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Introdução 

Farinhas refinadas de cereais apresentam baixo teor 

de fibras e, após cozimento, rápida retrogradação e 

sinérese. O gergelim e o amido resistente (AR) 

podem contribuir para aumentar o teor em fibras e 

diminuir a retrogradação de pastas de farinhas 

amiláceas. Este trabalho tem como objetivo 

produzir, por autoclavagem, farinhas pré-

gelatinizadas (FPG) de milho com adição de 

gergelim integral (G) e amido resistente (AR), e 

avaliá-las quanto à composição química e 

características tecnológicas das pastas.  

 

Resultados e Discussão 

Misturas de grits de milho, G e AR (Tabela 1) 

foram cozidas em autoclave (120ºC, 1 atm., 20 min), 

com proporção fixa farinha (1):água (3), em latas 

hermeticamente fechadas. Secas em estufa com 

circulação de ar a 60ºC, trituradas até obtenção da 

FPG. Foi usado um delineamento linear (2
2
) com 

ponto central (Tabela 1) para ser analisado por 

metodologia de superfície de resposta (p<0,10). Foi 

feita análise de umidade, proteínas e cinzas
1
, 

lipídeos
2
, fibra alimentar solúvel e insolúvel

3
, textura 

da pasta após 2h e 24h de cozimento e viscosidade 

da pasta no Rapid Visco Analyser
4
. Os resultados 

estão apresentados na Tabela 2. A umidade, fibra 

insolúvel, fibra solúvel, textura após 2h, viscosidade 

a frio, queda de viscosidade, tendência a 

retrogradação não apresentaram significância, tendo 

valores médios de 8,56 ± 0,50 %; 10,03 ± 0,79 %; 

2,88 ± 0,99 %; 70,30 ± 16,51g.f; 17,05 ± 2,54 (cP); 

16,52 ± 7,09 (cP); 267,52 ± 42,96 (cP), 

respectivamente. Na Tabela 2 estão os resultados 

das variáveis dependentes significativas, mostrando 

que o G e o AR contribuíram diminuir a textura da 

pasta de amido após 24h de resfriamento e as 

viscosidades a quente e a frio, indicando que 

diminuir a retrogradação e a sinérese do amido à 

partir das condições estudadas neste trabalho. 

 
 

Tabela 1. Delineamento estatístico linear para 
obtenção da farinha pré-gelatinizada de milho, 
gergelim e amido resistente  

Ensaio Gergelim 
X1 

Amido resistente 
X2 

Gergelim 
x1 (%) 

Amido resistente 
x2(%) 

1 -1 -1 1,5 5 
2 1 -1 4,5 5 
3  -1 1 1,5 10 
4 1 1 4,5 10 
5 0 0 3 7,5 
6 0 0 3 7,5 
7 0 0 3 7,5 

X1, X2= valores codificados; x1, x2= valores reais 

Tabela 2. Resultados significativos de lipídeos, 
textura 24h, viscosidade a quente (VQ), viscosidade 
mínima a quente (VMQ), viscosidade final (VF) 

Variável 
dependente 

Modelo matemático  
 

p-valor 

% Lipídeos 
Y=3,15 +0,53x1 -0,23x2 

+0,25x1x2  
0,015 

Textura 24h Y= 93,76 -33,56x1x2  
0,042 

VQ Y= 115,05 -13,25x2  
0,08 

VMQ Y= 98,52 -6,42x1 -9,42x2  
0,004 

VF Y= 366,05 -45,16x1  
0,078 

 

Conclusões 

Este trabalho mostrou que as variações de G e 

AR, nos limites estudados, podem resultar em FPG 

com diferentes propriedades tecnológicas, 

contribuindo para o desenvolvimento de novos 

produtos. 
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