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Amido de arroz 

Grão de arroz  
 
 

80 e 90% de amido em base seca 
 
 

Grãos quebrados 
 
 

Extração de amido 
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Amido de arroz 
 
 

Europa: ~ 8.800 t de arroz quebrado  
     7.000 t de amido 
 
Utilizado na alimentação humana 
 

 Alimentos infantis; 

 Massas alimentícias. 



Shanghai Sungo Technology & Trade 
Co., Ltd.  

Shanghai, China 

Amido de arroz comercial 



Huijia Biochemical International Co., 
Ltd. 
  

Anhui, China 

Amido de arroz comercial 



Jiangxi King-N Biotechnology Co., Ltd 

Jiangxi, China 

Porcentagem de exportação: 61% - 
70%   

Amido de arroz comercial 



Aplicações  
 Cosméticos; 
 Excipientes; 
 Papel fotográfico. 

Japan Corn Starch Co., Ltd 
Japão  

Amido de arroz comercial 



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 

Precipitado Sobrenadante 

Descarte 

Centrifugação 

Suspensão NaOH (0,1%) – 2x  

Repouso (18 h) 

Suspensão em água e neutralização 

Centrifugação 

Precipitado Sobrenadante 

Descarte Suspensão em água e centrifugação (2x) 

 

 

Secagem 

AMIDO 

Extração de amido arroz 
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Figura 1. 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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Base farinha Base amido total

Amido* 
Amilose 

(%) 

% em base seca 

Proteínas  Lipídios  Cinzas  

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 
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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 



Maceração do grão (24 h) em solução NaOH 

Dornas com fundos falsos perfurados 

Lavagem e adição de nova solução 

Maceração por 36 a 48 h 

Moagem dos grãos amolecidos com solução de NaOH 

Centrifugação e ressuspensão dos sólidos em água 

Adição de formaldeído para inibir a fermentação 

Centrifugação 

Lavagem e ajuste do pH 

Centrifugação 

Secagem 

Extração alcalina com maceração do grão 
inteiro 



Apresenta alto rendimento de extração 
Baixo resíduo de proteínas 

Proteases - Solubilidade das proteínas 

Extração enzimática 

Alto custo 



Farinha de arroz + NaOH (0,001 M) + 0,2 g protease 

 

Banho de água a 55ºC por 18 h 

Centrifugação 

Precipitado Sobrenadante 

Descarte 

Centrifugação 

Suspensão em água e ajuste até pH 7 (HCl 1 M) 

Ajuste até pH 10 (NaOH 1 M) 

Precipitado Sobrenadante 

Descarte Lavagem com água e centrifugação - 3 x 

 

 
Secagem 

AMIDO 

Extração enzimática de amido arroz 



Tipo de extração 
Rendimento de 

extração (%) 

Resíduo de 

proteína (%) 

Alcalina (NaOH 0,1%) 72,2 0,15 

Alcalina (NaOH 0,1%) 63,7 1,03 

Alcalina (NaOH 0,4%) 79,7 0,48 

Enzimática (corolase) 76,5 0,60 

Enzimática (papaína) 76,5 0,55 

Enzimática (corolase) e alcalina (NaOH 0,2%) 72,0 0,54 

Enzimática (corolase) e detergente (SDS 0,5%) 73,9 0,50 

Enzimática (papaína) e alcalina (NaOH 0,2%) 75,9 0,52 

Enzimática (papaína) e detergente (SDS 0,5%) 75,2 0,49 

Alcalina (NaOH 0,1%) 71,6 0,12 

Protease neutra e ultrassom (30 min e 25% de 

amplitude) 
80,8 0,96 

Protease neutra (0,01% e 1 h) 62,5 0,87 

Tabela 1. Rendimento de extração e resíduo de proteína de 
amido de arroz com diferentes métodos de extração. 
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Arroz: Grande variação no teor de amilose 
 

Em função da proporção o arroz é classificado em: 

 

 Ceroso: 1 – 2% de amilose 

 Muito baixo teor de amilose: 2 – 12% de amilose 

 Baixo teor de amilose: 12 – 20% de amilose 

 Intermediário: 20 – 25% de amilose 

 Alto teor de amilose: acima de 25% de amilose 



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 
infantil Adesivo 

Iogurte  

Biscoitos Doces 

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


Extração de amido de 
milho 



Endosperma farináceo: grânulos de amido com 

formato esférico, sem matriz protéica 

circundante, que formam espaços vazios 

durante a secagem. 

Endosperma vítreo: possui matriz protéica 

densa, com corpos estruturados, que circundam 

os grânulos de amido de formato poliédrico, 

não permitindo espaços entre estas estruturas. 

Grão 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: 

Água + Dióxido de enxofre (SO2) + Ácido lático* 

- Hidratação dos grãos; 

- Ativação de proteases; 

- Reações de quebra das redes de proteínas; 



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 moagem Extração  

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 



Limpeza do 

milho 

Tanques de água 

50oC 48 hrs 

SO2 

Degerminador Gérmen 

Moagem dos grãos 

Peneiras Fibras 
Centrífuga / 

hidrociclones 

Proteína 

Amido 
Amido 

purificado 

Fluxo contra corrente 

(Proteína solúvel) 

Fluxograma de processamento de milho 

Moagem úmida 



Fluxograma de processamento de milho 

Secagem e armazenamento 

Tambor rotativo e lavagem com 

água 



Extração de amido de milho 

1) Pesar 200 gramas de grãos de milho. 

2) Adicionar 500 mL de água destilada com solução de bissulfito de sódio 0,1%. 

3) Manter na temperatura de 50ºC durante 20 horas. 

4) Drenar a água da maceração. 

5) Triturar os grãos de milho com 500 mL em moedor de laboratório até a menor fração possível 

(moagem úmida) 

6) Coletar a amostra moída e acrescentar 2000 mL de água destilada, totalizando 2500 mL de 

água em todo o processo. 

7) Agitar e posteriormente filtrar em peneira de 100 mesh e coletar o filtrado e passar em peneira 

de 270 mesh, coletando o material filtrado. 

8) Deixar o filtrado amido-proteico durante 4 horas em repouso. 

9) Remover o sobrenadante e suspender a camada de amido sedimentado com água destilada. 

10) Centrifugação a 5000 rpm por 20 min, removendo a camada proteica e suspender novamente 

o amido com água centrifugando novamente e coletando no final apenas o amido precipitado. 

11) Secagem a 40ºC durante 12 horas. 



Usos do amido de milho 


