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NUNES, G. M. Massas alimentícias sem glúten de farinhas formuladas à base de
arroz e feijão [Dissertação]. São Cristóvão: Programa de Pós-graduação em
Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Sergipe, 2020.

RESUMO

A massa alimentícia é um alimento básico em muitos países. Normalmente, os produtos de
massas são produzidos usando trigo duro, mas, atualmente, os fabricantes de alimentos
começaram a usar outros grãos de cereais para substituir o trigo. Portanto, o objetivo do presente
estudo foi desenvolver massas alimentícias frescas sem glúten tipo espaguete à base de farinha
de arroz polido e feijão “fradinho” usando a metodologia da superfície de resposta e a
função Desirability. Realizou-se a caracterização físico química das matérias primas,
posteriormente um delineamento composto central rotacional (DCCR) foi empregado
resultando em 18 massas alimentícias e a massa controle (100% farinha de arroz) para
investigar os efeitos de três variáveis independentes: mistura de farinha de arroz e feijão (X 1)
emulsificante goma guar (X2) e lecitina de Soja (X3), em função das variáveis respostas: índice
de absorção, índice de solubilidade, perda de sólidos, tempo de cozimento, aumento de peso,
dureza e aumento de volume. Dentre os componentes, a proporção de goma guar foi a varável
que mais contribuiu nos efeitos significativos para as respostas índice de absorção, tempo ótimo
de cozimento e aumento de peso, índice de solubilidade e textura. Os resultados da composição
centesimal das farinhas demostraram que a farinha de feijão apresenta teor proteico três vezes
mais que a farinha de arroz. A massa definida pela função Desirability (R0) constituída de 83,15
% de farinha de arroz, 16,85 % de farinha de feijão, 7,0g de goma guar, 0,45g de lecitina de
soja foi submetida a caracterização físico-química, microbiológica e sensorial juntamente com
a massa controle. Os dados obtidos foram tratados por desvio padrão, análise de variância e as
médias comparadas pelo teste de Tukey (teste afetivo). A massa R0 apresentou diferenças
significativas nos teores de minerais (ferro, zinco, fósforo e magnésio) e gordura em relação a
massa controle. As análises microbiológicas realizadas nas massas atestaram que os produtos
apresentaram condições de qualidade satisfatórias. A análise sensorial demostrou um índice de
aceitabilidade de 74,6% e 79,1% para massa R0 e controle (com molho de tomate), e 69,5% e
74% para massa R0 e controle (sem molho de tomate) demostrando um bom potencial para o
consumo. Estatisticamente houve diferença significativa nas amostras controle e na amostra
otimizada (R0) apenas no aspecto de aparência e cor. Conclui-se que as massas elaboradas com
farinha de arroz e farinha de feijão apresentaram bons resultados nutritivos e de aceitabilidade,
bem como a massa alimentícia controle constituída de 100% farinha de arroz. Desse modo a
elaboração de macarrão tipo espaguete utilizando proporções de farinha de arroz e feijão foi
satisfatória.
Palavras-chaves: Massas alimentícias. Farinha de Feijão. Farinha de arroz.

NUNES, G. M. Gluten free pasta of rice and bean floor: Technological and Functional
Assessment [Dissertation]. São Cristóvão: Programa de Pós-graduação em Ciência e
Tecnologia de Alimentos, Federal University of Sergipe, 2020.

ABSTRACT
Pasta is a staple food in many countries. Typically, pasta products are produced using durum
wheat, but currently, food manufacturers have started using other cereal grains to replace wheat.
Therefore, the aim of the present study was to develop fresh gluten free pasta as a spaghetti
based on polished rice flour and “black-eyed” beans using the Response Surface Methodology
and the Desirability function. The physical and chemical characterization of the raw materials
was carried out, afterwards a central composite rotational design (CCRD) was used resulting in
18 samples and the control pasta (100% rice flour) to investigate the effects of three independent
variables: flour mixture rice and beans (X1) guar gum emulsifier (X2) and soy lecithin (X3),
depending on the response variables: absorption rate, solubility rate, loss of solids, cooking
time, weight gain, hardness and increase of volume. There were significant effects for the
responses to absorption rate, optimal cooking time, weight gain, solubility and texture. The
results of the centesimal composition of the flours showed that the bean flour has a protein
content three times bigger than the rice flour. The mass defined by the Desirability function
(R0) consisting of 83.15% rice flour, 16.85% bean flour, 7.0g guar gum, 0.45g soy lecithin was
subjected to physical and chemical characterization, microbiological and sensory analysis and
also the control pasta. The obtained data were treated by standard deviation, analysis of variance
and the arithmetic average compared by the Tukey test (honestly significant difference). The
R0 mass showed significant differences in the levels of minerals (iron, zinc, phosphorus and
magnesium) and fat in relation to the control pasta. The microbiological analyzes carried out
on the masses confirmed that the products presented satisfactory hygienic-sanitary conditions.
Sensory analysis showed an acceptability rate of 74.6% and 79.1% for pasta R0 and control
(with tomato sauce), and 69.5% and 74% for pasta R0 and control (without tomato sauce)
showing good potential for consumption. There was a statistically significant difference in the
control samples and in the optimized sample (R0) only in appearance and color. It was
concluded that the elaborated pasta had good nutritional and acceptability results, therefore the
preparation of spaghetti type pasta using proportions of rice flour and beans was satisfactory.
Key-words: Pasta. Rice flour. Bean Flour
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1. INTRODUÇÃO
A massa alimentícia é relevante, versátil e de baixo custo. Além disso, tem boa
aceitação, é de fácil confecção e é excelente para a adição de ingredientes funcionais
(BOROSKI, 2011). Por isso, trata-se de um alimento básico em muitos países, sendo uma boa
fonte de hidratos de carbono complexos e uma fonte moderada de proteínas e vitaminas.
Segundo Resolução da Diretoria Colegiada (RDC Nº 263, de 22 de setembro de 2005), massa
alimentícia é o produto obtido exclusivamente de farinha de trigo (gênero Triticum) que pode
ser designada de "Macarrão". Quando for obtida a partir da substituição parcial da farinha de
trigo deve ser acrescentada a expressão "mista" (BRASIL, 2005).
No Brasil e no mundo vários indivíduos são portadores da doença celíaca que consiste
em uma enteropatia crônica em que o indivíduo apresenta intolerância ao glúten. Esses
portadores necessitam de dietas a base de produtos isentos de glúten para restabelecer a
absorção pelas vilosidades intestinais. O milho e o arroz são tradicionalmente os principais
ingredientes de vários produtos gluteicos, bem como leguminosas e pseudocereais, como
quinoa, amaranto. Eles podem integrar e/ou substituir o glúten, melhorando a qualidade
nutricional (KUPPER, 2005). São exemplos de alimentos formulados sem glúten: biscoitos
(quinoa e avelã); pão e bolachas (arroz e farinha de milho) (LAZARIDOU, 2007) e massas
(farinha de sorgo, arroz, milho) (FERREIRA, 2016). Dessa maneira, alimentos isentos estão
disponíveis à base de amidos e/ou farinhas que são uma boa fonte de macronutrientes, como
carboidratos e proteínas, mas também de vitaminas e minerais (CARUSO, 2013).
A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães &
Bolos Industrializados (ABIMAPI) aponta o Brasil como o terceiro maior mercado de massas do
mundo. De 2009 a 2014, as vendas de massas no país cresceram 20,6% acima da média mundial
(18,3%) e a perspectiva é ainda mais favorável para o Brasil, já que em 2019 o consumo
aumentou 6,6%. As regiões Norte e Nordeste são os líderes com 38,2% das compras de massas
no país (ABIMAPI, 2020).
Os produtos de massa são normalmente produzidos usando trigo duro devido às suas
propriedades especiais de glúten (MARIOTTI et al., 2011; RAFIQ, 2016), mas ao longo dos
anos os fabricantes de alimentos e unidades de processamento começaram a usar, lentamente,
outros grãos de cereais para substituir o durum. Existem estudos que comprovam que massas
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alimentícias não convencionais de boa qualidade podem ser obtidas a partir da utilização de
tecnologias que explorem as propriedades funcionais (tecnológicas) de componentes da
matéria-prima (TOMICKI, 2015). Nesse sentido, a combinação de arroz e o feijão pode ser
indicada na elaboração de massas alimentícias que agregam valor nutricional.
O arroz (Oryza sativa) é uma das culturas alimentares mais importantes do mundo já
que é um alimento muito rico em aminoácidos sulfurados, sendo a parte mais importante da
dieta humana em várias regiões do mundo. Por outro lado, o feijão comum (Phaseolus
vulgaris L.) é um grupo de plantas, fonte importante de carboidratos complexos, especialmente
para os grupos de baixa renda da população mundial (CASTRO-ROSAS et al., 2013). É
constituído por fibras, ferro, zinco, magnésio e fitoquímicos (por exemplo, polifenóis), além de
ser um dos vegetais mais ricos em aminoácidos (lisina), mas é deficiente em aminoácidos
sulfurados (metionina e cisteína) (YONGFENG, 2016).
Portanto, a combinação do arroz e feijão nas mesas dos brasileiros confere uma refeição
completa, já que o primeiro é uma excelente fonte desses compostos sulfurados e o feijão é rico
em aminoácidos, lisina, o que promove um produto altamente rico em aminoácidos e com baixo
conteúdo de lipídeos (TEBA, 2009). Desta forma, o presente trabalho pretende avaliar os efeitos
da farinha de arroz polido e farinha de feijão fradinho na qualidade de formulações de massas
alimentícias isentas de glúten resultando em um alimento “par perfeito” de arroz e feijão
fornecendo qualidade nutricional em aminoácidos essenciais completa aos consumidores.

2.

REVISÃO DA LITERATURA

2.1. Alimentos sem glúten
A demanda de mercado por produtos sem glúten torna-se uma necessidade na prevenção
e ocorrência de desordens bioquímicas nos consumidores minimizando a prevalência de
doenças. De modo que tentativas de formulações são realizadas, a fim de produzir produtos
isentos de glúten com propriedades tecnológicas comparáveis aos alimentos com glúten
(NAQASH, 2017). O mercado de massas sem glúten é impulsionado tanto pelas intolerâncias
alimentares quanto pelo diagnóstico de doenças celíacas. Em 2018 esse mercado foi avaliado
em US $ 4,48 bilhões e deverá alcançar US $ 6,47 bilhões até 2023 (MARKETS, 2017).
No estudo de Gomide (2016), observou-se que em uma revisão sistemática cerca de
98,8% dos consumidores fazia o uso de alimentos sem glúten decorrente de uma preferência
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alimentar, isto sem qualquer relação com a doença celíaca, já que a grande maioria desses
consumidores não detém essa patologia, bem como 32,1% que consumiam diariamente. Por
isso, são necessárias alternativas para substituí-lo. O glúten é o complexo proteico estrutural
abundante encontrado no trigo (SAPONE, et al, 2012). Ele poderá ser substituído pelo milho
(farinha de milho, amido de milho, fubá), arroz (farinha de arroz), batata (fécula de batata) e
mandioca (farinha de mandioca e polvilho).
No Brasil, existe a FENACELBRA – Federação Nacional das Associações de Celíacos
do Brasil –, organização criada com o intuito de unir as ACELBRA, Associações de Celíacos
do Brasil. Tais organizações tem por finalidade sustentar e nortear as atividades voltadas ao
público celíaco (FENACELBRA, 2013). A Associação dos Celíacos do Brasil (ACELBRA)
fornece uma lista de produtos proibidos para celíacos por conterem glúten. Nela, encontramos
todos os produtos e subprodutos que contenham trigo (em todas as suas formas e tipos), aveia,
centeio, cevada e malte. Além disso, bebidas como cerveja, whisky, vodca, gin, ginger-ale,
ovomaltine, embutidos cárneos, “a milanesas” e proteína vegetal hidrolisada devem ser
evitados.
Nesse contexto a Anvisa estabeleceu a RDC n° 40 em 2002 (BRASIL, 2002) que
normatizava a presença na embalagem da expressão “contém glúten” para alimentos com
glúten. A fim de adequar-se as necessidades de portadores de intolerância, a Anvisa publicou a
RDC n°26 de julho de 2015 que amplia as normas para alergênicos, adicionando também a
cláusula para contaminação cruzada – no caso, contaminação não intencional por glúten
processado anteriormente – (BRASIL, 2015). Além disso, o guia orientador para celíacos
fornecidos pela Fenacelbra abrange os alimentos permitidos na dieta livre de glúten, como pode
ser visto a seguir:
QUADRO 1 - Alimentos para pacientes celíacos.

Alimentos

Produtos

Cereais

Arroz, milho, pseudocereais: Sacarreno,
quinoa, amaranto

Farinhas e Féculas

Fubá, Farinha de mandioca, Flocos de
milho e arroz, amido de milho tipo
“maisena”, farinha de arroz e fécula de
batata

Massas

Feita com farinhas permitidas
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Verduras, frutas e legumes

Todos, crus ou Cozidos

Laticínios

Leite, manteiga, queijos e derivados

Gorduras

Óleos e Azeite

Carnes

Bovina, Suína, Frango, peixes, ovos,
frutos do mar

Grãos

Feijão, Ervilha, Grão de bico, soja

Sementes Oleaginosas

Nozes, amendoim, amêndoas, gergelim,
linhaça, abóbora, Castanhas, Avelãs

Fonte: FENACELBRA, 2010

2.1.1. Doença celíaca
É uma doença autoimune ocasionada pela reação natural do organismo ao glúten, a partir
da produção de anticorpos pelo sistema imunológico provocando danos à musculatura do
intestino delgado. Dessa forma, os indivíduos com essa intolerância não conseguem absorver
nutrientes nem ter uma absorção adequada (RAFIQ, 2016; MIRHOSSEINI, 2015; LARROSA,
2013). A tarefa de evitar o consumo de proteínas, tais como as prolaminas, gliadinas, secalin,
hordeínas torna-se muito difícil, já que elas não estão presentes apenas no trigo, mas também
na aveia, centeio e cevada.
Hartmann (2006) apontou que na América Latina a doença celíaca afeta 1 em cada 100
a 200 indivíduos, portanto um tratamento inadequado contribui para o surgimento de outras
doenças: osteoporose e infertilidade, por exemplo (GREEN, 2003; KIM E SHIN, 2014).
Segundo a Associação Portuguesa de Celíacos (APC), o tratamento para essa doença consiste
em dieta a longo prazo com a promoção de uma alimentação rigorosa, saudável e equilibrada
através da substituição de alimentos com glúten por matérias-primas isentas para restabelecer a
regeneração do intestino (LARROSA, 2013).
Os autores Fasano e Catasi (2011) asseveram que devido o intestino delgado absorver
os nutrientes e encontrar-se debilitado, em virtude da doença celíaca, ocorrerá uma má absorção
de ferro, folato e cálcio. Morreale (2018) relatou que indivíduos de diferentes países respondem
diferentemente a dieta mediterrânea (altos níveis de cereais, moderado uso de vinhos, peixes e
aves, baixa ingestão de produtos lácteos), porém apresentaram mesmas características na má
absorção de carboidratos complexos e fibras.
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A anemia por deficiência de ferro é uma grave preocupação mundial por promover um
desenvolvimento mental e motor deficiente. As crianças celíacas em idade escolar, apresentam
deficiências nutricionais de micronutrientes como hipocalcemia e deficiência de ferro. Isso
afeta não apenas o sistema imunológico, mas também o ótimo desenvolvimento físico e
intelectual. No estudo de Pirán-Arce et al (2018), observou-se que nas crianças celíacas
estudadas na Argentina cerca de 75% não atingiu valores adequados de consumo de ferro. Da
mesma forma, 90% deles apresentaram risco de contrair anemia de acordo com a
biodisponibilidade do mineral na dieta habitual.
Não há uma definição sobre anemia quanto à dosagem de hemoglobina nos indivíduos.
Há relatos que definem um nível de hemoglobina abaixo de 135 g/L nos homens e abaixo de
120 g/L nas mulheres os caracterizam como anêmicos. Porém, estudos de prevalência da DC
têm demonstrado que esta doença é bem frequente, mas ainda é subestimada, pois estudos
revelam que o problema atinge pessoas de todas as idades, mas compromete principalmente
crianças de 6 meses a 5 ano (BRASIL, 2015).
2.2. Ingredientes das massas alimentícias
2.2.1. Arroz

O arroz (Oryza sativa) é uma das culturas alimentares mais importantes do mundo. Sua
composição varia de acordo com fatores, como: variedade, tipo de processamento e grau de
extração. Ele é constituído principalmente por amido, quantidades menores de proteínas,
lipídios, fibras e cinzas (WALTER, 2008), bem como, vitaminas, sais minerais, fósforo, cálcio
e ferro. Assim como, é capaz de suprir 20% da energia e 15% da proteína da necessidade diária
de um adulto (FAO, 2004).
O arroz tem sido, ao longo da história, um dos alimentos mais importantes na dieta
humana e uma das culturas de cereais mais extensa. Ele é consumido principalmente como grão
branco, mas na última década dezenas de produtos o contendo como ingrediente surgiram no
mercado de alimentos. O arroz é responsável por 29% da produção mundial de cereais e é
comparável à produção de trigo e milho. A produção estimada gira em torno de 10,6 milhões
de toneladas, resultado 1,9% superior à safra de 2018/2019, mesmo com redução de 0,6% na
área a ser cultivada, totalizando 1,7 milhão de hectares (CONAB, 2020).
Esse grão pode ser cultivado em diversas condições, embora seja mais rápido em
ambientes úmidos e quentes. Os grãos de arroz podem ser curtos, médios ou longos. Podem ser
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pegajosos, glutinosos e não pegajosos, e podem ter uma variedade de cores, incluindo preto a
vermelho e marrom (ROSELL, 2008).
Segundo a Instrução Normativa nº 6/2009, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), arroz em casca natural é o produto que, antes do beneficiamento, não
passa por qualquer preparo industrial ou processo tecnológico. O arroz beneficiado é o produto
maduro que foi submetido a algum processo de beneficiamento e se encontra desprovido, no
mínimo, da sua casca (BRASIL, 2009).
Quanto ao processo de beneficiamento o MAPA o classifica em arroz integral, arroz
polido, arroz parboilizado integral e arroz parboilizado polido (BRASIL, 2009). Quase 95%
dos brasileiros consomem arroz e mais da metade o fazem no mínimo uma vez por dia. O maior
consumo, pouco mais de 70% do total, ainda é de arroz branco polido (CONAB, 2015).
Para a obtenção do arroz integral apenas a casca é retirada do grão, já no arroz branco
todas as camadas externas (pericarpo, tegumento, camada de aleurona e embrião) são removidas
(BRASIL, 2009; DENARDIN, 2004). O arroz polido é obtido após diversas etapas, sendo as
mais importantes, as seguintes: descascamento, brunimento e polimento. A última etapa
melhora os aspectos de aparência e sabor do arroz, entretanto, por promover a perda de algumas
camadas do arroz desencadeia perdas nutricionais, principalmente, vitaminas do complexo B,
minerais e fibras alimentares (TEBA, 2009).
O percentual de amido é influenciado pelo processamento do cereal, de modo que o
arroz branco polido apresenta 87,58% e o arroz integral 74,12%, já que ocorre a remoção do
farelo outras diferenças são observadas na taxa de extensão da digestão do amido. O arroz
polido apresenta pequena quantidade de açúcares livres, localizados principalmente nas
camadas externas do grão com valores de 142 e 20mg 100g -1 para sacarose e glicose,
respectivamente. Esses açúcares são importantes na promoção e manutenção de níveis regulares
de glicose no sangue (WALTER et al, 2008).
Em relação ao consumo, estima-se um significativo incremento de 9,2 milhões de
toneladas, em meio a um aumento da demanda africana pelo grão. Como resultado, as
comercializações no mercado internacional seguem em leve tendência de crescimento. Dentre
os países da América do Sul, o Brasil destaca-se como maior mercado consumidor, com uma
demanda estimada sempre acima dos 11 milhões de toneladas (CONAB, 2019).
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2.2.1.1 Composição química
O arroz possui propriedades como a ausência de glúten, baixos níveis de sódio,
proteínas, gorduras, fibras, sais minerais (fosfato, ferro e cálcio), vitaminas do complexo B e
uma grande quantidade de carboidratos facilmente digeridos que são desejáveis para certas
dietas especiais (BASSINELO E CASTRO, 2004; SIVARAMAKRISHNAN, 2004). Esses
carboidratos são absorvidos lentamente pelo organismo promovendo energia ao organismo por
tempos prolongados (VIEIRA, 2004).
O

grão

de

arroz

é

constituído

por

ácidos

fenólicos

(ácidos

hidroxibenzóicos e ácidos hidroxicinâmicos). Em cereais, o ácido ferúlico é o mais abundante
tanto na fração insolúvel quanto na solúvel. As proteínas categorizadas de acordo com a
solubilidade são albumina (solúvel em água), globulina (solúvel em sal), glutelina (solúvel em
ácido/base) e prolamina (solúvel em álcool) (AMAGLIANI, 2017). Apesar das proteínas
constituírem 6,3-7,9% (g de N x 5,95), ele é caracterizado como um cereal pobre proteicamente.
Com relação aos aminoácidos, a albumina apresenta altos teores de lisina, quando
comparado com as demais proteínas, já as globulinas são ricas em aminoácidos sulfurados,
cisteína e metionina. Os aminoácidos essenciais caracterizam a fração mais abundante no arroz,
dentre eles o ácido glutâmico, ácido aspártico, leucina e arginina, seguida por alanina, valina,
fenilalanina e serina (ROSSELL, 2007). Vejamos a tabela a seguir:
TABELA 1- Valores energéticos, centesimal e mineral para o arroz branco cozido e cru.

Arroz Cru

Arroz cozido

13,2

69,1

(kjal) 358

128

Proteínas (g)

7,2

2,5

Lipídeos (g)

0,3

0,2

Colesterol (mg)

NA

NA

Carboidratos(g)

78,8

28,1

Fibras (g)

1,6

1,6

Cinzas (g)

0,5

0,1

Cálcio (mg)

4

4

Umidade%
Energia

23

Magnésio (mg)

30

2

Fonte: TACO (adaptado)

O arroz é rico em amido, ou seja, um polímero de glicose composto de amilose –
essencialmente linear, com ligações α (1-4) – e amilopectina – altamente ramificada, tendo em
média 96 % de ligações α (1-4) e 4% α (1-6) –, responsável por determinar as propriedades
físicas e a funcionalidade dos grãos de arroz (ROSSELL, 2008). Em termos de estrutura e
funcionalidade, a amilopectina é importante na formação do grânulo, constituindo a maior
fração de amido de arroz responsável pelo cozimento. Em altas concentrações elevam a
capacidade de retenção de água tornando os produtos mais pegajosos, úmidos e macios devido
à diminuição da temperatura de gelatinização (SILVA, 2008; TEBAS, 2009).
A gelatinização influencia no processo de cozimento, logo as variedades de grãos longos
de arroz apresentam tanto grande teor de temperatura de gelatinização e amilase quanto de
retrogradação do que nas variedades de grãos curtos e médios. Portanto, se faz necessário uma
seleção adequada da variedade de arroz utilizada para obter a farinha (ROSSELL, 2007).
A produção de massas de arroz sem glúten com características semelhantes às massas
de sêmola será uma boa alternativa para agregar valor aos produtos de arroz. Em países onde a
produção de arroz é mais adequada do que o trigo ou o milho devido às condições climáticas é
altamente

desejável

substituir parcialmente

a

farinha

de

trigo por

farinha

de

arroz (SIVARAMAKRISHNAN, 2004).
A farinha de arroz é recomendada para uso em processamento de produtos sem glúten
pelo gosto suave, cor branca, e por ser altamente digerível com propriedades
hipoalergênicas (MARTI, 2013; PHONGHTAY, 2017). As propriedades da farinha de arroz
também são interessantes do ponto de vista tecnológico devido a sua reologia, pois não
apresenta alta viscosidade, permitindo que pastas com alto teor de sólidos possam ser utilizadas
facilmente em processos industriais (CONAB, 2012).
Denomina-se arroz funcional aquele que consiste na presença de substâncias ativas
contidas no endosperma com características de baixos níveis de Glutelina, lipídeos funcionais
(ricos em gorduras insaturadas), micronutrientes (ferro, zinco, selênio) e polissacarídeos ativos
(amido resistente, fibra). Dessa forma, Ning (2017) relata que pesquisas com melhoramento do
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genoma em arroz apresentou alto teor de ferro, 60% maior que o arroz normal (o teor de ferro
é de 25 mg / kg) por métodos híbridos (XIAO, 2008).

2.2.2 Feijão
O feijão comum – Phaseolus vulgaris, que pertence ao grupo I – constitui um alimento
tradicional na dieta humana por ser rico em sais minerais, vitaminas, proteínas e pobre em
gorduras. O consumo de feijão é altamente benéfico por apresentar propriedades fitoquímicas
(polifenóis) (INFANTE, 2010). Os compostos fenólicos são substâncias bioativas amplamente
distribuídas nos tecidos vegetais na forma de metabolitos secundários, esses compostos são
constituídos por flavonoides (AGUILERA, 2011).
Os estudos vêm mostrando que os concentrados fenólicos estão mais presentes nas
sementes e atuam em diversas atividades fisiológicas com ações bactericidas, antioxidantes e
anti-hipertensivas. Portanto, a elaboração de produtos à base de feijão é de suma importância
no ramo alimentício funcional para promover o bem-estar aos consumidores. Dentre suas
propriedades funcionais estão a ligação a gordura e a solubilidade em água (AGUILERA,
2011).
O estudo de Ramírez-Jiménez (2014) relatou que farinhas obtidas a partir do feijão bayo
madero obtiveram quantidades aumentadas de fibras dietéticas, amido resistente, antioxidantes
e compostos fenólicos. Apesar de ser um alimento rico e importante para o nosso cotidiano,
alguns fatores afetam essa adesão nas dietas, são elas: a flatulência ocasionada pela rafinose,
estaquiose, verbascose que são oligossacarídeos presentes no feijão que acarretam desconforto
abdominal, alto tempo de preparo e o sabor.
Pesquisadores venezuelanos e europeus realizaram estudos para tornar o alimento mais
consumido no mundo e menos indigesto para a população. Sendo assim, Granito et al (2003)
reduziram a quantidade de substâncias geradoras de flatulência no feijão através da fermentação
em grãos secos por um período de 48 horas. Esse processo fermentativo utiliza a respiração
anaeróbica de micro-organismos que retiram energia dos oligossacarídeos e algumas fibras
solúveis reduzindo a flatulência.
O feijão, juntamente com o milho, foi a base da alimentação primitiva dos povos incas,
astecas e maias. Atualmente, o Brasil é uns dos maiores produtores mundiais de feijão, com
produção média anual de 6,2 milhões de toneladas de feijão tipo caupi. Nos últimos quatro anos,
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a produção média de feijão, em países que compõem o Mercosul, ficou em 3,6 milhões de
toneladas. O Brasil se destaca como o maior produtor e consumidor, com participação superior
a 90% na produção e no consumo (CONAB, 2018).
Os principais produtores são Paraná, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Goiás
(BARBOSA E GONZAGA, 2012). No território nacional há 16 tipos de feijão, a saber: Azuki,
Branco, Bolinha, Canário, Carioca, Fradinho, Jalo, Jalo Roxo, Moyashi, Mulatinho, Preto,
Rajado, Rosinha, Roxinha e Verde (SALVADOR, 2016).
Segundo a EMBRAPA, o feijão caupi é uma planta que faz parte da família falaceae do
gênero vigna e espécie Vigna Unguiculata (L.) walp. – pertencente ao grupo II –, presente em
regiões tropicais e subtropicais com ampla distribuição mundial. Os grãos de feijão-caupi
variam em tamanho, forma, cor e tipo de tegumento. Quanto à cor, eles são classificados da
seguinte maneira: brancos, pretos, cores e misturados e subclasses. Na classe “branco”, há a
subclasse “fradinho” que tem como característica grãos brancos, um grande halo preto e
tegumento rugoso. Esse tipo de grão, além de ser comercializado a granel, inteiro e triturado,
nos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas, é também o tipo importado pelas companhias
cerealistas brasileiras para atender os mercados das regiões Sudeste e Sul. Outras sinonímias
encontradas para o feijão caupi são feijão de corda, feijão macassar na região Nordeste, feijão
de praia, feijão-da-colônia e feijão-de-estrada na região Norte, feijão-miúdo na região Sul.
Dentre todas as regiões, o Nordeste destaca-se como a maior produtora e consumidora de feijão
caupi no Brasil.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que não há uma divisão
entre os dados estatísticos do feijão comum e os do caupi. A safra 2018 mostrou que a produção
de cereais, leguminosas e oleaginosas para 2018 foi estimada em 224,3 milhões de toneladas,
6,8% menor que o total da safra de 2017. O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos
deste grupo, que, somados, representaram 94,4% da estimativa da produção e responderam por
87,9% da área a ser colhida. Para o feijão, a estimativa da produção para a safra 2018 foi de 3,4
milhões de toneladas, aumento de 4,2% em relação à safra colhida em 2017.
A diversidade regional do consumo alimentar do brasileiro foi diagnosticada através da
pesquisa de orçamento familiar do IBGE que mostrou que o consumo de feijão preto no Rio de
Janeiro (8,3 kg por ano, em 2009), por exemplo, era quatro vezes mais alto no estado do que no
restante do Brasil (2kg) (IBGE, 2018). Há feijões de diferentes cores, o que demonstra
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diferenças nutricionais e funcionais. As variações nos micronutrientes podem ser mais
acentuadas que as do macronutrientes.
TABELA 2- Composição de feijão em cada 100 g de feijão cru.

Proteína
Carboidrato

22g
61g

Fibra

4,3g

Lipídeo

1,6 g

Cinza

3,6 g

Cálcio

86 mg

Fósforo

247 mg

Ferro

7,6 mg

Vitamina A

2 µg

Vitamina B1

0,54 mg

Vitamina B2

0,19 mg

Fonte: Chaves, 2015.

O feijão caupi também é rico em compostos bioativos importantes, dentre eles os
polifenóis que são considerados metabolitos secundários das plantas. Nesse grupo estão os
taninos (proantocianinas). Os compostos fenólicos são responsáveis pela maior parte da
coloração observada em diversas sementes de feijão-caupi. Esses compostos são os flavonoides
e os ácidos fenólicos (cafeíco, gálico, aldáricos, ácido protocatecúico) (CÁRDENAS, 2010;
AWIKA E DUODU, 2017).
O conteúdo de ácidos fenólicos no feijão caupi varia significativamente dependendo do
fenótipo, com valores de 14,8 a 117,6 mg/100 g encontrados em um conjunto diversificado de
17 variedades de caupi (CAI et al., 2003). Por todas essas características, o feijão apresenta
importantes propriedades bioativas de polifenóis e peptídeos. Lima et al (2016) identificaram a
inibição da atividade da MMP-9, que consiste em um marcador tumoral de câncer de colón, nos
extratos de feijão. Bem como, Frota et al (2015) investigaram o consumo de proteína de feijãocaupi sobre o perfil lipídico e biomarcadores de inflamação e disfunção endotelial em adultos
com hipercolesterolemia. Evidenciaram que houve redução significativa no colesterol total,
colesterol LDL, colesterol e aumento do colesterol HDL.
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2.3 Emulsificantes
Segundo

a

portaria

n°

540

de

22

outubro

de

1997

da

Anvisa,

os

emulsificantes/emulsionantes são substâncias que tornam possível a formação ou manutenção
de uma mistura uniforme de duas ou mais fases imiscíveis no alimento. Eles atuam reduzindo
a tensão interfacial entre o óleo e a água e, portanto, facilitam o rompimento de gotículas
(TURABI, 2008). Os Hidrocolóides tais como hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), celulose,
goma xantana e goma de guar são adicionados para melhorar as propriedades de retenção
de gás e fornecimento de ligação com a água em massa sem glúten (FOSCHIA, 2016).
A goma guar consiste em um polissacarídeo natural, não-iônico obtido das sementes
de Cyamopsis tetragonolobus da família Leguminosae. É encontrada em abundância na
natureza e consiste em cadeias lineares de (1-4) -b- D -manopyranosyl unidades com
a- D unidades -galactopyranosyl ligados por ligações 1-6. Constitui-se de cerca de 80%
de galactomanano e é constantemente aplicado na indústria alimentícia e farmacêutica
por apresentar alto potencial para uso como polímero para formas de dosagem específicas do
cólon, devido à sua biodegradabilidade com enzimas existentes (CELKAN,2016.; GEORGE,
2019).
A lecitina consiste em uma mistura complexa de fosfatídeos, triglicérides, com
quantidades menores de fitoglicolipídios, fitoesteróis, tocoferóis e ácidos graxos, portanto,
lipofílicos e hidrofílicos, que contêm em suas estruturas ácidos fosfóricos ligados a bases
nitrogenadas (aminas secundárias ou primárias) e ao poliálcool cíclico, inositol, formando as
estruturas como a fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina e fosfatidilinositol. Segundo a Food
and Drug Administration (FDA), esse emulsificante é seguro e é bastante utilizado em produtos
alimentícios e de confeitaria devido as suas propriedades umectantes e coloidais (PUA et al,
2007).
O estudo de Dan He (2019) percebeu que a incorporação de leite de soja foi benéfica
para a qualidade sensorial e estabilidade de armazenamento de macarrão cozido congelado. Já
Hur et al (2015) incluíram lecitina de soja na fórmula de macarrão e descobriram que isso
poderia reduzir a perda de cozimento da massa.
2.4 Cenoura
A cenoura (Daucus carota) é um legume de raiz importante, normalmente utilizado para
a produção de suco. O bagaço de cenoura é um subproduto obtido durante o processamento
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do suco de cenoura. Esse vegetal é uma fonte rica em compostos bioativos, como os
carotenoides, fibras alimentares e níveis apreciáveis de açúcares (9-11%), pectinas (1-1,5%) e
vitaminas B1, B2, B6 e B12, resultando em propriedades promotoras de saúde ao promover o
aumento do sistema imunológico, redução do risco de doenças oculares, e degeneração
muscular (CLEMENTEZ, A. et al, 2019.; SHARMA, KARKI, THAKUR, & ATTRI, 2012).
A cor da cenoura define o tipo de compostos que ela pode conter. As cenouras
alaranjadas contêm grandes quantidades de α e β-caroteno, enquanto as cenouras amarelas e
vermelhas são ricas em luteína e licopeno, respectivamente. O teor de caroteno nas cenouras
varia de 60 a 120 mg 100 g- 1, que pode ser extraído e disponibilizado para o mercado elaborar
produtos, porém esse β-caroteno e outros carotenoides são facilmente oxidados, sendo afetados
pela presença de ar (oxigênio), calor e luz (FIKSELOVÁ, ŠILHÁR, MARECEK E
FRANCÁKOVÁ, 2008). As cenouras, ainda, têm um teor de umidade de 80-90% (aw) no
momento da colheita (KALRA, KULKARINI, & BERRY, 1987) e são de natureza sazonal.
O rendimento do suco nas cenouras é de apenas 60 a 70%, e até 80% do caroteno pode
ser perdido, infelizmente, com o excesso de bagaço de cenoura produzido. Esse resíduo vegetal
tornou-se um problema ambiental (BOHM, OTTO, & WEISSLEDER, 1999). Com o intuito de
diminuir esses impactos há estudos que incorporam o bagaço de cenoura juntamente com
farinha de milho em massas alimentícias substituindo a sêmola de trigo, a fim de tornar o
produto mais enriquecido devido a quantidade de antioxidantes e fontes naturais de α-caroteno
e β-caroteno que o bagaço fornece (FIKSELOVÁ, 2008).
2.5 Massas Alimentícias

Os indícios são de que a massa é originária da China e foi levada ao Ocidente por Marco
Polo, na sua volta em Veneza, em 1295, embora haja evidências do uso de macarrão na Itália
durante a civilização etrusca (vários séculos a.C.). O registro escrito mais antigo referente à
massa foi em 1279, no qual o macarrão foi incluído entre os itens de um testamento deixado
por Ponzio Bastione chamado de "bariscella plena da macaroni" (cesta cheia de massas). A
palavra utilizada no inventário era macaronis, que seria derivada do verbo maccari, de um
antigo dialeto da Sicília que significa achatar que, por sua vez, vem do grego cozido a base de
cereais e água. No entanto, a origem dessa iguaria é controversa. Então, a partir do século XIII,
os italianos foram os maiores difusores e consumidores do macarrão por todo mundo
(SISSONS, 2016).

29

Conforme a RDC N° 263 de 22 de setembro de 2005, da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), a identidade e as características mínimas de qualidade a que devem
obedecer aos Produtos de Cereais, Amidos, Farinhas e Farelos são fixos. Por isso, define-se
massa alimentícia como:
Os produtos obtidos da farinha de trigo (Triticum aestivum L. e ou de outras espécies
do gênero Triticum e ou derivados de outros cereais, leguminosas, raízes e ou
tubérculos, resultantes do processo de empasto e amassamento mecânico, sem
fermentação. As Massas Alimentícias podem ser adicionadas de outros ingredientes,
acompanhadas de complementos isolados ou misturados à massa, desde que não
descaracterizem o produto. Os produtos podem ser apresentados secos, frescos, précozidos, instantâneos ou prontos para o consumo, em diferentes formatos e recheios
(Brasil, 2005).

O trigo preferido é o durum Triticum turgidum L. subsp. turgidum conv. durum. A
moagem do durum produz uma partícula grossa chamada sêmola, ideal para fazer macarrão e
cuscuz. Este trigo proporciona produtos com boa qualidade de cozimento e estabilidade para
suportar o excesso de cozimento. As principais características do trigo incluem sua dureza, cor
amarela, principalmente após a conversão para massas.
Para Phonghthay (2017), a massa é um produto alimentar básico, saboroso com
conveniência culinária e acessibilidade. Geralmente é preparado a partir de apenas dois
ingredientes que são farinha de trigo e/ou sêmola e água. Abimapi (2010) defende que a
formulação base do macarrão é composta de farinha de trigo e água sendo capaz de apresentar
alguns vegetais desidratados, ovo, vitaminas e fibras.
A elasticidade e mastigabilidade da massa (al dente) são oriundos do glúten. Esse é
criado quando a massa é misturada mecanicamente as proteínas glutenina e gliadina que
formam um composto proteico, isto é, uma espécie de malha na estrutura da massa, prendendo
os grãos de amido e impedindo basicamente que a massa se transforme em polenta durante o
cozimento (SOZER, 2009). Portanto, esse é o fator mais significativo que afeta diretamente as
propriedades de cozimento de massas. A produção de massas, a partir de diferentes cereais além
do trigo, desperta interesse dos pesquisadores implementando matérias primas não convencionais.
2.6 Importância Nutricional das Proteínas
As proteínas são as moléculas orgânicas mais abundantes nas células e correspondem a
cerca de 50% ou mais de seu peso seco. Existem cerca de 20 aminoácidos conhecidos. Os
aminoácidos são compostos orgânicos que contêm um amino (
(

NH 2 ) e um grupo carboxila

COOH). Basicamente, eles são compostos de carbono, hidrogênio, oxigênio e

nitrogênio. Sendo que a metade dos aminoácidos é sintetizada pelo organismo e, por isso, são

30

denominados de não-essenciais e vão suprir as necessidades celulares; aqueles que não são
sintetizados são chamados de essenciais e precisam estar presentes na dieta (STRYER, 1996).
Uma mistura proteica de qualidade é aquela que apresenta composição aminoacídica e
digestibilidade, isto é, alto valor biológico representando a porcentagem das proteínas que são
hidrolisadas pelas enzimas digestivas e absorvidas pelo organismo na forma de aminoácidos ou
de qualquer outro composto nitrogenado, além de quantidades relevantes de aminoácidos
essenciais e nitrogênio total. No Brasil, a principal fonte proteica da alimentação é derivada da
ingestão de arroz e feijão. Esta mistura tem adequado teor nitrogenado, supre os aminoácidos
essenciais e tem digestibilidade ao redor de 80% (PIRES et al, 2006).
A fração metabólica de energia obtida a partir de aminoácidos, se eles são derivados de
proteína dietética ou a partir de proteína tecidual, varia muito com o tipo de organismo e com
as condições metabólicas. Com isso, quando uma dieta é rica em proteínas e aminoácidos e a
ingestão ultrapassa as necessidades do organismo para a síntese proteica, o excedente é
catabolizado, porque aminoácidos não podem ser armazenados, com isso para garantir um
padrão saudável e adequado de síntese proteica, faz-se necessário um consumo dietético
satisfatório ou, em alguns momentos, até aumentado de aminoácidos essenciais (PRATT,
2000).
De todo modo, uma alimentação completa apresenta uma grande quantidade de
aminoácidos, sejam essenciais ou não. Os nove aminoácidos que os humanos não podem
sintetizar são fenilalanina, valina, treonina, triptofano, metionina, leucina, isoleucina, lisina e
histidina. A arginina é sintetizada, mas totalmente consumida no ciclo da ureia o que a torna
indispensável na dieta, já a cisteína e a tirosina são sintetizadas a partir da metionina e
fenilalanina (NELSON, 2002).
Na dieta humana há uma vasta gama de diferentes tipos de proteínas dietéticas. Esperase um aumento natural das concentrações de aminoácidos livres e de ureia, no sangue pósprandial, e de compostos nitrogenados, tais como ureia, na urina. Essas mudanças fazem parte
da regulação normal dos altos níveis circulantes de aminoácidos e nitrogênio e que, quando sob
níveis normais não representam risco ou perigo à saúde. No ano de 2007, a World Health
Organization (WHO), juntamente com a Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO) e a United Nations University (UNU), publicou o Technical Report 935 —
Protein and amino acid requirements in human nutrition. A figura abaixo representa as
necessidades diárias de aminoácidos essenciais para adultos saudáveis.

31

FIGURA 1 - Ingestão diária de aminoácidos essenciais para adultos saudáveis

Fonte: ILSI/Brasil (2016 ).

2.7 Glúten e panificação

O glúten é formado por um complexo de proteína-lipídio-carboidrato, no qual 75% é
proteína, 15% é carboidrato e 6% é lipídio (SGARBIERI, 1996). No Brasil, ainda não existe
uma lei que determina os limites adequados de glúten nos alimentos. Dessa forma, utiliza-se as
orientações descritas internacionalmente do Codex Alimentarius que estabelece a quantidade
máxima de glúten em um alimento considerado “sem glúten”.
Conforme descrito pela comissão Codex Alimentarius, produtos sem glúten são aqueles
que contêm até 20 ppm de glúten quando não tiver nenhum ingrediente proveniente de qualquer
tipo de prolamina, e de 100 ppm de glúten quando forem oriundos de prolamina (QUINTANA,
2011). O teor de glúten não deve exceder 20 mg/kg no alimento tal como vendido ou distribuído
ao consumidor (CODEX, 2008).
Segundo Marti e Pagani (2013), o glúten é importante na promoção da estrutura,
elasticidade e palatabilidade da massa. O macarrão elaborado sem o glúten, geralmente,
apresenta qualidade inferior à do macarrão elaborado com semolina. O processo de sovatação
da massa na panificação resulta no aprisionamento do gás carbônico através das redes formadas
pelas proteínas gliadinas e gluteninas, as quais interagem com as moléculas de água
promovendo a funcionalidade, elasticidade e resistência das massas.
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Desta forma, é muito comum o uso de aditivos, emulsificantes, amido pré-gelatinizado.
Sibacov (2013) utilizou uma enzima transglutaminase (TG) para avaliar o efeito na estrutura e
textura da massa de fava sem glúten, posto que, esse glutaminilpeptídeo consegue capturar o
amido nas redes proteicas em massas alimentícias sem glúten. Logo, observou-se que a TG
diminuiu a adesividade da massa de fava e amido a níveis semelhantes aos da massa de sêmola.
2.8 Formulação de massas sem glúten

A coesividade da massa sem glúten exige conhecimento do tipo de farinha e amido
aplicado, bem como a incorporação de aditivos apropriados. Amido com uma tendência a
retrogradação, devido ao alto teor de amilose, contribui para uma baixa perda de cozimento do
produto. Os ingredientes comumente utilizados são milho, arroz e batata (BHATTACHARYA;
ZEE; CORKE, 1999; MARTI, 2013). O arroz constitui um dos principais elementos na
elaboração de farinhas sem glúten. Marti (2013) concluiu que a amilose com um teor maior que
22 g/100 g produzia macarrão satisfatório com uma rede estável de amido.
As principais tecnologias empregadas na elaboração da massa são os processos de
aquecimento e resfriamento para promoção de uma massa com excelentes condições de
cozimento, haja vista que a gelatinização do amido é maior (MARTI, 2013).

2.9 Importância Nutricional do Arroz e Feijão

O Guia Alimentar para a População Brasileira constitui-se em uma das estratégias para
implementação das diretrizes na promoção da alimentação adequada e saudável que integra a
Política Nacional de Alimentação e Nutrição. No guia, recomenda-se o consumo de feijão
complementado com o arroz. A Embrapa Arroz e Feijão realiza uma campanha denominada
Par Perfeito com o intuito de incentivar o consumo dessa combinação brasileira (BRASIL,
2014). Em termos de porções recomenda-se uma porção de feijão por dia para duas porções de
arroz (BRASIL, 2006).
Giuberti et al (2015) relatam que utilizaram as farinhas de leguminosas na elaboração
de spaghetti sem glúten. A farinha de feijão era isenta de lecitina e incorporou o ácido fítico na
formulação, com isso, os teores de proteína, cinzas, fibra dietética e amido resistente
aumentaram percebendo-se uma fortificação dos produtos sem glúten através da
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complementação de aminoácidos. Por outro lado, os estudos in vitro demostraram uma redução
nos índices glicêmicos devido à diminuição do amido total.
A combinação arroz e feijão fornece informações nutricionais complementares. O arroz
fornece metionina e cistina e o feijão lisina. Dessa forma, essas misturas fornecem carboidratos
complexos, vitaminas e proteínas de origem vegetal de boa qualidade (EMBRAPA ARROZ E
FEIJÃO, 2005).
No Brasil existe o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que oferece
alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas
da educação básica pública. Com isso, busca-se uma alimentação equilibrada de
macronutrientes e micronutrientes na mesa dos consumidores. Dessa maneira, o
desenvolvimento de novos produtos nutritivos e baratos é importante para a inserção no
cardápio alimentar da população. O macarrão é consumido principalmente por crianças em
idade escolar que precisam de proteína adequada para o crescimento .
A legislação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) exige que
os cardápios alcancem índices de aceitação superior a 85% para escala hedônica e 90% para o
restante ingerido por parte dos alunos, assim, para inserir um novo alimento na alimentação
escolar é obrigatório realizar testes de aceitabilidade (OLIVEIRA, 2002).
2.10 Macarrão e formulação da massa

O macarrão é um alimento bastante consolidado na dieta do indivíduo. Os italianos
trouxeram essa iguaria no início do século XIX, estimulando a cultura do trigo, a construção de
moinhos e a criação das primeiras fábricas de massas. Desde então, a paixão pelo macarrão só
aumenta, hoje é um dos alimentos preferidos pelos brasileiros A aceitabilidade dele na merenda
escolar juntamente com uma fonte proteica torna-o nutricionalmente completo e satisfatório.
Por isso, que em termos de mercado, o Brasil encontra-se no 3° lugar entre os maiores
produtores de macarrão, porque no ano de 2017 vendeu cerca de 1.851,4 milhões (ABIMAPI,
2018).
As massas alimentícias podem ser classificadas de acordo com o teor de umidade. Elas
podem ser secas ou frescas. Massas secas ou macarrão é o produto que durante a elaboração é
submetido a um processo de secagem, de forma que o produto apresente umidade máxima de
13,0% (g/100g). Já a massa alimentícia ou macarrão úmido ou fresco é o produto que pode ou
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não ser submetido a um processo de secagem parcial de forma que o produto apresente umidade
máxima de 35,0% (g/100g) (ANVISA, 2000).
A massa alimentícia é versátil, porque seu armazenamento não requer tecnologia com
temperatura controlada ou embalagem específica. O preparo consiste na reidratação realizada
no ponto de ebulição da água. A consistência da massa após o cozimento parece ser a alegação
mais importante da qualidade da massa para os consumidores. O requisito clássico é pasta al
dente. De fato, uma massa de alta qualidade deve ter um teor de proteína relativamente alto,
pelo menos entre 13,5 e 14,5 g/100 g (CINDIO E BALDINO, 2016).
No Brasil, dos diferentes tipos de massas produzidas, as frescas são as que possuem
menor consumo per capita (Tabela 3), provavelmente, devido a sua baixa vida de prateleira, em
comparação aos demais tipos comercializados.
TABELA 3- Produção de massas alimentícias no Brasil.

ABIMAPI

Massas Alimentícias - Per Capita (kg/ano)

Tipos de
Massas

*2013

*2014

*2015

2016

2017

População
Brasileira
(milhões)
Massas
Secas
Massas
Instantâneas
Massas
Frescas
Massas
Alimentícias
(kg/ano)

201,0

202,7

204,4

206,6

207,6

4,789

4,760

4,717

4,902

4,766

0,936

0,966

0,920

0,919

0,869

0,245

0,240

0,217

0,204

0,189

5,970

5,967

5,855

6,025

5,824

Fonte: Abimapi, 2017.

A elaboração da massa é basicamente a farinha. Logo, a constituição nutricional da
massa é originalmente a mesma da farinha: em 100 g de macarrão seco está contido 10,3 g de
proteína, 75,6 g de carboidratos, apenas 0,6 g de gordura, 129 mg de potássio, 18,45 mg de
sódio e 11,8 μg de selênio (ZHANG; GUANSHENG, 2006).
Mahmound et al (2012) mencionaram que o macarrão contém cerca de 11-15% de
proteína (base seca) e deficiência em lisina e treonina, considerados aminoácidos essenciais.
Em seu estudo, eles elaboraram um macarrão enriquecido com farinha integral de tremoço e
com o tremoço desengordurado, que consiste em um tipo de ervilha, através da substituição da
farinha de trigo por partes dessa farinha de ervilha .
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Sereewat et al (2015) desenvolveram spaghetti sem glúten a partir de farinha de arroz e
farinha de soja desengordurada. Essa combinação resultou em um produto altamente proteico,
pois a soja apresenta alta qualidade proteica. O macarrão de arroz é um produto consumido
principalmente em países asiáticos. Eles também são servidos na Europa como uma alternativa
à massa de trigo devido à sua alta digestibilidade, sabor suave e ausência de glúten
(CHARUTIGON, 2008).
Janve e Singhal (2018) avaliaram extrusados de arroz e macarrão de arroz fortificados
com diferentes sais de cálcio, analisando a aceitabilidade organoléptica e propriedades físicoquímicas para o macarrão antes e depois do cozimento. Nos resultados, eles perceberam que
não houve alteração significativa na perda de cozimento, aceitabilidade e textura.
Phonghtay et al (2017) adicionaram concentrados proteicos – a saber, arroz, soro de leite
soja, albumina de ovo – em massas sem glúten elaboradas com farinha de arroz e observaram
melhorias nas propriedades de cozimento, com destaque para a albumina que desempenhou um
curto período de cozimento e firmeza na textura.
De modo geral, os trabalhos reportam a elaboração de massas com substituições parciais
de farinha de trigo por outras farinhas buscando melhorias nutricionais sem acometer as
características sensoriais dos produtos. Para aqueles que estão relacionados à substituição total
da farinha de trigo por outras na elaboração de massas alimentícias, eles objetivavam produzilas para os portadores de doença celíaca melhorando a qualidade de vida deles.
2.11 Características tecnológicas/ funcionais
Segundo Hidalgo (1977) e Borderias e Montero (1988), propriedade funcional pode ser
definida como uma propriedade tecnológica específica que influencia na aparência física e no
comportamento de um produto alimentar de forma característica e que resulta da natureza
físico-química do material. As propriedades funcionais dependem muito do peso molecular,
composição de aminoácidos, estrutura e reatividade da proteína. Conforme Marti (2016), as
propriedades de texturas das massas alimentícias podem ser definidas da seguinte maneira:
•

Firmeza ou dureza: consiste na força necessária para penetrar a massa;

•

Coesão: ponto da massa que pode ser deformada antes de quebrar;

•

Adesividade: o trabalho necessário para superar as forças de atração entre a superfície
da massa e o contato com outros materiais. A taxa de adesão de massas está relacionada
à viscosidade;
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•

Elasticidade: refere-se a taxa na qual um pedaço de massa retorna ao seu estado inicial
depois de uma força de deformação ser removida.
A elasticidade e extensibilidade de uma massa são avaliadas por um extensógrafo que

avalia a plasticidade da massa, capacidade de retenção de gás e capacidade da extrusão na
produção do macarrão. Definir extensibilidade, em termos reológicos, é difícil de mensurar, no
entanto observa-se que a extensão da massa em relação ao seu comprimento original, no limite
da extensibilidade, buracos aparecem na membrana e se expandem conforme prossegue a
extensão (CAUVAIN E YOUNG, 2009).
2.12 Ingredientes

Os ingredientes de uma massa alimentícia comercial são subdivididos em trigo durotriticum durum, trigo mole- Triticum Aestivum, água potável rigorosamente controlada, ovos,
emulsiﬁcantes, corantes, conservantes, vitaminas e fibras.
Esse trigo foi substituído pela farinha de arroz e feijão. A adição de ovo à formulação
do macarrão é uma das maneiras de se melhorar a qualidade do produto fabricado a partir dessa
matéria-prima conferindo a cor amarela, elasticidade, principalmente em massas longas, além
de reduzir a quantidade de resíduo na água de cozimento e, consequentemente, a pegajosidade
da massa, além de aumentar o valor nutricional (ORMONESE, et al, 2004).
2.13

Processo tecnológico

Segundo Bobbio (1992), as transformações que ocorrem nas massas alimentícias são
realizadas em 3 etapas:
➢ A mistura da farinha, água e ingredientes secundários ocorre no tratamento mecânico a
frio que promove o crescimento da massa, solubilização de açúcares e a formação de
emulsões lipídicas.
➢ Processamento térmico provoca o cozimento das massas originando desnaturação
proteica, geleificação parcial ou total do amido e diminuição da água livre. As reações
de Maillard e a formação de aroma ocorrem nesta fase.
➢ Na terceira fase ocorre o resfriamento, a retrogradação do amido e envelhecimento da
massa.
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A mistura consiste no processo de adicionar materiais secos, desde farinhas a aditivos
alimentares, bem como os materiais líquidos (água e ovo) em proporções pré-definidas, a fim
de garantir uma mistura homogênea. A quantidade de água a ser adicionada depende da
variedade do trigo, do teor de proteína da farinha, umidade inicial e granulometria. Geralmente,
está em torno de 25-30% e esse volume deverá ser inserido aos poucos (ORMONESE, 2004;
GUERREIRO, 2006).
A farinha pode ser misturada com água morna ou fria, dependendo da granulometria
dela e do tipo de processamento. Se a temperatura for ligeiramente mais alta que a ambiente, o
tempo necessário para a mistura será reduzido e a massa fica mais plástica e mais fácil de
moldar. Outra vantagem é que a massa pode sofrer certa descoloração durante a mistura, que é
minimizada pela rapidez na conclusão desta etapa (GUERREIRO, 2006).
2.13.1 Estrutura da Massa Pronta
A massa quando aquecida em seu interior observa-se a formação de bolhas de ar que
dilatarão através do aumento da pressão com aumento da temperatura. A pressão é mantida até
que o glúten desnature e a geleificação do amido seja iniciada. A rede de glúten é fraca quando
ocorre a ruptura da massa pela pressão interna antes da estruturação da massa.
Quando a rigidez da massa é obtida menciona-se que a temperatura de cozimento inicial
é mantida muito baixa em relação a desnaturação do glúten, quando por longo tempo
aumentando a pressão e perda de gases antes da desnaturação de modo que a estrutura de massa
pronta será formada pela proteína desnaturada que perdeu quase toda a água de hidratação
usada, em parte, pelo amido que se gelifica dependendo do teor de água na massa.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo geral

Desenvolver massas alimentícias frescas sem glúten à base de farinha de arroz polido e
farinha de feijão “fradinho” avaliando a viabilidade do ponto de vista tecnológico, nutricional
e sensorial da massa submetida ao processo de extrusão na produção de macarrão tipo
espaguete.
3.2 Objetivos específicos
➢ Obter e caracterizar as matérias-primas utilizadas: farinha de arroz, farinha de feijão,
emulsificante goma guar e lecitina de soja.
➢ Analisar os parâmetros físico-químicos das misturas de farinhas produzidas
➢ Avaliar a viabilidade na produção de espaguetes;
➢ Produzir e caracterizar tecnologicamente as massas alimentícias sem glúten, almejando
a seleção das melhores massas;
➢ Formular macarrão tipo espaguete com diferentes proporções das farinhas de arroz e
farinha de feijão selecionada na função desejabilidade.
➢ Avaliar os efeitos de cada componente das misturas nos parâmetros de qualidade
(tempo ótimo de cozimento, aumento de massa, perda de sólidos em água, índice de
solubilidade, índice de absorção de água, parâmetros instrumentais de cor, dureza, e
composição centesimal do macarrão tipo espaguete obtido.
➢ Avaliar as condições físico-químicas e microbiológicas das massas alimentícias à base
de arroz e feijão produzidas;
➢ Avaliar sensorialmente as massas alimentícias selecionadas e comparar a aceitação
sensorial relativa aos atributos cor, textura, sabor e aroma dos espaguetes elaborados e
da amostra controle.
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4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Material

4.1.1 Obtenção das matérias primas e insumos
O arroz branco polido (Oryza sativa, L.) utilizado no experimento foi da marca Tio
urbano, classe longo fino, tipo 1, e o feijão fradinho (Vigna unguiculata (L.) foi da marca,
Kicaldo e Dular, grupo 1, tipo 1 classe branco obtido no comércio da cidade de Aracaju, em
sacos de 1 kg e mantidos à temperatura ambiente até o processo de moagem. As cenouras
utilizadas no experimento foram obtidas nos supermercados da cidade de Aracaju. Já a lecitina
de soja e goma guar foram adquiridas pelo site gastronomylab®.

4.2 Métodos
4.2.1 Produção da farinha de arroz branco
Os grãos de arroz branco foram moídos em mini processador e reprocessados em
liquidificador industrial, com peneira de abertura de 500 mm, obtendo-se então a farinha de
arroz branco (FA).

4.2.2 Produção da farinha de feijão fradinho
Para a elaboração da farinha de feijão (FJ), inicialmente, houve uma seleção e
quarteamento dos grãos, posteriormente as leguminosas foram pré-cozinhadas por 5 min e em
seguida secadas em estufa por 2 horas a 105°C. Então, processadas no mini processador e
tamizadas em peneira de 500mm, obtendo-se a farinha de feijão fradinho.
4.2.3 Caracterização das matérias primas

A análise de granulométrica foi realizada para FA e FJ utilizando-se duas peneiras
conforme método proposto por Chang e Flores (2004), com modificações, utilizando-se as
seguintes peneiras, em ordem de colocação da maior para a menor granulometria: 710 mm (US
nº24) e 500 mm (US nº32).
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As matérias-primas FA, FJ, goma guar e lecitina soja foram caracterizadas quanto à
composição centesimal conforme metodologias da Association of Official Analytical Chemists
(AOAC, 2005) quanto ao teor de umidade (método 926.12), proteínas (método 945.18), cinzas
(método 900.02) e lipídios (método 920.39). A acidez total somente foi realizada nas farinhas.
4.2.4 Delineamento experimental

Para a produção das pré-misturas das formulações, foi utilizado um delineamento
composto central rotacional (DCCR) 23, totalizando 18 massas, com 6 pontos axiais e 4
repetições no ponto central conforme descrito na Tabela 4. As variáveis dependentes estudadas
foram: índice de solubilidade em água (ISA); índice de absorção de água (IAA); e perda de
sólidos (PS), tempo ótimo de cozimento, aumento de peso e dureza. Os níveis codificados e
reais das variáveis independentes estudadas (Farinha de arroz e feijão, goma guar e lecitina)
estão apresentados na tabela 4 a seguir. Os ingredientes adicionados em quantidades fixas foram
o ovo e o suco de cenoura, 48g/100g de mistura e 30 mL/100g respectivamente.
TABELA 4- Valores codificados e reais utilizados no DCCR para elaboração das massas alimentícias sem glúten
a base de farinha de arroz e farinha de feijão

Variável

Código

-1,682

-1

0

1

+1,682

Farinhas

X1

0,17

0,22

0,30

0,37

0,42

Goma Guar

X2

0

2,02

5

7,97

10

Lecitina de

X3

0

0,405

1

1,59

2

Soja

TABELA 5 - Matriz do planejamento fatorial completo 23 (valores codificados e reais) das formulações de
massas alimentícias sem glúten.

Ensaio

Variáveis codificadas

Valores reais

X1

FA:FJ (%)

X2

X3

X1

G.GUAR(g) LEC.SOJA(g)
X2

X3

1

-1,00000

-1,00000

-1,00000

82:18

2,11325

0,42265

2

-1,00000

-1,00000

1,00000

82:18

2,11325

1,57735

3

-1,00000

1,00000

-1,00000

82:18

7,88675

0,42265

4

-1,00000

1,00000

1,00000

82:18

7,88675

1,57735

5

1,00000

-1,00000

-1,00000

73:27

2,11325

0,42265

6

1,00000

-1,00000

1,00000

73:27

2,11325

1,57735
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7

1,00000

1,00000

-1,00000

73:27

7,88675

0,42265

8

1,00000

1,00000

1,00000

73:27

7,88675

1,57735

9

-1,68179

0,00000

0,00000

85:15

5,00000

1,00000

10

1,68179

0,00000

0,00000

30:70

5,00000

1,00000

11

0,00000

-1,68179

0,00000

77.5:22.5

0,14508

1,00000

12

0,00000

1,68179

0,00000

77.5:22,5

9,85492

1,00000

13

0,00000

0,00000

-1,68179

77.5:22,5

5,00000

0,02902

14

0,00000

0,00000

1,68179

77.5:22.5

5,00000

1,97098

15 (C)

0,00000

0,00000

0,00000

77.5:22.5

5,00000

1,00000

16 (C)

0,00000

0,00000

0,00000

77.5:22.5

5,00000

1,00000

17 (C)

0,00000

0,00000

0,00000

77.5:22.5

5,00000

1,00000

18 (C)

0,00000

0,00000

0,00000

77.5:22.5

5,00000

1,00000

100%Arroz

5,0

1,0

Controle

A análise estatística dos dados foi realizada utilizando-se a metodologia de superfície
de resposta e Desirability, proposta por Derringer & Suich (1980) e disponível no software
STATISTICA for Windows, versão 13.0 da STATSOFT. Após essa análise, os valores
referentes às quantidades de farinhas de arroz e farinhas de feijão, emulsificante e lecitina de
soja correspondentes as condições ótimas do processo preditas pelo modelo estatístico foram
validadas através de um novo ensaio realizado em triplicata.
4.2.5 Preparo das massas alimentícias frescas
As massas alimentícias frescas com formato tipo espaguete foram produzidas em quatro
etapas: pesagem dos ingredientes, mistura e hidratação da massa, formatação por extrusão à
frio e secagem a 50°C. As massas foram preparadas aproximadamente com 100 g de pré
mistura. A mistura dos ingredientes secos foi realizada por 2 minutos em mini processador de
uso doméstico (Black+decker Mp). Foram adicionados 30 mL de suco de cenoura/100 g de prémistura durante 1 minuto em processador, ou até obtenção de consistência ideal. A laminação
e o corte foram realizados em máquinas de macarrão manual, em que a massa foi prensada no
rolo até o formato de espaguete com comprimento aproximado de 22cm.
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FIGURA 2- Massa fresca tipo espaguete.
Fonte: Autoria Própria

Pesagem dos
ingredientes
separadamente

Mistura

Amassamento
manual

Análises

Secagem
(Superficial)

Laminação/corte

Empacotamento

Cocção

Teste Sensorial

FIGURA 3- Fluxograma do processo de massas alimentícias frescas

4.3 Determinações Físico-químicas das Farinhas
4.3.1 Umidade
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A determinação do teor de umidade seguiu a metodologia gravimétrica do Instituto
Adolfo Lutz (2005) que se baseia na remoção de água por aquecimento. Recomenda-se pesar 2
g de amostra em cadinho previamente tratado em estufa a 105ºC por 5 horas ou até peso
constante da amostra.
𝑈% = 100𝑋

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑒𝑚 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎
𝑛° 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
(1)

4.3.2 Cinzas
O teor de cinzas foi determinado de acordo com a metodologia oficial nº 900.02 da
Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 1996) e IAL (2005): 3 g de amostra foi
pesada em um cadinho previamente seco em mufla e com massa estabelecida em balança
analítica. Foi incinerado previamente, em placa aquecedora, e posteriormente, na mufla a 550
ºC por um período de 6 a 8 horas ou até peso constante.
𝐶𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 % = 100𝑋 [𝑛° 𝑑𝑒 (𝑔)𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎 / 𝑛° 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ] (2)
4.3.3 Composição em minerais
Foram realizadas análises em duplicata para determinação do teor de alumínio, cádmio,
cálcio, cobre, cromo, ferro, fósforo, magnésio, manganês, molibdênio, potássio, selênio, sódio
e zinco, de acordo com os procedimentos da AOAC (2005), método 990.08, item 9.2.39, nas
farinhas de arroz polido e farinha de feijão fradinho.
4.3.4 Proteína
Procedeu-se conforme método de Kjeldahl da AOAC (2005) através da digestão da
amostra com ácido sulfúrico e auxílio de catalisadores, a fim de acelerar a reação reduzindo o
nitrogênio da proteína a sulfato de amônio. Posteriormente, destilou-se a amostra em meio
básico utilizando hidróxido de sódio para a liberação da amônia, então, essa foi recolhida em
solução de ácido bórico originando o borato de amônio que será titulado com ácido clorídrico
padronizado. Foi utilizado um fator de conversão de 5,70 para macarrão, e 5,83 para farinhas
para o cálculo do teor de nitrogênio encontrado convertido em proteína conforme a equação
(3).
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%𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 =

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝐿 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓ú𝑟𝑖𝑐𝑜 0,05𝑀 𝑋 0,14𝑋 5,83
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑔)𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
(3)

4.3.5 Gordura
Na determinação de lipídeos utilizou-se o método oficial de análise da Association of
Official Analytical Chemists (method 920.39, C) Arlington: A.O.A.C., 1995, e a metodologia
do Instituto Adolfo Lutz (2005) que utiliza solvente orgânico para extração da fração lipídica
com auxílio de um extrator de Soxhlet então, é determinada gravimetricamente a percentagem
de lipídeos em cada amostra.

4.3.6 Acidez alcoólica
A metodologia empregada para solubilização da amostra evitando a formação de
grumos decorreu-se das recomendações do Instituto Adolfo Lutz (2005): pesando
aproximadamente 2,5 g da amostra em um béquer de vidro de 25 mL. Em seguida, transferiu
para um frasco Erlenmeyer de 125 mL com tampa e adicionando 50 mL de álcool etílico 96%.
Agitou-se o frasco algumas vezes e deixou descansar em repouso por 24 horas. Com auxílio de
uma pipeta volumétrica, retirou-se 20 ml do sobrenadante para um frasco Erlenmeyer de 125
mL, procedendo-se de imediato a titulação com solução de NaOH 0,1mol.L, usando
fenolftaleína como indicador.
4.4 Características Tecnológicas Funcionais das Massas Alimentícias
4.4.1 Absorção da água (AA)

O método de Sosulski (1962) foi utilizado na AA das amostras. Pesou-se 5 g de amostra
em um tubo de centrífuga de 50 ml, e adicionou-se 30 mL de água destilada promovendo
agitação por 30 segundos com um bastão de vidro. Em seguida, a amostra ficou em repouso por
10 minutos. Após esse intervalo centrifugou-se a amostra em 2.300 rpm por 25 min decantando
e retirando o sobrenadante. Inclinou-se o tubo para baixo formando um ângulo de 15 a 20° em
uma estufa a 50°C com circulação de ar, durante 25 min. Esfriou-se a amostra em dessecador
para calcular a relação conforme a equação (4) abaixo:
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𝐼𝐴𝐴: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜(𝑔)
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑔)
(4)

4.4.2 Índice de solubilidade em água
O líquido sobrenadante obtido após a centrifugação da amostra no tratamento de
absorção da água foi cuidadosamente vertido em uma placa de Petri previamente tarada e
transferida para uma estufa com circulação de ar a 105ºC por 4 horas. A equação utilizada para
o cálculo do índice de solubilidade em água está abaixo descrita:

𝐼𝑆𝐴 (%):

𝑅𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑥100
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
(5)

4.4.3 Tempo de cozimento
O desaparecimento do núcleo branco no centro do produto que está sendo cozido
determina o tempo de cozimento da amostra. De acordo com o método AACC 666-50 (2000),
esse cozimento será determinado pela colocação de 10 gramas do produto em 400 mL de água
destilada em ebulição por 5 minutos e observação da qualidade visual em consequência da
gelatinização do amido em toda a seção da massa. Posteriormente, o produto foi comprimido
entre duas lâminas de vidro com intervalo de 15 segundos até o desaparecimento do eixo
central.

4.4.4 Aumento da massa do produto cozido

Foi determinado pela pesagem da amostra antes e após a cocção, utilizando-se o tempo
de cozimento da amostra. O valor do aumento da massa é a razão entre as massas cozida e a
massa crua (10 g), expresso em porcentagem (%) segundo a AACC 666-50 (2000), conforme
a equação (6):
𝑅 = 𝐶𝑜𝑧𝑖𝑑𝑜(𝑔)/𝐶𝑟𝑢(𝑔)

(6)
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4.4.5 Aumento do volume do produto cozido
Imergiu-se a massa crua em 50mL de hexano, bem como a massa cozida. Calculou-se o
volume de hexano a ser deslocado expressos em número de vezes que a massa aumentará o
volume após a cocção seguindo o método n° 16-50 da AACC (1995) conforme a equação
abaixo: 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒:

[𝑉𝑜𝑙.𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟ã𝑜 𝑐𝑜𝑧𝑖𝑑𝑜−𝑉𝑜𝑙.𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟ã𝑜 𝑐𝑟𝑢]
𝑉𝑜𝑙.𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟ã𝑜 𝐶𝑟𝑢 𝑥 100

(7)

4.4.6 Perda de sólidos na água de cozimento
A quantidade de sólidos perdidos na água deu-se pela evaporação de 25 mL da água
utilizada no cozimento de 10g de produto cozido, em seguida levou-se a amostra para estufa a
105°C até peso constante conforme o método n° 16-50 da AACC (1995).
𝑆𝑜𝑙. (%) =

[𝑅𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜(𝑔)𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 á𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑧𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑚𝐿)]𝑥100
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑔)𝑋 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎(𝑚𝑙)
(8)

4.4.7 Cor
A análise colorimétrica das massas cruas e cozidas foi realizada em colorímetro
(Minolta CR-10, Tokio, Japão), pelo sistema CIELAB, considerando os atributos cromáticos L
(100 = branco; 0 = preto), a* (+, vermelho; -, verde) e b* (+, amarelo; -, azul), utilizando-se
cerca de 10 g de amostra, distribuída uniformemente em uma placa de Petri de vidro.
4.4.8 Textura

A textura das massas alimentícias foi medida em texturômetro modelo CT3 25KG com
probe cilíndrica TA-3. As condições de operações do texturômetro foram os parâmetros de
velocidade de teste 0,50 mm/s, força de 20g e distância de 10,0 mm. Os parâmetros de dureza,
adesividade, resiliência, rigidez.
4.5 Análises microbiológicas
As amostras frescas foram analisadas seguindo o regulamento técnico sobre padrões
microbiológicos para alimentos RDC n° 12 de 2011. As análises realizadas foram: Coliformes
Totais e termotolerantes utilizando-se a técnica do número mais provável (NMP), Bacillus
Cereus sendo que o preparo das amostras foi feito mediante diluições decimais, já para
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Salmonella sp. precedeu-se por testes de Presença ou Ausência utilizando 25 g da amostra em
225 mL de diluente (água peptonada 0,1%) obtendo-se a primeira diluição.
4.6 Análise sensorial
A massa que apresentou a melhor característica tecnológica pela função Desirability foi
submetida à análise sensorial, realizada na Universidade Federal de Sergipe (São Cristóvão,
Sergipe, Brasil), sendo o projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa desta universidade
(CAAE 25644519.6.0000.5546), conforme consta no ANEXO I.
Participaram da análise 61 provadores não treinados de massas alimentícias. Os
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A e
Apêndice B). Foram apresentadas aos provadores 2 massas frescas identificadas com código de
três dígitos, e a ficha correspondente para a avaliação sensorial (Apêndice C). A impressão
global, isto é, a primeira impressão causada pelo produto foi realizada pela avaliação do produto
como um todo nos aspectos de aparência, cor, consistência, aroma, sabor, textura e a intenção
de compra das massas alimentícias cozidas.
Foi utilizada uma escala hedônica estruturada de 9 pontos em cabines individuais, sob
iluminação branca. Para avaliação das massas alimentícias cozidas, foi realizado o preparo das
mesmas pelo cozimento em água fervente (95°C) conforme tempo ótimo de cozimento (TOC)
específico para cada massa, retiradas da água e escorridas em peneiras, sendo imediatamente
colocadas em pratos descartáveis brancos, e servidas aos provadores (10 g de amostra)
acompanhada de um molho de tomate caseiro. Inicialmente, os consumidores avaliaram a massa
cozida com molho e posteriormente sem molho de tomate caseiro.
4.6.1 Índice de Aceitabilidade
O índice de aceitabilidade (IA) foi calculado, tendo-se por base as notas médias obtidas
no teste de aceitabilidade, conforme expressão matemática:
IA = (A x 100) / B, onde:
A = nota média obtida pelo produto; B = nota máxima da escala utilizada para avaliar
o produto.
4.7 Análise estatística
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Para os resultados das características físico-químicas, foram utilizadas médias e desvio
padrão e os dados foram avaliados pelos métodos de análise de variância (ANOVA) com
comparação das médias pelo teste de Tukey com 95% de confiança. Para avaliação da qualidade
da massa, o processamento dos dados e a análise estatística foram realizados com auxílio do
programa computacional Statistica, versão 13.0, com as variáveis independentes codificadas.
Os gráficos de superfície de resposta foram desenhados, com auxílio do programa Statistica,
versão 13.0, por meio do modelo matemático proposto nos níveis reais das variáveis.
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. Caracterização das farinhas
A farinha de feijão fradinho apresentou coloração levemente amarelada e a farinha de
arroz apresentou coloração branca ambos com granulometria homogênea com tamanho de
partícula de 500 mm. No Brasil, a semolina é definida na legislação como o produto obtido pela
trituração do trigo comum, limpo e degerminado, compreendendo partículas que passam pela
peneira número 40 (420 m) e são retidas na peneira número 60 (250 mm). Na ausência de
semolina, usa-se a farinha especial, que tem partículas maiores do que a farinha comum e cor
mais branca e uniforme (PIZZAS E MASSAS, 2015). A diferença na distribuição do tamanho
das partículas e na composição química das farinhas de sêmola de trigo e de leguminosas pode
afetar suas propriedades de hidratação, originando uma hidratação heterogênea das partículas e
formação de grandes blocos de massas. Portanto, o tamanho homogêneo das partículas
proporciona o cozimento adequado e uniforme da matéria-prima durante o processo de
elaboração e secagem da massa.
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FIGURA 4 - FARINHAS DE FEIJÃO E ARROZ.
Fonte: Autoria Própria.

A tabela 6 representa a composição centesimal das matérias-primas utilizadas na
elaboração da massa sem glúten.
TABELA 6- Resultados da composição centesimal dos ingredientes da massa

Análises

Farinha de

Farinha de

Arroz (FA)

Feijão (FJ)

Goma Guar

Lecitina de
Soja

Umidade %

12,26±0,34

13,12±0,08

12,03±0,04

3,43±0,03

Resíduo Mineral

0,96±0,02

3,13±0,00

0,55±0,08

8,41±0,00

Gordura %

1,23±0,19

2,53±0,1

1,42±0,14

92,86±2,53

Proteína %

7,03±0,75

24,40± 0,05

3,10±0,10

3,62±0,76

Acidez alcoolica %

1,48± 0,02

1,39±0,0

---

---

Fixo %

* Proteínas (Nitrogênio total x Fator de conversão). O fator de conversão de nitrogênio utilizado foi 5,95 para
arroz e 6,25 para farinha de feijão e massas alimentícias. **Médias ± Desvio Padrão.

No estudo de Bouasla (2017), a composição química da farinha de arroz por 100 g de
matéria-prima seca foi a seguinte: proteína 7,92%, gordura 2,30 %, cinza 1,37%. Já na farinha
de trigo comum, Wójtowicz et al. (2014) apontam índices de 12,25% proteína, 0,98% de
gordura e 0,55% de resíduo mineral fixo. Já em nosso trabalho encontramos 7,03% de proteína,
1,23% de gordura e 0,96% de cinzas para a farinha de arroz.
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A umidade da farinha de arroz apresentou teor de 12,26% comparando-a com a tabela
brasileira de composição alimentar (TACO) que aponta que esse teor para farinha de arroz cru
seria de 13,21%, Já para a farinha de feijão cru essa tabela aponta um teor em torno de 14%.
Entretanto, mesmo o feijão sendo parcialmente cozido, ele apresentou um teor de 13,12%,
considerado dentro dos padrões estabelecidos, bem como Myoung et al (2014) em seu estudo
de massas alimentícias encontraram valores entre 14,07 a 15,36 % / 100 de umidade para a
farinha de feijão.
Conforme Leitão et al. (1990), farinhas acima de 14% de umidade podem apresentar
problemas quanto ao armazenamento e propensão à formação de grumos, o que pode dificultar
o início do processo de elaboração das massas. Tendo em vista os resultados encontrados, podese dizer que as matérias-primas apresentaram umidade adequada para o processamento.
As cinzas são importantes para encontrar os constituintes minerais alimentícios, dessa
maneira, destaca-se teores de 0,96 e 3,13% para farinha de arroz e farinha de feijão,
respectivamente. Tedrus et al (2001) encontraram um teor de cinzas em farinha de arroz para
elaboração de pães em torno de 0,74%, e Petitot et al. (2010) afirmaram um teor de 3,4% de
resíduo mineral na elaboração de massas a partir de farinha de feijão-fava.
Os lipídios em grãos de cereais compreendem cerca de 1,5 a 7,0%. A tabela 6 aponta
um teor de gordura de 1,23% para farinha de arroz e 2,53% para farinha de feijão. Heisler et al.
(2008) apontaram um teor de gordura na farinha de arroz de 2,53%, tal como Tebas (2009)
encontrou 0,72% e 2,36% nos teores lipídicos para farinha de arroz e farinha feijão. Nas massas,
os lipídios podem afetar a cor e a perda de cozimento.
Os agentes espessantes, isto é, a goma guar e a lecitina de soja são ingredientes
utilizados para aumentar a viscosidade, retardando a movimentação das gotículas, a fim de
aumentar a estabilidade e sendo adsorvidos pela superfície das gotículas durante a
homogeneização (ARAÚJO, 2004). A goma guar apresentou teores de umidade e resíduo
mineral fixo de 12,03 e 0,55%, respectivamente, semelhante ao descrito por Celkan (2016) que
encontrou porcentagem de água de 12% e cinzas 0,7%, já para gordura ele encontrou teor de
0,7% valor bem inferior ao encontrado em nossa pesquisa de 1,42%, no entanto mesmo esse
teor sendo o dobro do estudo de Celkan, se faz necessário mais estudos físico-químicos para
esse tipo de goma
Tendo em vista que a lecitina de soja possui em sua composição elevada quantidade de
matéria graxa, óleo de soja, contendo ácidos graxos saturados e insaturados, por isso a
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quantidade de gordura encontrada 92,86% foi tão expressiva neste estudo. Nessa matéria graxa,
além dos ácidos graxos (triglicerídeos), podem ser quantificados os não-triglicerídeos.
No presente estudo o teor de proteína observado na farinha de arroz foi de 7,03%
próximo aos 7,92% verificados por Heisler et al. (2008) e 7,50% encontrado por Carvalho et
al. (2012). Ambos utilizaram o mesmo fator de conversão de 5,95 do teor de nitrogênio em
proteínas igual a 5,95.
Chaves (2015) aponta que o feijão cru apresenta teor protético de 22%. Entretanto, a
Embrapa em seu estudo sobre variedade de feijão caupi cita teores de 24% para esse
macronutriente (FILHO et al, 2011). Carvalho et al. (2012) obtiveram 20,20% nesses teores
desse modo, valor próximo a esses foi encontrado no presente trabalho para farinha de feijão
tipo “caupi” (Tabela 6).
A acidez alcoólica de farinhas segundo o que preconiza a Anvisa deve apresentar um
teor alcoólico máximo de 5% (ANVISA, 2000), a farinha de arroz e feijão apresentaram 1,48 e
1,39%, respectivamente. Pode-se mensurar os resultados como satisfatórios, uma vez que
quanto maior a acidez menor será a qualidade da farinha (MARIUSSO, 2008).
5.1.2 Composição mineral das Farinhas
Os minerais são importantes para várias funções fisiológicas no corpo humano e, por
dia, mais de 100mg dos principais minerais (Na, Mg, K, Ca, P e Cl) e menos de 100mg de
oligoelementos (Fe, Cu, Zn) são obrigatórios. A RDC Nº. 269, de 22 de setembro de 2005
descreve o regulamento técnico sobre a ingestão diária recomendada (IDR) de proteína,
vitaminas e minerais. A tabela 7 detalha a composição mineral das farinhas de arroz e farinha
de feijão tipo fradinho.
A farinha de feijão apresentou alto teor de potássio 929,00 mg/100g e magnésio 169,00
mg/100g contra 80,20 mg/100g e 75,0 mg/100g da farinha de arroz conforme dados da tabela
7. Hanger et al (2013) demostraram que a farinha de trigo analisada apresentava um teor de
potássio e magnésio de 152,0 e 24,4 mg/100g respectivamente. Tebas (2009) em seu estudo de
massas elaboradas a partir de arroz branco polido e feijão preto demostrou que o teor de potássio
encontrado foi de 1139,22 mg.100g-1 para a farinha de feijão preto descascado e na farinha de
arroz 69,16 mg.100g-1, além disso, para o mineral magnésio os valores encontrados para o
feijão e arroz foram de 60,68 e 103,34 mg.100, respectivamente.
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TABELA 7- Composição em minerais das farinhas cruas de arroz branco e feijão fradinho .

Minerais (mg.100g-1)

Farinha de Arroz

Farinha de Feijão

Alumínio (Al)

2,21 mg/100g

2,32 mg/100g

Cádmio

ND mg/100g

ND mg/100g

Cálcio (Ca)

13,49 mg/100g

78,90 mg/100g

Cobre (Cu)

0,59mg/100g

0,39 mg/100g

Cromo Total

ND mg/100g

ND mg/100g

Ferro (Fe)

1,32 mg/100g

5,98 mg/100g

181,60 mg/100g

43,46 mg/100g

Magnésio (Mg)

75,00 mg/100g

169,00 mg/100g

Manganês (Mn)

1,23 mg/100g

1,30 mg/100g

Potássio (K)

80,20 mg/100g

929,00 mg/100g

Sódio (Na)

23,50 mg/100g

42,90 mg/100g

Zinco (Zn)

2,40 mg/100g

4,10 mg/100g

Fósforo
espectrofotométrico

*ND:Não detectado/ <Limite de detecção

O cadmio e cromo não foram identificados em ambas farinhas, por outro lado pequenas
quantidades de cobre e manganês foram encontradas nas duas. Sobre o teor de cálcio nas
matérias-primas analisadas é valido salientar que a farinha de feijão apresentou
aproximadamente 5 vezes mais cálcio que a farinha de arroz.

5.2 Caracterização das Massas
5.2.1 Qualidade das Massas alimentícias frescas à base de arroz e farinha de feijão

5.2.1.1 Umidade das pré misturas e massas alimentícias
As pré-misturas apresentaram entre 36,76% e 41,32% de umidade, enquanto as massas
alimentícias frescas apresentaram valores de umidade entre 33,03% e 37,68%. A legislação
brasileira define que a massa fresca pode ou não ser submetida a um processo de secagem
parcial de modo que o produto final apresente teor máximo de 35% de umidade (BRASIL,
2000). A secagem de massas alimentícias é um processo que contribui para manutenção da sua
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estabilidade microbiológica e bioquímica, por isso foi realizada uma secagem a 50°C em estufa
por um tempo de 15 minutos definido por testes preliminares. Os valores de umidade para as
pré-misturas e massas frescas encontram-se descritos na tabela 8.

TABELA 8 - Valores de umidade (%) para pré misturas, massas alimentícias sem glúten frescas submetidas a
secagem parcial

Formulação

Umidade Pré-Misturas %

M1

39,05± 0,02

Umidade da massa 15min
secagem
35,74± 1,74

M2

41,32± 0,05

35,10± 0,4

M3

40,55 ±0,10

35,05± 0,98

M4

36,76 ±0,01

34,0± 1,5

M5

41,65 ±0,03

35,12± 0,68

M6

40,21 ±0,06

35,28 ±0,27

M7

39,72 ±0,12

35,55 ±0,55

M8

40,6 ±0,05

37,68 ±0,74

M9

40,50 ±0,20

35,50 ± 0,90

M10

40,45 ±0,01

35,12 ± 0,22

M11

39,76 ±0,13

35,14 ± 0,86

M12

38,45± 1,97

33,03± 0,74

M13

38,25± 0,16

34,86± 0,24

M14

39,17± 0,24

30,32± 0,25

M15

39,49 ± 0,35

30,49± 0,37

M16

39,50± 0,21

35,32± 1,34

M17

40,14± 0,13

35,63± 0,79

M18

40,36± 0,14

35,01± 2,02

Controle (C)

35,56± 0,50

-

*Média ± desvio padrão
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TABELA 9 - Formulações das massas alimentícias sem glúten e respostas das variáveis dependentes
Variáveis Independentes

Farinhas (%m/m)

Goma guar (g)

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18

82:18 (-1)
82:18 (-1)
82:18 (-1)
82:18 (-1)
73:27 (+1)
73:27 (+1)
73:27 (+1)
73:27 (+1)
85:15 (-1,681)
70:30 (+1,681)
77,5:22,5 (0)
77,5:22,5 (0)
77,5:22,5 (0)
77,5:22,5 (0)
77,5:22,5 (0)
77,5:22,5 (0)
77,5:22,5 (0)
77,5:22,5 (0)

2,113 (-1)
2,113 (-1)
7,886 (+1)
7,886 (+1)
2,113 (-1)
2,113 (-1)
7,886 (+1)
7,886 (+1)
5,000 (0)
5,000 (0)
0,145 (-1,681)
9,854 (+1,681)
5,000 (0)
5,000 (0)
5,000 (0)
5,000 (0)
5,000 (0)
5,000 (0)

Lecitina de Soja
(g)
0,422 (-1)
1,577 (+1)
0,422 (-1)
1,577 (+1)
0,422 (-1)
1,577 (+1)
0,422 (-1)
1,577 (+1)
1,000 (0)
1,000 (0)
1,000 (0)
1,000 (0)
0,029 (-1,681)
1,970 (+1,681)
1,000 (0)
1,000 (0)
1,000 (0)
1,000 (0)

C
(100%)
Farinha
de arroz

70:30

5,000

1,000

Ensaios

Variáveis Dependentes

TOC
(min)
7,0
7,0
9,0
7,0
7,0
6,5
9,0
8,0
7,0
8,0
7,0
7,0
8,0
8,0
8,0
7,5
8,0
7,5

AP
(%)
184
139
172
167
165
173
162
232
217
184
94
172
153
166
176
191
161
166

7,5

155

AV
(%)
0,90
1,11
0,9
2,6
1,2
0,81
0,88
1,87
1,2
1,0
2,12
0,55
0,6
1,2
0,1
0,83
1,0
1,11
1,11

Dureza
(N)
0,748
0,853
2,048
2,319
0,927
0,966
2,569
1,667
1,231
1,574
0,755
1,681
1,441
2,665
1,475
1,673
1,909
1,475
1,61

IAA (g/g)

ISA (%)

0,50±0,08
0,75± 0,12
1,11± 0,16
2,79± 0,07
0,54± 0,03
0,52±0,04
0,89± 0,06
1,18± 0,26
1,12± 0,08
0,85± 0,01
0,50± 0,08
1,07±0,43
0,71± 0,07
0,97± 0,12
1,11± 0,16
0,49±0,00
0,86± 0,08
0,57±0,03

85,0±0,21
55,0± 0,04
65,0± 0,12
44,0± 0,12
67,0±0,00
81,0±0,07
58,0± 0,19
61,0± 0,03
99,0± 0,12
69,0± 0,16
85,0± 0,14
35,0±0,06
63,0 ±0,01
58,0± 0,12
65,0± 0,12
94,0±0,03
66,0 ± 0,04
58,0±0,10

PS
(%)
5,58
5,85
5,50
6,47
5,22
5,48
5,81
9,13
5,48
6,89
5,88
5,11
7,30
6,47
5,19
5,06
6,52
4,98

0,81±0,05

45,0±0,13

7,09

TOC: Tempo ótimo de Cozimento; AP: Aumento de peso AV: Aumento de Volume; IAA: Índice de Absorção de Água; ISA: Índice de Solubilidade em Água; PS: Perda de
Sólidos. *Média±desvio padrão.
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Na tabela 9, são apresentados os valores obtidos para as variáveis dependentes, a saber
tempo ótimo de cozimento (TOC), aumento de peso (AP), dureza, aumento de volume (AV),
índice de absorção de água (IAA), índice de solubilidade em água (ISA) e perda de sólidos
(PS), para cada ensaio realizado. Verifica-se, na tabela 9, uma variação nos valores de todas as
variáveis dependentes entre as massas estudadas, em função das proporções de farinhas de arroz
e feijão, goma guar e lecitina de soja.
O TOC das massas alimentícias estudadas variou de 6,5 a 9,0 minutos, valores
correspondentes a M6 e M7, respectivamente. Em relação ao AP, os valores variaram entre
94% e 232%, correspondendo a M11 e M8, respectivamente. Os valores de dureza variaram de
0,748 N a 2,665 N que correspondem a M1 e M14, respectivamente. Para o IAA, os valores
variaram de 0,49 a 2,79 %, M16 e M4, respectivamente. Por sua vez, os valores do ISA variaram
entre 44 e 99%, M4 e M9, respectivamente. Quanto a PS, os valores variaram de 4,98 a 9,13%,
M18 e M8, respectivamente. Por fim em relação ao aumento de volume, a massa M4 foi a que
apresentou o maior inchaço de massa 2,6 vezes seguido da M11 2,12 vezes, constituídas por
82% e 77,5% farinha de arroz e 18% e 22,5 % de farinha de feijão, respectivamente. Com isso,
uma boa massa alimentícia de leguminosas apresenta um tempo de cozimento inferior a 10
minutos, alta absorção em água, aumento de peso inferior a 200% e baixa solubilidade e perda
de sólidos.
Os termos não significativos foram removidos, obtendo-se modelos ajustados mais
adequados e precisos para descrever as respostas em função das variáveis independentes, porém
em alguns casos, os termos não significativos foram mantidos no modelo, pois contribuíram de
forma expressiva na resposta analisada (BOX; HUNTER; HUNTER, 1978).
A tabela 10 exprime todas as probabilidades de significância do modelo antes do ajuste.
Prontamente, a Tabela 11 apresenta os modelos ajustados para cada resposta das variáveis
dependentes, assim como os coeficientes de determinação do modelo (R 2), respectivas
probabilidades de significância (pR2), e os valores de F e correspondentes probabilidades de
significância (pF) do teste de lack-of-fit de cada modelo.
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TABELA 10 - Probabilidades de significância (p) dos valores de F obtidos pela ANOVA dos dados das variáveis independentes e os efeitos das variáveis
dependentes.

Valores de Pf
Independentes

TOC

AP

AV

-

0,042

0,749

-

-

0,470

Goma guar (L)

-

0,025

0,288

Goma guar (Q)

0,046

0,051

0,215

Lecitina de Soja

-

-

0,355

-

-

0,804

1L – 2L

0,000

-

0,522

1L- 3L

0,005

-

2L- 3L

0,060

-

Proporção FA:FJ

IAA

ISA

0,092

0,534

0,277

0,332

0,002

0,007

0,020

0,343

0,216

0,666

0,265

0,993

0,075

0,241

0,537

0,282

0,713

0,136

0,959

0,200

0,790

0,324

0,132

0,113

0,403

0,433

0,514

0,116

0,959

0,193

0,648

(L)
Proporção FA:FJ

0,459

(Q)

0,336

(L)
Lecitina de Soja

DUREZA

0,260

(Q)

PS
0,219

0,385

0,351

0,100
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TABELA 11 - Análise de variância (ANOVA) para a superfície de resposta das características tecnológicas das massas alimentícias e modelos preditivos obtidas no DCCR

Parâmetros

Índice de Absorção
(IAA)

Índice de solubilidade
(ISA)

Equações

R2

p-valor
(<0,05)

(pR2)

Y= 0,918+ 0,338 X2

0,328

0,021

2,814

0,213

Y= 0,671 – 0,1055 X2

0,330

0,012

0,706

0,717

F lack of fit

pF lack of fit

Aumento de Peso

Y= 170,0950 + 12,3652X12 + 14,8365X2 – 0,771
11,4408X22 + 16X1X3 + 12,75 X2X3

0,0014

1,71

0,359

Tempo de Cozimento
(TOC)
Dureza

Y= 7,728 - 0,235X22+0,712X1X2 - 0,462X1X3- 0,779
0,287X2X3
Y= 1,555 + 0,489X2
0,551

0,0003

1,51

0,40

0,003

4,57

0,118
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5.2.1.2 Índice de Absorção de água

Os resultados da análise de variância (tabela 11) aplicados ao índice de absorção de água
mostram que os dados experimentais de coeficiente de determinação (0,32893) apresentaram
um valor muito baixo para que o modelo seja considerado preditivo. No entanto, não se
evidencia falta de ajuste do modelo aos dados experimentais, tendo em vista que a variação
devido à falta de ajuste não é estatisticamente significativa (P ≤0,05) e o valor de falta de ajuste
foi de 0,21.
Para o índice IAA detectou-se menores teores para as massas M16 e M01, ambas as
formulações apresentaram diferenças na composição de farinha de arroz e feijão, lecitina de
soja e concentrações de goma guar.
Segundo os autores Ding, et al (2005); Carvalho, Ascheri e Cal-Vidal (2002), a absorção
de água ocorre pela ligação de grupos hidrofílicos em água para formação de gel em moléculas
de amido em temperatura ambiente. No entanto, essa capacidade aumenta à medida que se
aplica calor durante o processamento. Com isso, quanto maior a gelatinização maior as
hidroxilas livres para formar ligação de hidrogênio com a água promovendo um aumento da
absorção da amostra. Dessa maneira, o aumento da acessibilidade aos grupos de aminoácidos
polares proteicos durante o cozimento, resultante da desnaturação de proteínas de leguminosas,
especialmente albuminas poderia aumentar a afinidade pela água.
Conforme a tabela 9, o índice de absorção de água das massas sem glúten variou entre
0,49 a 2,79g/g. Para a massa controle, o índice atingido foi de 0,81 g/g. Dessa maneira, Wandee
et al (2015) em estudo sobre a elaboração de macarrão a base de farinha de arroz encontraram
valores de índice de absorção de água entre 7,0 e 7,3g/g.
A análise das probabilidades de significância mostra que apenas a variável linear (L) da
goma guar (P ≤ 0,05) contribuiu na variável resposta com efeito positivo para a IAA (tabela
10), conforme o diagrama de Pareto (Figura 4). A Figura 5 ilustra a superfície de resposta e a
curva de contorno em que foi observado o efeito diretamente proporcional do percentual de
goma guar no aumento do valor do IAA. Dessa forma, verifica-se uma tendência à elevação
dos valores do índice de absorção em água, na medida em que se eleva linearmente o percentual
desse espessante nas formulações. A quantidade de lecitina de soja e proporção de farinhas não
contribuíram na elevação desse índice.
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FIGURA 5- Diagrama de Pareto para os efeitos das variáveis independentes no índice de absorção de água das
massas alimentícias.
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(A)

61

(B)
FIGURA 6 - Superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para análise de pré- misturas de massas
alimentícias sem glúten. Interação entre FA:FJ (X1) e goma guar (X2 ) ,interação goma guar (X2) e lecitina de
soja (X3) quanto ao IAA

5.2.1.3 Índice de Solubilidade em água
No índice de solubilidade da massa verificou-se menores respostas na massa M12 e
Controle (C) e maiores respostas para as massas M4 e M16 com variações nas quantidades das
3 variáveis do produto (Tabela 9). A solubilidade é uma propriedade física que envolve a
quantidade de sólidos solúveis presente na amostra indicando a intensidade da gelatinização,
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isto é, a desramificação da estrutura amilácea. Na tabela 9, apresenta-se os valores médios
próximos para as diferentes pré-misturas, entre 35 e 79% e a massa controle 45%. Desta
maneira, a hidratação das massas a um grau fixo de 30mL/100g pode ser mantida constante na
produção tecnológica das massas.
Os emulsificantes atuam melhorando a tolerância das massas ao cozimento e sua ação
se dá tanto pelo fortalecimento de interações das cadeias de proteínas que formam o glúten,
produzindo uma matriz proteica mais forte quanto na formação de complexos com amilose,
fração linear do amido, reduzindo o escape desta para a água de cozimento durante o fenômeno
da gelatinização (CICHELLO et. al., 2000).
O diagrama de Pareto (figura 6) demostra um efeito linear (L) e negativo da goma guar
nas formulações da massa. Observa-se no gráfico de superfície de resposta e curva de contorno
(figura 7) que à medida que a quantidade de proporção de farinha de arroz e feijão aumentaram
e a quantidade de emulsificante diminuiu o índice de solubilidade da massa aumentou.

(2)GOMA(L)

-2.8798

1Lby3L

1.775697

GOMA(Q)

-1.19802

LECITINA(Q)

-1.15159

FARINHA(Q)

1.030938

(3)LECITINA(L)

-.847593

(1)FARINHA(L)

-.648626

2Lby3L

-.052226

1Lby2L

.0522264

p=.05
Efeito padronizado (valor de t cal)

Figura 7 - Diagrama de Pareto para os efeitos das variáveis independentes no índice de solubilidade de água das
massas alimentícias.
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(A)

64

(B)
FIGURA 8 - Superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para análise de pré- misturas de massas
alimentícias sem glúten. Interação entre FA:FJ (X1) e goma guar (X2 ) ,interação entre goma guar (X2) e
lecitina de soja (X3) quanto ao ISA

Os valores de médias, desvio padrão, coeficiente de correlação (R2), significância (pvalor), lack off fit (Falta de ajuste) e os modelos significativos ajustados encontram-se descritos
na Tabela 11.
5.2.1.4 Tempo de cozimento
O TOC foi determinado pelo desaparecimento do núcleo branco dos fios da massa
cozidas, de modo, que quanto maior o TOC maior o cozimento da massa. De acordo com a
tabela 9, o tempo de cozimento das massas sem glúten foi em torno de 6,5 min a 9 min. Como
também o macarrão controle atingiu tempo de cozimento de 7,5 min.
Phontghay (2017) observou os efeitos do enriquecimento proteico nas propriedades das
massas sem glúten a base de farinha de arroz. As massas apresentaram tempo de cozimento de
4,25 a 6,48 min. Um aumento no teor total de amido na mistura exigiria mais tempo para
gelatinizar uma quantidade maior de amido. O resultado desse estudo mostrou que o macarrão
M06 era mais fácil de cozinhar em água fervente, pois apresentou TOC 6,5 min.
No estudo de Sibakov (2016), o espaguete elaborado de farinha de fava obtive um menor
tempo de cozimento (6,30min) e um menor índice de absorção de água devido o inchaço dos
grânulos de amido o que promovia que a água penetrasse mais rapidamente na massa,
consequentemente uma rápida gelatinização e diminuição na absorção do produto.
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1Lby2L

5.12674

1Lby3L

-3.32788

2Lby3L

-2.06868

GOMA(Q)

-1.98798

(1)FARINHA(L)

1.36425

LECITINA(Q)

1.210898

(2)GOMA(L)

1.170268

FARINHA(Q)
(3)LECITINA(L)

-.388542
.2065179

p=.1
Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

FIGURA 9 - Diagrama de Pareto para os efeitos das variáveis independentes no índice tempo ótimo de cozimento
das massas alimentícias.

Constata-se através do diagrama de Pareto (figura 8) que os efeitos estimados foram
significativos e negativos, isto é, há uma variação nas respostas das massas em relação ao
emulsificante (goma guar). A goma interagiu significativamente com a lecitina de soja e a
proporção de farinha de arroz e feijão da massa. Estatisticamente, o tempo de cozimento
apresentou uma relação quadrática significativa p (≤0,05) com a quantidade de goma guar,
gerando um modelo matemático, além de que o coeficiente de determinação (0,779) explica
cerca de 78 % da variação total da variável resposta em torno da média e 22 % atribui-se aos
resíduos. Não foi evidenciada falta de ajuste, já que o valor apresentado foi de 0,40, assim o
modelo pode ser considerado preditivo conforme descrito na tabela 10 e 11.
Todos os espaguetes frescos apresentaram boas características de cozimento, a
ovalbumina, proteína presente na clara do ovo, provavelmente, auxiliou na interação das
proteínas da massa com o amido disponível, reforçando a rede proteica durante o cozimento
(ALAMPRESE et al., 2005). A superfície de resposta e a curva de contorno do cozimento
permite-se dizer que o tempo de cozimento da massa alimentícia aumentou à medida que as
proporções de farinha de arroz e feijão aumentaram e o espessante goma guar diminuiu, bem
como o tempo de cozimento apresenta índices menores quando as menores proporções de
farinha de arroz foram utilizadas juntamente com a farinha de feijão (70:30) com uma
quantidade de goma guar superior a 5,0 g (figura 9). Já com relação a goma guar e lecitina de
soja, percebe-se que o tempo de cozimento foi menor à medida que a quantidade de goma e
lecitina são mínimas.
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(A)

67

(B)
FIGURA 10- Superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para o parâmetro TOC das massas cozidas.
Interação entre FA:FJ (X1) e goma guar (X2 ) ,interação entre goma guar (X2) e lecitina de soja (X3) quanto ao
TOC
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5.2.1.5 Aumento de peso
Na tabela 9, verifica-se a ilustração do aumento de peso das massas após a cocção que
variou de 94 a 232%. A análise de variância (ANOVA), os coeficientes de regressão e o modelo
matemático propostos estão apresentados na tabela 11. O coeficiente de determinação (0,771)
apresentou um bom valor para que o modelo seja considerado preditivo, visto que o R2 foi
superior a 0,70. Os valores de pF (tabela 10) apontam que o efeito quadrático da constituição
das farinhas foi estatisticamente significativo p (≤0,05) e o efeito linear (L) e quadrático (Q) foi
significativo para a goma guar.
A figura 10 denota houve um efeito significativo para o teor de proporção de farinha de
arroz e feijão (FA:FJ) de maneira quadrática e positiva nas massas alimentícias, já a goma
apresentou efeitos lineares (L) e quadráticos (Q) e uma interação linear entre a quantidade de
farinhas e lecitina de soja, e a goma guar com lecitina de soja.
(2)GOMA(L)

2.967238

1Lby3L

2.449132

GOMA(Q)

-2.31072

FARINHA(Q)

2.271372

2Lby3L

1.951652

1Lby2L

.7653537

(3)LECITINA(L)
LECITINA(Q)
(1)FARINHA(L)

.7302187
-.518714
.2123577

p=.1
Efeito padronizado (valor de t cal)

Figura 11 - Diagrama de Pareto para os efeitos das variáveis independentes no aumento de peso das massas
alimentícias.

Dessa forma, o gráfico de superfície de resposta e curva contorno (figura 11) demonstra
que à medida que as proporções de goma guar aumentaram, elas contribuíram para um aumento
de peso da amostra, sendo que a proporção de farinhas não influenciou nesse aumento, já com
relação a proporção de farinha de arroz/farinha de feijão e lecitina de soja, observa-se que o
aumento de peso da massa foi maior à medida que a proporção (85:15 FA/FJ) foi utilizada e
uma menor quantidade de lecitina de soja foi incorporada na massa.
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Donnely (1989) propôs que uma massa com boas propriedades tecnológicas deve
apresentar aumento de peso entre 200 e 250. Da mesma forma que massas alimentícias a base
de alimentos biofortificados com feijão carioca com casca, trigo, e arroz polido apresentaram
aumento de peso de 195 a 218% (MINGUITA et al, 2015), já, para Bastos et al., (2016), o
espaguete fresco elaborado variou de 32,7 a 111,5%. Ressalta-se que essa variação depende do
tempo de cozimento e fonte proteica fornecida para a hidratação da mistura. Logo, todas as
formulações a base de arroz e feijão atenderam esse critério de qualidade da massa, uma vez
que esse índice variou de 94 a 232% conforme a tabela 9.

70

(A)

71

(B)
FIGURA 12 - Superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para o parâmetro aumento de peso (AP) das
massas cozidas. Interação entre FA:FJ (X1) e goma guar (X2 ) Interação entre FA:FJ (X1) e lecitina de soja
(X3) quanto ao aumento de peso

5.2.1.6 Aumento de Volume
Os parâmetros de aumento de volume e aumento de peso estão relacionados à
capacidade de absorção de água das massas que dependem do formato dado ao macarrão,
demonstrando o rendimento das massas. Esse aumento significa a quantidade de vezes que a
massa alimentícia intumesceu no hexano.
As massas M15 e M13, ambas com 77,5% de farinha de arroz e 22,5 % de farinha de
feijão expressaram os menores teores (0,1-0,6) contrariando o que os autores Menegassi &
Leonel (2006) relataram. No estudo eles afirmaram que massas alimentícias constituídas por
outras farinhas, além da tradicional farinha de trigo promovem uma diminuição no volume
quando adicionadas em maiores proporções.
Analisando a tabela 10, os valores apresentados de pF não são estatisticamente
significativos. Bem como, o gráfico de Pareto denota que não há uma relação significativa entre
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as variáveis, pois não foram construídos gráficos de superfície de resposta nem foi gerado o
modelo da equação.
GOMA(Q)

1.345855

(2)GOMA(L)

-1.13784

(3)LECITINA(L)

.9807639

2Lby3L

.8241951

FARINHA(Q)

.7570877

1Lby2L
(1)FARINHA(L)

.6692182
.3308485

1Lby3L

.2747317

LECITINA(Q)

.2560095

p=.05
Efeito padronizado (valor de t cal)

Figura 13- Diagrama de pareto para massas alimentícias aumento de volume
5.2.1.7 Perda de Sólidos (PS)
A perda de cozimento de uma massa alimentícia é um ponto crucial para determinar a
qualidade do produto, já que se espera que o produto apresente uma baixa quantidade na perda
de sólidos. Dados apontam que massas com perdas de cozimento em torno de 7-8% são
consideradas aceitáveis (Dicks & Youngs, 1988; Susanna & Prabhasankar, 2013).
Em nosso estudo, a perda de sólidos apresentou teores satisfatórios conforme descreve
a literatura, inclusive a massa controle (7,09%), somente a massa (M8) apresentou teor acima
do esperado 9,13% para ser considerada uma boa massa. Massas tradicionais de trigo “durum”
apresentam uma estrutura de rede de glúten bastante definida, consequentemente exprimem
uma menor perda de partículas sólidas em comparação com massas isentas de glúten. Os
resultados encontrados na literatura demostram que a qualidade das amostras está dentro do
padrão aceitável, porém esse teor não pode ser comparado a massas comerciais que possuem
uma perda de cozimento em torno de 3 a 4,5% (Padalino, 2013; Phongthai, 2017).
A adição de gomas é importante para promover uma estabilização na perda de resíduos.
No estudo de Susanna & Prabhasankar (2013), eles obtiveram massas sem glúten com inserção
de goma guar, sendo a perda em torno de 10,30, já na formulação com goma xantana, goma
guar e carboximetilcelulose constataram uma perda de 9,46. Apesar, dessa estabilidade em
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nosso estudo, não houve diferença significativa entre a perda de sólidos e as variáveis
independentes estudadas como percebe-se no diagrama de Pareto (figura 13). Desta forma,
como o R2 foi inferior a 0,70, não foram construídos gráficos de superfície de resposta nem foi
gerado o modelo da equação.
LECITINA(Q)

1.85594

2Lby3L

1.417821

1Lby2L

1.395196

(1)FARINHA(L)

1.33085

(2)GOMA(L)

1.005794

(3)LECITINA(L)

.9882159

FARINHA(Q)

.9171616

1Lby3L
GOMA(Q)

.8823674
-.008206

p=.05
Efeito padronizado (valor de t cal)

Figura 14 - Diagrama de Pareto para os efeitos das variáveis independentes para a perda de sólidos em massas
alimentícias.
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5.2.1.8 Análise de Cor Instrumental em massas alimentícias

TABELA 12 - Valores de Cor (sistema CIELab) para massas alimentícias frescas sem glúten

Formulações
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
C (100%) Farinha
de arroz

L
50,2± 0,3
50,1± 0,21
47,2± 0,49
44.5± 0,8
46,3± 0,21
45,2±0,42
48,1± 0,21
47.9± 0,63
49,7± 0,14
46,3± 0,21
40.7± 0,07
47,0± 0,07
45.8± 0,49
49,8± 0,5
47,8± 0,10
47,0± 0,07
40.0±0,14
47,5± 0,35
55,6±2,56

Massas Cruas
a*
14,7±0,07
15,1± 0,49
14,0± 0,56
11.1± 0,20
15,2± 0,21
12,45± 0,07
13,8± 0,28
13.5± 0,42
13,1± 0,08
14,1± 0,21
12.6± 1,0
13,0± 0,35
11.9± 0,35
13,5± 0,20
13,9± 0,56
13,0± 0,35
13.1± 0,49
13,1± 0,14
14,3±1,12

b*
38,2±0,30
39,3± 0,42
39,9± 0,63
36.4± 0,60
37,6± 0,28
36,2± 0,14
39,1± 0,42
41.7± 0,63
35,4± 0,20
39,0± 0,07
36.0± 0,70
37,6± 0,42
34.2± 0,98
36,7± 0,35
37,2± 0,21
37,6± 0,42
34.0± 0,21
37,5± 0,07
40,6 ±2,16

L
50,8± 0,1
47,8± 0,9
48,7± 0,7
49.6± 0,40
44,5± 1,0
48,7± 1,32
49,7± 017
48.4± 0,51
49,5± 0,28
46,5± 0,11
53.0± 0,28
48,9± 0,87
48.7± 1,03
51,1±0,28
48,0± 0,05
50,3± 0,05
47.8± 0,69
50,1± 0,30
55,3±0,15

Massas Cozidas
a*
8,5± 0,37
9,4±0,32
8,2± 0,30
7.1±0,17
9,7± 0,25
8,8± 0,86
7,8± 0,15
7.0± 0,55
7,7± 0,28
8,5± 2,59
7,0± 0,05
9,0± 2,5
6.7±0,00
8,6± 0,11
7,7±0,51
8,0± 0,05
7.1± 0,17
7,9± 0,20
7,53±0,23

Luminosidade; a*: valores positivos (vermelho) e valores negativos (verde); b*: valores positivos (amarelo) e valores negativos (azul).

b*
44,6± 1,36
45,1± 0,86
45,5± 0,64
42.1±1,80
44,3± 0,80
42,6± 0,51
40,1± 0,25
41.3±0,85
41,1± 0,05
41,6± 0,26
37,7± 1,30
41,3± 1,65
36,1± 0,55
43,3± 0,30
40,5± 0,1
41,3± 0,05
39.2± 0,64
40,8± 0,35
42,3±0,05
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Observa-se na tabela 12 que as massas contendo farinha de arroz e feijão no que diz
respeito ao paramento de luminosidade (L) variou de 40,0 a 50,2 em massas cruas e 47,8 a 50,8
nas massas cozidas, porém comparando-as com a massa controle nota-se diferença nesse
parâmetro 55,6 na massa crua e 55,3 na massa cozida, uma vez que é constituída 100% de
farinha de arroz esse valor certamente seria maior. A luminosidade define a claridade da cor,
em que 0 indica cor totalmente preta e o valor 100 totalmente branca.
Não houve significância na diferença observada nas massas avaliadas estatisticamente.
Logo, na variação nos teores de farinhas foi observado que os emulsificantes não
comprometeram a cor das massas. Porém, observou-se que as massas cozidas apresentaram um
aumento na luminosidade, e redução na cromaticidade em a, isto possivelmente pelo fato do
feijão sofrer um processo de fermentação durante a secagem aumentando o teor de aminoácidos
livres resultando em aumento de coloração (CODA et al, 2015). Bem como, há a fortificação
de massas com farinha de leguminosas há a diminuição na luminosidade da massa fresca,
provavelmente pelo maior teor de cinzas presentes nas leguminosas (PETITOT, et al, 2010).
Aravind et al. (2012) estudaram a incorporação de 10%, 20%, 30%, 40%, 50% e 60%
de farelo em massas alimentícias e observaram que para o parâmetro de cor L* as massas
apresentaram maiores valores de L* quanto maior foi o nível de substituição, resultando em
massas mais claras; esse aumento foi de 45,8 a 68,2.
A cromaticidade em a* nas massas cozidas reduziu seu valor em relação a massas cruas,
já que no cozimento ocorre a perda de pigmentos, tornando o produto menos avermelhado. A
variação foi de 2,3 a 12,0 conforme a tabela 12. Bastos et al. (2016) na elaboração de macarrão
fresco com farinha de amaranto e polpa de batata encontraram valores de 2,90 e 5,36, já Scarton
(2017) encontrou em massas sem glúten de farinha de batata doce valores entre 9,73 a 18,15
para a coloração avermelhada das massas.
A cromaticidade b* refere-se à tonalidade amarela. Essa tonalidade encontra-se presente
na amostra, em maior intensidade, quanto maior for o valor de b positivo, segundo a tabela 7 a
coloração em massas cozidas variou de 18,1 a 40,8. Nos estudos de Mariotti et al. (2011), foram
encontrados teores amarelados em espaguetes a base de arroz entre 11 a 27.
Giuberti et al (2015) avaliaram a cor de espaguete contendo diferentes níveis de farinha
de feijão modificado geneticamente e depararam-se com valores de 8 a 11,3. A diminuição do
grau amarelado após o cozimento das amostras de espaguete pode estar relacionada a
degradação térmica dos pigmentos e lixiviação.
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Chang e Flores (2004) fabricaram massas frescas utilizando farinha de trigo tenro e
semolina de trigo durum que apresentaram, respectivamente, 9,52 e 11,74 de cromaticidade.
Huang, Knight e Goad (2001) relataram que os produtos à base de farinha sem glúten são menos
aceitáveis devido à coloração mais pálida. Para a obtenção de massa alimentícia sem glúten
com coloração amarela brilhante, semelhante a massa de trigo alguns pesquisadores incluem
corantes em suas formulações.
A correlação de Pearson é um parâmetro que indica se duas variáveis estão linearmente
e ou não linearmente correlacionadas. Através da tabela 13, que fornece as correlações entre as
massas frescas, percebe-se que o aumento de volume das massas apresentou uma relação
positiva moderada com a perda de sólidos dos espaguetes e uma correlação fraca com a cor no
aspecto da luminosidade. Já os dados de Tempo ótimo de cozimento demostraram que há uma
correlação fracamente positiva no aspecto da dureza e perda de sólido do produto. Essa perda
de sólido da massa contribuiu para uma perda de peso fracamente correlacionada positiva e uma
correlação negativa na coloração avermelhada no produto.
No que diz respeito a coloração das pastas, a luminosidade correlacionou negativamente
com a cor amarelada do produto. Em contrapartida, percebe-se uma fraca correlação positiva
na relação de cromaticidade das cores amarelo e avermelhado das massas, o fato da correlação
de Pearson apresentar valores baixos não significa que não existe nenhuma relação entre as
variáveis, logo acredita-se que a variação das proporções de farinhas de arroz e feijão tiveram
pouca influência na correlação dos parâmetros analisados.
TABELA 13 - Correlação Linear (r) entre as massas alimentícias frescas produzidas e nível de significância de
95% correlação de acordo com análise de Pearson.

AV

TOC

AP

PS

D

L

a*

b*

AV

1,000NS

-0,050 NS

-0,139 NS

0,402*

-0,190 NS

0,298*

0,004 NS

-0,093 NS

TOC

-0,050 NS

1,000 NS

-0,085 NS

0,349*

0,326*

-0,126 NS

-0,103 NS

-0,096 NS

AP

-0,139 NS

-0,085 NS

1,00 NS

0,270*

0,180 NS

-0,277*

-0,115 NS

0,241 NS

PS

0,402*

0,349*

0,270*

1,000 NS

0,208 NS

-0,108 NS

-0,319*

-0,239 NS

D

-0,190 NS

0,326 NS

0,180 NS

0,208 NS

1,00 NS

0,110 NS

-0,181 NS

-0,039 NS

L

0,298*

-0,126 NS

-0,277*

-0,108 NS

0,110 NS

1,000 NS

-0,214 NS

-0,308*
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a*

0,004 NS

-0,103 NS

-0,115NS

-0,319*

-0,181 NS

-0,214 NS

1,000 NS

0,387*

b*

-0,093 NS

-0,096 NS

0,241NS

-0,239 NS

-0,039 NS

-0,309*

0,387 NS

1,000 NS

NS= Não significativo
*Significativo ao nível de Probabilidade p<(0,05).

5.2.1.9 Textura das massas alimentícias frescas cruas
As propriedades mecânicas da massa alimentícia tradicional são influenciadas por
muitos fatores relacionados aos índices geométricos do produto (forma, diâmetro) e à
compactação da estrutura que, por sua vez, está ligada a constituição química, condições de
extrusão e ao tamanho das partículas.
Observou-se que as massas alimentícias em relação ao parâmetro de dureza variaram
entre 0,748 N a 2,665 N, segundo a tabela 9 e 14. No estudo de Bouasla et al (2017), o macarrão
elaborado com farinha de arroz acrescido de diferentes leguminosas apresentaram teores de
dureza entre 0,21- 0,44 N. Já no estudo de Sinbakov et al. (2016) parecia que a alta quantidade
de proteína nas amostras de macarrão de feijão tipo fava formou uma rede de proteínas forte,
mas não elástica contribuindo para uma massa com alto teor de dureza

devido à rede

modificada de amido-proteína dessa amostra durante o processo de fermentação, por isso,
demonstraram estruturas mais porosas e ruptura de grânulos de amido devido a menor absorção
de água.
Ficco et al (2016) relataram em seus experimentos que a incorporação de trigo duro roxo
em massas frescas obtive uma dureza de 10,22 N para uma massa comercial de trigo duro e
0,751 N para uma massa comercial integral. As características texturais, principalmente,
adesividade e dureza da massa têm papéis essenciais para a aceitação final do produto pelos
consumidores.
Em relação à adesividade, na tabela 15 as massas alimentícias apresentaram aderências
próximas, apenas a massa M7 que apresentou uma maior adesividade (18,3 MJ). A adesividade
encontrada em massas que contêm leguminosa variam entre 2,48 a 11mJ (Bouasla et al, 2017).
Geralmente, uma alta aderência está relacionada tanto ao elevado teor de fibras presente quanto
a solubilidade dos compostos em água durante a hidratação da massa. No entanto, observou-se
que a resiliência a massa alimentícia praticamente não apresenta capacidade de deformação.
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Não foi realizado o parâmetro de textura das massas após o cozimento devido à ausência
da peça de sustentação da probe do texturômetro utilizado.

TABELA 14 - Parâmetros de textura das massas alimentícias sem glúten a base da farinha de arroz e
feijão

Massas

Dureza (N)

Adesividade
(mJ)

Resiliência

Rigidez (mJ)

M1

0,748

1,9

0,06

0,7

M2

0,853

1,6

0.06

1.6

M3

2,048

4,3

0,09

0,5

M4

2,319

1,5

0,10

0,4

M5

0,927

3,7

0,05

0,6

M6

0,966

3,4

0,06

0,7

M7

2,569

18,3

0,09

2,5

M8

1,667

9,6

0,04

0,6

M9

1,231

2,1

0,08

0,1

M10

1,574

7,1

0,08

1,4

M11

0,755

0,7

0,04

0,3

M12

1,681

1,4

0,10

0,5

M13

1,441

4,0

0,07

0,5

M14

2,665

5,7

0,09

0,9

M15

1,475

0,9

0,09

0,5

M16

1,673

0,9

0,09

0,5

M17

1,9094

4,2

0,09

0,5

M18

1,475

0,9

0,09

0,5

(C)
100%Farinha
de arroz

1,61

9,15

0,05

3,25

O diagrama de Pareto (figura 14) mostra que apenas a goma guar apresentou efeito linear
para o perfil de dureza das massas alimentícias.
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(2)GOMA(L)

4.400969

GOMA(Q)

-1.34229

LECITINA(Q)

1.212145

1Lby3L

-1.04968

(3)LECITINA(L)

1.022291

FARINHA(Q)
2Lby3L
(1)FARINHA(L)
1Lby2L

-.777866
-.682677
.4734656
-.379902

p=.05
Efeito padronizado (valor de t cal)

FIGURA 15 - Diagrama de pareto para o perfil de textura (Dureza) das massas alimentícias

A figura 15 expressa a representação gráfica da superfície de resposta e a curva de
contorno para o parâmetro de Dureza. À medida que a quantidade do espessante goma guar é
acrescentada (X2) aumenta a dureza da massa linearmente. Estatisticamente, esse parâmetro de
dureza apresentou uma relação significativa p <0,05, com a quantidade de goma guar gerando
um modelo matemático descrito na tabela 11. Bem como, o coeficiente de determinação (0,551)
explica cerca de 55 % da variação total da variável resposta em torno da média e 45% atribuise aos resíduos. Apesar desse coeficiente demostrar valor inferior a 0,70, não foi evidenciada
falta de ajuste, assim o modelo pode ser considerado preditivo, uma vez que o valor da falta de
ajuste foi de 0,118.
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(A)

81

(B)
FIGURA 16 - Superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para o parâmetro (Dureza) das massas cozidas.
Interação entre FA:FJ (X1) e goma guar (X2), interação entre goma guar (X2) e lecitina de soja (X3) quanto ao
parâmetro dureza.

5.3. Otimização multivariável

Finalmente, uma otimização múltipla foi realizada. Os parâmetros de aumento de peso,
textura, índice de solubilidade, índice de absorção da água e tempo ótimo de cozimento foram
aplicados no parâmetro desirability. Já que os valores descritos nas superfícies de respostas
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variaram pouco o que dificultaria a escolha da melhor massa gerando a necessidade de
incorporar uma técnica estatística adicional na análise desses dados. Ela consiste em uma
ferramenta utilizada para otimização das respostas de um planejamento fatorial, envolvendo a
transformação das variáveis dependentes estimadas pelos modelos estatísticos em valores
desejados entre 0 e 1 (HARRINGTON, 1965).
Desta forma, foram atribuídas as variáveis respostas valores mínimos, intermediários e
máximos para cada variável. O cálculo da formulação do macarrão tipo espaguete com maior
desejabilidade foi determinado por meio do programa Statistica versão 13.0. O diagrama de
desejabilidade (figura 10) mostra que o valor otimizado para quantidade de farinha a ser
adicionada, goma guar e lecitina de soja na massa alimentícia foi de 83,15 Fa, 16,85 fJ, 7,0 g
de goma guar e 0,45 g de lecitina.
Profiles for Predicted Values and Desirability
FARINHA

GOMA

LECITINA

Desirability

3.5000
0.

1.5000
1.

0.

.92000

IA

.92003

.54000
-1.000

0.

1.

.71663
0.

.85000
.67000
.35000

ISA

1.4000

-.2000

0.
.5

7.0000

1.

8.0000
7.0000
6.5000

TC

11.000

4.0000

.5

1.

200.00
180.00
170.00

AP

0.
180.00

2.5000
1.5500
1.0000

Dureza (N)

280.00

80.000
4.0000
.5
1.7913

0.

1.

-1.500

Desirability

.91653

-1.682

-.8232

1.6818 -1.682

1.6818 -1.682
.69439

1.6818
-.9447

FIGURA 17 - Função desirability global proposta por Derringer & Suich (1980) para elaboração de massas a
partir de farinha de arroz e feijão, goma guar e lecitina de soja, em função do índice de solubilidade, índice de
absorção, tempo de cozimento, aumento de peso
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Para massas alimentícias deseja-se que apresentem uma baixa perda de sólidos e índice
de solubilidade baixa, alta absorção de água, aumento de peso inferior a 200% e dureza
intermediária. Segundo Lai (2001), o macarrão com melhor qualidade tecnológica é aquele que
apresente menor tempo ótimo de cozimento, intermediário aumento de massa e menor perda de
sólidos em água.
A superfície de resposta figuras (A) e a curva de contorno (B) da figura 17 permitem a
visualização das condições de desejabilidade das massas envolvendo os ingredientes das
formulações. Nota-se que na relação de Desirability/relação goma guar e proporção de farinha
arroz e farinha de feijão, uma desejabilidade intermediária é alcançada em torno de 0,5 à medida
que a quantidade de goma e proporção de farinha de arroz e farinha de feijão aumenta.

(A)
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2,0
1,5

GOMA

1,0
0,5
> 0,4
< 0,3
< 0,1
< -0,1
< -0,3
< -0,5
< -0,7

0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,0

-1,0
-1,5

0,0
-0,5

1,0
0,5

2,0
1,5

2,0

1,5

1,5

1,0

1,0

0,5

> 0,4
< 0,4
< 0,2
<0
< -0,2
< -0,4
< -0,6
< -0,8

0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,0

-1,0
-1,5

0,0
-0,5

1,0
0,5

2,0
1,5

FARINHA

LECITINA

LECITINA

FARINHA
2,0

> 0,6
< 0,6
< 0,4
< 0,2
<0
< -0,2
< -0,4
< -0,6
< -0,8

0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,0

-1,0
-1,5

0,0
-0,5

1,0
0,5

2,0
1,5

GOMA

(B)

FIGURA 18- Superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a função desirability em função das
variáveis independentes.

5.4 Validação Experimental
A Tabela 16 descreve os resultados preditos e obtidos experimentalmente em ensaio de
validação das condições ótimas apontadas pela função Desirability proposta por Derringer &
Suich (1980). Para todas as variáveis de resposta estudadas, o resultado experimental
equiparou-se muito ao resultado predito pela função Desirability, apenas nas varáveis IAA e
ISA observou-se maior imprecisão, porém apresentaram dados razoavelmente homogêneos,
uma vez que foram inferiores a 25 %. Apesar da existência de desvio entre os resultados
experimentais e preditos, esses resultados demonstram grande aplicabilidade e validade em se
utilizar um planejamento experimental: a Metodologia de Superfície de Resposta e a função
Desirability para aprimorar a elaboração de uma massa alimentícia sem glúten com
características tecnológicas adequadas.
TABELA 15- Valores experimentais e preditos para variáveis dependentes determinadas pela
metodologia de superfície de resposta associada à função desirability

Variáveis
Dependentes

Valores
Experimental

Valores Preditos

CV %
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IAA
ISA
TOC
AP
DUREZA

0,77
0,51
7,50
169,6
1,66

0,92
0,71
7,88
180
1,79

12,55
22,93
4,87
4,17
5,38

5.5 Composição centesimal das massas alimentícias selecionadas
TABELA 16 - Composição Nutricional das massas controle e R0.

Massas

R0 (83,15/16,85/7,0/0,45)

Controle (100%) farinha de
arroz

Umidade %

36,6±0,02a

35,04±0,72b

Resíduo Mineral Fixo %

0,91± 0,02 a

1,31± 0,14 b

Proteínas %

9,95 ± 0,35a

9,6±0,6a

Lipídeos %

3,22±0,26a

2,61±0,21b

Aw

0,97±0,0a

0,98±0,0a

Acidez %

1,23±0,12a

1,54±0,25a

* Médias seguidas de mesma letra na horizontal não diferença significativamente entre si pelo teste de Tukey a
5% de probabilidade

O teor de umidade da massa controle e da massa selecionada (R0) apresentaram uma
variação entre 35,04 a 36,6%, sendo decorrente do processo de secagem, uma vez que massas
frescas devem atingir 35% de umidade. Estes valores foram menores em relação aos
encontrados na literatura por Burgos et al (2019) na produção de nhoque fresco que variou entre
57 a 60%.
Quanto aos teores de proteínas, a massa controle (C) não diferiu estatisticamente (p
≤0,05) da massa R0, apresentando menor teor de proteínas, o que pode ser atribuído à ausência
de feijão caupi na formulação desta massa. Os valores proteicos encontrados para as massas
selecionadas (9,6 e 9,95%) para massa controle e R0 respectivamente, encontram-se em acordo
com legislação vigente da ANVISA (2000), sendo este de 8 a 15%, e foram superiores aos
encontrados por Ferreira et al. (2016) em massas contendo sorgo, arroz, batata e ovos,
apresentando entre 7,86 a 8,85%. No estudo de Tazrart et al (2016), a adição de 50% de farinha
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de feijão em massas frescas aumentou o teor proteico de 13,6 a 20,9%; um aumento
significativo na massa.
No que se refere à proteína, observou-se que a combinação entre a farinha de feijão
caupi e a farinha de arroz branco polido resultou em massas alimentícias com teor superior ao
da farinha de arroz, o que mostra a importante contribuição da adição de farinha de feijão na
elaboração do produto.
A adição de ovos à formulação do macarrão é uma forma de melhorar a qualidade do
produto permitindo uma melhor elasticidade, diminuindo a quantidade de resíduo na água e
conferir coloração a massa. Os lipídeos são importantes para a maciez da massa. Em nosso
estudo, estatisticamente não houve diferença na quantidade de lipídeos presentes na massa,
visto que a quantidade de ovo adicionada foi a mesma 48g/100g.
No quesito acidez, as massas apresentaram teores de acordo com o recomendado pela
legislação (ANVISA, 2000): massas alimentícias secas e úmidas devem apresentar um teor
máximo de 5mL NaOH N/ /100g de acidez.
5.5.1 Composição Mineral das Massas Alimentícias
TABELA 17 - Composição mineral das massas frescas e obtida comercialmente

Massas

Ferro (mg)

Zinco

Fósforo

Magnésio

Controle (100%) farinha de

3,85

1,71

158,18

48,40

R0 (83,15/16,85/7,0/0,45)

4,66

1,96

340,00

64,80

Comercial (MU)

2,79

1,45

180,63

62,45

arroz

O resíduo mineral fixo apresentado na tabela 17 demostra que há uma diferença
significativa entre a massa controle e a massa R10 (p≤ 0,05). Mesmo a massa R0 apresentando
em sua constituição aproximadamente cerca de 16% de farinha de feijão, o teor de cinzas obtido
foi semelhante ao encontrado para a farinha de arroz.
Pode-se observar que a massa de farinha de arroz e farinha de feijão (R0) apresentou
teores de zinco e ferro superiores a massa controle. Tazrart et al (2016) encontraram nas massas
frescas elaboradas com 50% e 10% de farinha de feijão teores minerais de 1,71 mg e 0,9 mg/g
nos teores de zinco, 2,5 e 1,0 mg de ferro, respectivamente, bem como a massa comercial de
sêmola analisada apresentou 0,68mg/g de zinco.
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Em comparação com uma massa de espaguete seca de farinha de arroz e feijão
disponível no mercado a informação nutricional do produto aponta um teor de zinco de 1,45mg
e 2,79 mg de ferro, logo considerando que não sabemos as quantidades em termos de
proporções na formulação desse macarrão os valores encontrados são satisfatórios.
O teor de fósforo presente nas massas alimentícias elaboradas está disposto na Tabela
18. Através da sua análise, observa-se que a massa R0 supera em cerca de duas vezes o teor da
massa elaborada com 100% farinha de arroz. De acordo com o consumo dietético de referência
(DRI, 2005), as recomendações diárias do fósforo para adultos de ambos os sexos com idade
de 31 a 40 anos é de 700mg, já para as crianças de 4 a 8 anos esse teor diário é menor 500mg.
Assim a massa controle e a mista (R0) podem suprir essa necessidade, 22,5%, 48,5%
respectivamente para os adultos e 31,63% e 68% para as crianças, pois, esse mineral é
importante na formação dos ossos e no desenvolvimento cognitivo.
O mineral Magnésio, segundo Anderson et al (2005), é importante para a produção e
transferência de energia como também é essencial na síntese protética e na excitação dos
nervos. Esse resíduo variou de 48,40 a 68,60 mg/100 g nas massas controle e R0. Silva e Ascheri
(2016) estudaram o teor de nutrientes das massas sem glúten preparadas de arroz integral 60%
e farinha de milho 40% por extrusão termoplástica e encontraram um teor de magnésio de 77,5
mg/100g, valores similares ao presente estudo, portanto as massas alimentícias podem atender,
66,30% e 93,9% respectivamente, das recomendações diárias para crianças em idade escolar,
de 4 a 7 anos (73mg) (BRASIL, 2005).
A tabela 20 demostra os valores de coloração obtidos experimentalmente pelo
colorimetro para as massas alimentícias frescas a base de arroz e feijão, e 100% arroz antes e
após o cozimento.
TABELA 18 - Valores de Cor (sistema CIELab) para massas alimentícias frescas sem glúten selecionadas pela
metodologia de superfície de resposta e desirability.

Massas

Massa Crua

Massa Cozida

L

a*

b*

L

a*

b*

Controle (C)

55,6a

14,3 a

40,6 a

55,3 a

7,53 a

42,3 a

R0

47,2b

13,3 a

41,3 a

47,9 b

7,86 a

41,5 a

Médias com letras diferentes na mesma coluna diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade
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Estatisticamente, apenas o parâmetro de luminosidade apresentou diferença, bem como
a coloração das massas alimentícias em relação ao aspecto visual é bastante significativa como
demostra a figura 13.

Figura 13 - Massas alimentícias frescas
FONTE: AUTORIA PRÓPRIA

5.5 Análises Microbiológicas das Massas
TABELA 19 - Resultados dos testes microbiológicos para as massas alimentícias frescas e molho de tomate
caseiro.

Amostras
Controle

R0

Molho

COLIFORMES
TOTAIS
NMP/.ML-1**

< 3,0

< 3,0

< 3,0

--

COLIFORMES A
45ºC NMP/.ML-1

<3,0

<3,0

< 3,0

5x102

BACILLUS
CEREUS
UFC/G***

NQ

NQ

Não
realizado

5x103

Microorganismo

Legislação

SALMONELLA SP. Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
** NMP/.mL-1 = número mais provável por grama
***UFC/g= unidade formadora de colônia por grama
****NQ = Não quantificável
Controle (100%)farinha de arroz
R10 (Farinha de arroz, feijão, Goma, lecitina)
* Padrões Microbiológicos para Alimentos – RDC nº 12 de 2001 da ANVISA.
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Os coliformes são utilizados para identificar as condições higiênico sanitárias dos
produtos alimentícios, a fim de garantir um produto de qualidade e durabilidade da massa. A
incubação desses micróbios a 35°C representa os coliformes totais, isto é, micro-organismos
presentes no solo e de natureza não entérica, desse modo é um indicador de contaminação pósprocessamento e até mesmo limpeza ineficiente da matéria prima e do local de processamento.
Já, os coliformes a 45°C consistem em um indicador fecal constituído por uma alta população
de Escherichia Coli.
Observando a tabela 18, os resultados evidenciaram teores de coliformes
termotolerantes dentro dos limites permitidos pela legislação em vigor para todas as amostras
analisadas (BRASIL, 2001). Com isso, verifica-se que as matérias-primas utilizadas atendem à
legislação o que denota para segurança dessas farinhas enquanto ingredientes.
Embora a legislação vigente não estipule limites de tolerância para os coliformes totais,
torna-se importante a análise desses micro-organismos. Segundo Comelli et al. (2011), a
pesquisa desses micro-organismos não contemplados pela legislação provém informações
relevantes quanto à qualidade higiênico-sanitária da produção, conservação e armazenamento
dos produtos e matérias primas. Os valores encontrados para estes microrganismos foram < 3
NMP/g para todas as amostras. Desse modo, as massas alimentícias obedeceram aos padrões
de segurança exigidos.

FIGURA 19 - Coliformes termotolerantes em massas alimentícias frescas
Fonte: Autoria própria.

O Bacillus cereus é uma bactéria aeróbia facultativa, formadora de esporos, comumente
encontrada em solos, vegetais e em vários alimentos processados e crus (GOMES et al., 2004).
Não foi observado em nosso experimento formação de colônia no meio MYP, o que não
podemos descartar erros analíticos, ou seja, devido a validade do meio pode não ter ocorrido a
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reação adequada entre as diluições e o meio de cultura, ou temperatura de incubação e cultura
ineficiente.
No Brasil, são escassos os relatos sobre a incidência de Bacillus Cereus em alimentos,
e praticamente desconhecidos os dados desse micro-organismo envolvido em surtos de
toxinfecção alimentar (COMMELLI, 2011).

Figura 20 - Bacillus Cereus em massas alimentícias frescas
Fonte: Autoria Própria.

As bactérias do gênero Salmonella sp. podem estar presentes no solo e contaminar
matérias-primas como cereais e grãos, portanto, a pesquisa das mesmas é utilizada no controle
da qualidade microbiológica dos alimentos, verificando as condições sanitárias de diferentes
produtos.
A Resolução RDC n. 12/2001 da ANVISA estabelece que as massas alimentícias não
apresentem Salmonella em 25g do produto. A ausência deste micro-organismo nas amostras
analisadas sinaliza que as condições higiênicas–sanitárias em todo o processamento das massas
foram adequadas.
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Figura 21 - Análise de Salmonella em massas alimentícias frescas
Fonte: Autoria própria.

5.6 Análise Sensorial

Um total de 61 provadores (22 homens, 39 mulheres) participaram da análise sensorial.
Segundo informações obtidas no questionário de aceitação cerca de 31,6 % já consumiram
macarrão sem glúten e 68,4 % nunca consumiram.
Dentre as qualidades da massa destacaram-se o sabor da massa e o molho. Já as respostas
referentes ao que menos gostaram no produto estavam respostas como massa al dente, resíduo
arenoso, pontos pretos na massa, referindo-se as “olhaduras” do feijão caupi.
A aparência e a cor das massas frescas acompanhadas com molho de tomate diferiram
entre si (p<0,05). A menor média das notas, dentre todos os atributos avaliados, foi a atribuída
à cor da massa adicionada de farinha de arroz e feijão 6,6 ±, entre “gostei ligeiramente” e
“Gostei moderadamente”. Isto significa que a adição das farinhas mistas prejudicou a aparência
das massas, tendo a farinha de feijão proporcionado coloração escura ao produto, o que
promoveu certa rejeição por parte dos provadores. A maior média dentre todos os atributos
avaliados foi a atribuída à aparência da massa controle (100% de farinha de arroz) igual a7,6 ±,
entre “Gostei moderadamente” e “Gostei muito”.
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FIGURA 22 – Histograma de distribuição das notas atribuídas à impressão global das massas alimentícias pré
cozidas a base de arroz e feijão acompanhadas de molho de tomate.

No entanto, pode- se observar pela figura 19 que não foi observada diferença
significativa entre as médias das notas dadas pelos provadores para as amostras em relação aos
atributos sabor, textura e aroma (p<0,05). Os provadores atribuíram notas 7 “gostei
moderadamente para o parâmetro sabor, 6,2 e 6,8 para os aspectos textura e aroma codificados
como “gostei ligeiramente”.
Posteriormente, os provadores consumiram as massas alimentícias frescas sem o
acompanhamento do molho infere-se que os atributos de aparência diferiram entre si (p<0,05).
A menor média das notas, dentre todos os atributos avaliados, foi a atribuída à cor da massa
adicionada de farinha de arroz e feijão 6,4 ±, entre “gostei ligeiramente” A maior média dentre
todos os atributos avaliados foi a atribuída à aparência e cor da massa controle (100% de farinha
de arroz) igual a7,4 ±, entre “Gostei moderadamente” e “Gostei muito”.
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FIGURA 23 – Histograma de distribuição das notas atribuídas à aceitação das massas alimentícias pré cozidas a
base de arroz e feijão sem molho de tomate.

De modo geral, as massas avaliadas com molho e sem molho estiveram na região de
aceitação acima de 60%. Teixeira et al. (1987) afirmam que um produto alimentício apresenta
boa aceitabilidade em termos de propriedades sensoriais quando atingem um índice de no
mínimo 70%. Por isso, a avaliação sensorial realizada neste experimento demostrou que as
massas alimentícias foram satisfatórias.
Quanto à avaliação de intenção de compra, não houve diferença significativa entre as
amostras com molho e sem molho de tomate, cujas notas variaram entre 3,2 a 3,8 (“talvez
compraria/talvez não compraria” e “provavelmente compraria”) considerando os desvios das
médias. Através destes resultados pode-se inferir que a incorporação de farinha de feijão na
concentração de 16,35% foi praticamente imperceptível para os provadores, sem ter
apresentado diferença significativa com relação ao controle.

Tabela 20- Intenção de Compra de massas alimentícias frescas com e sem molho de tomate.

Amostra
R0
Controle

Intenção de Compra
Com molho
3,5 ± 1,01
3,8 ± 0,98

Sem Molho
3,2 ± 1,11
3,4 ± 1,11

*Escala de intenção de compra (1) Certamente não Compraria (2) Provavelmente não compraria (3) Talvez
compraria, talvez não compraria (4) Provavelmente compraria (5) Certamente compraria .

94

A análise sensorial demostrou um índice de aceitabilidade de 74,6% e 79,1% para massa
R0 e controle (com molho de tomate) e 69,5% e 74% para massa R0 e controle (sem molho de
tomate) com isso as massas elaboradas apresentaram bom potencial para consumo.

6 CONCLUSÃO
De acordo com os experimentos realizados e resultados observados, conclui-se que a
elaboração de massas alimentícias pré-cozidas à base de arroz e feijão apresentou resultados
satisfatórios nas características químicas, físicas, tecnológicas e sensoriais. Sob o ponto de vista
nutricional, a elaboração de massas com farinha de arroz polido associada à farinha de feijão
fradinho possibilitou a obtenção de massas com excelente qualidade nutricional, destacando-se
o elevado teor de proteína, alto conteúdo mineral, principalmente ferro, zinco, fósforo e
magnésio. A granulometria das matérias primas foi adequada, promovendo uniformidade na
massa.
Dentre as variáveis independentes estudadas, o emulsificante goma guar exerceu maior
efeito nas características tecnológicas e de qualidade da massa. O teste sensorial demostrou boa
aceitabilidade da massa otimizada (R0) independente da presença ou não do molho de tomate,
pois não houve diferença significativa em relação ao sabor com a massa controle (100%). Dessa
maneira, o espaguete de farinha de arroz e feijão apresenta um potencial nutritivo satisfatório e
pode ser comercializado tanto para indivíduos saudáveis quanto para pacientes portadores de
doença celíacas.
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APÊNDICE
APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) da pesquisa intitulada
“Massas alimentícias sem glúten formuladas à base de farinha de arroz e feijão”, sob a
responsabilidade da pesquisadora Grasiella Moura Nunes, mestranda pelo Programa de Pósgraduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, sob orientação da Prof. Dra. Patrícia Beltrão
Lessa Constant. Esta pesquisa tem como objetivo analisar a aceitação de massas alimentícias
sem glúten à base de farinha de arroz e feijão com adição dos espessantes lecitina de soja e
goma guar, ovo e extrato de cenoura. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assegura
seus direitos como participante, sendo elaborado em duas vias.
Esta pesquisa poderá ocasionar algum desconforto e riscos, desde a contaminação
bacteriológica, e alergia ao alimento, logo você não deve participar deste estudo se possuir
intolerância e/ou alergia aos ingredientes da formulação. Entretanto, em cumprimento a
resolução RDC n° 12 da agência Nacional de Vigilância Sanitária de 02 de janeiro de 2001, que
estabelece os padrões microbiológicos sanitários para alimentos foram aplicados todos os
cuidados de higiene necessários, a fim de evitar estes riscos e assegurar a preservação da
identidade e integridade. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos oriundos
desta pesquisa, o Sr.(a) tem assegurado o direito à indenização, porém isso, não é prerrogativa
conforme a resolução 466/12. Os benefícios que essa pesquisa apresenta é produzir um novo
produto no mercado com qualidade igual a massas alimentícias elaboradas com outros tipos de
farinhas, e a inserção de farinha de arroz e feijão para elaboração de novos produtos no mercado
Serão recrutados 60 provadores, por isso, caso concorde em participar, você receberá 3
diferentes amostras de massas alimentícias frescas cozidas em água e sal (10g) acompanhada
de molho de tomate serão utilizadas fichas com um teste afetivo com escala estruturada de 9
pontos utilizando variações em relação a amostra padrão (1- Desgostei muitíssimo/ 9- gostei
multíssimo). Você poderá expressar a sua opinião sobre o produto quanto à textura da massa,
sabor, cor, aroma e aspecto global (gostei/ Desgostei), como também avaliar e comentar quanto
à possibilidade de compra.
A participação nesse estudo não requer nenhum custo, nem recebimento de qualquer
vantagem financeira, portanto, você é livre para deixar de participar da pesquisa a qualquer
momento sem nenhum prejuízo ou coação. Os resultados da pesquisa ficarão arquivados com
o pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos. Decorrido este tempo, o
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pesquisador avaliará os documentos para a sua destinação final, de acordo com a legislação
vigente. De modo, que havendo publicação em nenhum momento você será identificado pelo
pesquisador. Após ler com atenção este documento e ser esclarecido sobre as informações, no
caso de aceitar fazer parte do estudo, assine em todas as folhas e ao final deste documento, que
também será assinado por mim, pesquisador, em todas as folhas. Qualquer dúvida a respeito da
pesquisa, você poderá entrar em contato com a pesquisadora Grasiella Moura Nunes pelo
telefone (79) 98804-8567 e ou pelo endereço Universidade Federal de Sergipe- Cidade Univ.
Prof. José Aloísio de Campos: Av. Marechal Rondon, s/n, Jd. Rosa Elze São Cristóvão/SE CEP
49100-000- Departamento de Tecnologia de Alimentos Tel: 3194-7508 e pela professora
orientadora Patrícia Beltrão Lessa Constant pelo telefone (79) 991913636 ou pelo endereço
Universidade Federal de Sergipe- Cidade Univ. Prof. José Aloísio de Campos: Av. Marechal
Rondon, s/n, Jd. Rosa Elze São Cristóvão/SE CEP 49100-000- Departamento de Tecnologia de
Alimentos. Poderá também entrar em contato com o Comitê de Ética na Pesquisa envolvendo
seres humanos (CEP/UFS): Hospital Universitário Campus da Saúde prof° João Cardoso
Nascimento JR. Rua Cláudio Batista S/N-Prédio Centro de Pesquisa Biomédicas- Bairro
Sanatório/ Aracaju-se Cep: 49060-100.Tel: (79)2105-1805.
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Declaro que concordo em participar da pesquisa e que me foi dada à oportunidade de ler e
esclarecer as minhas dúvidas.

São Cristóvão, ______ de _______________2020

__________________________________________
Assinatura do Participante

______________________________________
Assinatura do pesquisador 1

___________________________________________
Assinatura do Pesquisador 2
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APÊNDICE B – Ficha do teste de Aceitação das Massas Alimentícias.
TESTE DE ACEITAÇÃO
CAAE: 25644519.6.0000.5546

Nome: ________________________________________________
Data: ____/____/______
Você está recebendo 2 amostras de massas alimentícias sem glúten acompanhada de molho de
tomate. Avalie cada uma das amostras codificadas e use a escala abaixo para indicar o quanto
você gostou ou desgostou de cada uma
9- gostei muitíssimo
8- gostei muito
7- gostei moderadamente
6- gostei ligeiramente
5- nem gostei/nem desgostei
4- desgostei ligeiramente
3 -desgostei moderadamente
2 -desgostei muito
1 - desgostei muitíssimo
Amostra

Aparência

Cor

Sabor

Textura

Aroma

Considerando, a sua impressão global, por favor, avalie qual a intenção de compra para as
amostras atribuindo notas de 1 a 5 conforme a escala abaixo:

(5) Certamente compraria

Amostra

Valor

(4) Provavelmente compraria
(3) Talvez compraria, talvez não compraria
(2) Provavelmente não compraria
(1) Certamente não Compraria

Comentários:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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APÊNDICE C – Ficha do teste de Aceitação das Massas Alimentícias.
TESTE DE ACEITAÇÃO
CAAE: 25644519.6.0000.5546

Nome: ________________________________________________
Data: ____/____/______
Você está recebendo 2 amostras de massas alimentícias sem glúten. Avalie cada uma das
amostras codificadas e use a escala abaixo para indicar o quanto você gostou ou desgostou de
cada uma
9- gostei muitíssimo
8- gostei muito
7- gostei moderadamente
6- gostei ligeiramente
5- nem gostei/nem desgostei
4- desgostei ligeiramente
3 -desgostei moderadamente
2 -desgostei muito
1 - desgostei muitíssimo
Amostra

Aparência

Cor

Sabor

Textura

Aroma

Considerando, a sua impressão global, por favor, avalie qual a intenção de compra para as
amostras atribuindo notas de 1 a 5 conforme a escala abaixo:

(5) Certamente compraria

Amostra

Valor

(4) Provavelmente compraria
(3) Talvez compraria, talvez não compraria
(2) Provavelmente não compraria
(1) Certamente não Compraria

Comentários:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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ANEXOS
ANEXO I- Parecer do comitê de ética em pesquisa (CEP)
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ANEXO II – PERFIL DE TEXTURA PARA AS MASSAS ALIMENTÍCIAS SEM
GLÚTEN A BASE DE FARINHA DE ARROZ E FEIJÃO

Figura 24 - Perfil de textura massa fresca 01 (M1)

FIGURA 25 - Perfil de textura massa fresca 02 (M2)
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FIGURA 26 - Perfil de textura massa 03 (M3)

FIGURA 27 - Perfil de textura 04 (M4)

FIGURA 28 - Perfil de textura massa 05 (M5)
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FIGURA 29 - Perfil de textura massa 06 (M6)

FIGURA 30 - Perfil de textura massa 07 (M7)

FIGURA 31 - Perfil de textura massa 08 (M8)
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FIGURA 32 - Perfil de textura massa 09 (M09)

FIGURA 33 - Perfil de textura massa 10 (M10)

FIGURA 34 - Perfil de textura massa 11 (M11)
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FIGURA 35 - Perfil de textura massa 12 (M12).

FIGURA 36 - Perfil de textura massa 13 (M13)

FIGURA 37 - Perfil de textura Massa 14 (M14)
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FIGURA 38 - Perfil de textura massa 15 (M15)

FIGURA 39 - Perfil de textura Massa 16 (M16)

FIGURA 40 - Perfil de textura massa 17(M17)
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Figura 41 - Perfil de textura Massa 18 (M18)

FIGURA 42- Perfil de textura controle (C)

FIGURA 43- Perfil de textura massa otimizada (R0)

