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RESUMO

No ano de 2015, o Brasil apresentou uma produção de massas alimentícias algo em torno de 1,2 milhões de toneladas (t), com este volume o 
Brasil configurou-se entre os três maiores produtores de macarrão do mundo, ficando atrás somente da Itália e dos Estados Unidos 
respectivamente, tal quantitativo pode revelar a apreciação da população por este produto, justificando o alto consumo, apresentando um valor 
de 6,0 kg/habitante/ano. Os altos índices de aceitabilidade das massas alimentícias podem estar relacionados à sua versatilidade, baixo custo e 
por apresentar-se como um alimento fácil e de rápido preparo. Apesar de a massa apresentar carências em alguns nutrientes, o produto colabora 
com a alimentação, pois possui um alto valor de carboidrato enquadrando-se no grupo de alimentos energéticos, auxiliando a compor a base da 
pirâmide alimentar, porém um determinado grupo da população não pode consumir este produto, pois apresenta uma patologia que impede o 
consumo de alimento elaborados a partir de alguns cereais como cevada, malte, aveia, centeio e trigo, sendo este último o maior responsável 
pelos agravos a saúde. A doença celíaca e caracterizada como uma desordem do intestino delgado, estimulada pela permanente sensibilidade do 
sistema imune em indivíduos geneticamente predispostos contra os peptídeos do glúten. Portanto existe uma necessidade crescente de produzir 
produtos que não contenham em sua formulação tais cereais. Mediante ao exposto, este trabalho teve como objetivo a elaboração de massa 
alimentícia sem glúten com diferentes percentuais de concentração de farinha de arroz e farinha de casca e polpa de pupunha. Os frutos foram 
adquiridos no mercado local, assim como as outras matérias-primas necessárias para a elaboração do produto, em seguida, foram avaliados os 
parâmetros como pH, acidez e composição centesimal da massa alimentícia desenvolvidas, sendo utilizadas as metodologias preconizados pelos 
IAL e AOAC. Após a realização das análises encontrou-se os seguintes resultados do produto de melhor consistência e liga: pH (6,17 ± 0,03); Acidez 
(3,78 ± 0,27); Umidade (39,78 ± 0,34); Cinzas (1,13 ± 0,76); Proteínas (8,32 ± 0,48); Lipídeos (3,34 ± 0,03); Carboidratos (43,36 ± 0,00); Calorias 
(236,78 ± 0,00). Tais quantitativos encontrados, tratam-se de resultados parciais, os valores evidenciados até o momento não apresenta 
discrepância em relação a outros trabalhos que objetivaram o estudo de farinhas sem glúten tendo a farinha de arroz como um dos substitutos da 
farinha de trigo. A massa alimentícia isenta de glúten produzido neste estudo, proporciona para os portadores de doença celíaca da cidade de 
Manaus um produto de excelente qualidade nutricional e de fácil elaboração, possuindo identidade da região amazônica.
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