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Resumo: 
INTRODUÇÂO: A fortificação de alimentos constitui-se numa ferramenta eficaz de controle 
das deficiências de micronutrientes em populações. O arroz é um alimento consumido 
mundialmente, e, assim, o arroz fortificado Ultra Rice® (UR®) surge como uma estratégia de 
controle às deficiências de vitaminas e minerais. OBJETIVO: Avaliou-se o conteúdo e a 
estabilidade de tiamina na mistura UR® (arroz fortificado com vitaminas e minerais) e arroz 
polido, na proporção 1:100, utilizando quatro técnicas de cocção (refogado em óleo e cozido 
em água, cozido em água, cozido em forno de micro-ondas e em Unidade de Alimentação e 
Nutrição (UAN)). MÉTODOS: A tiamina foi analisada por Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e ao teste de Duncan (αααα 
= 5%). RESULTADOS: Encontrou-se 0,25; 0,26; 0,36 e 0,31 mg/100g de tiamina na mistura 
refogada em óleo e cozida em água, cozida em água, cozida em forno de micro-ondas e em 
UAN respectivamente, sendo que o teor de tiamina obtido pela técnica em forno de micro-
ondas foi estatisticamente superior àquele obtido pelas demais técnicas. Obteve-se 65,0; 
53,4; 52,2 e 49,0% de retenção para a preparação cozida em forno de micro-ondas, UAN, 
cozida em água e refogada em óleo e cozida em água respectivamente. A maior estabilidade 
obtida para cocção em forno de micro-ondas pode se dever ao menor tempo de cocção 
empregado e ao aquecimento mais uniforme e mais rápido, quando comparado às técnicas 
convencionais. CONCLUSÂO: Estes resultados são úteis para orientação quanto à melhor 
técnica de cocção a ser empregada, além de serem imprescindíveis no cálculo da contribuição 
diária de tiamina fornecida pelo arroz contendo UR® na alimentação de populações 
vulneráveis.  
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*TRABALHO PREMIADO COMO MELHOR NA CATEGORIA NUTRIÇÃO 
JUNTAMENTE COM COMPARAÇÃO ENTRE RESULTADOS OBTIDOS PELA 
BIOIMPEDÂNCIA TETRAPOLAR E MEDIDAS OBTIDAS NA ANTROPOMETRIA 
REALIZADA EM ESTUDANTES DE NUTRIÇÃO * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Departamento de Nutrição e Saúde, Universidade Federal de Viçosa. 
 


