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RESUMO 

 

 

OLIVEIRA, JANAINA LACERDA. Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde – 

GO, agosto de 2017. Pães sem glúten com farinha de sorgo vermelho: propriedades 

tecnológicas, proximais e sensoriais. Orientadora: Mayra C. Peixoto Martins Lima, 

Coorientadora: Mariana Buranelo Egea. 

 

O atual crescimento econômico e a mudança no estilo de vida e hábitos alimentares 

vieram acompanhados por aumento gradual de casos de alergia e intolerância 

alimentares. A ingestão de glúten, por pessoas com a doença celíaca pode trazer 

inúmeros males à saúde. A dieta livre de glúten implica em restringir o consumo de pão, 

este que é um dos produtos alimentares mais importantes na dieta diária humana. É 

tradicionalmente baseado em farinha de trigo, embora também possam ser utilizadas 

farinhas de outros cereais, como centeio, arroz, sorgo ou milho. Apesar de já existir no 

mercado de alimentos sem glúten algumas opções de pães, estes são conhecidos por 

serem de baixo valor nutricional e pouca qualidade tecnológica e sensorial, resultado da 

utilização de farinhas refinadas e não fortificadas. Atualmente, cresce o interesse pela 

utilização do sorgo na alimentação humana, por promover benefícios à saúde quando 

utilizado como ingredientes na produção de alimentos. O presente trabalho utilizou o 

planejamento de mistura para utilizar diferentes proporções de farinha de sorgo 

vermelho, farinha de arroz e fécula de mandioca como ingredientes de formulação de 

pão sem glúten, com a utilização do screening de superfície de resposta para as variáveis 

independentes pesquisadas que foram significativas nas variáveis dependentes 

(respostas) avaliadas e realizou-se a escolha de uma formulação respeitando os seguintes 

parâmetros de desejabilidade: maior valor de L*, b* na crosta e b* no miolo dos pães, 

maiores valores de elasticidade, mastigabilidade, volume específico e qualidade 

sensorial e por fim, menor valor de coesividade. Desta forma, a formulação que atendeu 

a estes parâmetros foi a F7, contendo 33,33% de cada componente, então realizou-se a 

caracterização desta formulação que apresentou um produto que pode ser considerado 

de acordo com os padrões exigidos pela legislação como rico em fibras e minerais, alto 

teor de Fe e Mg, estrutura de miolo e volume especifico satisfatórios, característica de 

cor similar outras formulações de pães ricos em fibras e integrais, bons parâmetros de 

textura para um produto da panificação sem glúten e uma boa aceitação sensorial. Assim, 

concluiu-se que a utilização de farinha de sorgo resultou em um pão sem glúten com 

ótimas características para que seja apresentado como uma nova opção para o mercado 

alimentício sem glúten, com alta qualidade tecnológica funcional, sensorial e nutricional. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sorghum bicolor L. Moench, Oryza sativa, Manihot esculenta. 
. 
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ABSTRACT 

 

 

OLIVEIRA, JANAINA LACERDA. Instituto Federal Goiano – Campus Rio 

Verde – GO, August of 2017. Gluten-free breads with red sorghum flour: 

technological, proximal and sensory properties. Adviser: Mayra C. Peixoto 

Martins Lima, Co-Adviser: Mariana Buranelo Egea. 

 

 

 

 

The current economic growth and change in lifestyle and eating habits have been 

accompanied by a gradual increase in food allergy and intolerance. Intake of gluten 

by people with celiac disease can bring innumerable ills to health. The gluten-free 

diet implies in restricting the consumption of bread, which is one of the most 

important food products in the daily human diet. It is traditionally based on wheat 

flour, although flours of other cereals such as rye, rice, sorghum or corn can also 

be used. Although there are already in the gluten-free food market some bread 

options, these are known to be of low nutritional value, and little technological and 

sensorial quality because usually they are resulting from the use of refined and non-

fortified flours. There is growing interest in the use of sorghum in human food, 

because it promotes health benefits when used as ingredients in food production. 

The present work used the mixing planning to use different proportions of red 

sorghum flour, rice flour and cassava starch as gluten-free bread formulation 

ingredients, with the use of surface response screening for the independent 

variables surveyed that were significant in the dependent variables (responses) 

evaluated then a formulation was chosen, respecting the following parameters of 

desirability: higher value of L *, b * in the crust and b * in the bread crumbs, higher 

values of elasticity, chewability, specific volume and sensorial quality and, finally, 

less value of cohesiveness. Thus, the formulation that met these parameters was F7, 

containing 33.33% of each component, then the characterization of this formulation 

was performed, which presented a product that can be considered according to the 

standards required by the legislation as rich in fiber and minerals, high content of 

Fe and Mg, satisfactory kernel and volume structure, similar color characteristic to 

others formulations of fiber-rich and whole-grain breads, good texture parameters 

for a gluten-free bakery product, and good sensory acceptance. Thus, it was 

concluded that the use of sorghum flour resulted in a gluten-free bread with great 

characteristics to be presented as a new option for the gluten free food market, with 

high functional, sensorial and nutritional technological quality. 

 

 

 

KEY WORDS: Sorghum, gluten free, bread. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

O pão é um ingrediente importante da dieta diária humana em quase todos os países 

do mundo. É uma fonte de nutrientes, especialmente carboidratos, fibras, proteínas e 

alguns minerais (magnésio, fósforo, ferro) (KOPÉC et al., 2011). Uma das matrizes 

naturais em que as necessidades de fibras alimentares podem ser atendidas é o pão 

(LEQUART et al., 2017).  

Atualmente, a mudança no estilo de vida e hábitos alimentares vieram 

acompanhados por um aumento gradual de casos de alergia e intolerância alimentares 

em todo o mundo (GILISSEN; VAN DER MEER; SMULDERS, 2014). Assim existe 

uma crescente tendência para eliminar qualquer proteína potencialmente alergênica em 

uma dieta (WITCZAK et al., 2016).  

Ainda sobre o pão, para que este alimento se torne mais saudável para pessoas que 

apresentem algum tipo de intolerância e/ou alergia deve-se proceder a remoção do glúten 

de sua formulação. A remoção de glúten de produtos alimentares tradicionalmente à base 

de trigo como o pão, tem um impacto significativo na sua estrutura e textura (WITCZAK 

et al., 2016). Assim percebe-se que a remoção do glúten de produtos de panificação é 

um dos maiores desafios da ciência e tecnologia de alimentos (PERESSINI; PIN; 

SENSIDONI, 2011). 

 Oyango e colaboradores (2011) relataram que os amidos de diferentes origens 

botânicas podem ser usados para modificar a qualidade do pão de sorgo sem glúten. O 

amido faz com que a gelatinização ocorra mais prontamente e completamente. Isso 

facilita o desenvolvimento de uma coesão da rede formada no miolo que aprisiona bolhas 

de gás e evita a perda do dióxido de carbono e o colapso da crosta. Além disso, o amido 

dilui o endosperma e partículas de farelo em farinha de sorgo que perturbam a 

uniformidade do gel de amido e interferem nos filmes líquidos formados ao redor das 

células de gás (TAYLOR; SCHOBER; BEAN, 2006).  

Existe crescente interesse em usar sorgo em alimentos em todo o mundo pela 

promoção de saúde para alimimentação sem glúten, com propriedades  tais como anti-
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inflamatórios, anticancerigenos  e baixa disgestibilidade do amido  que reduz o 

colesterol. (PAIVA et al., 2015). Yousif; Nhepera; Johnson (2012) relata que a baixa 

digestibilidade do amido de sorgo contribui para diminuição do risco ao longo prazo de 

diabetes tipo 2 em indíviduos que adotam o consumo de novos produtos contendo sorgo 

em suas formulações. 

Além disso, o sorgo é um cereal promissor, pois é fácil de produzir e pode crescer 

sob condições ambientais adversas, como áreas muito secas, salinas e quentes, onde a 

produção de outros cereais não é viavel econômicamente. O sorgo também é avaliado 

como um potencial cereal fonte de fibras, minerais (cálcio, ferro e potássio), proteínas e 

alguns compostos bioativos. Corroborando com o crescente interesse em usar sorgo na 

alimentação humana em todo o mundo, também relacionada à promoção de saúde,  

pricipalmente para dietas sem glúten (PAIVA et al., 2015). 

Apesar de já existir no mercado pães sem glúten (PSG), em geral eles apresentam 

qualidade inferior em comparação com pães de trigo (MOHAMMADI et al., 2015). O 

valor nutricional dos produtos alimentícios sem glúten costuma ser também limitado, 

comumente os alimentos sem glúten são desenvolvidos a partir de farinhas refinadas e 

amidos, que não são enriquecidos ou fortificados e, portanto, não possuem a mesma 

quantidade de nutrientes disponíveis em alimentos correspondentes que contêm glúten 

(GALLAGHER, 2009). Dentre os nutrientes pode-se citar o ferro, o ácido fólico, o cálcio 

e as vitaminas lipossolúveis (PERES, 2011).  

Considerando que a adição de sorgo em produtos sem glúten pode melhorar suas 

propriedades funcionais e nutricionais, este estudo busca encontrar a melhor proporção 

de farinha de sorgo em formulações de pão com base de outros amidos, caracterizando 

as propriedades sensoriais e tecnológicas para criação de novos produtos para o mercado 

de panificação sem glúten. 

 

2 Revisão Bibliográfica 

2.1 Produtos sem glúten 

Nas últimas décadas o crescimento econômico e a mudança no estilo de vida e 

hábitos alimentares vieram acompanhados por aumento gradual de casos de alergia e 
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intolerância alimentares em todo o mundo (GILISSEN; VAN DER MEER; SMULDERS, 

2014).  

De acordo com Watson (2014), 65% dos consumidores compram produtos sem 

glúten porque são considerados mais saudáveis, 27% porque podem ajudar na perda de 

peso, 11% por razões de saúde (inflamação, depressão) e 20% por outros motivos. O valor 

global do mercado Gluten Free (GF) é estimado em 6,2 bilhões de dólares em 2018, em 

que 59% nos EUA, entre os produtos do mercado GF, 46% consistirá em produtos de 

padaria e confeitaria (WITCZAK et al., 2016) 

A ingestão de glúten, por pessoas com a doença celíaca (DC) pode trazer 

inúmeros males à saúde, como é o caso da má absorção de nutrientes que são essenciais 

para a manutenção fisiológica do organismo. Dentre os nutrientes, pode-se citar o ferro, 

o ácido fólico, o cálcio e as vitaminas lipossolúveis (PERES, 2011). A DC é uma 

enfermidade intestinal crônica, causada pela intolerância ao glúten. É uma condição 

patológica que ocorre em indivíduos geneticamente predispostos (GALLAGHER, 2009). 

A DC clássica possui sintomas gastrointestinais variáveis, sendo os mais comuns: a 

diminuição do peso corporal sem motivo, falta de apetite, diarreia, constipação, dores 

abdominais, esteatorreia, vômitos, inchaço e dores abdominais (STRAUCH; COTTER, 

2011).  

Doenças causadas pela ingestão do glúten também podem ocorrer em pacientes 

não celíacos, tal transtorno é descrito então como sensibilidade mediada pelo glúten 

(KOEHLER; WIESER; KONITZER, 2014). A DC não é a única doença causada pela 

ingestão de glúten, as intolerâncias que também se enquadram na categoria apresentam-

se com o termo "transtornos relacionados ao glúten" (SAPONE et al., 2012).  

Entre as doenças relacionadas ao glúten, apresenta-se a alergia ao trigo que é 

definida como uma resposta imunológica mediada pelas proteínas do trigo e cereais 

relacionados que afetam o trato gastrointestinal, o trato respiratório ou a pele (KEET et 

al., 2009). A alergia ao trigo também é conhecida como asma de padeiro e é causada 

principalmente por inalação de farinhas de cereais, particularmente farinha de trigo 

(SALCEDO; QUIRCE; DIAZ-PERALES, 2011).   

Kárpáti (2015), também cita a Dermatite Herpetiforme como uma doença 

relacionada à ingestão de glúten, que é também conhecida como doença de Duhring-

Brocy, e, às vezes, referida como doença celíaca da pele. A dermatite herpetiforme 

caracteriza-se por placas urticárias e bolhas nos cotovelos, nádegas e joelhos e outras 

áreas do corpo (CAPRONI et al., 2012).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160516303075#bb0325
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160516303075#bb0550
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160516303075#bb0545
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160516303075#bb0050
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A ataxia de glúten (AG) é uma das manifestações neurológicas mais comuns 

atribuídas a DC. É como os outros transtornos relacionados ao glúten, uma doença 

imunomediada desencadeada pela ingestão de produtos contendo glúten em indivíduos 

que são geneticamente suscetíveis a ele (FOSCHIA et al., 2016). Esta ataxia não tem 

características únicas, que a distinguem dos outros tipos de ataxia, portanto são mais 

difíceis de identificar do que outras doenças celíacas. A identificação atual é realizada por 

um exame sorológico para os anticorpos AGA, TGA e anti-TG6. Uma dieta sem glúten é 

recomendada para pessoas que sofrem de AG.  

Nicolae; Radu & Belc, (2015) relata o aumento da demanda por produtos sem 

glúten em decorrência da intolerância ao glúten ou outras reações alérgicas/ intolerâncias 

ligadas ao consumo do glúten. Dependendo da duração da doença antes do tratamento, 

sabe-se que a adesão estrita a dieta sem glúten estabilizará ou até melhorará o bem-estar 

dos pacientes (FOSCHIA et al., 2016). 

No entanto, é preciso ter clareza que está dieta possui caráter complexo e 

restritivo, além de possuir um custo financeiro muito elevado, quando comparado ao que 

se considera uma dieta convencional. O valor nutricional dos produtos alimentícios sem 

glúten costuma ser também uma limitação enfrentada por indivíduos com intolerância. 

Comumente, os alimentos sem glúten são desenvolvidos a partir de farinhas refinadas e 

amidos, que não são enriquecidos ou fortificados e, portanto, não possuem a mesma 

quantidade de nutrientes disponíveis em alimentos correspondentes que contêm glúten 

(GALLAGHER, 2009). 

Na panificação isenta de glúten, também são utilizados produtos amiláceos, 

amidos ou féculas, para promover a consistência dos alimentos. A diferença entre o amido 

e a fécula está na parte da planta da qual os produtos amiláceos são extraídos. O amido é 

extraído da parte aérea da planta enquanto a fécula é retirada da parte subterrânea 

(MATOS & ROSELL, 2013).  

 

2.2 Pães 

Um dos produtos alimentares mais importantes é o pão. É tradicionalmente 

baseado em farinha de trigo, embora também possam ser utilizadas farinhas de outros 

cereais, como centeio, arroz, sorgo ou milho (BUKSA et al., 2016). Os produtos de 

panificação estão presentes no dia a dia dos brasileiros e representam um consumo 

expressivo no país, da ordem de 33,5 kg por ano por pessoa, segundo dados da Associação 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160516303075#bb0245
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160516303075#bb0245
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160516303075#bb0245
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Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP). Essa quantidade representa 

um pouco mais da metade da porção recomendada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), que é de 60 kg/capita/ano (SCHAMNE, 2007). 

O pão é um alimento tradicional geralmente preparado a partir de farinha de 

trigo, em sua preparação sempre a mistura de água e farinha de trigo, ocasionada para 

produzir a rede de glúten. O glúten é constituído pelas frações proteicas de glutenina e 

gliadina após hidratação e aplicação de energia mecânica, a gliadina proporciona 

viscosidade e capacidade de expansão à massa, enquanto glutenina é responsável pelas 

propriedades de elasticidade e coesão da massa (DEMIRKESEN et al., 2010). O glúten 

também envolve os grânulos de amido e fragmentos de fibras, por isso, os produtos de 

panificação são produzidos, principalmente, a partir da farinha de trigo. Essa propriedade 

proporciona uma massa com melhor estrutura e propriedades visco elástica adequadas 

para o aprisionamento das bolhas de ar resultantes da fermentação durante o cozimento. 

A ausência de glúten produz problemas tecnológicos na produção de produtos de 

panificação (SCIARINI et al., 2012). 

A preparação do pão sem glúten difere dos produtos padrão à base de trigo. Na 

ausência de proteínas de glúten, a massa não requer uma mistura prolongada, que 

normalmente é necessária para construir uma rede de proteínas, por este motivo, a 

quantidade de água adicionada pode ser maior na produção de padaria sem glúten (M. 

WITCZAK et al., 2012). A reologia exata da massa é determinada pela escolha de 

farinha/amido e ambos esses fatores têm um impacto sobre o processamento mecânico e 

o comportamento da fermentação (DEMIRKESEN et al., 2010).  

Assim, as indústrias alimentícias mantem-se em constante procura por matérias-

primas, que não contenham glúten e que possam resultar em produtos que apresentem 

boa aceitação pelo consumidor, principalmente os portadores da doença celíaca 

(STORCK et al., 2009). 

Apesar de já existir no mercado pães sem glúten (PSG), em geral eles apresentam 

qualidade inferior em comparação com pães de trigo (MOHAMMADI et al., 2015). Além 

disso, apesar da crescente incidência na taxa da doença celíaca, com consequente aumento 

na demanda por produtos alimentícios sem glúten, estudos demonstram que a 

disponibilidade destes alimentos no mercado é limitada, e pode prejudicar na adesão à 

dieta (ARAÚJO et al., 2011).  

Segundo Lazaridou e colaboradores (2007), há necessidade de se encontrar 

substâncias que possam atuar de forma similar às proteínas do glúten, formando a rede 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521015300382#bib123
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521015300382#bib33
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521015300382#bib33
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de glúten, bem como suas características a fim de melhorar a qualidade sensorial e 

tecnológica dos pães sem glúten e apresentar variedade de opção no mercado GF 

apresentando produtos inovadores e com qualidade nutricional. 

 

2.3  Panificação sem Glúten 

 Gallagher (2008) definiu farinhas como qualquer pó fino e macio de origem 

vegetal, no entanto, apenas as farinhas contendo amido podem ser usadas como uma 

substituição da farinha de trigo em produtos GF. O amido é o principal componente da 

farinha e tem um impacto direto nas propriedades físicas da farinha, juntamente com 

componentes (proteínas de armazenamento, carboidratos não amiláceos, lipídios, 

minerais, vitaminas, enzimas) podem ter efeito sobre as características dos sistemas 

físicos das farinhas, afetando significativamente as características nutricionais dos 

produtos sem glúten. 

Os amidos e féculas mais utilizados na panificação sem de glúten são 

principalmente obtidos a partir de arroz, mandioca, batata, milho e trigo sarraceno. O tipo 

de amido (amilose/amilopectina) pode influenciar a consistência da massa e a taxa de 

gelatinização/retrogradação, ambos os parâmetros fortemente relacionados com a 

qualidade do pão.  A aparência física dos produtos assados depende principalmente da 

sua estrutura interna, constituída da distribuição das células do gás, a força e a 

continuidade das paredes. O amido utilizado desempenha um papel importante no 

fornecimento de matriz extensível, que pode reter o dióxido de carbono, permitir a 

expansão da célula crescente, evitar a coalescência com células vizinhas durante o 

crescimento, assim estabilizar a estrutura final no resfriamento (HOUBEN; HOCHST; 

BECKER, 2012). 

A adição de água também tem um efeito expressivo sobre os produtos de 

panificação provenientes de amido, pois os grânulos de amido podem ser conectados 

através de suas moléculas, formando uma estrutura contínua com propriedades 

viscoelásticas e, em maior nível de adição, uma suspensão de grânulos de sedimentação 

lenta. O comportamento exato de tal sistema depende muito da origem do amido, mas 

também de substâncias não amiláceas, que podem estar envolvidas na sua estabilização 

(WITCZAK et al., 2016). 

Dentre os cereais, o arroz tem sido o mais adequado para a elaboração de pães 

sem glúten pelo sabor suave, cor branca, alta digestibilidade, propriedades hipoalérgica, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521015300382#bib63
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521015300382#bib63
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521015300382#bib63
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521015300382#bib63
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521015300382#bib63
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baixo teor de sódio e de gordura, e alta quantidade de hidratos de carbono facilmente 

digeríveis (SCIARINI et al., 2012). Mas, a farinha de arroz possui baixa capacidade de 

retenção de gás e por isso, pães elaborados com base apenas nesse ingrediente possuem 

alguns problemas de qualidade, tais como baixo volume, textura e estrutura do miolo não 

adequado, assim acaba sendo necessária a adição de outras farinhas para diminuir estes 

fatores (TURABI; SUMNU; SAHIN, 2010). Outros amidos e féculas mais utilizados na 

panificação sem de glúten são principalmente obtidos a partir de mandioca, batata, milho 

e trigo sarraceno (MATOS; ROSELL, 2013). 

O sorgo é um cereal seguro para celíacos e uma alternativa interessante para a 

substituição da farinha de trigo, pois apresenta sabor neutro e produz uma farinha com a 

aparência e cor semelhantes à farinha de trigo, tornando-se uma boa opção na fabricação 

de alimentos sem glúten como pães, bolos, biscoitos e espaguetes (BEAN; 

STONESTREET; ALAVI, 2010).  

Este grão também se apresenta como alternativa economicamente importante ao 

uso do trigo. Muitos países em desenvolvimento não têm um bom acesso ao trigo, o 

principal ingrediente no pão, que é consumida na maioria das áreas urbanas. O sorgo é 

um dos grãos que tem sido utilizado como alternativa e possui certas vantagens em que 

farinhas de sorgo de alta qualidade são neutras em sabor e de cor clara. Além de o cultivo 

ser favorecido em regiões semiáridas e tropical do mundo (MORGAN et al., 2012). 

 

2.4 Sorgo 

O sorgo foi domesticado para consumo humano e animal na África, entre 3.000 

e 5.000 anos atrás e, posteriormente, difundido para a Índia e a China. Mais de 35 % do 

sorgo é cultivado diretamente para consumo humano e o restante é usado, principalmente, 

na alimentação animal (AWIKA; ROONEY, 2004). Segundo levantamento do IBGE 

(2016), a produção do sorgo no Brasil em 2016 alcançou 1.168.904 toneladas, onde a 

região Centro-Oeste contribuiu com 48,6% da produção, e o estado de Goiás com 30,1% 

do total do valor. Dados da CONAB (2017) para a produção de sorgo em Goiás 

apresentam o valor de produção anual 552.000 toneladas de sorgo na safra 2015/2016, 

com uma previsão de 646.000 toneladas para a safra 2016/2017.  

No Brasil, praticamente não há consumo de sorgo na alimentação humana, o 

cereal é cultivado, principalmente, visando à produção de grãos para suprir a demanda 

das indústrias de ração animal (TABOSA et al., 1993; DYKES et al., 2005). Na maioria 
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dos outros países, o sorgo também é utilizado basicamente na alimentação animal. Porém, 

o interesse no uso do cereal como alimento humano tem crescido, em virtude do mesmo 

ser considerado fonte potencial de alimentos, além de não possuir glúten. 

Rooney (2007) relatou que sorgo pode ser uma alternativa para o trigo na 

alimentação de boa qualidade para celíacos. O sorgo quando utilizado na produção de 

alimentos, apresenta produtos palatáveis de boa aparência e qualidade (QUEIROZ et al., 

2009). Como é desprovido de glúten, o sorgo é importante na nutrição humana. Assim, a 

farinha de sorgo pode ser substituída por farinha de trigo em produtos sem glúten, como 

bolos, cereais matinais, pães, biscoitos e macarrão (TAYLOR; SCHOBER; BEAN, 

2006). 

O amido é um dos principais componentes do grão de sorgo, no entanto a 

digestibilidade parece menor do que amidos de outros cereais, tais como o milho; uma 

característica atribuída principalmente à interação entre o amido de sorgo e da matriz 

proteica (TAYLOR; EMMAMBUX, 2010). Yousif; Nhepera; Johnson (2012) 

correlacionaram a baixa digestibilidade do amido encontrado no sorgo como fator 

eficiente para a alimentação humana, sendo este de grande valia para o desenvolvimento 

de alimentos apresentando baixo teor de amido de digestão rápida, e consequentemente 

de baixo índice glicêmico. 

Buyken e colaboradores (2010) relataram que a baixa digestibilidade do amido 

encontrado no sorgo quando empregado a novos produtos alimentícios, reduzem a 

elevação de níveis de glicose no sangue pelo baixo índice glicêmico dos produtos, 

contribuindo para diminuição do risco ao longo prazo de diabetes tipo 2 a indivíduos que 

adotam uma dieta contendo sorgo em suas formulações. Dietas com baixo índice 

glicêmico são atribuídas à boa saúde, especialmente durante o processo de 

envelhecimento (CHIU et al., 2011). 

Recentemente, o sorgo pela baixa digestibilidade do amido, altos níveis de 

compostos polifenólicos e capacidade antioxidante, apresenta potencial para o 

desenvolvimento de alimentos em que a diminuição do risco de doenças crônicas tem 

sido reconhecida (TAYLOR; EMMAMBUX, 2010). Modelos in vitro de digestão 

humana de hidratos de carbono podem ser utilizados para medir os níveis 

fisiologicamente importantes de frações de amido, tais como amido de digestão rápida 

(ADR), amido de digestão lenta (ADL), e amido resistente (AR) em alimentos 

(GERMAINE et al., 2008).   



23 

 

 

A adição do sorgo, em produtos sem glúten pode melhorar as propriedades 

funcionais e tecnológicas da massa, pois o sorgo contém uma combinação de 

componentes benéficos, incluindo amidos resistentes e antioxidantes polifenólicos 

(KHAN et al., 2014). Assim a utilização de farinha de sorgo para fabricações de pão sem 

glúten pode oferecer variabilidade de produtos GF no mercado de panificação, além de 

promover a inserção do sorgo como um novo produto com funcionalidades nutricionais 

na alimentação humana. 

 

3 Metodologias 

3.1 Obtenções das farinhas 

Os grãos integrais de sorgo granífero (Sorghum Bicolor L. Moench) Buster, com 

pericarpos vermelho sem tanino foram produzidos no campo experimental da empresa 

Atlântica cereais, nas proximidades de Rio Verde – GO, e colhidas em agosto de 2016 e 

doadas pela mesma. A padronização da umidade dos grãos foi efetivada pela própria 

empresa, realizada em câmara climatizada, utilizando temperatura de 40 °C por 72 horas. 

Os grãos de sorgo foram limpos manualmente, a fim de remover todas as sujidades 

presentes nos grãos. Foram moídos em Moinho Tipo Willye, Modelo Te-650/1, 730 

RPM, 1/2 CV (Tecnal, Piracicaba, Brasil). As farinhas obtidas foram acondicionadas em 

sacos plásticos de polipropileno, embaladas a vácuo, armazenadas a -4 °C em B.O.D. até 

o momento das análises (KHAN et al. 2013). Todo o procedimento foi realizado no 

Laboratório de cereais e panificação do Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde – 

GO. 

A farinha de arroz sem glúten de marca Kodilar®, a fécula de mandioca de marca 

Maniva®, o fermento biológico de marca Saf-instant®, óleo de soja Comigo®, açúcar 

Cristal Vale®, sal refinado Dunas® utilizados foram adquiridas em mercado varejista de 

Aparecida do Rio Doce, Goiás. 

 

3.2 Obtenção de pães sem glúten adicionado de farinha de sorgo 

A farinha de sorgo vermelho e os pães sem glúten foram produzidos obedecendo 

às normas de Boas Práticas de Fabricação, de acordo com a RDC nº275 (ANVISA, 2002) 

com a finalidade de atestar condições higiênico-sanitárias desejáveis à produção de 

alimentos. 
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A Tabela 1 apresenta os ingredientes e suas respectivas quantidades que foram 

utilizados na formulação dos pães. Nesta formulação, desenvolvida pelo próprio autor a 

partir de testes preliminares, foi levado em consideração a viabilidade financeira quanto 

a aquisição dos ingredientes, bem como características do produto obtido e apresentação 

de um produto que apresente o mínimo de ingredientes considerados alergênicos. 

 

Tabela 1 – Ingredientes e percentuais utilizadas no desenvolvimento de pães sem glúten. 

Ingredientes Percentuais (%) 

Mix farinhas e féculas  48,76 

Óleo 1,46 

Fermento biológico 0,98 

Água 41,89 

Açúcar 5,84 

Sal 0,74 

 

O mix de farinhas e fécula (MFF) foi escolhido baseado nos resultados 

apresentados por Elkhalifa; El-Tinay (2002), Cesar e colaboradores (2006) e Sciarini; 

Pérez; Lamballerie (2012), e optou-se pela farinha de arroz e a fécula de mandioca para 

comporem a mistura juntamente com a farinha de sorgo vermelho.  

O percentual de cada farinha para compor a mistura de farinhas foi estabelecido 

por um delineamento de misturas simplex-centroide com 3 fatores ampliando com 3 

pontos internos, totalizando 10 formulações (BARROS NETO; SCARNINIO; BRUNS, 

2010). A Tabela 2 apresenta o planejamento experimental de mistura e os teores das 

farinhas determinados em diferentes concentrações. 
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Tabela 2 - Planejamento fatorial de misturas utilizando MFF. 

Ensaios FSV 

(%) 

FA 

(%) 

FEM 

(%) 

1 100 0 0 

2 0 100 0 

3 0 0 100 

4 50 50 0 

5 50 0 50 

6 0 50 50 

7 33,33 33,33 33,33 

8 66,66 16,66 16,66 

9 16,66 66,66 16,66 

10 16,66 16,66 66,66 

MFF: Mescla de farinhas e fécula, FA: Farinha de arroz, FEM: Fécula de Mandioca, FSV: Farinha de Sorgo 

Vermelho 

 

Quanto às melhores condições de processo de mistura dos ingredientes e 

amassamento, após realização de testes prévios, o método esponja (ativação do fermento) 

e manual, mostraram-se melhores para o desenvolvimento do produto final. O tempo de 

fermentação e tempo de cozedura também foram determinados pela realização de testes 

prévios e padronizados para todas as formulações assumindo o seguinte processo: 

- Etapa 1: homogeneização das mesclas de farinhas e féculas (apenas para 

ensaios 4-10) em batedeira Cadense (600W modelo BAT601) por 5 minutos; 

- Etapa 2: preparação da esponja homogeneizou-se os seguintes ingredientes 

com suas proporções referente a preparação de um ensaio: 

o 20% de água; 

o 100% de fermento biológico; 

o 10% de açúcar; 

o Repouso para formação da esponja durante 15 minutos. 

Para a preparação da massa, adicionou-se em um bowl (tigela) de alumínio os 

seguintes ingrediente: 

 Todos os ingredientes secos; 

 Mistura formadora da esponja; 

 Todos os ingredientes líquidos; 
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 Homogeneização durante 10 minutos. 

- Etapa 3: após preparação da massa a mesma foi acondicionada em formas de 

alumínio (medidas aproximadas de 10x10x5) para a etapa de fermentação, a massa 

permaneceu em repouso por 30 minutos. 

- Etapa 4: O forneamento foi iniciado imediatamente após o tempo de repouso 

para a fermentação, em forno elétrico fischer (modelo gratinatto 220v/1750W) durante 

30 minutos a 200 ̊C. 

A padronização do processo descrito teve como objetivo de diminuir o erro por 

fatores adaptativos de aparelhos como câmaras de crescimento e forno disponíveis no 

laboratório. 

 

3.3 Caracterização física das farinhas e pães 

Para determinação da granulometria e a distribuição do tamanho das partículas 

da farinha de sorgo, realizou-se o peneiramento de 100 g de farinha, em triplicado, durante 

10 minutos, em peneiras vibratórias, padrão ABNT, com as malhas de aberturas de 1,0; 

0,5; 0,297; 0,25; 0,125 µM, através de um tamisador vibratório eletromagnético 

(BERTEL®, Caieiras, SP, BR). A amostra retida em cada peneira foi pesada e expressa 

em porcentagem (MARTINO et al., 2012).  

A análise de cor foi realizada conforme Khan e colaboradores (2013), com 

adaptações. Para avaliar a cor da farinha de sorgo vermelho utilizou-se do colorímetro 

Color Flex EZ, modelo EZ CLFX 45/0 LAV (Hunterlab, Reston, VA, EUA), com o 

sistema CIELab (L * de preto para branco: 0 a 100; + a * para vermelho e - a* para verde; 

+ b * para amarelo e - b* azul) e se realizou a leitura diretamente no aparelho, farinha de 

sorgo vermelha foi analisada em 3 repetições em uma única amostra, para os pães sem 

glúten foram analisadas as 10 formulações com 3 repetições por amostra.  

A textura instrumental dos pães foi determinada segundo o método 74-09.01 da 

AACC (2009), utilizando aparelho texturômetro (Brookfield, CT3, Middleboro-MA, 

USA) com ponta de prova cilíndrica em acrílico com 38.1 mm de diâmetro, 20 mm de 

comprimento (TA4/1000) e base retangular (TA-BT-KIT). Foi realizado o Perfil de 

Textura (TPA) nas seguintes condições de operação: medida de força em compressão, 

velocidade de pré-teste: 1,0 mm/s, velocidade de teste: 1,0 mm/s, velocidade de pós-teste: 

10,0 mm/s e distância de penetração de 40%, e os resultados expressos em Newton (N). 

As amostras fatiadas foram retiradas da embalagem individual, para evitar o ressecamento 
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da crosta e do miolo quando expostos ao ambiente. A avaliação foi realizada em três 

repetições, pela compressão do probe cilíndrica de 25 mm em fatias centrais dispostas 

horizontalmente na plataforma com espessura de 2,5 cm, medido em paquímetro. Desta 

forma, o perfil de textura dos pães foi determinado pelos resultados dos parâmetros de 

dureza, coesividade, elasticidade, mastigabilidade.  

O volume específico foi medido por deslocamento de semente de painço das 

formulações de pães. Um béquer de 250 mL foi preenchido com sementes de painço, as 

sementes foram retiradas, os pães foram colocados no béquer e ele foi preenchido pelas 

sementes de painço até completar o volume. As sementes de painço não utilizadas foram 

medidas em proveta e o volume específico do pão foi calculado pela Equação 1 (AACC, 

2000).  

 

Volume específico dos pães=
Volume do pão (mL)

Peso do pão (g)
=

mL

g
     (Eq. 1) 

 

A avaliação da aparência da estrutura interna dos pães foi efetuada através da 

visualização de fotografias do miolo dos pães. As imagens capturadas com câmera digital 

Sony (Cyber-Shot DSC W610, 14.1MP), a distância de 30 cm do corte da seção 

transversal dos pães foram analisadas empiricamente. As dez amostras foram comparadas 

a fim de obter um resultado de melhor aparência da estrutura interna de cada pão. 

  

3.4 Composição centesimal da farinha de sorgo e dos pães 

desenvolvidos 

A umidade das farinhas e dos pães foi determinada através de secagem em estufa 

com ventilação forçada de ar a 130 °C durante 1 hora (método 44-15ª, AACC, 2000). As 

cinzas foram determinadas utilizando-se o método de incineração a 550 °C por 4 horas 

(método nº 08-01, AACC, 2000). A quantificação de proteínas foi realizada pelo método 

de Kjeldahl (método 46-13, AACC, 2000) e o teor de gordura pelo método de Soxhlet, 

(método 30-20, AACC, 2000). O conteúdo de carboidratos foi calculado pela diferença 

usando a equação: 100 - (umidade + proteína lipídica + cinzas + fibra dietética). Amido, 

por titulação com soluções de Fehling (043/ IV, método IAL). O valor calórico foi 

calculado utilizando os fatores de conversão de 9 kcal por grama de lipídios, 4 kcal por 

grama de carboidratos e 4 calorias por grama de proteína (FRARY; JOHNSON, 2005). 
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Fibras dietéticas solúvel e insolúveis foram realizadas de acordo com o método 

gravimétrico enzimático (AOAC, 2005). Fibra dietética total foi obtida pela soma da fibra 

dietética solúvel e insolúvel. 

O perfil mineral foi descrito quanto a macro e micronutrientes pelo método de 

digestão ácida nitro-perclórica nº 965.9 (AOAC, 2000). Teores de Ca, Mg, Cu, Fe, Mn e 

Zn foram analisados em espectrofotômetro de absorção atômica (GBC®); as leituras de B 

e P foram realizadas em espectrofotômetro ultravioleta visível (BEL®) e de K em 

fotômetro de chama (B462/Micronal®). 

 

3.5 Morfologia do amido por microscopia de varredura eletrônica 

(MEV) 

A análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada em 

aparelho TM3000, HITACHI (Japão), por técnico responsável no Laboratório de 

Tecnologia de Alimentos, localizado na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos (FZEA) da Universidade de São Paulo (USP). As amostras de farinha de sorgo 

foram previamente liofilizadas por 48h e fixadas em um stub (suporte) por fita de carbono 

dupla face condutiva, com tensão de aceleração foi de 15Kv. 

 

3.6 Propriedades funcionais tecnológicas da farinha de sorgo 

vermelho 

A capacidade de absorção em água (CAA) da amostra da farinha foi determinada 

de acordo com Elmoneim e colaboradores (2010) com adaptações. Homogeneizou-se 0,2 

g de farinha em 10 ml de água em tubos de centrífuga com tampa. Os tubos foram agitados 

por 1 minuto em agitador e em seguida centrifugados a 5300 rpm por 20 minutos em 

centrifuga. O líquido sobrenadante foi separado cuidadosamente, e pesou-se o material 

remanescente (farinha úmida) e a diferença entre o peso da amostra antes e após a 

absorção de água representou a quantidade de água absorvida. A medida da capacidade 

de absorção de água foi calculada utilizando a Equação 2. 

 

Capacidade de absorção em água (CAA)=
água absorvida pela amostra (g)

Peso da amostra (g) base seca
     (Eq. 2) 

 

Para determinar a atividade emulsificante e estabilidade da emulsão, 

emulsionou-se 1 g de amostra, 10 ml de água e 10 ml de óleo de soja em agitador, e 
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distribuídos em tubos Falcon graduados de 15 ml, em seguida, os tubos foram 

centrifugados a 3000 rpm por 5 minutos (Yasumatsu et al., 1972). A atividade 

emulsificante (AE) foi calculada de acordo com a Equação 3. A estabilidade da emulsão 

(EE) foi determinada utilizando os tubos sob aquecimento em banho-maria a 80ºC por 30 

minutos e em seguida resfriados por 20 minutos em água corrente e centrifugados a 3000 

rpm por 5 minutos. Para o cálculo do EE utilizou-se a Equação 4. 

 

Atividade emulsificante (AE)=
Camada emulsificada (mL)× 100

Volume total no tubo (mL)
        (Eq.3) 

 

Estabilidade da emulsão (EE)=
Camada emulsificada remanescente (mL)×100

Camada emulsificada no tubo (mL)
              (Eq.4) 

 

A determinação da capacidade de absorção de óleo (CAO) foi realizada 

adicionando-se 10 ml de óleo de soja a 1 g de amostra de farinha de sorgo em tubo Falcon 

de 25 ml. O tubo foi agitado em misturador tipo vortex durante 2 min e, em seguida foi 

centrifugado a 4000 rpm durante 20 min. O sobrenadante foi retirado e pesou-se o 

sedimento do tubo, e determinou-se capacidade de absorção de óleo (CAO) de acordo 

com a Equação 5 (ELMONEIM; ELKHALIFA; BERNHARDT, 2010).  

 

Capacidade de absorção de óleo (CAO)=
Óleo absorvido pela amostra (g)

Peso da amostra (g)base seca
  (Eq.5) 

 

3.7 Análise Sensorial 

Para avaliar a qualidade sensorial dos pães desenvolvidos, realizou-se o Teste 

de Panificação. Este método utiliza o sistema de pontuação global empregado por EL-

DASH (1978). Nele os pães são avaliados pelos julgadores treinados mediante escore de 

pontos dos atributos, sendo eles: aroma, sabor, textura do miolo, estrutura da célula do 

miolo, volume, cor da crosta, características da crosta, quebra e simetria. Para cada um 

destes atributos é atribuída uma escala conforme pode ser visto no Quadro 1 do apêndice 

A.  
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Tabela 3– Classificação da Qualidade do pão. 

TOTAL DE PONTOS DOS ATRIBUTOS QUALIDADE DO PÃO 

>90 

80-90 

70-80 

<70 

Muito boa 

Boa 

Regular 

Sofrível 

Fonte: Camargo e Camargo (1987) 

 

Para segurança dos julgadores as análises microbiológicas foram realizadas 

anteriormente a realização da análise sensorial. Os parâmetros microbiológicos foram 

determinados de acordo metodologias ISO e foram: coliformes totais, bolores e leveduras 

e Salmonella ssp determinada pela resolução RDC 12/2001 da Anvisa. As análises 

realizaram-se para cada micro-organismo em questão, de acordo com a metodologia 

preconizada pelo Ministério de Agricultura e Agropecuária-MAPA (BRASIL, 2003). A 

amostra de pão sem glúten analisada foi o ensaio F7 que corresponde a frações iguais 

entre farinha de sorgo vermelho, farinha de arroz e fécula de mandioca, para 

representação global de todos os ensaios analisados, devido a situação atual da economia 

procurando diminuir custos e reagentes. Todos os ensaios foram realizados segundo os 

parâmetros estabelecidos pela RDC n. 12 de 02 de janeiro de 2001, da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária–ANVISA. (BRASIL, 2001)  

 

3.8 Análises estatísticas 

Para as análises físico-químicas e tecnológicas da farinha de sorgo vermelho, os 

resultados foram analisados por médias e desvio padrão utilizando o programa Excel®. 

Para formulação de pães, utilizou-se da ferramenta de planejamento de mistura aplicada 

em três diferentes fontes de amido (farinha de sorgo vermelho, farinha de arroz, fécula de 

mandioca), conforme delineamento, estabeleceu-se 10 ensaios com diferentes frações de 

amido. O planejamento experimental de misturas foi utilizado como ferramenta de 

seleção para encontrar a formulação que melhor atendesse aos parâmetros sensoriais e 

tecnológicos, para pães sem glúten com farinha de sorgo vermelho. Os dados obtidos nas 

análises tecnológicas e sensoriais foram submetidos a análise de regressão múltipla 

realizada para se ajustar ao modelo de segunda ordem para variáveis dependentes, 
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estabelecendo-se a determinação experimental (R2) e determinação ajustada do (Raj
2) para 

modelos matemáticos gerados para cada variável resposta. 

Os modelos matemáticos gerados resultaram em diagramas triangulares de 

resposta do delineamento de mistura conforme BARROS NETO; SCARNINIO; BRUNS 

(2010). A representação gráfica da superfície de resposta elucida o comportamento 

experimental tecnológico e sensorial para as variáveis: Cor da costa e miolo (L*, a* e b*); 

Textura (dureza, coesividade, elasticidade e mastigabilidade); Volume especifico; 

Qualidade sensorial.   
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OBJETIVOS 

 

 

 

 

Objetivo geral 

Desenvolver pães sem glúten com farinha de sorgo vermelho, farinha de arroz e 

fécula de mandioca com melhores características sensoriais e tecnológicas em 

comparação com os produtos já existentes no mercado de produtos de panificação sem 

glúten.   

 

Objetivos específicos 

 Avaliar a farinha de sorgo vermelho quanto a composição proximal e 

características tecnológicas; 

 Elaborar formulações de pães sem glúten com diferentes proporções entre 

farinha de sorgo vermelho, farinha de arroz e fécula mandioca, utilizando planejamento 

de misturas; 

 Caracterizar proximal, sensorial e tecnologicamente as formulações 

elaboradas; 

 Escolher a formulação com melhor proporção de entre as farinhas 

considerando cor, textura, volume e qualidades tecnológicos e sensoriais, de acordo com 

análise de superfície de resposta;  

 Caracterizar o pão produzido com a formulação escolhida quanto à 

composição proximal, características físicas e microestrutura eletrônica de varredura 

(MEV). 
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ARTIGO I 

 

PÃES SEM GLÚTEN COM ALTO TEOR DE FIBRAS E MINERAIS: 

PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS, MICROESTRUTURAIS, PROXIMAL E 

SENSORIAL RESULTANTES DO USO DA FARINHA DE SORGO 
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RESUMO 

 

O pão é uma das principais matrizes alimentar, fonte de nutrientes como carboidratos, 

fibras, proteínas e alguns minerais. Pessoas portadoras de doenças relacionadas a ingestão 

de glúten devem seguir uma dieta restritiva com relação a este complexo proteico. Para 

produção de pães, o glúten mostra-se como componente importante, promovendo 

qualidade como viscosidade e elasticidade a massa, resultando em produtos com 

qualidade tecnológicas e sensoriais. No mercado de alimentos sem glúten, encontra-se 

pães sem glúten (PSG) porém com baixa qualidade nutricional e tecnológica, com 

aparência pálida e pouca qualidade sensorial, isso ocorre principalmente pelas usuais 

matérias-primas das farinhas utilizadas para produção de produtos sem glúten. O sorgo 

apresenta-se como um cereal alternativo para sua utilização como matéria-prima de 

farinha sem glúten. Assim o objetivo deste trabalho foi desenvolver PSG com farinha de 

sorgo vermelho com melhores características sensoriais e tecnológicas em comparação 

com os produtos já existentes no mercado de produtos de panificação sem glúten. No 

presente trabalho, produziu-se a farinha de sorgo vermelho, realizou-se a caracterização 

proximal e tecnológica, e propriedades tecnológicas desta farinha. Utilizou-se do 

planejamento de mistura para obter as proporções das mesclas de farinhas e fécula (MFF) 

entre farinha de sorgo, farinha de arroz e fécula de mandioca, possibilitando a utilização 

do mesmo como ferramenta aplicando o screening para a escolha da formulação que 

melhor atendeu os parâmetros de qualidade sensoriais, volume especifico, cor e perfil de 

textura, os melhores valores para os parâmetros avaliados foram encontrados para a 

formulação F7, contendo 33,33% de cada componente MFF. A caracterização da 

formulação F7 apresentou um produto que pode ser considerado como rico em fibras e 

minerais; alto teor de Fe e Mg; estrutura de miolo e volume especifico satisfatório; 

característica de cor similar outras formulações de pães ricos em fibras e integrais; bons 

parâmetros de textura para um novo produto da panificação sem glúten; uma boa 

aceitação sensorial. Assim conclui-se que a utilização de farinha de sorgo, farinha de arroz 

e fécula de mandioca resultou em um pão sem glúten com ótimas características para que 

seja apresentado como nova opção para o mercado alimentício sem glúten, com alta 

qualidade funcional, sensorial e visual. 

 

 

 

Palavras-chave: Sorghum bicolor L. Moench, Oryza sativa, Manihot esculenta. 
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ABSTRACT 

 

 

Bread is one of the main food and a source-fed nutrients such as carbohydrates, fibers, 

proteins and some minerals. People with diseases related to gluten intake should feed a 

restrictive diet in relation to this protein complex. For bread production, gluten is shown 

as an important component, promoting quality as viscosity and elasticity to the mass, 

resulting in products with technological and sensorial quality. In the gluten-free food 

market there are gluten-free breads but with low nutritional and technological quality, 

pale appearance and poor sensory quality, mainly by the kind of raw materials from the 

flour. Sorghum is presented as an alternative cereal for its use as a gluten-free flour raw 

material. Thus, the objective of this work is to develop gluten free breads with red 

sorghum flour with better sensory and technological characteristics in comparison with 

the existing products in the gluten-free bakery products. In the present work a red 

sorghum flour was produced, and performed the proximal and technological 

characterization, and technological properties of this flour. It was used the mixing 

planning to get the proportion of flour and starch mixes (MFF) between sorghum flour, 

rice flour and cassava starch, making it possible to use as an applied tool to choose the 

best formulation. Using the screening technique to choose the best parameters of 

sensorial quality, specific volume, profile and texture profile, the best values found were 

for the F7 formulation, containing 33.33% of each MFF component.  The 

characterization of the formulation F7 presented a product which can be considered as 

rich in fibers and minerals; high Fe and Mg content; core structure and specific volume 

satisfactory; similar in color to other formulations of fiber-rich and whole-grain breads; 

good texture parameters for a new gluten-free bakery product; a good sense of 

acceptance. Thus, it was concluded that the use of sorghum flour, rice flour and cassava 

starch results in a gluten-free bread with great characteristics so that it is a new option 

for the gluten-free food market with high functional, sensorial and visual quality.  

 

Key words: Sorghum bicolor L. Moench, Oryza sativa, Manihot esculenta. 
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1.1 INTRODUÇÃO 

 

O pão é um ingrediente importante da dieta diária humana em quase todos os 

países do mundo. É uma fonte de nutrientes, especialmente carboidratos, fibras, proteínas 

e alguns minerais (magnésio, fósforo, ferro) (KOPÉC et al., 2011). É o favorito de 

crianças e adultos, independentemente da sua classe socioeconômica. Existem diferentes 

variedades de pão, dependendo da forma, peso, dureza da crosta, estrutura celular da 

migalha, suavidade e cor. O pão é um alimento de alta energia, rico em carboidratos e 

gorduras, mas baixo conteúdo em outros nutrientes, como proteínas, vitaminas 

(BOLARINWA; ARUNA; RAJI, 2017).  

Witczak e colaboradores (2016) relataram a crescente tendência para eliminar 

qualquer proteína potencialmente alergênica em uma dieta. A remoção de glúten de 

produtos alimentares tradicionalmente à base de trigo tem um impacto significativo na 

sua estrutura e textura. As principais matérias-primas envolvidas em tais formulações são 

amidos e farinhas de várias origens botânicas nas quais o amido é o componente principal. 

Estas matérias-primas comumente não são enriquecidas ou fortificadas e, portanto, não 

possuem a mesma quantidade de nutrientes disponíveis em alimentos correspondentes 

que contêm glúten (GALLAGHER, 2009).  

O amido é um dos principais componentes do grão de sorgo, no entanto a sua 

digestibilidade é menor do que amidos de outros cereais, tais como o milho; uma 

característica atribuída principalmente a interação entre o amido de sorgo e da matriz 

proteica (TAYLOR; EMMAMBUX, 2010). A baixa digestibilidade do amido de sorgo é 

um fator eficiente para a alimentação humana contribuindo para diminuição do risco ao 

longo prazo de diabetes tipo 2 a indíviduos que adotam o consumo de novos produtos 

contendo sorgo em suas formulações (BUYKEN et al., 2010; CHIU et al., 2011; 

YOUSIF; NHEPERA; JOHSON, 2012). O sorgo também é avaliado como um potencial 

cereal fonte de fibras, minerais (cálcio, ferro e potássio), proteínas e alguns compostos 

bioativos (PAIVA et al., 2015). 

Neste contexto, na medida em que a demanda por alimentos sem glúten cresce, 

a ingestão de alimentos ricos em fibras está em ascensão com consumidores conscientes 

de seus benefícios para a saúde. Uma das matrizes naturais em que as necessidades de 

fibras alimentares podem ser atendidas é o pão, quando os consumidores são convidados 
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a indicar os benefícios alimentares do pão integral, referem-se principalmente à fibra 

dietética (LEQUART et al., 2017).  

Considerando as novas tendências do mercado de produtos com propriedades 

que atendam necessidades de portadores de doenças e intolerâncias relacionadas ao 

glúten, e apresentem benefícios para a saúde, este trabalho foi realizado com o objetivo 

de estudar a melhor formulação de pão sem glúten a partir da mistura da farinha de sorgo 

vermelho, farinha de arroz e fécula de mandioca para produzir um produto com melhores 

características nutricionais e caracterizá-lo em função de propriedades tecnológicas, 

químicas e sensórias. 

 

1.2 MATERIAL E METODOS 

 

Os grãos integrais de sorgo granífero (Sorghum Bicolor L. Moench) Buster, com 

pericarpos vermelho sem tanino foram produzidos no campo experimental da empresa 

Atlântica Cereais, nas proximidades de Rio Verde – GO e doados pela mesma. Os grãos 

foram limpos manualmente, e moídos em Moinho Tipo Willye. As farinhas obtidas foram 

armazenadas a -4 °C em B.O.D. até o momento das análises (KHAN et al. 2013). A 

farinha de arroz sem glúten de marca Kodilar® e fécula de mandioca de marca Maniva® 

utilizadas foram adquiridas em mercado varejista de Aparecida do Rio Doce, Goiás. 

A Tabela 1 apresenta os ingredientes e suas respectivas quantidade que foram 

utilizados na formulação dos pães. As normas de Boas Práticas de Fabricação, de acordo 

com a RDC nº275 (ANVISA, 2002) foram utilizadas na produção das farinhas e dos pães, 

com a finalidade de atestar condições higiênico-sanitárias desejáveis à produção de 

alimentos. 

 

Tabela 1 – Ingredientes e percentuais utilizadas no desenvolvimento de pães sem glúten. 

Ingredientes Percentuais (%) 

Mix farinhas e féculas  48,76 

Óleo 1,46 

Fermento biológico 0,98 

Água 41,89 

Açúcar 5,84 

Sal 0,74 
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O mix de farinhas e féculas (MFF) foi escolhido baseado nos resultados 

apresentados por Elkhalifa; El-Tinay (2002), Cesar e colaboradores (2006) e Sciarini; 

Pérez; Lamballerie (2012), empregou-se o planejamento experimental de misturas 

(Tabela 2), utilizando de um delineamento simplex-centroide com 3 fatores ampliando 

com 3 pontos internos, totalizando 10 formulações (BARROS NETO; SCARNINIO; 

BRUNS, 2010), para verificar o desempenho da adição de farinha de sorgo em um mix 

de farinha de arroz e fécula de mandioca. 

 

Tabela 2 - Planejamento fatorial de misturas utilizando MFF. 

Ensaios FSV (%) FEM (%) FA (%) 

1 100 0 0 

2 0 100 0 

3 0 0 100 

4 50 50 0 

5 50 0 50 

6 0 50 50 

7 33,33 33,33 33,33 

8 66,66 16,66 16,66 

9 16,66 66,66 16,66 

10 16,66 16,66 66,66 

MFF: Mescla de farinhas e fécula, FA: Farinha de arroz, FEM: Fécula de Mandioca, FSV: Farinha de 

Sorgo Vermelho. * Fonte: Statistica 7.0 (Statsoft, Oklahoma, Tulsa, EUA). 

 

As condições de processo de mistura dos ingredientes, amassamento, tempo de 

fermentação e tempo de cozedura foram determinados pela realização de testes prévios e 

padronizado para todas as formulações assumindo o processo detalhado descrito na 

Figura 1, para diminuir o erro por fatores adaptativos de aparelhos como câmaras de 

crescimento e forno disponíveis no laboratório. 
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Figura 1 – Fluxograma de processamento de pães utilizando farinhas mistas 

 

Para as características físicas, tecnológicas e químicas da farinha de sorgo 

vermelho foram realizadas as seguintes análises, com valores determinados em triplicata: 

A determinação da granulométrica e a distribuição do tamanho das partículas da 

farinha de sorgo foram realizadas em peneiras vibratórias, padrão ABNT, com as malhas 

de aberturas de 1,0; 0,5; 0,297; 0,25; 0,125 µM, através de um tamisador vibratório 

eletromagnético (BERTEL®, Caieiras, SP, BR), 100g de farinha foram peneiradas, 

durante 10 minutos. A amostra retida em cada peneira foi pesada e expressa em 

porcentagem (MARTINO et al., 2012).  

A cor da farinha de sorgo foi determinada usando aparelho Color Flex EZ, 

modelo EZ CLFX 45/0 LAV. O instrumento foi calibrado usando placa de calibração 

padrão branca e a cor foi expressa no espaço CIELab (L * de preto para branco: 0 a 100; 

+a * para vermelho e -a* para verde; + b * para amarelo e -b* azul) (Khan et al., 2013). 

Foram realizadas três medições e média para cada amostra.  

A análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada em 

aparelho TM3000, HITACHI (Japão), por técnico responsável no Laboratório de 

Tecnologia de Alimentos, localizado na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos (FZEA) da Universidade de São Paulo (USP). As amostras de farinha de sorgo 
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foram previamente liofilizadas por 48 horas e fixadas em um stub (suporte) por fita de 

carbono dupla face condutiva, com tensão de aceleração de 15Kv. 

A capacidade de absorção em água (CAA) da amostra da farinha foi determinada 

de acordo com Elmoneim e colaboradores (2010). Para determinar a atividade 

emulsificante (AE) e estabilidade da emulsão (EE) utilizou-se do método citado por 

Yasumatsu e colaboradores (1972). A determinação da capacidade de absorção de óleo 

(CAO) foi realizada pelo método citado por Elmoneim e colaboradores (2010). 

A umidade das farinhas e dos pães foi determinada através do método 44-15ª, 

(AACC, 2000). As cinzas foram determinadas utilizando o método nº 08-01, (AACC, 

2000). A quantificação de proteínas foi realizada pelo método 46-13 (AACC, 2000) e o 

teor de gordura pelo método 30-20 (AACC, 2000). O conteúdo de carboidratos foi 

calculado pela diferença. O valor calórico foi calculado utilizando os fatores de conversão 

de 9 kcal por grama de lipídios, 4 kcal por grama de carboidratos e 4 calorias por grama 

de proteína (FRARY; JOHNSON, 2005). Fibras dietéticas solúveis e insolúveis foram 

realizadas de acordo com o método gravimétrico enzimático (AOAC, 2005). Fibra 

dietética total foi obtida pela soma da fibra dietética solúvel e insolúvel.  A quantificação 

de amido foi determinada por titulação com soluções de Fehling (043/ IV, método IAL). 

O perfil mineral foi descrito quanto a macro e micronutrientes pelo método de digestão 

ácida nitro-perclórica nº 965.9 (AOAC, 2000). 

Os pães sem glúten foram analisados em suas características tecnológicas, 

químicas e sensoriais. Para os parâmetros de cor submeteu-se as 10 formulações em 3 

repetições por amostra em triplicata para a análise, realizada conforme Khan e 

colaboradores (2013), com a leitura diretamente no aparelho calorímetro Color Flex EZ, 

modelo EZ CLFX 45/0 LAV. 

O volume específico foi medido por deslocamento de semente de painço das 

formulações de pães (AACC, 2000). 

 O Perfil de Textura (TPA) foi determinado pelos resultados dos parâmetros de 

dureza, coesividade, elasticidade, mastigabilidade, determinada segundo o método 74-

09.01 da AACC (2009). A avaliação foi realizada em três repetições, pela compressão do 

probe cilíndrica de 25 mm em fatias centrais dispostas horizontalmente na plataforma 

com espessura de 2,5 cm, medido em paquímetro.  

A avaliação da aparência da estrutura interna dos pães foi efetuada de forma 

empírica através da visualização de fotografias do miolo dos pães. As imagens foram 

capturadas com câmera digital Sony (Cyber-Shot DSC W610, 14.1MP), a distância de 30 
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cm do corte da seção transversal. As dez amostras foram comparadas a fim de obter um 

resultado de melhor aparência da estrutura interna de cada pão.  

As características químicas dos pães produzidos foram avaliadas utilizando das 

mesmas metodologias aplicadas a farinhas de sorgo vermelho.  

Os parâmetros microbiológicos foram determinados de acordo metodologias 

ISO e foram: coliformes totais, bolores e leveduras e Salmonella ssp determinada pela 

resolução RDC 12/2001 da Anvisa. As análises foram realizadas para cada micro-

organismo em questão, de acordo com a metodologia preconizada pelo Ministério de 

Agricultura e Agropecuária-MAPA (BRASIL, 2003).  

Para avaliar a qualidade sensorial dos pães desenvolvidos, realizou-se o Teste de 

Panificação. Este método utiliza o sistema de pontuação global empregado por El-Dash 

(1978). Realizou-se o teste com dez julgadores que receberam um treinamento básico 

quanto as definições de cada atributo no Laboratório de Análises Sensorial do Instituto 

Federal Goiano e com parecer prévio autorização do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (CEP/IF Goiano) com nᵒ 

CAAE: 59451216.8.0000.0036. Cada julgador recebeu uma fatia de pão proveniente das 

formulações, codificada com número de três dígitos aleatórios e água. Anterior a 

realização da análise sensorial, os julgadores preencheram o Termo Consentimento Livre 

e Esclarecido. Após isso, realizou-se a somatória de cada ficha sensorial e a média dos 

julgadores foi utilizada para classificar cada formulação.  

Para as análises físico-químicas e tecnológicas da farinha de sorgo vermelho, os 

resultados foram analisados por médias e desvio padrão utilizando o programa Excel®. 

Para formulação de pães, utilizou-se da ferramenta de planejamento de mistura aplicada 

em três diferentes fontes de amido (farinha de sorgo vermelho, farinha de arroz, fécula de 

mandioca), conforme delineamento estabeleceu-se 10 ensaios com diferentes frações de 

amido.  O planejamento experimental de misturas foi utilizado como ferramenta de 

seleção para encontrar a formulação que melhor atendesse aos parâmetros sensoriais e 

tecnológicos para pães sem glúten com farinha de sorgo vermelho. Os dados obtidos nas 

análises tecnológicas e sensoriais foram submetidos a análise de regressão múltipla 

realizada para se ajustar ao modelo de segunda ordem para variáveis dependentes, 

estabelecendo-se a determinação experimental (R2) e determinação ajustada do (Raj
2) para 

modelos matemáticos gerados para cada variável resposta. Os modelos matemáticos 

gerados resultaram em diagramas triangulares de resposta do delineamento de mistura 

conforme BARROS NETO; SCARNINIO; BRUNS (2010). A representação gráfica da 
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superfície de resposta elucida o comportamento experimental tecnológico e sensorial para 

as variáveis significativas.  

 

1.3 RESULTADOS E DISCUSÃO 

1.3.1 Caracterização da farinha de sorgo vermelho 

 

O percentual de retenção de farinha de sorgo em cada abertura das peneiras na 

avaliação da granulometria foi apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Avaliação da granulometria da farinha de sorgo vermelho. 

Abertura (mm) Percentual de retenção (%) 

0,500 

0,425 

0,297 

0,25 

0,125 

43,30  

32,75  

16,11  

05,75  

01,44  

 

Em produtos de panificação, a granulometria é fator importante na elaboração 

de produtos por afetar características reológicas da massa e textura do produto final. Sabe-

se que o tamanho de partícula afeta o escoamento da farinha e está negativamente 

correlacionado com a coesividade das massas de pães. A uniformidade do tamanho de 

partícula também é relevante, de partículas de 250 μm aumenta a quantidade de amido 

acessível que promove alto grau de gelatinização e retrogradação de amido, facilitando a 

formação da rede tridimensional substituindo as propriedades viscoelásticas do glúten, 

contribuindo para a estrutura final do produto (MARIOTTI, et al., 2011; FERREIRA et 

al., 2016). 

 Observou-se maior percentual de retenção na peneira com abertura entre 0,500 

mm e 0,297 mm. Martino e colaboradores (2012) analisaram a granulometria de 

diferentes farinhas de sorgo e também obtiveram resultados similares, com maior 

retenção das farinhas nas peneiras com abertura de malha de 0,420 mm.  

Assim, os resultados obtidos neste trabalho demonstram que na moagem dos 

grãos de sorgo obteve-se uma farinha com partículas granulométricas superior à 

estabelecida para uma farinha de trigo comercial. Para maior uniformidade das partículas 
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dos grânulos da farinha de sorgo e maior proximidade com a farinha comercial optou-se 

por utilizar a peneira com abertura de 0,297 mm para padronização das partículas da 

farinha de sorgo. 

As análises físico-químicas da farinha de sorgo vermelho estão apresentadas na 

Tabela 4.  

Tabela 4 – Composição proximal e características físicas da farinha de sorgo 

vermelho. 

Análises (g/100g)  Média ± Desvio Padrão 

Umidade  8,21  ±  0,02 

Cinzas  2,31   ±  0,03 

Proteínas  8,22  ±  0,16 

Lipídeos  7,94  ±  0,09 

Fibras solúvel  1,26  ±  0,03 

Fibras insolúveis  14,34  ±  0,32 

Fibras totais  15,60  ±  0,35 

Amido  57,72  ±  0,57 

Carboidratos (por diferença) 57,72  ±    - 

Valor calórico   (Kcal/100g) 335,24  ±    - 

Cor     

L*  70,74 ± 0,35 

a*  7,58 ± 0,06 

b*  14,86 ± 0,09 

Minerais     

P  (g/100g) 0,43 ± 0,00 

K 0,08 ± 0,00 

Ca 0,03 ± 0,01 

Mg 0,21 ± 0,00 

Fe  (mg/100g) 7,80 ± 0,06 

Mn 1,90 ± 0,02 

Cu 0,48 ± 0,00 

Zn 2,25 ± 0,04 

 

Conceição e colaboradores (2009) estudaram oito diferentes genótipos de sorgo 

e encontraram os seguintes valores para farinha: umidade 11,25-12,85%; proteína 8,5-

11,97%; lipídeos 1,24-3,07%; cinzas 1,23-1,93%. Waniska; Rooney (2000) encontraram 
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os seguintes valores para farinha de sorgo: proteína 11,3%, lipídeos 3,4%, cinzas 1,7%, 

amido total 71,8%. Ferreira e colaboradores (2009) estudaram cookies sem glúten a partir 

da farinha de sorgo sem tanino e encontraram os valores percentuais de: umidade 12,64, 

proteínas 6,94, lipídeos 2,02, carboidratos 69,67, cinzas 1,28, fibra alimentar 7,46, valor 

energético (K/cal) 326 para farinha de sorgo. Srichuwong e colaboradores (2017) em 

estudo das propriedades físico-químicas e digestibilidade de amido de farinhas de sorgo, 

milheto, quinoa e amaranto, obtiveram os seguintes resultados de composição proximal 

para sorgo vermelho expressos em g/100g: umidade 7,5, proteína 9,8, lipídeos 3,7, fibras 

insolúveis 8,1, fibras solúveis 1,9, fibra alimentar total 10, amido 73,4.  

Os valores de proteína, fibra total e insolúvel neste trabalho destacam-se 

comparados aos trabalhos relatados. As proteínas mais abundantes no sorgo são as 

prolaminas, denominadas kafirinas, esta proteína de sorgo é deficiente em lisina, 

aminoácido essencial, e possui baixa digestibilidade. Estas propriedades únicas das 

proteínas de sorgo também podem influenciar na digestão do amido do sorgo e poderiam 

desempenhar um papel no desenvolvimento de baixo índice glicêmico nos alimentos, e 

como estratégia para controle da obesidade (BEAN; STONESTREET; ALAVI, 2010). A 

busca por produtos de panificação sem glúten que contribuam para a saúde dos 

consumidores celíacos ou não é crescente, assim os valores apresentados na farinha de 

sorgo vermelho atestam que está farinha pode ser um promissor substituto do trigo e 

outras farinhas na panificação sem glúten. 

A cor é visualmente um dos atributos de qualidade mais atraentes para 

consumidores e influencia diretamente a aceitação alimentar (SALDAÑA et al., 2013). 

Na Tabela 4, são apresentados os valores de cor da farinha de sorgo vermelho analisadas.  

Para os resultados da farinha de sorgo notou-se que as varáveis analisadas tem 

seus valores correspondentes a cor do pericarpo vermelha do sorgo utilizado na sua 

produção, a farinha apresentou valor de L* positivo para mais clara, mesmo sendo uma 

farinha integral de um grão com pericarpo de cor vermelha, tal valor pode ser relacionado 

com o tamanho da partícula da farinha peneirada, pois sabe-se que as partículas maiores 

apresentam maior fração das partes externas dos grãos, enquanto partículas menores 

apresentam maior quantidade de amidos, proteínas e lipídeos dos grãos, que estão 

localizados na região do endosperma do grão que apresenta cor creme (OLIVEIRA, N. et 

al., 2017).  

Os valores positivos de a* (7,58) caracterizaram a farinha de sorgo como sendo 

mais vermelha que verde (valor de a* negativo), e b* (14,86) como mais amarela que azul 
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(valor de a* negativo), os quais concordam com valores relatados por Oliveira, K., e 

colaboradores (2017) em estudo com dois genótipos de sorgo vermelho SC319 (grãos e 

farinha) e TX430 (farelo e farinha), Jafari; Koochekia; Milanib (2017) em estudo com a 

farinha de sorgo extrudida com controle de umidade e temperatura e Dykes e 

colaboradores (2013) estudaram sorgo com pericarpo vermelho, roxo e preto fatores 

físicos e químicos. 

No sentido nutricional, os minerais são substâncias inorgânicas necessárias na 

forma iônica ou como elemento livre, para os processos da vida. Os valores de Ingestão 

Diária Recomendada (IDR) preconizados para mulheres e homens adultos (19 a 50 anos), 

respectivamente são de P (0,58 g / dia), K (4,7 g/ dia), Ca (0,8 g / dia), Mg (0,26-0,35 mg 

/ dia), Fe (6 – 8,1 mg / dia), Mn (1,8 – 2,3 mg / dia), Cu (0,70 mg / dia) e Zn (6,8 – 9,4 

mg / dia) (INSTITUTE OF MEDICINE US, 2003).  

A composição mineral da farinha de sorgo vermelho estudada apresentou 

quantidades de macro e micro minerais satisfatórias a IDR, com destaque para os 

macrominerais P (0,43 g/100g) e Mg (0,21 g/100g), e microminerais Fe (7,8 mg/100g) e 

Mn (1,90 mg/100g), os valores de minerais também corroboram com Paiva e 

colaboradores (2017) estudou o estresse hídrico em sorgo (Shorgum bicolor L.) e seus 

efeitos em aminas e Badigannavar e colaboradores (2016) estudarma 112 genotipos de 

sorgo nativos do sul e do centro da Índia como fonte de micronutrientes suplementares. 

A farinha de sorgo apresentou bons resultados para composição proximal e 

mineral, mas para o uso da farinha como um novo ingrediente alimentar faz-se necessária 

a investigação quanto a sua propriedade funcional. A propriedade funcional de um 

ingrediente alimentar caracteriza-se como qualquer propriedade físico-química que afeta 

o comportamento das biomoléculas de um alimento (MIZUBUTI et al., 2000). 

A Tabela 5 apresenta as propriedades funcionais da farinha de sorgo vermelho.  

A farinha de sorgo vermelho apresentou uma capacidade de absorção de água de 2,72g/g, 

maior do que havia sido apresentado para cultivar Buster por Elhassan e colaboradores 

(2015) (2,58 g/g) e menor do que relatado por Jafari; Koochekia; Milanib (2017) (3,21 

g/g) para sorgo nativo da Nigéria, esta variação entre os valores pode ser atribuída às 

condições do ambiente em que o sorgo foi cultivado, como condições climáticas e as 

diferentes características do solo.  
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 Tabela 5 - Propriedades funcionais da farinha de sorgo vermelho. 

Análises  Média ± Desvio Padrão  

Capacidade de absorção de óleo 2,49 ± 0,18  

Capacidade de absorção de água 2,72 ± 0,16  

Atividade Emulsificante/100 0,30 ± 0,00  

Estabilidade da emulsão/100 1,17 ± 0,00  

 

A capacidade de ligação do óleo a farinha de sorgo (2,49 g/g) sugere que esta 

farinha seria útil na formulação de alimentos em que a propriedade de retenção de óleo é 

uma consideração importante (ELKHALIFA; SCHIFFLER; BERNHARDT, 2005). Na 

literatura, foram relatados valores de 0,9 – 1,08 g/g (ELKHALIFA; BERNHARDT, 

2010), 0,8 – 1,05 g/g (SINGH; SHARMA; SINGH, 2017a), menores do que o valor de 

CAO encontrado neste trabalho, considerando a CAO uma característica dependente 

direta da disponibilidade de aminoácidos hidrofóbicos, pode-se atribuir a diferença entre 

o valor encontrado neste trabalho e os valores relatados na literatura pela diferença da 

cultivar e do tipo de cultivo de cada sorgo estudado. Farinhas com alta capacidade de 

ligação de óleo podem ser usadas na indústria alimentícia para a formulação de produtos 

na alimentação infantil e esta propriedade é importante para proporcionar ganho de 

nutrientes e maiores densidades energética em alimentos (SINGH; SHARMA, 2017). 

CAO é atribuído ao aprisionamento físico do óleo pela farinha, que é importante, pois a 

gordura age como retentor de sabor e aumenta a sensação bucal dos alimentos 

(KINSELLA, 1976).  

O percentual da atividade e a estabilidade da emulsão têm sua eficiência variada 

com o tipo de farinha, bem como concentração e solubilidade das suas proteínas. As 

propriedades da emulsão desempenham um papel significativo em muitos sistemas 

alimentares, e a proteína tem a capacidade de ligar-se a gordura, como em produtos de 

confecção de massa, maionese e molho de salada (ACHINEWHU, 1983; ADELEKE et 

al., 2010). Os valores encontrados para o percentual de emulsão da farinha de sorgo 

apresentaram-se menores que os apresentados por Singh, A.; Sharma; Singh, B. (2017) e 

Elkhalifa; Bernhardt (2010), porém o percentual da estabilidade da emulsão apresentou-

se significativamente maior, esta diferença pode estar relacionada com a utilização do 

banho-maria, em que a emulsão foi exposta a alta temperatura. Singh; Sharma (2017) 

relataram aumento de até 6% do valor percentual da estabilidade da emulsão entre a 
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farinha de sorgo nativa e a farinha de sorgo germinada com variação de temperatura 

(10 ̊C), isso ocorre pela alta interação entre proteínas e gorduras devido à ruptura de 

cadeias de polipeptídios, causando a exposição de sítios hidrofóbicos de proteínas, que se 

tornam acessíveis para se ligarem com micelas lipídicas resultando em melhora nas 

propriedades emulsionantes das farinhas. Além disso, o aumento da temperatura aumenta 

a solubilidade da proteína, que se apresentam como agentes tensoativos e promove boa 

emulsão óleo-em-água, resultando em melhor estabilidade da emulsão (CHINMA, 

ADEWUYI, ABU, 2009; ELKHALIFA; BERNHARDT 2010). 

Realizou-se a análise de Microscopia Eletrônica de Varredura na farinha de 

sorgo vermelho para verificar a estrutura dos grânulos de amido presente na mesma.  A 

Figura 1 apresenta as imagens obtidas para identificação dos grânulos.  

Os grânulos do amido da farinha de sorgo vermelho apresentaram estruturas de 

acordo com a literatura. Jafari; Koochekia; Milanib (2017) em estudo sobre efeitos da 

extrusão em farinha de sorgo encontraram grânulos com aparência intacta, esféricos e em 

forma de aglomerados, ele também citou a variedade de tamanho dos grânulos. Sun e 

colaboradores (2014) em estudo das propriedades físico-químicas do amido e da farinha 

de sorgo modificado pelo calor e umidade, também obtiveram imagens de grânulos de 

amido nativos com formas redondas ou ovais sem evidências de fissuras ou rachaduras. 

A estrutura apresentada na Figura 2 também corrobora com estudos de Liu e 

colaboradores (2016) e Błaszczak e colaboradores (2013). 
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*Círculos azuis e vermelhos: grânulos de amido de sorgo de diferentes tamanhos;  

* Círculo verde: Aglomerados de grânulos de amido de sorgo.  

Figura 2 – Imagens da farinha de sorgo vermelho tipo Buster 

 

1.3.2 Screening das formulações de pães sem glúten 

 

As propriedades tecnológicas de cor das formulações de pães sem glúten estão 

apresentadas nas Tabelas 6. 

O planejamento experimental de misturas foi utilizado como ferramenta de 

screening para encontrar a formulação que melhor atendesse aos parâmetros sensoriais e 

tecnológicos para pães sem glúten com farinha de sorgo vermelho. 

Para os parâmetros de cor, a modelagem do L* da crosta e do b* da crosta e do 

miolo foram significativos (Tabela 7), a Figura 3 apresenta a superfície de contorno para 

estas variáveis. 
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Tabela 6 – Cor da crosta, Cor do miolo e volume especifico dos pães sem glúten. 

Ensaios 

Cor da crosta Cor do miolo 
Volume específico 

(ml/g) L* a* b* L* a* b* 

F1 26,23 ± 2,58 11,53 ± 1,23 16,08 ± 2,03 36,31 ± 1,02 10,71 ± 0,44 16,29 ± 0,89 1,49 ± 0,12 

F2 37,09 ± 4,96 13,95 ± 2,51 25,71 ± 3,89 60,42 ± 2,62 4,88 ± 0,58 22,91 ± 0,91 2,06 ± 0,12 

F3 53,72 ± 3,88 1,07 ± 2,07 14,70 ± 4,32 53,50 ± 3,61 0,61 ± 0,59 12,26 ± 1,26 1,19 ± 0,04 

F4 39,94 ± 1,72 14,16 ± 1,01 24,45 ± 1,39 38,28 ± 2,02 11,69 ± 0,99 19,45 ± 1,32 1,92 ± 0,07 

F5 42,26 ± 4,32 16,33 ± 1,17 29,56 ± 3,17 34,82 ± 1,51 13,17 ± 0,99 20,37 ± 1,60 2,36 ± 0,20 

F6 77,19 ± 3,02 1,95 ± 0,60 16,23 ± 2,30 71,65 ± 1,37 2,31 ± 0,34 20,75 ± 0,93 2,66 ± 0,23 

F7 46,65± 4,56 14,00 ± 1,85 25,77 ± 2,40 42,11 ± 1,91 12,28 ± 0,79 20,13 ± 2,10 2,38 ± 0,15 

F8 42,47 ± 2,99 13,07 ± 1,11 23,24 ± 2,27 36,35 ± 1,47 11,23 ± 0,50 17,20 ± 0,61 2,18 ± 0,10 

F9 43,38 ± 2,78 14,26 ± 0,88 24,19 ± 1,72 38,25 ± 4,34 11,44 ± 0,48 18,64 ±0,61 1,96 ± 0,06 

F10 62,26 ± 3,88 9,88 ± 1,26 26,05 ± 2,71 51,34 ± 2,42 11,11 ±0,79 21,01 ± 0,68 2,35 ± 0,21 

 *Valores expressos em: Média ± Desvio padrão; CC= Cor da crosta; CM= Cor do miolo; Ve= Volume especifico.  
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Tabela 7 – Modelagem matemáticas dos atributos que se apresentaram significativos para pães sem glúten. 

Modelagem R2 (%) R2
adj (%) p 

L*crosta = 29,68FSV + 36,87FA + 55,03FEM + 107,91FA x FEM 89,62 84,43 0,00 

𝑏*crosta=16,93FSV + 25,81FA + 14,20FEM + 59,22FSVxFEM 84,72 77,09 0,00 

b*miolo=15,31FSV + 22,87FA + 14,33FEM + 22,80FSVxFM 70,21 55,31 0,04 

Vesp = 1,54SV + 1,98FA + 1,25FM + 3,91 FSV x FM + 3,66 FA x FEM 89,24 80,63 0,01 

Coesividade = 0,53FSV + 0,50FA + 0,83FEM - 1,02SV x FA - 1,05FSV x FEM 93,74 88,74 0,00 

Elasticidade = 3,93FSV + 4,07FA + 4,89FEM + 11,09FSV x FA + 16,69FSV x FEM + 17,59FA x FEM  98,16 95,86 0,00 

Mastigabilidade=132,59FSV+42,86FA+257,97FEM - 593,74FSV x FEM-448,26 FA x FEM  91,06 83,91 0,00 

Qualidade sensorial = 59,90FSV + 71,32FA + 54,20FEM = 64,02FSV x  FEM 71,39 57,08 0,04 

SV*= farinha de sorgo vermelho; *FA= farinha de arroz; *FEM= fécula de mandioca. 



57 

 

 

Os valores apresentados na tabela 6 de L* (26,23-62,26) da crosta e do b* (14,70-

26,05) da crosta e b*(12,26-22,91) do miolo que se apresentaram significativos 

corroboram com valores encontrados na literatura para pães sem glúten e também mostra 

que alguns dos pães estudados, no parâmetro de cor, apresentaram características 

satisfatórias ao mercado de produtos sem glúten, e o escurecimento da crosta foi relatado 

como desejável em pães sem glúten, pois tendem a ter uma cor de crosta mais leve que 

às vezes parece artificial (GALLAGHER; GORMLEY; ARENDT, 2003 ). 

Enquanto isso, a modelagem de superfície de resposta apresentada na tabela 7 

não foi significativa para os atributos de cor L* do miolo e a* da crosta e do miolo. Os 

valores de L* do miolo dos pães variaram de 34,82 a 71,65 para as formulações estudadas. 

Marston; Khouryieh; Aramouni (2016) estudaram o efeito do tratamento térmico da 

farinha de sorgo nas propriedades de pães e bolo e encontraram os valores de L* variando 

de 94,53 a 99,6. Valores de L* variando entre 63,99 a 69,99 quando encontrado em pães 

tais valores são relacionados a pães classificados com cores de pães integrais e pães 

enriquecidos com fibras de acordo com Wang; Zhou; Isabelle (2007). Os valores de a* 

do miolo dos pães variaram de 0,61 a 13,17 para as formulações estudadas neste trabalho, 

enquanto os valores de a* da crosta dos pães variaram de 1,07 a 16,33. 

Os valores de a*(>0) tanto para crosta quanto para o miolo mostram que todos 

os pães estudados apresentaram uma cor avermelhada, características desejadas   quando 

os valores apresentados, Cappa; Lucisano; Mariott (2013) consideram estes valores 

positivos pois não eram muito "pálidos", e a maioria dos pães GF realmente disponíveis 

no mercado, apresentam cor do miolo sempre branco com a crosta de com cor mais 

dourada. 

Os gráficos de superfície de contorno apresentados na figura 3, mostram a 

importância das farinhas e fécula utilizada para os parâmetros L* e b* da crosta, b* do 

miolo e volume específico. 

Para o parâmetro L* da crosta (figura 3 A) as melhores respostas foram 

encontradas para a interação a farinha de sogo vermelho e a fécula de mandioca, em que 

maiores percentuais destes na formulação, resultaram em pães sem glúten com coloração 

da crosta mais escura, característica desejada para pães sem glúten. 

O parâmetro b* da crosta (figura 3 B) a superfície de contorno apresenta melhor 

resposta para a interação da fécula de mandioca com a farinha de arroz, a desejabilidade 

deste parâmetro e que a crosta apresente coloração mais amarela caracterizando uma 
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crosta dourada, assim o maior percentual destes componentes na formulação apresentou 

pães sem glúten com cor da crosta mais satisfatória quanto ao parâmetro analisado. 

Para o parâmetro b* do miolo (figura 3-C) cujo desejabilidade deste é apresentar 

coloração de miolo mais amarela e menos opaca para pães sem glúten, a superfície de 

contorno apresentou que a interação entre a farinha de sorgo vermelho, farinha de arroz 

e fécula de mandioca, com percentual maior para a farinha de sorgo vermelho apresentou 

formulações com valores maiores para b* do miolo, resultando em pães sem glúten com 

miolos menos opacos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Gráfico de superfície de contorno das variáveis L*crosta (A), b*crosta (B), 

b* miolo (C) e volume específico (D). 

 

Os volumes específicos das amostras estudadas variaram entre 1,19 a 2,66 

mL/g, estes valores corroboram com outros valores para pães sem glúten como pães ricos 

em fibras (1,92 a 2,96 mL/g) (HUANG et al. 2016). 

B 
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O gráfico de superfície de contorno (figura 3-D) mostra que a farinha de sorgo 

vermelho não teve influência significativa quanto a este parâmetro.  

Este fato, devido à massa de sorgo não apresentar consistência e elasticidade 

associadas à massa de farinha de trigo (HART et al., 1970). Isso significa que ele mantém 

pouco o gás de fermentação produzido durante a prova e nos estágios iniciais do 

cozimento.  

Diferente das proteínas da farinha de trigo as proteínas presentes na farinha de 

sorgo não promovem elasticidade na fase líquida da massa e durante o cozimento as 

proteínas são agregadas formando crostas e protuberâncias que interferem com o gel de 

amido resultando em um pão com uma parte superior plana e buraco no miolo 

(SCHOBER; BEAN; BOYLE, 2007). À medida que o gás escapa das bolhas, ele força o 

seu caminho através de canais fracamente conectados formados por gás, pressionando as 

partículas separadas (SCHOBER, 2009). O resultado é um pão rígido semelhante a uma 

massa com baixo volume que foi apresentado no ensaio F1 apresentado na Tabela 6, e 

Figura 5. 

Assim, a utilização da farinha de arroz e fécula de mandioca é de grande 

importância para encontrar a formulação de pães sem glúten com farinha de sorgo, 

Schober (2009) cita que diferentes origens botânicas de amidos podem ser usadas para 

modificar a qualidade do pão sorgo sem glúten. O amido faz com que a gelatinização 

ocorra mais prontamente e completamente, isso facilita o desenvolvimento da rede 

coesiva que envolve as bolhas de gás e evita a perda do dióxido de carbono e do colapso 

da crosta. Além disso, o amido dilui as partículas de endosperma na farinha de sorgo que 

perturbam a uniformidade do gel de amido e interferem ao redor das células do gás 

(TAYLOR; SCHOBER; BEAN, 2006).  

Os valores para o perfil de textura e qualidade sensorial das formulações 

estudadas estão apresentados na tabela 8. 
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Tabela 8 - Perfil de textura e qualidade sensorial das formulações de pães sem glúten. 

*Dureza no Ciclo 1 (DC1); *Dureza no Ciclo 2 (DC2); *Coesividade (CESV); *Elasticidade (ELT); *Mastigabilidade 

(MSTG); *Qualidade de pães sem glúten (QPS); * Somatória por atributo (AS) 

 

Para os parâmetros de perfil de textura, a modelagem da coesividade, 

elasticidade e mastigabilidade foram significativas (Tabela 7) e a Figura 4 apresenta o 

gráfico de superfície de contorno para estas variáveis. 

Coesividade é a propriedade que está relacionada com a força das ligações 

internas, define a extensão a que um material pode ser deformado antes da ruptura. Uma 

vez que isso reflete a coesão interna do material, isso significa que o pão com alta coesão 

é desejável porque ele forma um bolo, ao invés de se desintegrar durante a mastigação, 

enquanto baixa coesão indica maior suscetibilidade do pão a fraturar ou desintegrar 

(ONYANGO et al., 2011). A coesão também pode ser afetada pelo tipo de amido, pães 

de sorgo que contêm fécula de mandioca ou amido de arroz tendem a ser mais coesos. 

Taylor; Belton (2002) argumentaram que o amido de mandioca forma géis mais coesivos 

do que os amidos de cereais por causa de sua maior proporção de amilopectina e amilose. 

Neste trabalho, foi possível perceber que com a fécula de mandioca foi a farinha que mais 

influenciou a coesividade (efeito de 0,86 na formulação F3 demonstrado na equação da 

Tabela 8), sendo que o aumento da FM (fécula de mandioca) pode aumentar o valor da 

coesividade nos pães (efeito positivo), efeito ilustrado na figura 4-A.  

Ensaios PERFIL DE TEXTURA 

 

SENSORIAL 

QPS 

DC1 DC2 CESV ELT MSTG SA 

F1 144,51± 48,97 63,79± 40,73 0,54± 0,04 3,86± 0,03 148,27±0,05 63,6 ± 12,55 

F2 20,32±10,59  18,37± 9,83 0,54±0,04 4,07±0,05 45,13±0,04 70,2 ± 9,77 

F3 66,76± 27,84 63,77± 26,36 0,86± 0,03 4,71± 0,03 269,85± 0,08 50,7 ± 17,24 

F4 26,6± 7,33 17,9± 5,39 0,27± 0,06 7,11± 0,04 50,73± 0,04 58,5 ± 13,93 

F5 11,67± 3,66 9,94± 3,29 0,43± 0,04 8,74± 0,02 55,22± 0,03 71,1 ± 9,29 

F6 6,02± 1,88 5,16± 1,55 0,61± 0,04 9,05± 0,03 33,33± 0,04 65,5 ± 15,09 

F7 11,64± 2,75 9,67± 1,74 0,46± 0,06 8,85± 0,03 46,64± 0,06 73,9 ± 12,42 

F8 20,1± 5,07 15,25± 3,26 0,3± 0,04 7,33± 0,08 50,11± 0,04 63,5 ± 14,92 

F9 21,26±3,77 17,06± 1,95 0,36± 0,05 7,62± 0,04 57,58± 0,04 69,6 ± 10,47 

F10 10,31±1,34 8,86±1,92 0,55±0,04 9,06±0,02 51,09±0,03 68,7 ± 11,27 
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Onyango e colaboradores (2011) definem elasticidade como a velocidade na 

qual um material deformado volta à condição não deformada, depois que a força de 

deformação é removida, portanto elasticidade do miolo é descrita por sua elasticidade e 

resiliência, uma redução na resiliência ou na elasticidade caracteriza a perda de 

elasticidade.  Também relataram que a elasticidade e a resiliência aumentaram com o 

aumento da concentração de fécula de mandioca e para formulações de pães de sorgo. 

Este relato corrobora com os dados obtidos neste trabalho e demonstrados pelo 

planejamento experimental, em que foi possível perceber que o efeito da farinha de sorgo 

vermelho e da farinha de mandioca no parâmetro elasticidade foram superiores ao efeito 

demonstrado pela farinha de arroz (figura 4-B). Ainda, estes efeitos, mostraram-se 

positivos, indicando que um aumento destas farinhas na formulação aumentaria a 

elasticidade dos pães (Tabela 7). 

Mastigabilidade é a propriedade que verifica a energia requerida para mastigar 

um alimento sólido até a deglutição, sabe-se que seu resultado é o produto da firmeza, 

coesão e flexibilidade (BOURNE, 2002). Em pães de sorgo, a mastigabilidade é sempre 

afetada pela proporção amido-sorgo, que proporciona maior flexibilidade com o aumento 

do conteúdo de amido (ONYANGO et al., 2011). Neste trabalho observou-se que a 

interação fécula de mandioca resultou em um pão com alto valor de mastigabilidade 

derivado de um produto do alto valor de coesão, características não desejáveis para pães. 

Assim, para mastigabilidade a interação entre farinha de sorgo vermelho- farinha de arroz, 

e farinha de sorgo vermelho- farinha de arroz- fécula de mandioca apresentaram produtos 

melhores resultados (figura 4-C). 

Enquanto isso, a modelagem de superfície de resposta não foi significativa para 

os atributos de perfil de textura de dureza (Ciclo 1 e 2). Os valores de dureza do Ciclo 1 

dos pães variaram de 6,02 a 144,51 para as formulações estudadas, enquanto os valores 

de dureza do ciclo 2 do miolo dos pães, variaram de 5,16 a 63,79 para as formulações 

estudadas. A utilização dos dois ciclos de dureza na análise de perfil de textura produz 

uma curva de força versus tempo, em que se registra de acordo com a geometria usada no 

teste a variação da textura do material, simulando assim a ação de duas dentadas no 

material estudado. A dureza dos pães de sorgo estudados foi diminuída com a interação 

sorgo-arroz ou sorgo-mandioca ou sorgo-arroz-mandioca, o maior valor encontrado para 

dureza foi na formulação apresentada com 100% de sorgo, e valores mais baixos foram 

encontrados nas formulações com variações de 33,33% a 16,16% de sorgo. Schober 

(2009), relatou que pães de sorgo pela alta temperatura de gelatinização pode causar uma 
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gelatinização inadequada durante o cozimento, resultando em pães com baixo volume e 

alta rigidez, isso pode ser observado no ensaio F1 que apresentou alto grau de dureza. 

Miñarro e colaboradores (2012) também relataram correlação negativa de firmeza e 

volume específico em pães sem glúten. 

 

Figura 4 – Gráfico de superfície de contorno das variáveis significativas (p<0,05) do 

perfil de textura: coesividade (A), elasticidade (B), mastigabilidade (C) e qualidade 

sensorial (D). 

 

A avaliação de textura e volume foram apresentados nas Tabelas 8 e 6, 

respectivamente, podem ser correlacionadas com a imagem dos pães (Figura 5). Os pães 

dos ensaios F1, F4, F5 e F8, que possuíam maior fração de farinha de sorgo, apresentaram 

com menor volume e com aparência compactada, estrutura interna comprometida 

apresentando poucas bolhas resultadas de um mau aprisionamento do gás formado 

durante a fermentação, pelo rompimento das células de gás. A massa de sorgo não tem 

consistência e elasticidade que é apresentada na massa de farinha de trigo, Schober (2009) 

C D 
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relata que isso significa que o pão mantém pouco os gases de fermentação produzidos 

durante o estágio de descanso para a fermentação e nos estágios iniciais do cozimento. 

Além disso, as partículas de endosperma e farelo deformam e perfuram as bolhas de gás 

na massa, causando vazamentos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Imagem para avaliação da aparência dos pães estudados. 

 

O sorgo tem certas propriedades físico-químicas que afetam negativamente suas 

propriedades tecnológicas, sabe-se que as proteínas de sorgo na fase líquida da massa 

agregada durante o cozimento para formar costas e protuberâncias que interferem com o 

gel de amido resultando em pão com a parte superior plana e buraco na migalha 

(SCHOBER; BEAN; BOYLE, 2007). Isso foi observado principalmente no ensaio F10.  

Os pães com alta concentração de arroz F2, F6 e F9 apresentaram maior volume 

especifico e aparência de cor de acordo com a maioria dos pães sem glúten de cor clara 

do miolo com pouco aspecto dourado na crosta. Estes também apresentaram boa 

quantidade de células de aprisionamento de gases mostrando que a interação sorgo-arroz 

proporciona melhor estrutura do miolo dos pães. Onyango e colaboradores (2010) 

relataram a adição da farinha de arroz em formulações de pães sem glúten com farinha de 

sorgo, e houve melhorias das propriedades de gelatinização do amido após a cozedura, 

conferindo melhor estruturação e forma dos alvéolos dos pães. 

O ensaio F3 apresentou baixo volume e alto valor de dureza, elasticidade e 

mastigabilidade, e baixo valor do teste de panificação sensorial, uma formulação com 

100% de fécula de mandioca não foi satisfatória em parâmetros físicos e sensoriais. 

 

A formulação F7 apresentou melhor volume e os parâmetros de textura também 

se mostraram favoráveis, maior uniformidade dos alvéolos do miolo além de cor dourada 

e uniforme. Justificando que a mistura de sorgo-arroz-mandioca em proporções iguais 

mostra-se como boa opção e como uma variação de pães sem glúten. O teste de 
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panificação é muito utilizado para avaliar a qualidade sensorial de pães. As médias 

obtidas pelos avaliadores para cada atributo estão apresentadas na Figura 6.  

As melhores médias totais observadas foram nos ensaios F2 (70,2), F5 (71,1) e 

F7 (73,9), sendo que estes ensaios apresentaram bons valores nos testes tecnológicos, e 

também melhor aparência visuais.  

A importância de cada atributo avaliado em relação ao total da média encontrada 

para os ensaios conduzidos está representada na Figura 6. Valores similares de médias 

para a avaliação em testes de panificação pode ser observado em trabalhos que utilizaram 

a farinha de trigo. Formulações com farinha de trigo contêm a rede de glúten que favorece 

tecnologicamente sua estrutura e aparência. 

 

 

Figura 6 – Gráfico aranha dos atributos da qualidade sensorial das formulações sem glúten 

avaliadas. 

 

Gutkoski & Neto (2002) utilizaram do teste de qualidade de pães para analisar o 

potencial de diferentes farinhas de trigo em teste laboratorial de procedimentos de 

panificação, eles obtiveram notas de 70,1 e 64,1 das médias avaliadas por atributo. Soares 

e colaboradores (2006) estudaram a otimização de formulações de pães de forma com 

diferentes proporções de farinha de trigo, fécula de mandioca e okara, as notas das médias 

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

Volume Cor da crosta Quebra Simetria

Características Crosta Cor do miolo Textura do miolo Estrutura da célula miolo

Aroma Gosto
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da avaliação sensorial da qualidade dos pães variaram de acordo com as proporções entre 

as farinhas e féculas, sendo a melhor nota 83,45 para a formulação contendo 82% de 

farinha de trigo. Também foi relatado valores de média dos atributos próximos aos 

encontrados neste trabalho como o valor de 74,63 para a formulação com 64% de farinha 

de trigo. 

É preciso destacar a importância das misturas nas formulações de pães sem 

glúten. Enquanto as farinhas de mandioca e sorgo vermelho são importantes pelas 

características tecnológicas do produto, a farinha de arroz mostrou-se importante variável 

que aumenta a qualidade sensorial dos pães. Assim, os valores observados neste trabalho 

foram satisfatórios considerando o fator de todos os ensaios realizados são de formulações 

sem glúten, assim confirmando que o sorgo, arroz e a mandioca como base para pães sem 

glúten apresenta uma nova alternativa promissora para o mercado Glúten Free.   

Utilizando o screening de superfície de resposta para as variáveis independentes 

pesquisadas que foram significativas nas variáveis dependentes (respostas) avaliadas, 

realizou-se a escolha de uma formulação respeitando os seguintes parâmetros de 

desejabilidade: maior valor de L*, b* na crosta e b* no miolo dos pães, maiores valores 

de elasticidade, mastigabilidade, volume específico e qualidade sensorial e por fim, 

menor valor de coesividade. Desta forma, a formulação que atendeu a estes parâmetros 

foi a F7, contendo 33,33% de cada componente. Assim, realizou-se a caracterização desta 

formulação. 

 

1.3.3 Caracterização dos pães sem glúten 

Após testes tecnológicos e sensoriais com os ensaios derivados do planejamento 

experimental, o ensaio F7 apresentou as melhores características tecnológicas e 

sensoriais, assim a Tabela 9 apresenta os resultados para as análises químicas do pão sem 

glúten. 

A umidade em pães apresenta-se como avalição importante, a avaliação deste 

parâmetro é correlacionada à atividade microbiana no produto. Um teor elevado de 

umidade em pães aumenta a atividade microbiana, deixa o produto “grudento e 

borrachudo”, alterando sua textura, sendo este um dos fatores responsáveis pela perda da 

qualidade do produto (OLIVEIRA, N., et al., 2011). Com relação à legislação brasileira, 

durante muitos anos (1978-2005) a umidade dos pães foi controlada, sendo estabelecido 

inicialmente um limite máximo de 30% (BRASIL, 1978). Posteriormente, esse valor foi 

alterado para 38%, a partir de 22 de setembro de 2005, porém essa característica e 
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restringida a pães preparados, exclusivamente, com farinha de trigo comum e ou farinha 

de trigo especial (sêmola/semolina de trigo) (BRASIL, 2005). O baixo teor de umidade 

também é relacionado com o maior tempo de prateleira para os produtos de panificação 

por diminuir o desenvolvimento microbiológico (ABDUALRAHMAN et al., 2017). 

 

Tabela 9- Características químicas do pão sem glúten com farinha de sorgo vermelho. 

 

 

O teor de umidade apresentado no presente estudo mostrou-se satisfatório 

quando relacionado à atividade microbiológica, apresentando abaixo do apresentado por 

Oliveira, N., e colaboradores (2011), menor também que o apresentado por Kurek e 

colaboradores (2017) em estudo com pães de trigo com alto teor de fibras. Neste estudo 

obtiveram valores de umidades variando entre 41,6-66,6%. Angioloni; Collar (2012) 

estudaram a qualidade e as propriedades nutricionais dos pães de trigo compostos das 

Análises (g/100g) Média ± Desvio Padrão 

Umidade 29,82 ± 0,38 

Cinzas 0,71 ± 0,04 

Proteínas 4,12 ± 0,21 

Lipídeos 4,97 ± 0,38 

Fibras solúveis 0,53 ± 0,01 

Fibras insolúveis 5,78 ± 0,23 

Fibras totais 6,31 ± 0,22 

Carboidratos (por diferença) 54,07 ± - 

Valor calórico (Kcal/100g) 277,47 ± - 

Minerais    

Na 4,10 ± 0,01 

P 1,15 ± 0,04 

K 0,25 ± 0,00 

Ca 1,72 ± 0,03 

Mg 0,54 ± 0,01 

Fe  23,62 ± 0,64 

Mn 6,42 ± 0,08 

Cu mg/100g 1,60 ± 0,05 

Zn 11,07 ± 0,08 

B 9,14 ± 0,32 
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farinhas de aveia hidratada, painço de milho e sorgo e encontraram para a formulação 

trigo-sorgo (60:40) um valor de umidade para o pão de 33,6%. Bolarinwa; Aruna; Raji 

(2017) encontraram menores valores para umidade de pães de trigo fortificados com 

farinha da semente de moringa, os quais variaram entre 20,01%-22,9%. 

O teor de cinzas do pão analisado teve valor inferior ao verificado por Yousif; 

Nhepera; Johnson (2012) em estudo sobre a influência da adição de farinha de sorgo em 

pão de trigo sobre a digestibilidade de amido in vitro, capacidade antioxidante e aceitação 

do consumidor, obtiveram o valor de cinzas de 2,44% para pães com adição da farinha 

de sorgo vermelho, este valor corrobora com encontrado por Abdualrahman e 

colaboradores (2017). Um valor mais próximo do que foi relatado neste trabalho foi 

encontrado por Angioloni; Collar (2012). 

O teor de proteínas para o pão foi maior do que o apresentado na Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos da USP para pão de forma integral clássico que 

é de 1,45 g. (100 g) –1 (TACO, 2011). Estudos de pães contendo farinhas mistas trigo-

sorgo, sorgo-amendoim e sorgo-aveia-milheto apresentaram valores de teor de proteína 

superiores ao exposto neste trabalho (15,8 g. (100)-1; 13,5 g. (100)-1; 13,37 g. (100)-1) 

(ANGIOLONI; COLLAR, 2012; YOUSIF; NHEPERA; JOHNSON, 2012; 

ABDUALRAHMAN et al., 2017). O baixo teor de proteína no pão estudado deve-se 

também pela escolha de se utilizar de uma formulação isenta de leite e ovos, a fim de 

disponibilizar uma opção com menos riscos de irritações/alergias alimentares. 

O valor encontrado para o teor lipídico no pão estudado (4,97 g.100g-1) 

corrobora com o valor apresentado por Angioloni; Collar (2012) que estudou os efeitos 

do tratamento de pressão de farinha de aveia hidratada, farelo de painço e sorgo na 

qualidade e propriedades nutricionais dos pães de trigo compostos. Apesar dos baixos 

níveis, têm um papel importante na qualidade do pão, em particular, o volume do pão é 

sensível à composição, estabilidade e teor global de lipídeos (SROAN; RITCHIE, 2009).  

O pão estudado apresentou maior valor para fibra insolúvel (5,78 g/100g), 

resultado do alto teor de fibras apresentados nos grãos de sorgo vermelhos utilizados para 

produção da farinha e a escolha da formulação sem adição de produtos ricos em fibra 

solúvel. Anagioloni; Collar (2012) também obtiveram maior valor de fibra insolúvel. 

De acordo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos da USP, o pão de 

forma integral clássico possui 4,46 g. (100 g) –1 de fibra alimentar (TACO, 2011). Mas o 

aumento de reivindicação referindo-se a relação entre alimentos e saúde e aspecto 

nutricional, no que diz respeito a nutrientes ou ingredientes que desempenhem uma 
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função nutricional ou um efeito fisiológico provado cientificamente, faz com que o 

mercado de alimentos desenvolva uma nova gama de alimentos identificados por baixo 

valor gorduras, alto valor proteico, rico e fibras (SIRBU; ARGHIRE, 2017). 

Segundo a ANVISA, por meio da Portaria nº 27 de 13/01/1998, para considerar 

o alimento fonte de fibras alimentares, o mesmo deve conter no mínimo 3% dessas fibras 

e o alimento com alto teor de fibras, no mínimo 6% (BRASIL, 2012). O presente estudo 

apresentou o valor de fibras totais para o pão analisado de 6,31 g. (100g) -1 podendo ser 

classificado como alimento rico em fibras. Uma fração de 100g do pão analisado fornece 

25,24% do teor de fibras recomendado de acordo com os valores apresentados pela 

Dietary Reference Intakes (DRI) de 2004, que preconizam a ingestão diária recomendada 

de 25g por dia de fibra para cada 2.000 kcal ingeridas. 

O valor de carboidratos calculado por diferença neste estudo (54,07 g. (100g) -1) 

está acima do valor apresentado na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos para 

o pão de forma integral clássico que é de 45,62 g. (100g) -1 para carboidratos (TACO, 

2011). Em pães com formulação contendo farinha de sorgo foram relatados valores 

variáveis para frações de carboidratos, entre 66 - 77 g. 100g-1 (YOUSIF; NHEPERA; 

JOHNSON, 2012; ABDUALRAHMAN et al., 2017). O alto valor de carboidrato é 

positivo para pães, assim podendo ser fonte de carboidrato na dieta de seus consumidores. 

O valor calórico do pão estudado (277,47 Kcal. (100g) -1) foi maior que o 

encontrado por Angioloni; Collar (2012) em pão de trigo-sorgo (271 Kcal. (100g) -1) e 

menor que o apresentado por Abdualrahman e colaboradores (2017) em pão de sorgo 

(399,23 Kcal. (100g) -1). Em regiões com concentração de população carente de 

alimentos, novas alternativas com baixo custo podem proporcionar uma dieta com maior 

valor calórico a formulação estudada resultou em um pão que pode atender a esta 

demanda.  

O percentual do perfil mineral do pão analisado, sobre os valores preconizados 

pelo INSTITUTE OF MEDICINE US (2003) ao IDR pode ser verificado na Tabela 10, o 

que mostra que o pão analisado pode ser considerado fonte dos minerais P, Fe, Mn, Cu, 

e Zn de acordo com BRASIL (2012), que relata que para um alimento ser considerado 

fonte de determinado mineral, é necessário que este seja capaz de prover, no mínimo, 

15% da Ingestão Diária Recomendada (IDR) em 100g de alimento sólido ou líquido, e 

acima de 30% considera-se que o alimento apresenta alto teor de determinado mineral. 
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Tabela 10 – Percentual de minerais disponíveis no PSG sobre o valo IDR. 

IDR %M PSG 

P 

g/dia 

0,58 18,97 

K 4,7 0,01 

Ca 0,8 7,5 

Mg 0,35 14,29 

Fe 

mg/dia 

6,81 34,65 

Mn 1,8-2,3 35,56 

Cu 0,7 22,86 

Zn 6,8-9,4 16,18 

Na* 2400 1,71 

IDR * Ingestão Diária Recomendada FONTE: (INSTITUTE OF MEDICINE US (2003)); %M 

PSG * percentual de minerais presentes no pão sem glúten estudado, considerando a biodisponibilidade 

dos minerais de 100%. 

 Para atestar a segurança dos provadores treinados que contribuíram para as 

análises sensoriais e demostrar que os pães foram processados com matérias-primas e 

práticas de higiene atendendo aos requisitos necessários para consumo humano, foi 

realizada a análise microbiológica para o ensaio F7, por apresentar frações iguais de todas 

as farinhas e fécula utilizadas para realização do estudo, assim viabilizou custos 

diminuindo quantidade de análises e materiais utilizados. Os valores são apresentados na 

Tabela 11. 

Os pães foram analisados microbiologicamente um dia após a sua fabricação. 

Estes apresentaram valores inferiores aos limites estabelecidos pela Resolução – RDC nº 

12, de 02 de janeiro de 2012 (BRASIL, 2001), confirmando que o processamento do pão 

foi satisfatório do ponto de vista de segurança microbiológica. 

Tabela 11- Ensaios microbiológicos do pão sem glúten com farinha de sorgo vermelho.  

Ensaio Valor de referência Valor Encontrado 

Contagem de Coliformes 

Totais 37ºC ± 1ºC 

SEM PADRÃO <1,0x101 UFC/g 

Contagem Total de Bolores 

e Leveduras 25°C ± 1°C 

SEM PADRÃO <1,0x101 UFC/g 

Detecção de Salmonella 

spp. 

Ausência de Salmonella 

ssp/25g 

Ausência de Salmonella 

ssp/25g 
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A B 

O ensaio F7 também foi submetido à análise de microscopia de varredura 

eletrônica (MEV) em que se pode analisar a sua microestrutura do miolo apresentado na 

Figura 7. 

 

 

Micrografias de pão sem glúten (F7): A corte transversal x 1k 100µm; B corte transversal x50 2mm; 

Círculos: *vermelho-grânulos amido; *amarelo-fina camada gel e/ou proteína; *verde-formação gel; 

*azul-rachaduras.   

Figura 7 - Imagens ensaio F7 para análise da microestrutura do pão sem glúten 

com farinha de sorgo vermelho 

No presente trabalho, as imagens obtidas na análise de MEV proporcionou a 

visualização estrutural próxima ao encontrado na literatura. É possível visualizar na 

imagem da Figura 7(A) os grânulos de amido com forma esférica (círculo vermelho). O 

círculo amarelo mostrou uma região com menos grãos de amido intactos em sua 

superfície, que foram incorporados em um filme muito suave, enquanto no círculo verde 

é possível visualizar uma formação laminar, característica da gelatinização do amido, 

estas características também foram relatadas por Altamirano e colaboradores (2012) em 

estudo sobre pães sem glúten com hidrocoloides. Foi relatado na literatura uma 

microestrutura em que os grânulos de amido inchados podem ser observados, essa 

situação foi relacionada à disponibilidade limitada de água, e os grânulos de amido 

sofreram apenas inchaço incipiente e, portanto, a integridade dos grânulos foi retida após 

o cozimento (CALLEROS et al., 2015; LEZAMA et al., 2016). 

Na figura 7 (B), fica claro a imagem de um miolo com aspecto de estrutura densa, 

e uma matriz proteica interrompida, Marco e Rosell (2008) também verificaram esta 

característica em pães sem glúten à base de arroz, enriquecidos com soja, incorporando um 

agente estruturante (hidroxipropilmetilcelulose, HPMC) e um auxiliar de processamento 

(transglutaminase, TG). É possível visualizar a formação de poros derivados do 
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aprisionamento dos gases resultantes da fermentação, o que é positivo para uma 

formulação de pão sem glúten, também é possível observar rachaduras da estrutura 

compacta (círculos azuis). Rachaduras em estrutura compactas foram relatadas por López 

e colaboradores (2013) e relacionadas ao tempo de armazenamento e que também pode 

estar relacionada com rupturas das bolhas de ar pela falta de estrutura proteica 

estabilizadora. Assim, as presenças destas rachaduras devem estar relacionadas ao 

envelhecimento pelo tempo de envelhecimento devido ao deslocamento da amostra até a 

data da realização da análise de MEV, assim como também está formulação à base de 

frações de farinha de sorgo vermelho, farinha de arroz, fécula de mandioca e desprovida 

de estrutura proteica estabilizadora. 

 

 

1.4 CONCLUSÕES  

A farinha de sorgo vermelho foi caracterizada como uma farinha rica em fibras 

totais e insolúveis, com alto teor de proteínas e minerais (P, Mg, Fe e Mn). As 

características de cor (clara, com tons vermelho e amarelo) e propriedade funcionais 

tecnológicas (com destaque para estabilidade de emulsão em alta temperatura) 

mostraram-se interessantes para utilização da farinha como ingrediente para produção 

de pão.  

A aplicação do planejamento de mistura para obter as proporções das mesclas de 

farinhas e fécula mostrou-se efetivo, possibilitando a utilização do mesmo para a escolha 

da formulação que melhor atendeu aos parâmetros sensoriais e tecnológicos, podendo 

concluir que os melhores valores para os parâmetros avaliados foram encontrados para 

a formulação F7 que apresenta iguais proporcionalidades entre farinha de sorgo, farinha 

de arroz e fécula de mandioca. 

A caracterização da formulação escolhida apresentou um produto que pode ser 

considerado de acordo com os padrões exigidos pela legislação como rico em fibras e 

minerais; estrutura de miolo e volume especifico satisfatório. 

  Pode-se concluir que a utilização de farinha de sorgo resultou em um pão sem 

glúten com ótimas características para ser apresentado como nova opção para o mercado 

alimentício sem glúten, com alta qualidade funcional, sensorial e visual. 
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Apêndice A  

Quadro 1 – Modelo ficha de avaliação de teste de panificação. 
 

Características externas Valor 

máximo 

Nota 

atribuída 

Observações 

 Volume 

 

20   

Cor da crosta 

Fatores indesejáveis: não uniforme, 

opaca, muito clara, muito escura 

10   

Quebra 

Fatores indesejáveis: muito pequena, 

áspera, lados desiguais 

05   

Simetria 

Fatores indesejáveis: laterais, pontas e 

partes superiores desiguais 

05   

Subtotal 40   

Aroma e sabor Valor 

máximo 

Nota 

atribuída 

Observações 

Aroma 

Fatores indesejáveis: falta de aroma, 

aroma desagradável, “estranho”, muito 

fraco ou muito forte 

10   

Gosto 

Fatores indesejáveis: ácido, “estranho”, 

sabor de goma ou massa, residual 

15   

Subtotal 25   
 

 


