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RESUMO

Os carboidratos são os principais constituintes do arroz e são representados 
basicamente pelo amido. A funcionalidade do amido depende da proporção de 
amilose e amilopectina assim como da organização física das mesmas dentro da 
estrutura granular. Neste estudo objetivou-se avaliar o teor de amilose, e a estrutura 
molecular de amido de arroz com diferentes teores de amilose. Foram utilizados 
amostras de arroz beneficiadas de cultivares de baixa (Motti), média (Sasanishiki) e 
alta (IRGA 417) amilose. O teor de amilose foi quantificado por método colorimétrico 
e a estrutura molecular foi determinada utilizando cromatografia de permeação em 
gel. O teor de amilose dos amidos foi de 8,3%, 20,1% e 32,0% nos amidos de baixa, 
média e alta amilose, respectivamente. As amostras de amido de arroz apresentaram 
abundância nas frações com alta massa molecular (F1). As frações de baixa 
massa molecular (F2) apresentaram a seguinte ordem em relação à concentração 
de carboidratos após a separação: Alta amilose> média amilose> baixa amilose. 
No amido desramificado as frações de alto peso molecular F1 foram maiores no 
amido de alta amilose e menores no amido de baixa amilose. A concentração de 
carboidratos  da fração F2 foi maior para o amido de alta amilose, seguido do amido 
de média e baixa amilose. Os resultados obtidos permitiram confirmar as diferenças 
da estrutura molecular dos amidos com diferentes teores de amilose e observar a 
distribuição de comprimento de cadeia e peso molecular dos amidos de arroz.

Palavras-chave: arroz, amido, amilose, estrutura molecular



731

INTRODUÇÃO

O arroz (Oryza sativa L.) é um dos principais alimentos produzidos 
mundialmente e é importante fonte de calorias na alimentação humana (Walter 
et al., 2008). Os carboidratos são os principais constituintes do arroz e são 
representados basicamente pelo amido, correspondendo a aproximadamente 
90% da matéria seca do arroz polido, estando presente principalmente no 
endosperma (Bao et al., 2004).

 O amido é um homopolissacarídeo composto por cadeias de amilose e 
amilopectina. A amilose é formada por unidades de glicose unidas por ligações 
glicosídicas α-1,4, originando uma cadeia linear. A amilopectina é formada por 
unidades de glicose unidas em α-1,4 e α- 1,6, formando uma estrutura ramificada. 
As proporções destas estruturas diferem em relação às fontes botânicas, 
variedades de uma mesma espécie e, mesmo numa mesma variedade, de 
acordo com o grau de maturação da planta (Tester, Karkalas e Qi et al., 2004).

Pesquisas sobre a avaliação da relação entre a estrutura molecular do amido 
e seu comportamento em algumas propriedades físicas e químicas sugerem 
que diversas características estruturais, como teor de amilose, distribuição de 
comprimento das cadeias de amilopectina e grau de cristalinidade no grânulo, 
podem estar relacionados aos eventos associados com a gelatinização e 
retrogradação do amido (Denardin e Silva, 2009).

Vários estudos têm demonstrado que a fonte de amido pode influenciar de 
modo determinante em diversos processos tecnológicos da indústria alimentícia, 
como a textura e a retenção de água de determinados alimentos (Denardin e 
Silva, 2009). Neste sentido objetivou-se com o presente estudo avaliar a estrutura 
molecular de amido de arroz com diferentes teores de amilose por meio da 
análise de cromatografia de permeação em gel e pela análise composição de 
amido desramificado.

MATERIAL E MÉTODOS

 Foram utilizadas amostras de arroz beneficiadas de cultivares de baixa 
(Motti), média (Sasanishiki) e alta (IRGA 417) amilose. Amostras de arroz livres 
de impurezas foram moídas em moinho Perten para a obtenção da farinha de 
arroz. A extração de amido foi baseada no método descrito por Wang e Wang 
(2004), com algumas modificações. O teor de amilose foi determinado por 
método colorimétrico com iodo, conforme método de McGrane; Cornell e Rix 
(1998). Aproximadamente 20 mg de amido desengordurado (b.s) juntamente 
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com de 8 mL de DMSO (dimetilsulfóxido) à 90% foi agitado durante 20 min e 
posteriormente condicionado à banho de 85 °C/15 min. Após arrefecimento, o 
conteúdo foi transferido para balão volumétrico de 25 mL e homogeneizado. 
Uma alíquota de 1 mL da solução foi adicionada de 5 mL de solução de I2/KI 
(0,0025 mol. L-1 de I2 e 0,0065 mol. L-1 de KI) e o volume completado para 50 
mL. A solução resultante foi homogeneizada e mantida em repouso por 15 min 
previamente a leitura da absorbância em 600 nm. Para a realização da curva de 
calibração foi utilizado 20 mg de amilose de batata pura submetida ao mesmo 
processo descrito para o amido, sendo retirados alíquotas de 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 
1,0 mL para determinação da absorbância.

 Na análise de cromatografia de permeação em gel em Sepharose CL-2B de 
amido inteiro as amostras foram preparadas conforme descrito por Bertoft et al, 
(2008), com algumas modificações. Uma amostra de amido (8 mg) foi dissolvida 
em DMSO a 90% (0,3 mL) por agitação suave em banho de água fervente por 
10 min, em seguida foram deixadas à temperatura ambiente durante 24 h. 
Após as amostras foram aquecidas durante 10 min e diluídas com água quente 
(0,7 mL). A distribuição de tamanho dos componentes do amido foi obtida por 
cromatografia sobre uma coluna de Sepharose CL-2B (1,6 x 32 cm) (Pharmacia, 
Uppsala, Suécia). Uma solução de amido dissolvido de 0,3 mL foi eluída através 
da coluna com NaOH a 0,01 mol. L-1, a uma taxa de 0,5 mL.min-1. As frações 
de 1 mL foram recolhidas e o teor de hidratos de carbono foi determinado pelo 
reagente de fenol-ácido sulfúrico. Os máximos de comprimento de onda (λ max) 
do complexo de iodo-glucano foram examinados usando 0,1 m λ de 0,01 mol. 
L-1 de soluções I2/0,1 mol. L-1 KI, posteriormente as frações foram neutralizadas 
com HCl 0,01 mol. L-1.

 Para análise da composição de amido desramificado o amido foi 
dissolvidos em 90% de DMSO, como descrito acima, e desramificado com 
pululanase e isoamilase como descrito por Bertoft et al. (2008). A distribuição do 
comprimento da cadeia de amostras de amido desramificado (1 mL) foi submetido 
a cromatografia numa coluna de Sepharose CL-6B (1,6 x 90 cm) (Pharmacia, 
Uppsala, Suécia), eluiu-se com NaOH 0,5 mol. L-1 a 1 mL/min. As frações de 
1 mL foram recolhidas e em cada fração de segundo 1 mL foi analisada pela 
quantificação de carboidratos, utilizando o reagente de fenol-ácido sulfúrico 
(DUBOIS et al., 1956). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 O teor de amilose dos amidos de baixa, média e alta amilose foi de 8,3%, 
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20,1% e 32,0%, respectivamente. Os valores encontrados foram similares aos 
encontrados por Zavareze et al. (2009) ao estudar amido de arroz com diferentes 
teores de amilose.

 Os amidos nativos de alto, médio e baixo conteúdo de amilose foram eluídos 
em coluna de separação de tamanho em gel (GPC) de agarose Sheparose 2B 
CL, sendo que o conteúdo de carboidratos da distribuição do peso molecular 
das frações e a ligação com iodo foram analisados e estão representadas na 
Fig. 1. 



Figura 1. Cromatografia de exclusão de tamanho em gel Sepharose CL 2B (GPC) 
de amido de arroz de alta, média e baixa amilose. No eixo principal o conteúdo 
total de carboidratos (linhas continua, pontilhada e tracejada) e no eixo secundário 
o comprimento de onda máximo (λmax) (quadrados para arroz de alta amilose e 
triângulos para arroz de média amilose).

As amostras de amido de arroz apresentaram abundância nas frações com 
alta massa molecular (F1) com pequenas variações entre os diferentes amidos, 
sendo que o amido com baixo teor de amilose apresentou pico mais intenso 
referente às cadeias com alta massa molecular. A fração F1 é representada 
principalmente pela amilopectina, estas devem sair nas primeiras frações devido 
ao alto grau de ramificações e por consequência, elevada massa molecular.

As frações de baixa massa molecular (F2) apresentaram a seguinte ordem 
em relação à concentração de carboidratos após a separação: Alta amilose> 
média amilose> baixa amilose. Este comportamento é devido às amostras com 
baixo conteúdo de amilose apresentarem cadeias essencialmente lineares, com 
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menor massa molecular. (Kim e Huber, 2010).
A avaliação do comprimento de onda máximo (λ max) representa a 

complexação das cadeias laterais de amilopectina e as cadeias lineares 
de amilose com o iodo, sendo que quanto mais compridas (elevado grau de 
polimerização (DP)) forem as cadeias, maior será o λ max obtido. Segundo 
Bailey e Whelan, (1961) a complexação das moléculas de amido com iodo pode 
resultar em cores que variam do roxo avermelhado (537-550 nm), roxo (554-555 
nm), roxo azulado (557-565 nm), azul (568 nm) e azul esverdeado (571 nm). 
Os mesmos autores descreveram que a formação de cor ocorre somente nas 
moléculas de amido com DP maior que 17 carbonos e que DP de 366 a 568 
apresentam um λ max de 645 nm. Moléculas de amido com DP menor que 17 C 
não apresentam formação de cor quando expostas ao iodo.

O amido nativo de alta amilose apresentou um λmax entre 641-643 nm entre 
as frações 22 -52, indicando a presença de cadeias laterais de amilopectina 
longas, materiais intermediários e amilose homogêneas. A pequena variação do 
λ max entre as cadeias laterais da amilopectina e as cadeias lineares da amilose 
pode indicar que estas cadeias apresentam comprimento (DP) relativamente 
semelhantes.

A separação entre amilose e amilopectina não é muito precisa nestas condições, 
com isso a denominação de materiais intermediários ocorre devido à presença de 
cadeias menores de amilopectina e cadeias longas de amilose. Isso se explica, 
pois as mesmas apresentam pesos moleculares semelhantes e com isso ocorre a 
sobreposição destas cadeias entre as frações 24 e 30 (Yoon & Lim, 2003).

O amido de média amilose apresentou um λ max menor entre as frações 30 
e 42, indicando assim, cadeias de amilose com comprimento menor em relação 
ao amido de alta amilose. No final da eluição, a partir da fração 44, o amido 
de média amilose apresentou um aumento no λ max, indicando a presença de 
cadeias longas e completamente lineares.

O amido de baixa amilose não apresentou comprimento de onda (λ max) 
devido as cadeias laterais da amilopectina e as cadeias lineares da amilose 
serem muito curtas, provavelmente com DP menor que 18 carbonos fazendo 
com que não ocorra a formação de cor quando expostas ao iodo, assim não 
apresentaram absorbância nesse comprimento de onda.

Na Fig. 2 estão apresentadas as frações do amido desramificado pelas 
enzimas pululanase e isoamilase e eluídos em coluna de permeação em gel de 
agarose Sepharose CL 6B. As enzimas pululanase e isoamilase são enzimas 
desramificadoras de amido específicas, e atuam apenas nas ligações α-(1,6) entre 
moléculas de glicose (ROBYT, 2009). As frações 1, 2 e 3 incluem longas cadeias 
lineares, materiais intermediários e cadeias curtas de glicose, respectivamente. 
Após a desramificação as cadeias longas representam a amilose e as cadeias 
curtas são as cadeias que formavam as ramificações da amilopectina.
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Figura 2. Cromatogra fia de exclusão de tamanho em gel Sepharose CL 6B (GPC) 
de amido de arroz de alta, média e baixa amilose desramificados. F1- Fração 1; F2- 
Fração 2; F3- Fração 3

As frações de alto peso molecular F1 foram maiores no amido de alta 
amilose e menores no amido de baixa amilose. A concentração da fração F2 foi 
maior para o amido de alta amilose, seguido do amido de média e baixa amilose. 
O padrão de distribuição da fração F3 é referente principalmente a amilopectina 
(Vamadevan et al., 2013). Este padrão indica uma elevada proporção de cadeias 
de amilopectina no amido de baixa amilose, enquanto que a presença destas 
cadeias é menor nos amidos de media e alta amilose. Sendo assim, a totalidade 
de cadeias curtas (F3) eluídas na coluna 6B apresentou a seguinte ordem: alta 
amilose < media amilose < baixa amilose. As cadeias poliméricas com maior 
tamanho (DP) são eluídas na fração F1 e representam as cadeias lineares de 
amilose e algumas poucas cadeias de amilopectina. Já a fração F2 contém 
cadeias menores de amilose e cadeias do tipo B2 das amilopectinas (cadeias 
longas). A fração F3 é composta ponderadamente de cadeias laterais e cadeias 
mais curtas do tipo B das amilopectinas e algumas poucas cadeias originais das 
amiloses (Hizukiri, 1985)

Os resultados obtidos permitiram confirmar as diferenças nos teores de 
amilose e observar a distribuição de comprimento de cadeia e peso molecular 
de amidos de arroz com diferentes teores de amilose.
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