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Qual método deve ser usado para extrair o amido do 

grãos?

EXTRUTURA E 

COMPONENTES 

DOS GRÃOS

Arroz Aveia Milho Trigo Centeio
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Extração

Dependendo do tipo de fonte vegetal

Pode ser extraído dos diversas fontes botânicas, como os cereais.

Estrutura

A estrutura do cereal e seus componentes, favorece a escolha do solvente

e método.

Solvente

É escolhido a obter eficiência na separação da parte amilácea, sem a

ocorrência de modificação química.

Amido Puro

Teor mínimo de fibras, proteínas e lipídeos.
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Características dos amidos de grãos

Halal, et al., 2020
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Tamanho do grânulo de amido

O grânulo do amido de

arroz tem em média o

tamanho entre 3μm a 8

μm de diâmetro e

possui forma poliédrico

irregular.

O grânulo de amido de

milho varia em média

entre 7 a 25 µm de

diâmetro, e apresentam

formas regulares ou

irregulares.

O grânulo do amido de

trigo tem em média o

tamanho entre 2μm a

35μm de diâmetro e

possui forma lenticular e

esférica.
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Arroz

Carboidrato    76-90%

Proteína           

Lipídeos           

Fibra bruta     

Albumina    5-10%

Globulina    7-17%

Glutelina     75-81%

Prolamina    3-6%



7

Milho

Carboidrato    72-75%

Proteína           8-10%

Lipídeos           4,5-5%

Fibra bruta     6-7%

Albumina    3%

Globulina    3%

Glutelina     34%

Prolamina    60%
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Carboidrato    65-75%

Proteína           8-15%

Lipídeos           2-3%

Fibra bruta     2-3%

Albumina + Globulina: 15%

Glutelina (Glutenina) + Prolamina 

(Gliadina): 85%

Trigo
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Extração de amido de arroz



Amido arroz

Extração de amido de arroz 

≠

Extração de amido de milho, trigo e batata     

Proteínas do arroz

Fortemente associadas com a superfície do grânulo de 
amido



Métodos de extração de amido de arroz

Alcalina e enzimática

Extração alcalina

Apresenta alto rendimento de extração
Baixo resíduo de proteínas

Glutelina é solúvel em álcali



Farinha de arroz + NaOH (0,1%)

Agitação (2 min)

Peneiragem

Centrifugação

PrecipitadoSobrenadante

Descarte

Centrifugação

Suspensão NaOH (0,1%) – 2x 

Repouso (18 h)

Suspensão em água e neutralização

Centrifugação

PrecipitadoSobrenadante

Descarte Suspensão em água e centrifugação (2x)

Secagem

AMIDO

Extração de amido arroz
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Figura. Imagens de grânulos de amidos de arroz obtidas após diferentes
tratamentos alcalinos: 0,06% NaOH (a); 0,12% NaOH (b); 0,15% NaOH
(c); 0,18% NaOH (d); 0,24% NaOH (e); e 0,30% NaOH (f).

Fonte: Cardoso (2007).
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Alta amilose 36,59 a 1,03 a 0,27 a 0,40 a 

Média amilose 25,49 b 0,51 b 0,25 a 0,31 b 

Baixa amilose 7,41 c 0,40 b 0,30 a 0,19 c 

 1 

Tabela 1. Caracterização dos amidos de arroz

Rendimento e caracterização dos amidos 
de arroz

Fig. 1. Rendimento de extração

O menor rendimento de extração do
amido de baixo teor de amilose pode ser
devido à maior absorção de água dos
grânulos, dificultando a separação das
proteínas aderidas ao grânulo de amido.



Alta amilose Média amilose Baixa amilose

Características dos amidos de arroz



Produto cosmético (Itália) 

Aplicações de amido de arroz

Cola de amido de arroz

Pó para rosto a base 

de amido de arroz e 
milho

Sal de banho 

para pele 
infantilAdesivo

Iogurte 

Biscoitos Doces

http://pt.efeitoverde.com/index.php?img_src=images/products/amido-arroz.jpg


Extração de amido de 
milho



Fluxograma de processamento de milho

1) Hidração

2) Primeira moagem

3) Separação do gérmen

4) Segunda moagem

5) Separação das fibras

6) Separação das proteínas



Fluxograma de processamento de milho

1) Hidratação

Ocorrem os fenômenos químicos e bioquímicos que preparam os

grãos para serem moídos com maior eficiência:

- Hidratação dos grãos;

- Ativação de proteases;

- Reações de quebra das redes de proteínas;
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O grânulos de amido no milho são cobertos com proteínas, também

conhecidas como proteínas associadas a grânulos de amido, desta forma é

usado para extração o solvente Bissulfito de sódio (NaHSO3).



Fluxograma de processamento de milho

1) Hidratação
Grãos de milho

Solução de SO2 (0,1%)

Temperatura: 50oC

Tempo: 20-48 horas



Fluxograma de processamento de milho

2) Primeira moagem

3) Separação do gérmen

Degerminador de discos



Fluxograma de processamento de milho

3) Separação do gérmen

Gérmen Grãos degerminados

Segunda moagemExtração 

de óleo



Fluxograma de processamento de milho

4) Segunda moagem



Fluxograma de processamento de milho

5) Separação das fibras



Fluxograma de processamento de milho

6) Separação das proteínas



Fluxograma de processamento de milho

Secagem

Tambor rotativo e lavagem com 

água



Limpeza do 

milho

Tanques de água

50oC 48 hrs

SO2

Degerminador Gérmen

Moagem dos grãos

Peneiras Fibras
Centrífuga / 

hidrociclones

Proteína

Amido
Amido

purificado

Fluxograma de processamento de milho

Moagem úmida
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Fluxograma de processamento de milho – Laboratório

Amido de milho  

Secagem (40°C/12h) 

Precipitado  

Centrifugação (5000g/20min.) 

Suspensão do precipitado em água  

Descarte sobrenante 

Repouso do filtrado por 4h à temperatura ambiente

Filtragem  (peneiras de 100 e 270 mesh)  

Moagem úmida (adição de água)

Drenagem dos grãos

Aquecimento à 50°C por 20h em estufa

Adição de solução de bissulfito de sódio (0,1% p/v)

Grãos de milho 



Usos do amido de milho



Extração de amido de 
trigo
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Extração de amido de trigo

Glúten = glutenina e gliadina

❖A extração do amido é por lavagem da massa (Formada por farinha de

trigo e solução salina).

❖Lixiviação do amido

❖Formação da rede de glúten.
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Amido de trigo 

Secagem (40°C) 

Precipitado  

Centrifugação

Suspensão em água (3 vezes)

Precipitado  

centrifugação (3500rpm /20 min)

Filtragem da mistura de amido e água

Descanso da massa (10 min.) e lavagem da massa 

Farinha de trigo + água  (2:1 p:v) 

Extração de amido de trigo
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Extração de amido a partir de outros grãos

❖Aveia

❖Cevada

❖Sorgo

❖Centeio
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Extração de amido a partir de grãos proteicos

❖Feijão

❖Ervilha

❖Grão de bico

❖Lentilha 
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Artigo para leitura


