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RESUMO

A doença celíaca é uma doença do intestino delgado potencializada por uma fração das prolaminas. Essas proteínas são encontradas em alguns 
cereais como na aveia, as aveninas; na cevada, as hordeínas; no centeio, as secalinas e no trigo, as gliadinas. Estas são proteínas importantes para 
formação e desenvolvimento de uma matriz viscoelástica formada, no trigo, pelas gluteninas e gliadinas, e responsável por toda estrutura dos 
produtos de panificação. Neste contexto, a hipersensibilidade alimentar tem sido objeto frequente de estudos tecnológicos em busca de produtos 
panificáveis sem glúten de boa qualidade, física, química e microbiológica, e aceitação. O presente trabalho visa contribuir com esta temática 
desenvolvendo formulações alternativas para pães tipo francês e italiano, adicionados do hidrocolóide goma xantana e da fibra solúvel psyllium 
como coadjuvantes de tecnologia. Os testes preliminares indicaram a composição ideal do mix para o pão tipo francês constituído por 90% de 
amido de milho, responsável pela estrutura do pão e retenção de gases, 10% de farinha de trigo sarraceno, 1% de sal, 3% de mel, 2% de óleo de 
coco e 2% de fermento biológico. Para o pão tipo italiano, o mix foi constituído por 45% de farinha de arroz integral, 12% de farinha de arroz 
branca, 6% de farinha de trigo sarraceno, 21% de fécula de batata, 6% de amido de milho, 9% de polvilho doce, 1% de sal, 5% de açúcar 
demerara, 8% de azeite de oliva, 5% de linhaça e 2% de fermento biológico. Assim, foi realizado um planejamento fatorial 22 com três repetições 
no ponto central, totalizando sete ensaios. As variáveis independentes testadas para formular os pães isentos de glúten foram: goma xantana, 
adicionada nas concentrações de 0% a 4% no pão tipo francês e 0 a 2% no pão tipo italiano, e psyllium, adicionado nas concentrações de 0% a 2% 
no pão tipo francês e 0 a 6% no pão tipo italiano. Esses valores foram adotados a fim de verificar se tais condições iriam influenciar ou não as 
características organolépticas do produto final. As respostas ou variáveis dependentes (cor da crosta e miolo, quebra, simetria, características da 
crosta, estrutura das células do miolo, textura do miolo, aroma e sabor) de cada um dos experimentos foram monitoradas ao final da cocção. O 
melhor resultado mostrou pães com miolo compacto e elástico, com alvéolos sem uniformidade e uma rede estruturada, nos níveis de goma 
xantana 2% e psyllium 1% para o pão tipo francês, e de goma xantana 1% e psyllium 3%, para o pão tipo italiano. Nas etapas subsequentes, 
análises microbiológicas, para detecção de Bacillus cereus, coliformes, bolores e leveduras, e centesimal, com determinação dos teores de 
umidade, acidez, pH, proteínas, lipídios, cinzas e carboidratos, serão realizadas. A partir da comparação das características organolépticas entre os 
pães controle, obtidos com farinha de trigo, e os pães isentos de glúten conclui-se que o pão desenvolvido pode ser consumido como forma 
alternativa, visto que o mesmo possui características sensoriais muito semelhantes ao pão disponível para compra.
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