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RESUMO 

Wada HK. Avaliação do farelo de arroz irradiado como fonte de ferro. 
SãoPaulo; 2001. [ Dissertação de Mestrado - Faculdade de Saúde Pública 
da USP] 

O arroz é o cereal de maior produção no Brasil. E o seu processamento 

com vistas à obtenção do grão polido envolve a eliminação das camadas 

externas do grão, após o descasque por abrasão. Como resultado obtém-se 

o farelo de arroz, subproduto de baixo custo e elevado valor de nutrientes, 

empregado em nosso meio, na alimentação de crianças desnutridas, Existe 

considerável polêmica nos meios acadêmicos, quanto à qualidade do farelo 

na prevenção da desnutrição e deficiência de ferro. Este estudo teve como 

objetivo avaliar a disponibilidade "in vitro" de ferro do farelo de arroz "in 

natura" e estabilizado, submetido a diferentes doses de irradiação. Para isso 

analisou - se a qualidade microbiológica dos produtos, sua composição 

centesimal, com ênfase no ferro e fitatos e também a disponibilidade do 

mineral dos farelos "in natura" e estabilizado, submetidos à diferentes níveis 

de irradiação. Os resultados mostraram a destruição de microorgânismos 

patogênicos encontrado no farelo "in natura" e estabilizado; a diminuição do 

teor de lipídeos do farelo estabilizado e a destruição progressiva de fitatos à 

medida que aumentou o nível de radiação. A quantidade de ferro sempre 

elevada, foi acompanhada pela disponibilidade do minerai independente do 

nível de radiação tanto nos produtos puros quanto em preparações 

dietéticas. 

Descritores: Biodisponibilidade, Saúde Pública, lirradiação, Farelo de 

Arroz, Fitato. 



ABSTRACT 

Wada HK. Avaliação do farelo de arroz irradiado como fonte de ferro; [Assessment of 
irradiated rice bran as iron source]. São Paulo (BR) 2002. [Dissertação de Mestrado- FCF-
FEA-FSP/USP]. 

Rice is the largest cereal crop in Brazil. To obtain the polish grain, its externai peel is 

extracted after abrasive process; as a result, rice bran is obtained. This is a low cost 

byproduct with a high nutritive value, which has been included into malnourished children 

feeding. There is a considerable controversy related to the rice bran effect on the prevention 

and control of undernutrition and iron deficiency. The aim of this study was to assess the 

availability of in vitro iron of in natura and treated rice brans, after different leveis of 

irradiation were applied. Both sorts of bran had their composition analyzed emphasizing the 

iron and phytate contents. The microbiological quality of the rice bran was also assessed. 

The pathogenic microorganisms were destroyed only in the in natura rice bran. As the 

irradiation levei applied on the stabilized bran increased, its lipidic fraction reduced and the 

progressive destruction of the phytates occurred. The high iron content follow its 

availability in the rice bran, despite of the irradiation levei applied, on the rice bran 

products and its dietetic preparations. 

Descriptors: Iron availability, Public health, rice bran, phytate, food irradiation. 
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1. INTRODUÇÃO 

O crescente processo de desenvolvimento urbano e industrial, trouxe 

significativas alterações no modo de vida populacional, caracterizado por 

desemprego, arrocho salarial e alto índice inflacionário, conseqüentemente afetando 

a grande massa populacional, marcada pela fome e desnutrição. 

Dentre as carências nutricionais enfoca-se a anemia por deficiência de ferro -

sendo um dos problemas mundiais de maior relevância, tanto nos países em 

desenvolvimento como nos desenvolvidos. 

Atualmente, a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1999), estima que 3.7 

bilhões da população do mundo sejam deficientes em ferro. É consenso entre os 

estudiosos que a deficiência de ferro é o principal responsável pelas anemias 

nutricionais (OMS, 1975; Viteri et al., 1993; Suharno et al., 1993). Ressalta-se que 

o consumo insuficiente deste mineral aliado a parasitoses intestinais, malária e 

fatores genéticos, agravam o quadro clínico. 

Em estudos mundiais levados a cabo pela OMS (1968), notou-se que os 

indivíduos mais acometidos pela carência de ferro são aqueles com idade entre 1 e 2 

anos, os adolescentes do sexo masculino entre 11 e 14 anos, e as mulheres entre 15 e 

44 anos, sendo as crianças e gestantes os subgrupos onde essa patologia ocorre com 

maior freqüência. Destaca-se que na gravidez, muitas mulheres já iniciam em 

processo fisiológico com as reservas de ferro esgotadas, o que acarreta maior risco 

para a patologia, visto este processo exigir grande fornecimento de ferro para 

eritropoie (Willian,1976) e para o aumento da volemia. 

1 



Diante da elevada prevalência da anemia e das conseqüências deletérias que 

acometem crianças e mulheres na idade fértil e a população em geral, a Organização 

Mundial de Saúde e a Organização Panamericana de Saúde (WHO/PAHO) 

recomendam uma série de atividades para redução da desnutrição e da deficiência em 

ferro (OMS, 1999). Entre as propostas para educação da deficiência em ferro uma 

das alternativas é a suplementação alimentar com produtos ricos neste mineral. 

Estudos mostram que o farelo de arroz é rico em minerais, com destaque para o ferro, 

tornando o produto potencialmente adequado para este fim (Nunes, et ai. 1991; 

Soares, et ai. 1993). No Brasil, a distribuição de farelo de arroz para comunidades 

carentes foi implantada pela Pastoral da Criança para ser utilizado como 

complemento na alimentação de crianças desnutridas. 

1.1- Farelo de Arroz 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a dieta da população mundial 

é baseada principalmente em cereais, sendo que o arroz e o trigo são os que 

apresentam as mais altas produções e constituem os mais importantes alimentos 

vegetais (Azzinil et al, 1982). O arroz é mundialmente um dos alimentos mais 

importantes. O Brasil tem produzido, nas últimas safras, cerca de dez mil quinhentas 

mil toneladas de arroz em casca. O consumo nacional per capita ao ano tem sido na 

faixa dos 70 Kg (base casca). Cerca de 10% do total consumido é suprido com 
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é baseada principalmente em cereais, sendo que o arroz e o trigo são os que 

apresentam as mais altas produções e constituem os mais importantes alimentos 

vegetais (Azzinil et al, 1982). O arroz é mundialmente um dos alimentos mais 

importantes. O Brasil tem produzido, nas últimas safras, cerca de dez mil quinhentas 

mil toneladas de arroz em casca. O consumo nacional per capita ao ano tem sido na 

faixa dos 70 Kg (base casca). Cerca de 10% do total consumido é suprido com 

importações (Fonseca, et al., 1984; Fornasieri,1988). Considerando-se que o arroz 

pelo descascamento, perde em peso cerca de 20% do grão produção brasileira do 

arroz descascado (marrom integral) tem sido na faixa de oito milhões de toneladas 

(Tirapegui & Callegaro, 1996). 
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A maior parte desta produção passa, antes de chegar ao consumidor, por um 

processo de polimento ou brunimento, cuja finalidade básica é permitir um maior 

tempo de prateleira, aliada ao melhor aspecto do produto que se destina ao consumo 

humano (Soares, et al.,1993). O polimento, consiste na retirada da camada marrom 

(composta pelo pericarpo, testa, aleurona, parte do endosperma) e germe (Fig 1), 

obtendo-se o arroz branco ou polido (Juliano, 1972). Desta forma, obtém - se como 

subproduto do polimento, o farelo de arroz com características composicionais 

adequadas de proteínas, minerais e vitaminas e valor nutricional superior ao do 

arroz branco (Barber, 1971; Sauders, 1990; Houston, 1985). 

A qualidade e quantidade dos carboidratos no farelo de arroz variam com a 

intensidade da quebra durante o beneficiamento do grão e com o grau de polimento 

ao qual este é submetido. Seu conteúdo protéico varia entre 8 e 17%, sendo que todos 

os aminoácidos essenciais para o homem estão presentes. A exemplo de outros 

cereais, o farelo de arroz é pobre em lisina; entretanto, o conteúdo dos aminoácidos 

sulfurados é elevado (Tortosa & Benedito de Barber 1978). Sua digestibilidade varia 

de 68 a 70% (Baber, Benedito de Barber, 1973). O teor de lipídeos é elevado e varia 

de 7,7 a 16.4% do subproduto (Juliano, 1985). Estudos indicam que cerca de um terço 

do germe de arroz é formado de lipídeos, sobre a forma de triglicerídeos o que 

confere ao farelo comercial alto teor de óleo. 
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Figura 1. Corte longitudinal do grão de arroz. 
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Dentre os ácidos graxos presentes no óleo do farelo, cerca de 73,5% são 

insaturados, sendo a maior proporção em ácido oléico, seguido do linoléico e do 

linolênico; o restante corresponde aos ácidos graxos saturados, principalmente os 

ácidos palmítico, esteárico e merístico (Grist, 1983; Juliano 1985). Além das 

características nutricionais atribuídas ao farelo, diversos trabalhos realizados 

demonstram as propriedades na diminuição do colesterol e na redução da calciúria 

(Noronha, I.L. et al; 1989). 

Entretanto, convém mencionar que este subproduto, ou seja, o farelo de arroz, é 

rico em gordura e devido à intensa atividade das lipases sobre o glicerol e ácido 

graxos livres na presença de lipoxigenase endógena, se deteriora rapidamente por 

rancificação (Warren & Farrell, 1990). 

Segundo HOUSTON (Houston, D.F. 1973), o tratamento térmico pode ser uma 

forma de estabilização do farelo de arroz que se realizado imediatamente após a 

separação do farelo, inativa a lipase, evitando-se a liberação de ácido graxos, 

favorecendo sua conservação e comercialização na dieta humana. A maior proporção 

de ácido graxo insaturado no farelo, possibilita seu emprego em dietas para adultos, 

com o objetivo de diminuir a ingestão de ácidos graxos saturados (Slavin & Lampe, 

1992). Entretanto, devido à intensa atividade das enzimas lipases que se inicia após o 

polimento do grão de arroz e a produção de glicerol e ácidos graxos livres, na 

presença de lipoxigenase endógena, o farelo de arroz se deteriora rapidamente por 

rancificação (Galliard & Chan, 1980; Slavin & Lampe, 1992). 

Portanto, a utilização comercial do farelo de arroz exige extração do óleo e 

inativação enzimática», o que dá origem ao farelo estabilizado com baixo teor de 

gordura (Sauders, 1990). 
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Dentre os fatores antinutricionais presentes no farelo, o ácido fítico apresenta 

maior concentração, atingindo até 7% de sua composição (Erdman, 1979). Estudos 

mostram que este componente presente em altas concentrações pode interferir na 

biodisponibilidade dos minerais, (Erdman, 1979 ; Ellis 1980 ;Brune et al 1992) uma 

vez que o ácido fítico é um importante agente quelante que se liga a íons mono e 

divalentes para formar complexos insolúveis ao pH intestinal, não absorvíveis pelo 

organismo (Erdman, 1979). Estudos in vitro (Xu et a l , 1992) demonstraram ligação 

do fitato a minerais como cálcio e zinco, cuja solubilidade diminui acentuadamente 

com o aumento do pH de 3 a 5 ou 6, sendo que os complexos formados tornaram - se 

praticamente insolúveis em pH igual ou superior a 7. Isto representa uma das 

principais causas da diminuição da biodisponibilidade dos minerais, mesmo que não 

se tenha evidenciado, até o momento, todos os mecanismos envolvidos (Cheryan, 

1980). 

Segundo alguns autores, a concentração dos minerais presentes no farelo de arroz 

são: cálcio 140-1310mg/Kg; ferro 130-530mg/Kg; magnésio 8650-123OOmg/Kg; 

manganêsllO-887mg/Kg fósforo 14800-28680mg/Kg; potássio 13650-23960mg/Kg; 

sódio 0-29mg/Kg; zinco 80mg/Kg; cobre 0,37mg/Kg (Juliano, 1972; Saunders, 1990; 

Warren & Farrel, 1980). 

Desde 1897, há relatos sobre a cura do beribéri em humanos mediante a 

substituição do arroz branco pelo arroz integral nas dietas (Kutski, 1973). O farelo de 

arroz é rico em vitaminas do complexo B, com cerca de 78% de tiamina, 47% de 

riboflavina e 67% de niacina superior ao do grão de arroz polido; além de vitaminas 

lipossolúveis Ae tocoferóis com atividade vitamínica E. (Alencar, Alencar, 1990). 
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Diante do seu fator nutricional e vitamínico, o farelo de arroz é freqüentemente 

utilizado como ração animal, combustível e fertilizante (Alvarenga, 1990). No Brasil, 

este subproduto, foi introduzido em algumas regiões do país, em pequenas 

comunidades de baixa renda, como complemento alimentar, e na dieta de crianças 

desnutridas, incluindo os lactentes. Estudo conduzido por Brandão (1989) mostrou 

que a adição do farelo de arroz na dieta, além de auxiliar na recuperação nutricional 

de crianças, promove a diminuição da incidência de anemia ferropriva, de surtos 

infecciosos diarréicos e respiratórios além de proporcionar o aumento da produção de 

leite em nutrizes Resultados satisfatórios na melhoria das condições nutricionais de 

indivíduos também foram observados quando utilizado farelo de arroz peneirado e 

torrado (Brandão, C.T.T. 1988). 

Pela relevância que a anemia ferropriva apresenta mundialmente e a importância 

de se criar alternativas de baixo custo para seu controle, de forma a contribuir para a 

melhoria da população, a utilização do farelo de arroz na alimentação humana seria 

um indicativo para melhoria desta deficiência. 

Visando aprofundar o conhecimento sobre a possível utilidade do farelo de arroz 

na alimentação, procuramos avaliar a biodisponibilidade de minerais neste sub-

produto. 

1.2.-Biodisponibilidade de Ferro 

O termo biodisponibilidade relacionada a ferro é a medida daquela fração do 

mineral ingerido capaz de ser absorvido pelo trato gastrointestinal e 

subseqüentemente armazenada e incorporada ao heme. (Consaul, Jr & Lee. K. 1983) 

Baseando-se no mecanismo de absorção, existem duas formas de ferro: a forma heme 
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e a não heme. O ferro heme é ligado ao anel protoporfírina das hemoproteínas. Ele é 

predominantemente encontrado em alimentos de origem animal sob a forma de 

hemoglobina e mioglobina correspondendo em média a cerca de 40% do ferro não 

heme dos alimentos de origem animal; encontrado em componentes como ferritina e 

hemossiderina do fígado, lactoferrina do leite da vaca, fosfitina da clara do ovo, entre 

outros (Greengard et al 1964). 

A absorção do ferro heme é alta, cerca de 15% no indivíduo normal e 35% 

naqueles com baixa reserva de ferro. Uma das explicações para a alta 

biodisponibilidade do ferro heme em relação ao não heme é que eles são absorvidos 

por caminhos independentes na mucosa intestinal (Finch, Ca & Cook,1984), O ferro 

heme é solúvel nas condições do intestino delgado, sendo facilmente absorvido pela 

mucosa intestinal sob a forma ferro porfirina intacta. Dentro da célula da mucosa, o 

ferro é liberado pela ação da enzima heme-oxigenase. Por causa deste caminho 

absortivo único e sua solubilidade elevada no pH intestinal, o ferro heme não é 

afetado por fatores químicos ou alimentares que podem alterar a disponibilidade do 

ferro não heme. 

A absorção de ferro não heme é usualmente menor (cerca de 1 a 5%) e varia 

substancialmente em função da presença de fatores químicos e de fatores 

alimentícios (Cook, JD.1983). O ferro não-heme, presente nos produtos vegetais, na 

forma Fe3+, precisa ser liberado e reduzido a Fe 2+ para ser absorvido. 

Em geral, os seres humanos absorvem o ferro não hemínico em proporções muito 

pequenas, sendo que certos fatores dietéticos podem modificar mais a absorção como 

já referido. A adição ou a presença de alguns minerais na dieta pode prejudicar a 

absorção do ferro, como por exemplo zinco, cobre, cobalto e cálcio. Uma alta 
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ingestão de manganês pode diminuir a absorção de ferro não-heme porque esses dois 

minerais parecem competir pelo mesmo carreador ( Guthrie & Picciano, 1995). 

A biodisponibilidade de ferro é influenciada por fatores intrínsecos ou 

fisiológicos, como estado nutricional, idade e sexo, bem como por fatores extrínsecos 

ou dietéticos (Apte, SV & Ivengara,1970). 

Na dieta são encontrados agentes potenciadores e inibidores. A vitamina C pode 

ser encontrada em frutas e verduras aumentando o potencial de absorção, enquanto 

fitato ou ácido fítico encontrado em cereais integrais, fibras e feijões é um agente 

inibidor. 

Outros inibidores da absorção do ferro que podem ser destacados são os 

compostos fenólicos, como os flavonóides, ácidos fenólicos, polifenóis e taninos, 

provavelmente pela formação do complexo ferro-fenólico no lúmen do trato 

gastrointestinal, o que torna o ferro menos disponível. Esses compostos são 

encontrados principalmente nos chás preto e mate, café e alguns refrigerantes 

(Hallberg, 198 l).Portanto, a presença na dieta de fatores estimuladores da absorção 

do mineral, é de grande importância para a melhoria da disponibilidade do ferro não 

hemínico, principalmente em populações onde é conhecida a baixa ingestão de 

carnes na dieta habitual. 

1.2.1-Métodos de avaliação da biodisponibilidade de ferro 

Os métodos utilizados para determinação de disponibilidade de nutrientes, 

procuram quantificar a porcentagem do nutriente ingerido que tem o potencial de 

suprir as demandas fisiológicas do organismo . 
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Os métodos "in vitro' de avaliação são baseadas nas simulações da digestão 

enzimática dos alimentos e a estimativa de ferro solúvel e dializavel. O estado 

nutricional do homem é influenciado pelo nível da biodisponibilidade de nutrientes 

nos alimentos no entanto a determinação do traço do mineral in vivo é complexo. 

Os métodos "in vitro" são classificados como uma alternativa rápida, 

relativamente simples e de baixo custo, para estimar a fração do mineral total, que 

está disponível para ser absorvido (Hazell and Jonhson 1987, Hurrell et al 1988). 

A técnica "in vitro" envolve a simulação da digestão com pepsina no estágio 

gástrico seguida por uma digestão com pancreatina e bile no estágio intestinal 

(Miller et al, 1981) A porção do elemento difundido através de uma membrana semi 

permeável durante o estágio intestinal representa a diálise do elemento após o 

período de equilíbrio e a estimativa da porção do elemento que foi absorvida. 

Existem uma seqüência de eventos que pode interferir nas medidas de 

biodisponibilidade de minerais, pela presença de fibra alimentar e o ácido fítico, 

presentes no farelo de arroz o qual interferem negativamente sobre a absorção. 

PINN e colaboradores (1997), verificaram que a irradiação do feijão com doses 

permitidas pela legislação, diminuía o teor de ácido fítico e aumentava o potencial de 

absorção do ferro. 

Um efeito similar no farelo viria, possivelmente, aumentar consideravelmente o 

potencial de aproveitamento de nutrientes específicos com destaque para o ferro. 
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1.3.Irradiação 

A produção do farelo de arroz para uso humano, no entanto, não conta com os 

cuidados necessários à sua manipulação segura, sendo que sua contaminação por 

fungos toxigênicos tem sido observada em muitas amostras (Unicamp 1994). 

Dos métodos disponíveis de eliminação de contaminantes alimentares, o uso da 

irradiação seria possivelmente um método de intervenção indicado para a obtenção 

do produto inócuo. Com a destruição de microorganismos patogênicos e estruturas 

químicas como as do ácido fítico, presente no farelo em grande quantidade. 

Dentre os métodos disponíveis para eliminar contaminantes de alimentos, os 

procedimentos mais utilizados são os de radurização o qual consiste em diminuir a 

carga de microorganismos. Através do uso de irradiação com raios gama, os 

alimentos são expostos a fonte emissoras de radiação ionizante. No encontro da 

FAO/IEAE/OMS, concluiu-se que alimentos irradiados com doses de até 10 KGy ou 

1 Mrad,, não são nocivas, sob o ponto de vista toxicológico, não causando danos aos 

consumidores (OMS, 1981). 

A radiação gama que é utilizada tem a enorme vantagem de penetrar nas 

estruturas irradiadas, obtendo-se a ação de radiação superficial e profunda no produto 

atingido destruindo os microorganismos que deterioram alimentos ou que são 

responsáveis por infecções ou intoxicações alimentares em humanos e animais. 

A irradiação alimentar está sendo difundida em diversos países, tais como a 

França, Holanda, Rússia e Japão, que irradiam seus produtos, principalmente 

especiarias e alimentos desidratados em escala comercial. 
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Os alimentos tratados com irradiação, do ponto de vista toxicológico não provoca 

o aparecimento de produtos tóxicos ou alterações no constituinte nutricional e 

organolépticas ( Boletim Embrarad, 1999). 

A esterilização de alimentos com raios gama, além de prolongar a vida dos 

produtos, dispensa o uso de aditivos, conservantes químicos e fumigações, 

tecnologias que podem causar danos ao organismo dos manipuladores, bem como 

alterar as características do alimento transformando-o em produtos não inócuos 

colocando em risco a saúde de consumidores (Kooij, 1981). 

De uma maneira geral, os cereais que são produzidos no Brasil, em regiões 

quentes e úmidas, contaminam-se com micotoxinas em virtude da existência de 

técnicas agrícolas inadequadas. A umidade e a temperatura ambiente, geralmente 

elevadas, fornecem condições para proliferação de fungos e, consequentemente, 

produção de toxina. Este quadro é observado com freqüência e resulta no 

desenvolvimento de fungos que agem na deterioração de alimentos destinados ao 

consumo humano e animal (Cruz, 1985). 

A radiação vem sendo apontada como uma possibilidade muito promissora na 

proteção do consumidor contra os perigos da contaminação por microrganismos 

presentes nos alimentos. 

Considerando que as doses de irradiação permitidas pela legislação brasileira , são 

indicadas para destruir microorganismos patogênicos e reduzir o teor de ácido fítico 

no produto, este processo será utilizado neste estudo para o farelo de arroz, com 

vistas a obtenção de um produto inócuo para o uso humano. 
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2.0. JUSTIFICATIVA 

Ressaltando-se que a anemia ferropriva é um dos maiores problemas nutricionais 

entre a população carente, as propostas para redução da prevalência desta deficiência 

basearam-se no aumento da ingestão alimentar com produtos ricos em ferro como 

por ex o farelo de arroz. 

Com o intuito de avaliar alternativas de baixo custo para suprir as necessidades de 

ferro da população de baixa renda, , objetivamos nesse estudo, avaliar a 

biodisponibilidade in vitro do mineral veiculado pelo farelo de arroz, submetido a 

diferentes doses de irradiação. 

E necessário destacar que considera-se prematura a utilização do farelo de arroz 

em programas emergenciais de combate à fome, visto que a implantação deste sub-

produto requer um controle de qualidade e estudos científicos sobre sua utilização. 

Visando um produto inócuo para o consumo humano - o estudo "in vitro" da 

disponibilidade de ferro no farelo de arroz enfoca o uso do produto com diferentes 

doses de irradiação, como forma de esterilização e redução do ácido fítico, um forte 

agente quelante que impede a absorção de ferro. 

No estudo "in vitro" a ser desenvolvido, destaca-se o uso de um produto de baixo 

custo, como complemento alimentar habitual de crianças desnutridas, minimizando a 

deficiência de minerais- predominante na população carente. 
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3.0 OBJETIVO 

Avaliar a disponibilidade "in vitro" de ferro no farelo de arroz "in natura" e 

estabilizado, submetido a diferentes doses de irradiação. 

3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Análise microbiológica do farelo 'in natura"e estabilizado com diferentes níveis 

de irradiação e não irradiados; 

Determinar a composição centesimal das diferentes amostras de farelo, irradiado e 

não irradiado; 

Determinar a concentração de fitatos dos farelos irradiados ou não irradiados.l 

Determinar a concentração de ferro total no farelo de arroz "in natura"e 

estabilizado com diferentes níveis de irradiação ou não irradiados; 

Determinar a disponibilidade "in vitro" de ferro total no farelo de arroz "in 

natura" e estabilizado irradiados ou não; 

Avaliar a disponibilidade "in vitro"de ferro em alimentos habituais entre lactentes, 

adicionados com farelo "in natura"e estabilizado em diferentes níveis de irradiação 

ou não irradiados. 
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4.0. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Matéria Prima. 

Como estudo será utilizado o farelo de arroz industrial estabilizado (FA) e "in 

natura" (FIN), procedentes da Irgovel Indústria Riograndense de Óleos Vegetais 

Ltda. O processo de estabilização, para obtenção do farelo de arroz, segundo a 

empresa, contou dos seguintes passos: 

1) Seleção: o farelo foi peneirado para eliminação de cascas inteiras e grãos de 

arroz quebrados, sujidades e corpos estranhos; 

2) Padronização de umidade: o teor de umidade natural ( 12 a 13%) foi elevado 

aproximadamente 18% por injeção de vapor por 30 segundos; 

3) Secagem: no formato de pellets, o farelo foi desidratado para atingir 8-9% de 

umidade, por exposição ao ar quente (100°C); 

4) Extração: seguiu-se extração com hexano aquecido a 50°C, e obteve-se o óleo 

industrial, ainda com alta acidez. O óleo foi submetido à vaporização, quando 

eliminou-se o solvente; 

5) Dessolvetização: o farelo foi submetido a calor direto ou indireto para 

eliminação do hexano. 

O processo de obtenção do farelo "in natura" : Ocorre após a secagem do grão, e 

retirada da casca, seguido, por um polimento abrasivo, no qual é retirado a camada 

marrom, obtendo-se o farelo "in natura". 
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4.2. Irradiação do Farelo de Arroz 

As amostras de farelo de arroz "in natura" e estabilizado, foram irradiadas em um 

irradiador JS-7400 fabricado pela AECL Atomic Energy of Canada Limited, na 

Empresa Brasileira de Radiação (EMBRARAD), Cotia - S.P. 

As amostras foram divididas em embalagens plásticas com 500g do produto, 

identificadas e colocadas dentro de um recipiente de alumínio e, posteriormente em 

uma esteira, e submetidas a ação de uma fonte radioativa do Co 60. 

As doses empregadas forao de 5, 10, 15 e 20 KGy. Após este processo as 

amostras foram guardadas para posterior análise. 
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4.3. Análise Microbiológica. 

As metodologias para amostragem, colheita, acondicionamento, transporte e para 

análise microbiológica de amostras de produtos alimentícios devem obdecer ao 

disposto pelo Codex Alimentariu; "International Commission on Microbiological 

Specification for Foods" (I.C.M.S.F.); "Compendium of methods for the 

Microbiological Examination of Foods" e "Standard methods for the Examination of 

Dairy Products" da America Public Health Association (ALPHA)"; "Bacteriological 

Analytical Manual"da Food and Drug Administration, editado por Association of 

Official Analytical Chemists (FDA/AOAC), em suas últimas edições e ou revisões, 

assim como outras metodologias internacionalmente reconhecidas. 

A análise microbiológica foram realizada no Instituto Adolfo Lutz. 

Foram realizados: Contagem de colônias, coliformes totais e fecais, Bacillus cereus; 

Staphilococcus aureus, Salmonelas, Bolores e leveduras, Clostrídio sulfito redutor 
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4.4. Preparações 

• Foram preparados alimentos habituais na dieta de lactentes, com adição do 

farelo de arroz, 

4.5.1. Papa Salgada 

• Foi preparada uma sopa salgada com ingredientes de baixo custo, 

Legumes (Batata inglesa lOOg, Cenoura lOOg, Cenoura lOOg, chuchu lOOg), 

cebola 15g, sal 3g, 1 litro de água. A cada porção desta preparação foram 

adicionados 15g de farelo in natura, estabilizado e irradiado. 

4.5.2. Papa doce 

T Foi preparada a papa doce seguindo com os seguintes ingredientes. 

Leite em pó 30g, amido de milho 30g, açúcar 16g, 250ml de água. A cada porção 

desta preparação foram adicionados 15g de farelo "in natura", estabilizado e 

irradiado. 
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5.0. DETERMINAÇÃO QUÍMICA. 

A determinação da composição química do farelo de arroz estabilizado e "in 

natura", e das preparações com adição do farelo estabilizado e "in natura", foram 

realizados por meio dos métodos preconizados pela Official Methods of Analysis 

1990 (AOAC) 

5.1. COMPOSIÇÃO CENTESIMAL. 

A metodologia empregada para a análise da composição centesimal das amostras 

segui-se os métodos preconizados pela Official Methods of Analysis (1990). 

Cinzas. 

PROCEDIMENTO: 

•Calcina-se os cadinhos; coloca-se nos cadinhos 2g da amostra dessecada; levar 

para mufla. 

•Retira-se o material e deixa-se esfriar completamente em dessecador por 

aproximadamente 1 hora; 

•Calcula-se a diferença de peso entre o cadinho com a amostra dessecada e 

calcinada e o peso do cadinho calcinado, obtendo-se assim, a quantidade de cinza 

presente, naquela determinada amostra; 



Umidade. 

PROCEDIMENTO: 

• Levar as cápsulas em estufe durante 12h a 105°C e deixou-se esfriar em 

dessecador por aproximadamente lhora; 

•Levar a estufe por aproximadamente 12 horas a 105°C a seguir deixar esfriar 

em dessecador por aproximadamente 1 hora; 

•Relacionar os resultados para lOOg da amostra obtendo a seguinte umidade 

em (%). 

Lipídes Totais 

PROCEDIMENTO: 

• Colocar em um cadinho de porcelana aproximadamente lOg de carbonato de 

sódio e deixar na estufe, a 105°C, por 12 horas; 

•Após este procedimento deixar esfriar no dessecador; pesar cerca de 0,53g de 

carbonato de sódio no papel manteiga; 

• Transferir o carbonato de sódio para um becker e dissolver com água destilada. 

Completar o volume para 500 ml em um balão volumétrico, para obter uma solução 

0,02 N. Diluir 1,6 ml de ácido clorídrico P,A. com água destilada em um becker. 

Transferir para um balão volumétrico e completar com água destilada até 1 litro, 

obtendo-se assim uma solução de 0,02N. Colocar em um erlenmeyer exatamente 

20ml da solução de carbonato de sódio e 3 gotas do indicador. 

Titular com ácido clorídrico 0,02N. Anotar o volume utilizado. 
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Digestão. 

• Pesar em papel manteiga aproximadamente 0,05g de amostra, adicionar 

também aos tubos de ensaio 2g de sulfato de potássio P.A., 0,05g de sulfato de cobre 

P. A,, 3ml de ácido sulfurico P. A.. 

•Colocar os tubos no bloco digestor segundo o procedimento: 30 minutos a 

100°C e, depois, aumentar a temperatura para 350°C. 

• O final da digestão é indicado quando a amostra se torna límpida. 

•Deixe as amostras esfriarem e adicione um mínimo de água para evitar a 

cristalização. 

Destilação. 

• Transferir os tubos para o destilador micro Kjeldahl, e adicionar 15ml da 

solução de hidróxido de sódio 40%. O destilador será recebido em um erlenmeyer. 

Contendo 5ml de solução saturada de ácido bórico e 3 gotas de solução indicadora. 

Recolhe-se cerca de 50ml de destilado no erlenmeyer. 

Titulação. 

• Titular o destilado com ácido clorídrico 0,02N até o ponto de viragem 

(mudança de verde para vermelho). 
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Proteína Bruta. 

P R O C E D I M E N T O : 

• Os balões de Soxhlet não poderão entrar em contato com as mãos, coloca-se os 

balões no dessecador e deixa-os esfriarem por aproximadamente 1 hora; pesa-se os 

balões; 

• Pesa-se cerca de 2g da amostra e transfere-se quantitativamente para o cartucho 

de Soxhlet. Proceder a extração por aproximadamente 12 horas; 

T Retirar o cartucho de Soxhlet do extrator e separe o éter por destilação 

( até cerca de 9/10 do volume), eliminar o éter residual deixando na estufe com a 

porta aberta por aproximadamente 1 hora a 105°C; 

• Calcula-se então, a diferença de massa ( massa final do balão com a gordura da 

massa inicial do balão); 

T Calculada a quantidade de substâncias lipídicas para lOOg do produto seco 

relaciona-se para lOOg do produto integral. 

5.2. DETERMINAÇÃO DO CONTEÚDO MINERAL. 

FERRO TOTAL. Utilizar o método referente a, Association of Analitycal 

Chemits. Official Methods of Analysis (1980) 

PROCEDIMENTO: 

• Homogeinizar as amostras, pesar 0,8g, colocar em tubos de Microkjeldahl 

identificados, adicionar lOml de ácido nítrico e deixar em repouso por 12 horas. 

Colocar os tubos no bloco digestor e aumentar a gradativamente a temperatura até 

atingir 150°C, agitando sempre, com o cuidado de não perder a amostra. 
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• Quando o volume chegar a 2ml (tempo aproximado de 48 horas), retirar os 

tubos do bloco digestor e deixar resfriar até chegar a temperatura ambiente. Em 

seguida adicionar 2ml de ácido perclórico e retornar os tubos para o bloco digestor, 

aquecendo 150°C até redução do volume e clareamento da solução (mais 12 horas). 

• Após o resfriamento transferir as amostras para balões volumétricos de 25ml, 

completar o volume com água desionizada e homogeneizar. 

T Transferir as amostras para frascos plásticos identificados e acondicionar a 4°C. 

Realizar a leitura em espectrofotômetro de absorção atômica, a 248,3 nm, fenda 0,2 

(Slit). 

5.3. BIODISPONIBILIDADE de FERRO. 

A metodologia empregada para a determinação da biodisponibilidade de ferro 

segue-se o método descrito por Miller (1981). 

• As amostras de Farelo de Arroz estabilizado e "in natura" irradiado e não 

irradiado. Foram diluidas a 10% em água deionizada. Ajusta-se o Ph para 2.0, a 

amostra foi dividida em 5 alíquotas, com 20g por becker. 

• Adiciona-se pepsina, cobre-se os beckers com plastifilme, e leva-se ao Shaker 

(banho Digestor), ajustado a 37° C, com agitação durante 2 horas. No término mede-

se o pH.Seleciona-se duas amostras para determinação da acidez titulavel, usando 

hidróxido de potássio 0,5N fatorado. 

• As amostras seram tituladas sob agitação constante em Ph metro até Ph 

7,5.,anota-se o volume de hidróxido de potássio 0,5 N gasto. 
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• Prepara-se uma solução de bicarbonato de sódio necessária, e adicionaram-se 

25ml da solução de bicarbonato em cada membrana de diálise para neutralizar as 

amostras. A membrana de diálise deve ter cerca de 25cm , previamente umedecido 

em água e amarrado em uma das pontas,. Coloca-se a membrana em um becker e 

leva-se ao Shaker durante 30 min., para o Ph subir de 2 para 5, para ser acrescentado 

a solução de pancreatina bile. 

• Adiciona-se a solução de pancreatina bile e leva-se ao shaker por mais 2 horas, 

mede-se o pH das soluções do becker com Phmetro. 

TAs membranas de diálise foram retiradas dos beckers, lavadas com água 

deionizada. o conteúdo foi transferido para balões de 25ml. 

Foram medidos, o ph do dializado com fita de pH.em torno de 7 

• Os dialisados foram transferidos para frascos plásticos, para leitura em 

espectrofotômetro de absorção atômica, em comprimento de onda 248,3 nm. 
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5.4.DETERMINAÇÃO de FITATOS 

A determinação de fitatos das amostras de farelo de arroz irradiadas e não 

irradiadas, foi realizada segundo a metodologia descrita por: Sandeberg,et al, 1986 

( J.Food Sei 51:547-50). 
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6.0. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise descritiva das variáveis em estudos estatísticos foram realizados de 

acordo com técnicas recomendadas no Advanced do Software para análise estatística 

SPSS for Windows. 

Foram realizadas construção de gráfico tipo Boxplot para as variáveis estudadas 

(Bussab, 1987). 
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7.0 RESULTADOS 

A análise microbiológica do Farelo "in natura" (FIN) e estabilizado (FINE) 

está apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1. Análise microbiológica do Farelo "in natura" e estabilizado . 

i á v e i s Resultados Resultados 

Contagem UFC 35° c/48h 7.2xl05/g 5.5xl02/g 

Coliforme Total >ou = a 2 .4 x 102/g 0/g 

Coliforme Fecal 24 /g 0/g 

Bolores Acima de 5x103 UFC/g Negativo abaixo de 10 UFC/g 

Leveduras Negativo abaixo de 102/UFC/g Negativo abaixo de 102/UFC/g 

B. cerus Negativo abaixo de 102/UFC/g Positivo (7.0xl02UFC/g) 

S. aureus Negativo abaixo de 102/UFC/g Negativo abaixo de 102/UFC/g 

Clostridio sulfito redutor Negativo abaixo de 10 UFC/g Negativo abaixo de 10 UFC/g 

Salmonelas Ausência em 25g Ausência em 25g 
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Os resultados da análise microbiológica do farelo "in natura" e estabilizado 

irradiados com 5, 10, 15 e 20KGy, foram semelhantes e independentes do teor de 

irradiação e estão apresentados na Tabela 2 

Tabela 2. Análise microbiológica do farelo "in natura" e estabilizado . 

Rresul tados kesul tados 

Contagem padrão (mesófilo) Abaixo de 10/g UFC Abaixo de 10/g UFC 

Coliforme total Negativo 0/g NMP Negativo 0/g NMP 

Coliforme fecal Negativo 0/g NMP Negativo 0/g NMP 

Bolores Negativo abaixo de 10/g UFC Negativo abaixo de 10/g UFC 

Leveduras Negativo abaixo de 10/g UFC Negativo abaixo del02/g UFC 

B. cerus Negativo abaixo de io2/g UFC Negativo abaixo del02/g UFC 

S. aureus Negativo abaixo delO2/ UFC Negativo abaixo de 10/g UF< 

Clostridio Sulfito redutor Negativo abaixo de 10/g UFC Negativo abaixo de 10/g UFi 

Salmonelas Ausência em 25g Ausência em 25g 
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Os resultados da análise microbiológica do farelo "in natura" e estabilizado 

irradiados com 5, 10, 15 e 20KGy, foram semelhantes e independentes do teor de 

irradiação e estão apresentados na Tabela 2 

Tabela 2. Análise microbiológica do farelo "in natura" e estabilizado . 

Variáveis ^resultados Resultados 
mmms-mmm 

'.ontagem padrão (mesófilo) Abaixo de 10/g UFC 

'.oliforme total 

Coliforme fecal 

lolores 

leveduras 

Negativo 0/g NMP 

Negativo 0/g NMP 

Negativo abaixo de 10/g UFC 

Negativo abaixo de 10/g UFC 

. cerus Negativo abaixo de 102/g UFC 

. aureus Negativo abaixo delO2/ UFC 

lostridio Sulfito redutor Negativo abaixo de 10/g UFC 

almonelas Ausência em 25g 

Abaixo de 10/g UFC 

Negativo 0/g NMP 

Negativo 0/g NMP 

Negativo abaixo de 10/g UFC 

Negativo abaixo del02/g UFC 

Negativo abaixo del02/g UFC 

Negativo abaixo de 10/g UFC 

Negativo abaixo de 10/g UFC 

Ausência em 25g 
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Os resultados da análise microbiológica do farelo "in natura" e estabilizado 

irradiados com 5, 10, 15 e 20KGy, foram semelhantes e independentes do teor de 

irradiação e estão apresentados na Tabela 2 

Tabela 2. Análise microbiológica do farelo "in natura" e estabilizado . 

Variáveis Rresultados Resultados 
mmmssÊBÊm 

Contagem padrão (mesófilo) Abaixo de 10/g UFC 

Coliforme total 

Coliforme fecal 

Bolores 

Leveduras 

B. cerus 

S. aureus 

Negativo 0/g NMP 

Negativo 0/g NMP 

Negativo abaixo de 10/g UFC 

Negativo abaixo de 10/g UFC 

Negativo abaixo de 102/g UFC 

Negativo abaixo delO2/ UFC 

Clostridio Sulfito redutor Negativo abaixo de 10/g UFC 

Salmonelas Ausência em 25g 

Abaixo de 10/g UFC 

Negativo 0/g NMP 

Negativo 0/g NMP 

Negativo abaixo de 10/g UE 

Negativo abaixo del02/g UF 

Negativo abaixo del02/g UF 

Negativo abaixo de 10/g U1 

Negativo abaixo de 10/g U1 

Ausência em 25g 
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Os resultados da análise microbiológica do farelo "in natura" e estabilizado 

irradiados com 5, 10, 15 e 20KGy, foram semelhantes e independentes do teor de 

irradiação e estão apresentados na Tabela 2 

Tabela 2. Análise microbiológica do farelo "in natura" e estabilizado . 

Variáveis Raresultàdós Resultados 

Contagem padrão (mesófilo) Abaixo de 10/g UFC 

Coliforme total 

Coliforme fecal 

Abaixo de 10/g UFC 

Negativo 0/g NMP Negativo 0/g NMP 

Negativo 0/g NMP Negativo 0/g NMP 

Bolores Negativo abaixo de 10/g UFC Negativo abaixo de 10/g UFC 

Leveduras Negativo abaixo de 10/g UFC Negativo abaixo del02/g UFC 

B. cerus Negativo abaixo de 102/g UFC Negativo abaixo del02/g UFC 

S. aureus Negativo abaixo delO2/ UFC Negativo abaixo de 10/g UFC 

Clostridio Sulfito redutor Negativo abaixo de 10/g UFC Negativo abaixo de 10/g UFC 

Salmonelas Ausência em 25g Ausência em 25g 
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A análise da concentração do ácido fitico ou IP6 (Hexafosfato de mio-ionisitol), 

Ip5 (Pentafosfato de mio-inositol), Ip4 (Tetrafosfato de mio-inositol), Ip3 (Trifosfato 

de mio-inositol) do farelo estabilizado (FINE) e do estabilizado irradiado (FEI) com 

diferentes doses de irradiação estão apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3. Concentração do ácido fitico nas amostras dos farelos não 

irradiados e irradiados. 

Níveis de fí>6(mg/100g) IP$ (mg/IOÜg) H>4(mg/100g) IP3 (mg/lOOg) 

radiação 
M l 

FINE 1.8 ±0.0019 0.19 ±0.0010 0.071 ±0.0004 0.019 ±0.0003 

FEI 5KGy 1.7 ±0.0017 0.18 ±0.0007 0.069 ± 0.0005 0.012 ±0.0002 

FEI lOKGy 1.3 ±0.0013 0.18 ±0.011 0.038 ±0.0004 0.0058±0.0008 

FEI 15KGy 1.3 ±0.0017 0.18 ±0.0007 0.018 ±0.0006 Traços 

FEI 20KGy 1.28 ±0.0017 0.17 ±0.0008 0.015 ±0.002 Traços 
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A análise da composição centesimal do farelo "in natura"(FIN) e estabilizado (FINE) 

e o farelo "in natura" irradiados (FINI) e estabilizado irradiado (FEI) com 5,10,15 e 

20KGy estão apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5. Análise da composição centesimal do farelo "in natura" e 

estabilizado irradiado ou não irradiado. 

Níveis de 

irradiação KGy 

Umidade % Cwm% Protdfia% Lipídeo % 

FIN 11.63i0.53 8.03±0.28 18.5Ü2.59 

FINI 5KGy 11.64±0.71 8.04±0.10 17.0±0.16 14.05i0.12 

FINI lOKGy 11.56±0.40 7.83±0.15 15.98±1.26 14.03±0.17 

FINI 15KGy 12.02±0.57 7.89±0.14 17.94±1.22 14.33i0,16 

FINI 20Kgy 12.04±0.34 7.85±0.10 19.16il.17 14.41±0.33 

FINE 9.77±0.95 11.23±0.70 2.03Ü.65 

FEI 5KGy 9.28i0.14 10.90±0.24 2.10i0.28 18.28i0.57 

FEI lOKgy 8.90±0.03 10.89±0.05 1.57i0.35 17.2Ü0.06 

FEI 15Kgy 9.44±0.08 10.94±0.21 1.3i0.49 17.89i0.06 

FEI 20Kgy 9.48±0.28 10.74i0.12 1.25±0.07 16.70i0.18 
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A análise da concentração de ferro e ferro disponível do farelo "in tura"(FIN) e 

estabilizado (FINE) e "in natura" irradiados (FINI) e estabilizado (FEI) com 5,10,15 

e 20KGy estão apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6. Análise da concentração de ferro e ferro disponível do farelo "in 

natura" e estabilizado irradiado ou não irradiado. 

Nível de Irradiação KGy Ferro mg/lOOg Ferro Disponível % 

FIN 9.62±0.84 1.34±0.32 

FINI 5KGy 10.55±0.45 0.13±0.009 

FINI lOKGy 9.22±0.47 0.19±0.0011 

FINI 15KGy 9.46±1.27 0.12±0.004 

FINI 20KGy 8.74±0.47 0.12±0.025 

FINE 21.27± 0.590.10 

FEI 5KGy 19.9±1.37 0.13±0.0061 

FEI lOKGy 23.0±2.97 0.13±0.0061 

FEI 15KGy 21.30±2.97 0.15±0.004 

FEI 20KGy 19.0±0.47 0.16±0.004 
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A análise da determinação umidade e proteína da papa doce (PD) com adição do 

farelo "in natura"(FIN) e estabilizado (FINE) e farelos "in natura" (FINI) e 

estabilizado (FEI) irradiados com 5,10,15 e 20KGy estão apresentados na Tabela 7 

Tabela 7. Determinação de umidade e proteína da papa doce(PD) com 

adição do farelo irradiado ou não iradiado. 

Nível delrradiação KGy Umidade % + PD 

FIN 82.31±0.85 10.69±0.81 

FINI 5KGy 81.OtO 10.9*0.36 

FINI lOKGy 83.0±1 10.7±0.26 

FINI 15KGy 82.0±0 10.5±2.05 

FINI 20Kgy 82.0±0 10.6±0.86 

FINE 73.87±0.35 12.39±0.61 

FEI 5Kgy 73.7±0.58 11.6±0.10 

FEI lOKgy 74.0±0 12.67±0.58 

FEI 15Kgy 74.0±0 12.67±0.58 

FEI 20Kgy 73.7±0.58 13.00±0.00 
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A análise da determinação umidade e proteína da papa salgada (PS) com adição 

do farelo "in natura"(FIN) e estabilizado (FINE) e farelos "in natura" (FINI) e 

estabilizado (FEI) irradiado com 5,10,15 e 20KGy estão apresentados na Tabela 8. 

Tabela 8. Determinação de umidade e proteína da papa salgada (PS) com 

adição do farelo irradiado ou não irradiado. 

Nível de IrradiaçãoKGy tJmidade% Proteína % 

FIN 83.67± 4.92 12.57±1.09 

FINI 5KGy 73.7±0.58 11.6±0.10 

FINI lOKGy 74.0t0.00 12.7±0.58 

FINI 15KGy 74.0±0.0 12.7±0.58 

FINI 20KGy 73.7±0.58 13.0±0.0 

FINE 83.93±5.21 14.07±1.07 

FEI 5KGy 85.0±1 13.7±0.58 

FEI lOKGy 85.0t0.58 14.0±0.00 

FEI 15KGy 78.7±11.02 13.3±0.79 

FEI 20KGy 85.7±0.58 14.0±0.00 
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A análise da determinação de ferro e ferro disponível da papa doce (PD) com adição 

com adição do farelo "in natura"(FIN) e estabilizado (FINE) e farelos "in natura'" 

(FINI) e estabilizado (FEI) irradiados com 5,10,15 e 20KGy estão apresentados na 

Tabela 9. 

Tabela 9. Concentração de ferro e ferro disponível da papa doce(PD) com 

adição de farelos irradiados ou não irradiado. 

Nível de lrradiação KGy Ferro mg/lOOg PD FerroDispomvd % + PD 

FNI 0.53±0.08 1.78±0.42 

FINI 5KGy 0.47±0.10 1.7±0.5 

FINI lOKGy 0.57±0.01 1.2±0.0 

FINI 15KGy 0.53±0.13 2.0±0.2 

FINI 20KGy 0.53±0.13 2.1±0.2 

FINE 1.20±0.49 0.97±0.44 

FEI 5KGy 0.72±0.07 1.5±0.5 

FEI lOKGy 0.83±0.03 1.2±0.0 

FEI 15KGy 1.69±0.23 0.5±0.6 

FEI 20KGy 1.82±0.09 0.6±0.6 
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A análise da concentração de ferro e ferro disponível da papa doce (PS) com adição 

do farelo "in natura"(FIN) e estabilizado (FINE) e "in natura" (FINI) e estabilizado 

(FEI) irradiados com 5,10,15 e 20KGy estão apresentados na Tabela 10. 

Tabela 10. Concentração de ferro e ferro disponível da papa doce (PS) com 

adição de farelos irradiados ou não irradiados. 

Nível de Irradiação KGy Icíto mg/IOOg + PS Faro Disponível % + PS 

FIN 0.48±0.11 1.63±2.40 

FINI 5KGy 0.54±0.01 • 1.16±0.095 

FINI lOKGy 0.52±0.16 1.23±0.035 

FINI 15KGy 0.58±0.03 1.80±0.052 

FINI 20KGy 0.52±0.03 2.0±0.156 

FINE 0.76±0.23 1.96±0.77 

FEI 5KGy 0.67±0.46 2.30±0.061 

FEI lOKGy 0.87±0.16 1.73±0.287 

FEI 15KGy 0.87±0.03 170±0.117 

FEI 20KGy 0.7Ü0.29 2.50±0.173 
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8. 0. FIGURAS 

l.Boxplot:-Concentração da Umidade nos farelos "in natura" e estabilizado 
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-2. Boxplot: -Concentração de Cinzas, farelo "in natura" e estabilizado 
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3 - Boxplot: - Concentração de lipídeo do farelo "in natura" e estabilizado 
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4 - Boxplot: - Concentração de proteína no farelo "in natura" e estabilizado 
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5 - Boxplot: - Concentração de ferro no farelo "in natura" e estabilizado 
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6 - Boxplot: - Concentração da porcentagem de ferro disponível no farelo "in 

natura " e estabilizado 
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7 - Boxplot - Determinação da umidade da papa doce adicionado aos farelos "in 

natura" e estabilizado 
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8 - Boxplot: - Determinação da concentração de proteína da papa doce com adição 

de farelos "in natura" e estabilizado 
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9 - Boxplot: - Determinação da concentração de ferro na papa doce com adição de 

farelos "in natura" e estabilizado 
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10 - Boxplot: - Determinação da porcentagem de ferro disponível na papa doce 

com farelos "in natura" e estabilizado 
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1 1 - Boxplot: - Concentração de umidade da papa salgada com adição de farelos 

"in natura" e estabilizado 
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12 - Boxplot: - Concentração de proteína da papa salgada com adição de íàrelo 

"in natura" e estabilizado 
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13 - Boxplot: - Concentração de ferro da papa salgada com adição de farelos "in 

natura" e estabilizado 
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14 - Boxplot: - Concentração da porcentagem de ferro disponível da papa 

salgada com adição de farelo "in natura" e estabilizado 
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9. DISCUÇÃO 

Nos últimos anos a deficiência de ferro tem-se destacado um dos maiores 

problemas de Saúde Pública. Por isso várias Organizações não Governamentais 

(ONGs) buscam alimentos alternativos de baixo custo e de alto valor nutritivo que 

possam minimizar os riscos de deficiências nutricionais, sendo que entre eles se 

destaca o farelo de arroz. 

O farelo de arroz que é um sub - produto do arroz polido, tem-se tornado um dos 

produtos de maior relevância na recuperação da população desnutrida. E dada a sua 

composição rica em ferro é citada também como um produto importante no controle 

da deficiência orgânica do mineral. 

Dois aspectos do farelo de arroz devem ser destacados: o que se refere à 

segurança alimentar e o segundo aspecto no fornecimento de ferro absorvível pelo 

organismo humano. 

Em relação a qualidade microbiológica do produto verificou na Tabela 1 que os 

farelos "in natura" e estabilizado são inadequado para o consumo humano. 

Embora seja um produto rico em nutrientes e energia, por sua composição e, 

especialmente pela sua forma de obtenção, é também fonte de microorganismos 

patológicos. Carvalho 1999, em extenso levantamento sobre os farelo, refere-se a 

presença de Salmonelas em produtos adquiridos em mercado varejista . 

È reconhecido que este tipo de microorganismo não é destruído pelo calor em 

preparações domésticas, ou seja, a importância no farelo (multimisturas) dentro de 

programas sociais da Pastoral da Criança, deve ser visto com cautela considerando o 

risco decorrente da utilização de um farelo não apropriado para o consumo humano. 

29 



Certamente, o produto adquirido em beneficiadoras de arroz tem custo insignificante 

o que não ocorre com o produto distribuído por indústria responsável por alimentos 

de uso na dieta animal. Como mostra na Tabela 1, mesmo vindo da "Irgovel" maior 

indústria do gênero da América Latina, o farelo "in natura" e estabilizado contém 

elevados teores de microorganismos nocivos. 

A irradiação em qualquer nível eliminam esses microorganismos deixando o 

produto adequado para o uso na alimentação. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) , considera que a dose média de lOKgy 

é sempre segura, o que não implica que a exposição de produtos a doses maiores de 

irradiação, não o sejam 

O segundo aspecto a ser destacado refere - se à qualidade do farelo no controle da 

deficiência de ferro, e portanto diz respeito à composição do produto. 

Com relação a composição dos farelos estudados, Tabela 5, que os farelos "in 

natura" irradiado ou não, possuem teores de cinzas variando entre 7,4% a 8,0% um 

valor significativamente menor do que o encontrado nos farelos estabilizado 11,0%. 

O teor de umidade encontrado foi de 11% no farelo "in natura" e 9.7% no farelo 

estabilizado, não apresentando variaçãoes em relação aos produtos irradiados. Os 

resultados obtidos foram semelhantes aos encontrados na literatura por Alencar 

(1991) e por Grist(1983). 

A composição lipídica dos farelos estabilizado indicou uma redução significativa 

em relação ao farelo "in natura" irradiado ou não. Esta redução lipídica do farelo 

estabilizado era esperada em decorrência do processo de estabilização que, 

basicamente, desengordura e impede a rancificação. 
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Em relação ao conteúdo protéico, 14-18% dos farelos "in natura" e estabilizado, 

os farelos estudados apresentaram valores um pouco superiores aos encontrados por 

Guerra e Jaffé (1975)- 11%-16%; Torin(1991)- 12%-14% e Waren e Farrell (1990)-

14,9%-16,8%. 

O farelo de arroz já foi relatado como suplemento proteíco para pães aumentando 

a quantidade de proteína e melhorando a qualidade em relação aos elaborados 

exclusivamente com farinha de trigo (Blanco 1993; Lynn, 1969). 

Do ponto de vista qualitativo, estudos que analisaram o perfil do aminoácidos 

indicam que o tarelo de arroz é um dos produtos com escore proteíco mais elevado 

do que o dos cereais integrais ou polidos (Guerra & Jaffé, 1975). 

Dentre a composição do farelo, os fitatos merecem destaque por serem 

reconhecidamente, os mais importantes inibidores da absorção de minerais com 

ênfase no ferro. 

Nas tabelas 3, 4, verificamos uma concentração significativa de IP6 no farelo 

estabilizado e 'in natura" em torno de 1.8 - 2 mg/lOOg nas amostras não irradiadas. 

A irradiação alimentar possui várias propriedades que lhe permitem ser um método 

alternativo ou complementar aos já existentes para esterilização e preservação de 

alimentos, sendo capaz de inibir processos bioquímicos que limitam o tempo de 

prateleira de alimentos frescos, não alterando o seu valor nutricional e organoléptico 

{OMS, 1999) 

Pinn e colaboradores verificaram redução na concentração de fitatos em feijões de 

0.21mg/g para 0.14mg/g após a aplicação de radiação. 

da São Paulo 
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As diferentes doses de irradiação empregadas nas amostras de farelo de arroz foram 

suficientes para redução do teor de ácido fítico Ip6, o qual constitui de 1-3% do peso 

de grãos integrais em geral. 

Nos alimentos, o ácido fítico não ocorre apenas sob a forma IP6, mas também como 

seus precursores metabólicos fosforilados como o Ip5 (pentafosfato de mio-inositol), 

Ip4 (tetrafosfato de mio-inositol), Ip3 (trifosfato de mio-inositol) e mesmo IP2 ou IP1 

(di e monofosfato de mio-inositol), cujas concentrações aumentam em produtos onde 

a fítase endógena encontra-se ativa. Nos alimentos, sua capacidade de ligação a 

proteínas e minerais pode interferir sobre propriedades funcionais e nutricionais. As 

formas que podem oferecer significativo poder ligante são IP4, IP5 e IP6. 

O ácido fítico ocorre naturalnente em vegetais principalmente na forma de 

hexafosfato (IP6), e que a degradação deste a suas formas inferiores pode minimizar 

o prejuízo nutricional sobre a disponibilidade de minerais na dieta. 

O emprego das radiações ionizantes no processo de alimentos promove a 

esterilização e a redução no teor de fítato. Com a finalidade de reduzir a 

concentração de ácido fítico, potente quelante de minerais. 

Observamos que a redução dos precursores no farelo "in natura" e estabilizado 

Tabela 3 e 4 ocorreu de forma significativa em relação ao estabilizado e que quanto 

maior a radiação maior foi a redução das diversas frações. 

Os resultados encontrados confirmam estudos sobre o efeito da radiação e a 

redução do teor de ácido fítico presente na soja, já descritos na literatura (Sattar e 

Akhtar, 1990J. 
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È fundamental para o controle da deficiência de ferro a presença do mineral em 

quantidades significativas nas refeições. Assim, a utilização do farelo como fonte de 

ferro baseia - se na elevada concentração de mineral nesse produto. 

A Tabela 6 apresenta o teor de ferro e ferro disponível "in vitro" nos farelos "in 

natura" e estabilizado irradiados ou não. Como o esperado a quantidade de ferro nos 

produtos estabilizados são significativamente maior 21.0 mg/lOOg do que os 

encontrados no farelo "in natura" 9.6 mg/lOOg. Estes valores são bastante elevados e 

maiores do que os encontrados no feijão e na carne os quais são as principais fontes 

dietéticas do mineral na pratica alimentar da população brasileira. 

Apesar do elevado teor de nutriente, em pauta e independente do nível de 

irradiação a concentração de ferro dialisável encontrada foi de 1,34% nos farelos "in 

natura" e 0.59%nos estabilizados em preparações puras. 

COLLI e cols, 1993 confirmaram a baixa disponibilidade de ferro do farelo de 

arroz em estudos de repleção de hemoglobina em ratos anêmicos. 

Domene (1996) observou limitada disponibilidade de minerais, especialmente 

zinco e ferro nas amostras de farelo de arroz estabilizado, uma das mais ricas fontes 

conhecidas de fitato. Observou-se que, embora apresente alta concentração de 

minerais exceto o cálcio, o farelo de arroz indústrial estabilizado não consegue 

promover a taxa de crescimento em ratos alimentados. 

Para identificar o papel de ferro do farelo, quando utilizado em preparações 

dietéticas como recomendado pelas Organizações não Governamentais (ONGs) que 

veiculam a muhimistura, foram desenvolvidas duas receitas de papa doce e salgada 

às quais foram adicionados 15g do farelo "in natura" ou estabilizado nas 
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alimentações habituais para lactentes, as análises foram realizadas com preparações 

elaboradas de forma artesanal 

A cada porção de lOOg dessas preparações corrrespondentes a uma porção, 

adicionou-se 15g de farelo "in natura" ou estabilizado irradiado ou não, as tabelas 9 e 

10 mostram o resultado das avaliações. 

Chama a atenção a "perda" do mineral encontrado nas preparações considerando o 

teor do nutriente inicialmente encontrado nos farelos "in natura" e estabilizado seria 

esperado 1.35 mg/lOOg Fe e 3.15 mg/lOOg. 

No entanto com a diálise parte do ferro perdido foi recuperado e encontrou-se para 

os diferentes tipos de farelo "in natura" irradiados ou não ao redor de 1.2 mg/lOOg 

foram potencialmente absorvíveis. Para a papa salgada a adição aumentou cerca de 

40% a disponibilidade do mineral. 

Estes valores são bastante elevados frente à necessidade de ferro de lactentes 

tornando o produto fonte do mineral. 

Também deve ser enfatizado que a composição química e composição física dos 

farelos, depende do tipo do solo, da variedade do grão de arroz, do tipo de sistema e 

do grau de beneficiamento, bem como das técnicas 

O farelo de arroz, é empregado tradicionalmente, no nosso meio na alimentação 

de crianças desnutridas por Organização não Governamentais, entre as quais se 

destaca a Pastoral da Criança, atingindo seu consumo em todo território nacional, no 

combate e prevenção à desnutrição infantil. 

Pode -se concluir, pois, que o farelo cujo o uso vem sendo implementado em todo 

o território nacional i através do Ministério da Saúde ou Pastoral da Criança é um 

produto muito interessante na veiculação do ferro, porém cujo consumo só deve ser 
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indicado após passar por processamento que lhe confira qualidade de alimento 

seguro e que mantenha as condições organolépticas adequadas obtidas com a 

estabilização do produto. 
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10. CONCLUSÃO 

• Os farelos "in natura" e estabilizados contém microorganismos patogênicos 

concentração de fitatos, os quais são destruídos com níveis de irradiação a partir de 5 

KGy. 

• Os resultados dessa análise, mostraram que a quantidade média de umidade é 

estatisticamente a mesma nos dois tipos de farelo e também para os diversos níveis 

de irradiação. 

• O mesmo comportamento foi seguido pela quantidade de cinzas, em que foram 

observadas quantidades médias estatisticamente iguais de cinza entre os tipos de 

farelo (e os diversos níveis de irradiação). 

• A quantidade de Proteína estudada também através da análise de variância 

apresentou valores médios maiores das porções de farelo do tipo estabilizado quando 

comparada ao "in natura" (p=0,031). Os diferentes níveis de irradiação apresentaram 

quantidades médias de proteínas estatisticamente iguais (p=0,500). 

• A comparação das quantidades médias de lipídeos entre os dois tipos de farelo, 

mostrou que o farelo do tipo "in natura" apresenta quantidade de lipídeo maior que o 

farelo do tipo estabilizado (p< 0,001). Os diferentes níveis de irradiação apresentam 

valores de lipídeo estatisticamente iguais (p=0,284). 

• Os farelos "in natura" irradiados ou não apresentam quantidades de ferro 

estatisticamente menores do que os farelos estabilizados independente do nível de 

irradiação recebida. 

• A quantidade de ferro determinada nas papas doce e salgadas foram semelhantes 

aproximadamente 0.50mg com o farelo "in natura" e 0.87mg com o farelo 
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estabilizado, valores inferiores ao esperado, considerando a composição centesimal 

do farelo. 

• A disponibilidade do ferro na papa doce foi de 1.2 mg/lOOg de Fe o que 

corresponde a cerca de 90% do ferro presente nas 15g de farelo "in natura" e a 38% 

do ferro estabilizado, na papa salgada, esses valores foram de 90% para o farelo "in 

natura" e de 54% para o estabilizado. 

• O farelo "in natura"não confere a estabilidade organoléptica conferida com a 

retirada de lipídeos na estabilização. 
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