensorial ? 

 



 Variedades de arroz  

Pigmentado 



 Arroz preto 



Arroz preto 
Arroz integral 

Arroz preto x Arroz integral 

PROTEÍNAS 

FIBRAS 

CARBOIDRATOS 

GORDURA 

VALOR CALÓRICO TOTAL 



 Farinha de arroz   

 

Proveniente de grãos quebrados;  

 

Composição química similar aos grãos inteiros; 

 

Elaboração de produtos sem glúten 



 Farinha de arroz   

Vantagens da farinha de arroz 

Coloração branca e sabor suave 

Fácil digestão no organismo 

Baixa alergenicidade das proteínas 



 Farinha de arroz   

Benefícios nutricionais 

Elevado teor de lisina  

Prevenção de problemas cardíacos 

Fonte de fibras alimentares 



 Produtos à base de farinha de arroz 

A qualidade 

reológica da 

massa 

O volume final 

As 

características 

estruturais e 

de textura 

A vida útil dos 

pães  



 Pão com farinha de arroz 

Desvantagens 



 Produtos à base de farinha de arroz  



 Produtos à base de farinha de arroz  



 Produtos à base de farinha de arroz  

Bolo tipo panettone com farinha de arroz 

Panettones inteiros (A) e fatias de panettones (B) elaborados com 
farinha de arroz. 


