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RESUMO

Doença celíaca é a intolerância permanente ao glúten que ocorre em pessoas com predisposição genética. Ao entrar em contato com a- mucosa 
do intestino delgado de um celíaco, o glúten desencadeia um processo inflamatório, prejudicando a absorção de nutrientes. Essa má absorção é a 
principal causa das complicações da doença. Os portadores desta doença não podem ingerir alimentos que contenham glúten (proteína presente 
no trigo, aveia, cevada e centeio) durante toda sua vida. O presente trabalho teve por objetivo desenvolver um produto de confeitaria, livre de 
glúten e com características sensoriais que satisfaçam a todos os tipos de consumidores e para os que precisam de uma dieta livre de glúten. Foi 
elaborado brownies de chocolate com farinha de arroz, a partir da receita de um brownie tradicional, substituindo a farinha de trigo pela farinha 
de arroz. A preparação foi submetida à análise sensorial com público geral não celíacos. Sessenta provadores não treinados com idade entre 18 a 
40 anos, receberam uma ficha para realização do teste sensorial, onde avaliaram os atributos textura, sabor global, sabor de chocolate, doçura, 
umidade, impressão global, por meio da escala hedônica estruturada de 9 pontos, onde 1 corresponde a desgostei muitíssimo e 9 corresponde a 
gostei muitíssimo. Os provadores também foram perguntados quanto a intenção de compra do produto. Os dados obtidos foram avaliados por 
meio de estatística descritiva, utilizando média e desvio padrão. A avaliação global do brownie sem glúten teve média de 7,91±0,96, o que 
corresponde a “gostei muito” e “gostei moderadamente”. A impressão global avalia a preparação como um todo, considerando todos os demais 
atributos avaliados. A utilização da farinha de arroz em bolos, não afeta a sua textura e apresenta boa qualidade sensorial e nutricional. Para a 
fabricação de bolos, o glúten não tem tanta importância, quanto na fabricação de pães, pois o amido contido na farinha de arroz é gelatinizado e, 
desta forma, consegue-se assegurar a textura do produto, que é um dos atributos mais marcantes nos brownies, cuja média das notas dos 
provadores foi de 8,00±0,97, o que corresponde a “gostei muito”, indicando boa aceitabilidade da amostra segundo esse atributo. O sabor global 
obteve média de 7,73±1,19, o que corresponde a “gostei muito” e “gostei moderadamente; o sabor de chocolate, teve média de 7,88±, o que 
corresponde a “gostei muito” e “gostei moderadamente e a doçura obteve média de 7,85±1,17, o que corresponde a “gostei muito” e “gostei 
moderadamente. A característica principal de um brownie está relacionado a umidade da massa, onde a mesma deverá ser bem úmida, e foi no 
atributo umidade que se observou a maior média da nota dos provadores, que foi de 8,18±0,99, o que corresponde a “gostei muito” a “gostei 
muitíssimo”, indicando boa aceitabilidade da amostra segundo esse atributo. Quanto à possibilidade de compra do produto, a maioria dos 
provadores (82%) foram positivos com relação a essa atitude. Os atributos avaliados apresentaram elevado índice de aceitabilidade e, quanto a 
intenção de compra do produto, a maioria dos provadores foram positivos com relação a essa atitude, o que coloca esse produto como uma 
alternativa segura e viável de consumo para portadores de doença celíaca, bem como para o público em geral.
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