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RESUMO
Com o intuito de proporcionar praticidade ao consumidor celíaco aliado aos benefícios de uma alimentação saudável, o
seguinte trabalho teve como objetivo elaborar três formulações de massa de pastel isento de glúten, constituídas por
formulação base, contendo uma combinação de farinha de arroz e amido de milho, ovos, sal,  margarina e água. A
variação entre as formulações foram feitas através de hidrocoloides ou emulsificante, sendo que utilizou-se para F1
goma xantana, F2 a liga neutra e, F3 o CMC. As amostras foram analisadas sensorialmente avaliando-se os atributos
odor, aparência, textura, sabor e forma global, bem como a intenção de compra. Na análise sensorial observou-se que
não houve diferenças entre os atributos testados ao nível de 5% de significância. Além disso, obteve-se valores de índice
de aceitabilidade superior a 71%, comprovando que as formulações foram bem aceitas. Já em relação ao índice de
compra, pode-se consideram que a formulação preferida pelos julgadores foi a F3, por adquirir a maior porcentagem
(70%) de intenção de compra positiva.

PALAVRAS-CHAVE: Doença celíaca; Pastel sem glúten; Preferência sensorial.

1 INTRODUÇÃO

A doença celíaca (DC) é conceituada pela intolerância permanente ao glúten (SILVA et al.,
2006). É uma doença autoimune desencadeada pela ingestão de cereais que contêm glúten por
indivíduos geneticamente predisposto a doença. Além do consumo do glúten e da suscetibilidade
genética, é também necessária a presença de fatores imunológicos e ambientais para que a doença
se expresse (ARAÚJO, 2010). As manifestações clínicas da DC podem ser classificadas em: a)
digestivas: má absorção, refluxo gastroesofágico, esofagite, gastrite, diarréia, vômitos; b) cutâneas:
eritema,  urticária,  angioedema;  c)  respiratórias:  renite,  asma;  d)  gerais:  irritabilidade,  anemia,
distúrbios do sono, fadiga, letargia, intolerância temporária à lactose (SILVA et al., 2006; BARBOZA,
2009).

O glúten é formado por frações de gliadina e glutenina, que ao ser hidratado liga-se com o
outros  componentes  e  entre  si,  através  de  diferentes  tipos  de  ligações  químicas.  O  glúten  é
responsável pela estrutura das massas alimentícias por ser uma substância elástica, aderente e
insolúvel em água. O trigo é o único cereal que tem quantidades dessas proteínas suficientes para
formar o glúten (85% da fração proteica). Porém essas proteínas podem ainda estar presentes em
outros cereais como centeio,  cevada e aveia, nas formas de secalina, e comprovando-se que a
gliadina e a secalina são tóxicas em pacientes celíacos (ARAÚJO, 2008).

Na elaboração de alimentos sem gluten, é comum utilizar farinha de milho, amido de milho, de
arroz, farinha de mandioca, fubá, fécula de batata, polvilho doce e polvilho azedo como substituintes
da farinha de trigo (KOTZE, 2006). 

Para o desenvolvimento de novos produtos que não contenham glúten, a farinha de arroz vem
se destacando. O Brasil está entre os dez maiores produtores de farinha de arroz no mundo, sendo
o maior produtor da América do Sul (CONAB, 2010). Algumas propriedades impares do arroz como
a capacidade de carrear flavoors (sabor), o aroma e sabor suaves e sua hipoalergenicidade o faz
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desejável para ser utilizado em alimento como ingrediente. Nesse sentido, a farinha de arroz tem
sido amplamente utilizada em diversos produtos tais como bolos bolachas e pães (CARVALHO;
BASSINELLO, 2006).

A farinha de arroz é um alimento energético de fácil digestão, rico em carboidrato (78%), em
proteínas (7%) e pobre em gordura (0,4 a 0,8%). As proteínas do arroz se caracterizam pelo teor em
aminoácidos essenciais e variados. O teor em lisina é bastante reduzido (4,95%), situando entre o
trigo (3,1%) e a soja (7,8%). A farinha de arroz é fina e sedosa; contém entre (6 e 7%) de proteína
mas não forma glúten (SILVA et al., 2011).

A  substituição  do  glúten  em produtos  de panificação  é  um grande desafio,  pois  ele  é  o
responsável pela extensão e elasticidade da massa, retendo o ar e dando volume aos produtos.
Desta forma, para o tratamento dos celíacos, os cientistas de alimentos buscam ingredientes que
possam substituir o glúten, de maneira que não haja prejuízo à qualidade dos alimentos e à saúde
dos consumidores (ARAÚJO, 2008).

Os hidrocolides são utilizados para a obtenção de formulações que imitem as propriedades
viscolelasticas do glúten e que resultem em melhorar a estrutura, palatabilidade, aceitabilidade e que
aumentem a vida de prateleira do produto. Os hidrocoloides mais utilizados são a goma xantana e
carboximetilcelulose (CMC) (LARIZADOU et al., 2007).

A goma xantana é um polissacarídeo de interesse industrial, principalmente para as industrias
de  alimentos,  farmacêuticas  e  de  petróleo.  O  interesse  deve-se  às  suas  propriedades  físico-
químicas, que superam todas as dos outros polissacarídeos disponíveis no mercado. Dentre estas
propriedades destacam-se a sua elevada viscosidade em baixas concentrações,  bem como sua
estabilidade em ampla faixa de temperatura e de pH (GARCIA-OCHOA et al.,2000).

As moléculas  de carboximetilcelulose CMC são compridas e rígidas,  com carga negativa
devido aos grupos carboxílicos presentes em sua estrutura. A repulsão eletrostática faz com que as
moléculas em solução apresentem uma forma estendida, da mesma forma, as moléculas adjacentes
se repelem entre si, o que torna as soluções altamente viscosas e estáveis (FENNEMA, 2010).

A oferta de alimentos isentos de glúten é muito limitada, sendo difícil de encontrar esse tipo
de produto, com qualidade sensorial similar aos produtos convencional (SILVA, et al., 2010). Apesar
de  várias  pesquisas  envolvendo  o  desenvolvimento  de  alimentos  sem glúten  a  alimentação  do
celíaco não é uma tarefa fácil, não só pela dificuldade de adaptação aos tais produtos, bem como
pelo custo superior destes produtos. Todos esses fatores dificultam a adesão da dieta isenta de
glúten pelos portadores da doença celíaca (ECKERT et al., 2006).

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi a elaboração e avaliação sensorial de massa de
pastel isenta de glúten, visando maior variedade de alimentos para pessoas portadoras de doença
celíaca.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Os ingredientes utilizados na formulação do pastel sem glúten foram farinha de arroz, amido
de milho, ovos, manteiga, sal, água e dependendo da formulação, alternando os hidrocoloides goma
xantana, CMC e emulsificante liga neutra. Todos os ingredientes foram adquiridos no comércio local
e transportados até o laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade Estadual de Mato
Grosso do Sul (UEMS), onde foram elaboradas as formulações.

Para a elaboração de massa de pastel, todas as formulações apresentavam a mesma base,
contendo uma combinação de farinha de arroz e amido de milho, ovos, sal, margarina e água. A
variação entre as formulações foram feitas através de hidrocoloides ou emulsificante, sendo que a
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primeira formulação (F1) fez-se o uso de goma xantana; a segunda formulação (F2) emulsificante
liga neutra; e, a terceira formulação (F3) CMC. 

Para  o  processo  de  elaboração  das  três  formulações,  utilizaram-se  as  seguintes  etapas:
pesagem  dos  ingredientes,  mistura  dos  ingredientes  secos,  adição  dos  ingredientes  úmidos,
homogeneização, assamento, cilindragem e cocção. 

Fez-se  a  pesagem  das  farinhas  e  demais  ingredientes  nas  proporções  contidas  nas
formulações apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1: Formulação para obtenção de massa de pastel isenta de glúten

Formulação de massa de pastel isenta de glúten

Ingredientes F1 (%) F2 (%) F3 (%)

Farinha de arroz 35 35 35

Amido 35 35 35

Ovos 19 19 19

Manteiga 8 8 8

Água 1,8 1,8 1,8

Sal 1,2 1,2 1,2

Goma Xantana 1,2 - -

Liga Neutra - 1,2 -

CMC - - 1,2

(F1) formulação com goma xantana; (F2) formulação com liga neutra; (F3) formulação com CMC

Para o desenvolvimento da massa, primeiramente adicionou-se os ingredientes secos em um
recipiente adequado e misturou-os. Logo após, adicionou-se os ingredientes úmidos e foi sovada até
deixa-la homogênea e lisa. Após obter a textura desejada, abriu-se a massa com auxílio de cilindro
elétrico até atingir uma espessura aproximada de 0,2 cm.

Para o desenvolvimento da massa, primeiramente adicionou-se os ingredientes secos em um
recipiente adequado e misturou-os. Logo após, adicionou-se os ingredientes úmidos e foi sovada até
deixa-la homogênea e lisa. Após obter a textura desejada, abriu-se a massa com auxílio de cilindro
elétrico até atingir uma espessura aproximada de 0,2 cm.

Para  a  reparação  das  amostras  para  análise  sensorial,  não  foram  elaborados  pasteis
recheados, pois o sabor do recheio interfere diretamente nas notas dos atributos a serem avaliados.
Desta forma as massas obtidas foram cortada em pedaços de 2 cm2 e submetidas a fritura em óleo
de soja.

A avaliação sensorial  foi  realizada no Laboratório  de Tecnologia de Alimentos da UEMS.
Participaram da pesquisa 30 provadores, não treinados, sendo eles estudantes e funcionários da
instituição, de ambos os sexos, com idade entre 18 a 40 anos. Era desconhecido se os provadores
tinham contato ou não com produtos sem glúten.

O teste foi realizado com indivíduos não celíacos devido à gravidade da doença e da chance
de  contaminação  acidental  do  produto,  pois  os  equipamentos  utilizados  para  o  preparo  das
formulações são utilizados para a produção de outros produtos a base de farinha de trigo. 

O  teste  de  aceitação  foi  aplicado  comparando  as  três  amostras  de  pastel  sem  glúten,
identificados por três dígitos aleatórios.

As amostras  foram fritas em óleo  de soja  e servidas em copos de plásticos codificados,
juntamente com um copo de água e uma ficha de avaliação como mostra a Figura 1. O aplicador
informava ao candidato que estava recebendo uma amostra codificada de massa de pastel isenta de
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glúten.  Pedia-se  que  o  julgador  provasse  a  amostra  codificada  e  avaliasse  quanto  ao  odor,
aparência, textura, sabor e forma global da amostra, utilizando as escalas apropriadas dispostas na
ficha. Os atributos foram avaliados utilizando escala hedônica estruturada de 9 pontos ancorados
nos extremos 9 “gostei muitíssimo” e 1 “desgostei muitíssimo”. Na mesma ficha também foi realizado
o teste de intenção de compra, sendo considerada escala de 5 pontos (5 = certamente compraria; 4
= provavelmente compraria; 3 = talvez comprasse/ talvez não comprasse; 2 = provavelmente não
compraria e 1 = certamente não compraria), de acordo com metodologia citada por Stone et al.,
(1993).

Figura 1: Ficha utilizada no teste de aceitação e intenção de compra.
Fonte: próprio autor

Os  resultados  das  análises  realizadas  foram  avaliados  estatisticamente  pela  análise  de
variância (ANOVA) e as médias obtidas foram comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05) através do
programa MS Excel 2013. Cálculou-se o Indice de Aceitabilidade (IA), sendo o calculo realizado
segundo a fórmula: IA (%) = A x 100/B (A = nota média obtida para o produto; B = nota máxima dada
ao produto).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A elaboração  das  formulações  partiu  de  receita  padrão  de  massa  de  pastel,  constituída
principalmente  de  farinha  de  trigo,  sal,  gordura  vegetal  e  água.  A  partir  do  padrão,  foi  feita  a
substituição da farinha de trigo por mistura de farinha de arroz e amido de milho, alternando o uso de
hidrocoloide.  Ainda  pesquisando  algumas  receitas  para  celíacos,  constatou-se  a  utilização  de
emulsificantes  como  um  substituinte  de  hidrocoloides.  Com  isso,  a  fim  de  testar  sua  eficácia,
elaborou-se uma formulação substituindo o hidrocoloide pela liga neutra (F2).

A farinha de arroz foi escolhida, visando a elaboração de uma massa de pastel frita mais
saudável,  já que,  de acordo com Pusebon (2012),  alguns experimentos mostram que alimentos
produzidos com a farinha de arroz absorvem 64% menos óleo vegetal durante as frituras.  Em testes
informais, constatou-se sabor residual indesejado atribuído a farinha de arroz, quando utilizado em
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maiores proporções. Assim, a mesma proporção (1:1) de amido de milho e farinha de arroz foi
utilizada para minimizar este problema.

Partindo dos testes preliminares, desenvolveu-se três formulações, constituídas de mesma
base (35% de farinha de arroz, 35% de amido de milho, 19% de ovos, 8,0% de margarina, 1,2% de
sal e 1,8% de agua), variando apenas na utilização dos aditivos responsáveis pela melhoria das
características da massa sem glúten (1,2% de goma xantana, CMC ou liga neutra).

Devido à coloração esbranquiçada obtida na massa, característica dos constituintes utilizados
na  formulação,  buscou-se  a  adição  de  ingrediente  que  atribuísse  a  massa  uma  coloração
semelhante ao produto padrão disponível no mercado (amarelado). Assim, fez-se a adição de ovos,
pois conforme Araújo (2013), eles funcionam como agente ligante e aumentam o teor proteico da
preparação,  substituindo  algumas  características  proporcionadas  pelo  glúten,  tais  como
espessamento e coesão da massa após a cocção. A clara auxilia na viscosidade e leveza da massa,
além do alto  teor  de proteína e a gema serve como agente  corante,  aromatizante  e de sabor.
Quando  submetida  ao  aquecimento,  a  gema  de  ovo  desenvolve  um  aroma  agradável  e
característico,  devido  aos  compostos  aromáticos  providos  da  oxidação  lipídica  e  da  reação  de
Maillard, por isso é muito utilizada em produtos alimentares, especialmente de pastelaria.

Na Figura 2 pode-se observar as frequências das notas atribuídas pelos julgadores para cada
atributo avaliado no teste de aceitação das três formulações de massas de pastel sem glúten.
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Figura 2: Distribuição dos julgadores pelos valores hedônicos obtidos na avaliação dos atributos odor,
aparência, textura, sabor e forma global das massas de pastel sem glúten utilizando goma xantana (F1), liga

neutra (F2) e CMC (F3)
Fonte: Dados da pesquisa
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Verificou-se (Figura 2) que, as notas para os atributos odor, aparência, textura, sabor e forma
global se concentraram 7,0 (gostei moderadamente), 8,0 (gostei muito) e 9 (gostei muitíssimo), para
as três formulações desenvolvidas.  

Tabela 2: Valores médios dos atributos sensoriais odor, aparência, textura, sabor e forma global, e o
teste de Tukey (p<0,05) das massas de pastéis isentas de glúten, obtidas a partir das três 
formulações 

Atributos F1 F2 F3
Odor 7,60a 7,50a 7,40a

Aparência 7,63a 7,83a 7,93a

Textura 6.43a 7.27a 6,90a

Sabor 6,53a 6,80a 6,50a

Forma global 6,97a 7,23a 7,10a

Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa pelo teste de tukey (p˂0,05)
Fonte: Dados da pesquisa

Pode-se observar na Tabela 2 que,  as notas médias dos atributos variaram de 6 (gostei
pouco)  a  7  (gostei  moderadamente)  as  três  formulações  desenvolvidas.  Quanto  à  aparência,
resultados semelhantes foram obtidos por Lacerda e colaboradores (2009) que elaboraram biscoitos
sem glúten com adição de farinha de mandioca e farelo de arroz desengordurado e verificaram uma
pontuação (escala hedônica de 9 pontos) de 6,0 e 7,0 (gostei pouco e gostei moderadamente). 

O sabor e o odor das formulações não obtiveram diferenças significativas, pois continham as
mesmas proporções de ingredientes bases. Torbica, Hadnadev et al., (2010) elaboraram um pão
sem glúten a partir de uma mistura de farinha de arroz e de trigo sarraceno, onde a análise sensorial
destes pães mostrou que a variação de proporção das farinhas interferiu significamente na avaliação
dos produtos. Já neste estudo, fazendo apenas a alteração de hidrocoloide ou com a utilização de
emulsificante nas formulações testadas, percebeu-se que estes não interferem significativamente o
resultado final do produto. 

Conforme resultados de Demirkesen et al., (2010), verificou-se que a utilização em conjunto
de hidrocoloides e emulsificante, em uma única formulação, aumentou os valores médios do atributo
textura. Porém, neste estudo, fazendo o uso somente de emulsificante na formulação, percebeu-se
que não houve alteração da textura. 

Ao avaliar o índice de aceitabilidade de cada atributo das amostras, pode-se observar na
Figura 3 que os atributos odor e aparência obtiveram as maiores índices de aceitabilidade para as
três  formulações,  sendo  o  maior  índice  de  88%  para  aparência  de  F3.  O  menor  índice  de
aceitabilidade foi obtido para textura de F1, sendo o valor de 71%. Segundo Dutcosky (2007), para
que um produto seja aceito quanto suas características sensoriais, é necessário que seu índice de
aceitabilidade  seja,  no  mínimo,  de  70%.  Desta  forma,  neste  estudo,  a  avaliação  sensorial
demonstrou que as formulações desenvolvidas apresentaram coeficientes conforme o recomendado
pelo autor, atingindo valores superiores a 70% para todos os atributos.
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Figura 3: Histograma de índice de aceitabilidade dos atributos das amostras de massas de pastel sem
glúten utilizando goma xantana (F1), liga neutra (F2) e CMC (F3)

Fonte: Dados de pesquisa

Ao avaliar a intenção de compra dos julgadores (Figura 4), verificou-se que apenas 3,33%
certamente não compraria a amostra contendo CMC (F3), enquanto que ao analisar o item talvez
comprasse/talvez não comprasse 30% dos julgadores ficaram na duvida na intenção de compra das
formulações F2 e F3, e 20% para F1.

Pode-se observar que as maiores porcentagens encontradas para as três amostras, foram os
itens certamente compraria e provavelmente compraria. Desta forma, ao somar estes dois pontos
para cada amostra,  verificou-se que 70% dos julgadores avaliaram positivamente a intenção de
compra para a amostra F3, 63,34% e 46,67% dos julgadores pra F2 e F1, respectivamente. Escouto
(2004) avaliou pães sem glúten e obteve intenção de compra superior a 80%, porem nos seus
estudos, os julgadores eram portadores de doença celíaca, o que pode ter levado às melhores
respostas,  uma  vez  que  esta  população  já  está  habituada  com  os  ingredientes  utilizados  nas
formulações. Desta forma, devido os julgadores não ser portadores de doença celíaca, a amostra F3
obteve um valor satisfatório.
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Figura 4: Histograma de intenção de compra das amostras de massas de pastel sem glúten utilizando
goma xantana (F1), liga neutra (F2) e CMC (F3)

Fonte: Dados de pesquisa

Desta forma, mesmo não apresentando diferença significativa entre as medias dos atributos 
das formulações testadas, através dos dados da intenção de compra pode-se consideram que a 
formulação preferida pelos julgadores foi a F3, com 70% de intenção de compra.

4 CONCLUSÃO

Podemos  considerar  que,  através  das  formulações  propostas,  alcançou-se  o  objetivo  de
elaboração de uma massa de pastel isenta de glúten visando como alternativa para indivíduos com
restrições alimentares deste constituinte. 

Também verificou-se que as formulações não apresentaram diferença significativa entre os
atributos  testados  ao  nível  de  5% de  significância,  comprovando  a  eficácia  da  substituição  de
hidrocoloides por emulsificantes.

Além disso,  pode-se dizer  que seria  viável  do ponto  de vista  econômico e  tecnológico a
produção de massa de pastel isenta de glúten para o consumo de pacientes celíacos, visto que no
estudo, mesmo sendo aplicados testes para não celíacos, todas as amostras obtiveram índices de
aceitabilidade  superior  a  71%.  Já  em relação  ao  índice  de  compra,  pode-se  considerar  que  a
formulação preferida pelos julgadores foi a F3, por adquirir a maior porcentagem (70%) de intenção
de compra.
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