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AVALIACÃO QUn~ICA, NUTRICIONAL. BIOLOGICA E REOLOGICA , 
DAS FARINHAS DE TRIGO SARRACENO (Fagopyrum esculentumJ 

COM E SEM PROLAMINA E VIABILIDADE DE SEU EMPREGO 
NA ALIMENTACÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE 

DOENCA CELIACA ., 

AUTORA: MARCIA DE LOURDES PEREIRA DE FRANCISCHI 

ORIENTADORA: Prof~ Dr~ JOCELEM MASTRODI SALGADO 

Resumo 

Foram estudadas as caracteristicas quimicas, 

nutricionais, biológicas e tecnológicas das farinhas de 

trigo sarraceno e de trigo sarraceno sem prolamina, em 

comparação com o trigo comum para sua utilização por 

pacientes cellacos. 

O tratamento empregado foi a extração da 

fração prolamina da farinha de trigo sarraceno por solvente 

utilizando-se etanol a 707.. 

A composição qulmica para as amostras de 

farinha de trigo sarraceno foi de 9,77. para protelna, 0,787. 

para gordura, 3,07. para cinzas, 0,627. para fibras e 75,87. 

para carboidratos. As amostras de farinha de trigo 

sarraceno sem prolamina apresentaram valores de 8,47. para 

protelna, 0,837. para gordura, 3,17. para cinzas, 0,617. para 

fibras e 76,667. para carboidratos. A composição qulmica 

para as amostras de trigo comum apresentaram os teores de 

147. para protelna, 0,917. para gordura, 2,47. para cinzas, 

0,647. para fibras e 71,157. para carboidratos. 



Xl.v. 

A composição em aminoácidos apresent.ou como 

primeiro limitante para a farinha de trigo sarraceno a 

metionina + cistina (escore 61,96%) e como segundo 

aminoácido limitante a treonina (escore 73,25%). O perfil 

de aminoácidos para a farinha de trigo sarraceno sem 

prolamina apresentou a met.iOflina + cistina como primeiro 

aminoácido limitante (escore 59,87%) e o segundo aminoácido 

limitante a lisina (escor-e 72,75%). Par"a a farinha de tr-igo 

comum o primeiro aminoácido limitante foi a lisina (escore 

26,72%) e a treonina (escore 55,9%). Os minerais 

encontrados em maiores proporções na farinha de trigo 

sarraceno, em relação à farinha de trigo comum foram: 

magnésio 0,09%, cobre 8,1 (ppm) e ferro 67 (ppm). 

Quanto à presença de fatores antinutricionais 

(hemaglutinina e tanino) os resultados mostr-aram que a 

farinha de trigo sarraceno não contém atividade 

hemaglutinante e, quanto ao tanino, erlcontrou-se um teor de 

0,00090%, considerado desprezível. 

A qualidade da proteína das farinhas de trigo 

sarraceno e de trigo sar-raceno sem pr-olamina foi melhorada 

através de complementações com farinha de peixe e castanha 

do Pará e farinha de milho opaco-2 e peixe. 

A eletroforese dos extratos etanólicos do 

trigo sarraceno e do trigo comum realizada em géis SDS-12% 

em acrilamida revelou que a fração proteica solúvel em 

etanol a 70% do tr-igo sarraceno di fere da respectiva fração 

do trigo comum quantitativa e qualitativamente. 

As propriedades reol6gicas das farinhas de 

trigo sarraceno sem prolamina, de trigo sarraceno e de trigo 

comum avaliadas no farinógrafo e amilógrafo mostraram que a 

farinha de trigo sarraceno não contém glúten. 



o teste 

revelou que a farinha de 

da i«runofluorescência 

trigo sarraceno não 

xv. 

indir"eta 

apresenta 

toxidez para o paciente celiaco, não havendo formação de 

anticorpos anti-proteinas desse gr-ão para o período testado 

de 30 dias. 

Dos resultados obtidos foram apresentadas as 

seguintes conclusc5es: o valor de 56,57. de extração para 

obtenção da far-inha de trigo sar-raceno é considerado bom; a 

farinha de trigo sarraceno apresenta a metionina + cistina 

como primeiro aminoácido limitante seguido da treonina como 

segundo aminoácido limitante; a farinha de trigo sarraceno 

apresenta maior teor do aminoácido lisina do que a farinha 

de trigo comum; a farinha de trigo sarraceno supera a 

farinha de trigo comum para os minerais ferro, cobre e 

magnésio, a farinha de trigo sarraceno não apresenta 

atividade hemaglutinante, o teor de tanino é desprezível, a 

proteina da farinha de trigo sarraceno responde 

positivamente à complementaçi'-ío com proteina de peixe e de 

castanha do Pará; as farinhas de trigo sarraceno sem 

prolamina complementadas ou não apresentaram 

resultados para a digestibilidade em comparação 

melhores 

ao trigo 

sarraceno nor-mal ; par-a o parâmetro ganho em peso não houve 

um tr-atamento que superasse os demais; a eletroforese revela 

que a fração solúvel em etanol 

difere amplamente da referida 

a 707. 

fração 

do 

do 

testes reol6gicos indicam que a farinha de 

trigo 

trigo 

sarraceno 

comum; os 

trigo sarraceno 

não contém glúten; o teste imunol6gico demonstra que o trigo 

sarraceno não apresenta 

cell acos. 

prolaminas t6xicas aos pacientes 



XVI. 

CHEMICAL/ NUTRITIONAL/ BIOLOGICAL AND REOLOGICAL 
EVALUATION OF BUCKWHEAT (Fagopyrum esculentum) WITH 

AND WITHOUT PROLAMINE AND VIABILITY OF USE IN CELIAC 
PEOPLE NOURISHMENT 

SUf'íMARY 

flUTHOR : MARCIA DE LOUHOES PEREIRA DE FRANCISCHI 

ADVISER : Prof~ Dr~ JOCELEM MASlRODI SALGADO 

Chemical, nutritional, biological and technological 

characteristics of buckwheat with or without prolamine in 

comparison to regular wheat for celiac paticnts use were 

researched. 

lhe trcatment consisted on the extraction Df a prolamine 

fraction of buckwheat flour by 

701.. 

solvent using ethanol at 

lhe chemical composition for the buckwheat samples was 9.7% 

for protein, 0.78% for fat, 3.01. for ashes, 0.62% for 

fibers~ and 75.8% for carbohydrates. lhe samples of 

buckwheat flour without prolamine presented values such as 

8.41. for protein, 0.831. for fat, 3.1% for ashes, 0.61% for 

fibers, and 76.66% for carbohydrates. lhe chemical 

composition contents for the regular wheat samples were 14% 

for protein, 0.91% for fat, 2.4% for ashes, 0.64% for 

fibers, and 71.15% for carbohydrates. 

lhe composition for aminoacids presented the methionine + 

cystine (61.96% score) as the first limiting aminoacid for 

the buckwheat flour and treonine (73.25% score) as the 

second limiting aminoacid. lhe aminoacid profile for the 
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buckwheat flour without prolamine presented methionine + 

cystine as the first limiting aminoacid (59.87% score) and 

lysine as the second limiting aminoacid (72.75% score). For 

the regular wheat flour lysine (26.72% score) was the first 

limiting aminoacid and treonine was the second (55.9% 

score) • 

The mineraIs found 1.n the buckwheat flour in a 

proportion in comparison to the regular wheat 

magneslum, 8.1 (ppm) copper, and 67 (ppm) iron. 

were 

higher 

0.09% 

Concer'ning the presence 

(hemaglutinine and tanin) 

Df 

the 

antinutritional 

results showed 

factors 

that the 

buckwheat flour does not present hemaglutinating activity 

and as to tanin a 0.00090% content was found and considered 

negligible. 

Complementations with fish and Brazilian nut flours and also 

opaque-2 maize and fish were carried out in order to improve 

the protein quality of both buckweat flour and buckwheat 

without prolamine. 

The electrophoresis of buckwheat and regular wheat ethanolic 

extracts accomplished in 5D5-12% gel in acrylamid revealed 

that the buckwheat protein fraction that is soluble in 

ethanol at 70% is different from the respective regular 

wheat fraction concerning both quantity and quality. 

The reological properties of buckwheat 

prolamine, of buckwheat and Df regular 

the farinograph and amylograph showed 

flour does not contain gluten. 

wheat 

that 

flour without 

evaluated in 

the buckwheat 
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The indirect imunofluorescence test revealed that the 

buckwheat flour does not present toxity for the celiac 

patient and no anti-protein antibodies Df the grain 15 

present during the 30 days period tests. 

The results obtained led to the following conclusions: the 

56.6% extraction value to obtain buckwheat flour is 

considered good; the buckwheat flour presents methionine + 

cystine as the first limiting aminoacid followed by the 

treonine as the second limiting aminoacid; the buckwheat 

flour is superior to the regular wheat flour for such 

mineraIs as iron, copper and magnesium; the buckwheat does 

not present an hemagIutinating activity and the tanin 

content is negIigible; the buckwheat flour protein responds 

positively to the compIementation with fish and Brazilian 

nut proteins; complemented or not complemented buckwheat 

flour without prolamine presented better results regarding 

to digestibility in comparison to the normal buckwheat, 

concerning the gain Df weight parameter no treatment was 

surpassed; the electrophoresis reveals that the buckwheat 

fraction that is soluble in ethanol at 70% is very different 

from the regular wheat fraction; reological tests indicate 

that the buckwheat flour does not contain gluten; the 

immunological test shows that the buckwheat does not present 

toxic prolamines to celiac patients. 



1. 

1. INTRODUÇÃU 

A doença celiaca, também conhecida como 

enteropatia sensivel ao glúten, espru-celiaco ou espru n~o 

tropical, é uma doença caracterizada por danos à mucosa do 

intestino delgado e m~':l absorção; o que compromete a 

uti I izaç~o de vários nutr-ientes pelo or-ganismo (COLE & 

KAGNOFF, 1985). 

~ uma enfermidade de caráter genético que é 

ativada, em ind.i vi duos susceptiveis, pela ingestão do 

glúten de trigo e proteinas similares (prolaminas) de 

outr-os cereais como a aveia y centeio, cevada. Mais 

precisamente, é a fra,;:ão g 1 iadina contida no glúten a 

responsável por disturbios no metabolismo das células 

epiteliais do intestino delgado produzindo uma alteração 

funcional global das mesmas através de mecanismos ainda não 

esclarecidos (CERVETTO, 1983). 

Os sintomas clássicos da doença incluem: 

pouco crescimento, perda de peso, má nutrição, diarréia, 

esteatorréia~ podendo ainda o individuo manifestar uma 

série de outros sintomas e sinais, tais como distúrbios de 
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Como a doença é desencadeada pelo glúten o 

tratamento dietético é fundamental li de certa forma 

problemático, pois requer a exclusão da dieta, de alimentos 

a base de cereais que são habituais na alimentação do 

brasileiro e de custo relativamente baixo tais como: pão, 

macarrão, biscoitos entre outros. Além disso, a exclusão 

do glúten da dieta pode se tornar difícil devido à sua 

inclusão como aditivo, em uma grande variedade de alimentos 

processados (BALDO & WRIGLEY, 1984). 

Tendo em vista essa dificuldade em manter 

uma dieta livre de glúten e que os pacientes celiacos 

apresentam-se desnutridos em diferentes graus ···de 

severidade, a presente pesquisa volta-se então, para buscar 

novos alimentos adequados e viáveis aos pacientes celiacos, 

utilizando como principal matéria-prima o trigo sarraceno, 

também denominado de mourisco ou preto. 

O trigo sarraceno, botanicamente não é um 

cereal, e, portanto, não se espera que contenha prolaminas 

tóxicas (CAMPBELL, 1987). 

Além disso, sua principal proteína é uma 

globulina, e, análises químicas indicam que sua composição 

em aminoácidos é nutricionalmente superior à dos cer-eais 

(contém alto teor em lisina), segundo POMERANZ & ROBBINS 

(1972) e TAIRA (1974). 
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De acordo com TAIRA (1974) o trigo sarraceno 

pode ser moldo e sua farinha uti.lizada para a confecç~o de 

macarrão, panquecas e sopas. 

Os principais estados produtores de trigo 

sarraceno no Brasil são, por ordem de produção: O Rio 

Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato 

Grosso do Su I . o produto é utilizado na fabricação de 

farinha para panificação, alimentação animal, fonte de 

néctar para a produção de mel e como fornecedor de massa 

verde para adubação do solo (AGROPECUÁRIA, 1979). 

Diante do exposto e tendo em vista a 

disponibilidade do trigo sarraceno no Brasil, aliado ao seu 

valor nutricional e possível auséncia de toxidez para 

celiacos; a necessidade de exclusão total e definitiva do 

glúten da dieta de celíacos, é que se propos a desenvolver 

esta pesquisa, tendo por objetivos: avaliar as propriedades 

nutricionais, biológicas e tecnológicas da farinha de trigo 

sarraceno com e sem a fração prolamina; comparar através de 

eletroforese a fração proteica solúvel em etanol a 70% 

(pr·olamina) do trigo sarraceno com a do trigo comum; 

avaliar a utilização da farinha de trigo sarraceno sob o 

ponto de vista clinico (imunológico). 



4. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Trigo Sarraceno 

2.1.1. Introdução 

O trigo sarraceno, também denominado trigo 

mouro isca, mouro, ou preto tido como espontâneo na 

Mandchúria y nas margens do Rio Amur, espalhando-se para a 

Ásia Central, lndia e ao Japão (PACE, 1964). 

A sua denominação está ligada à sua origem 

na Europa~ sabendo-se que os árabes (mouros) o introduziram 

na Península e na França? durante as invasões através do 

Estreito de Gibraltar, no século VIII (PACE, 1964). 

Não se sabe exatamente como o trigo 

sarraceno foi introduzido no Brasil, mas, provavelmente, 

ele tenha sido trazido inicialmente, pelos imigrantes 

poloneses, russos, alemães e outros (PACE, 1964) • As 

primeiras culturas foram estabelecidas no Rio Grande do 

Sul, em cujas terras se aclimatou favoravelmente (ALMEIDA, 

1978) • 
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Nos dias atuais, o sarraceno vem sendo 

cultivado no Paraná, Santa Catarina e Mato Gr-osso do Sul, 

radicando-se particularmente nas àreas de cultivo do trigo 

bran co ou comum (ALME I DA, 1978). 

o sarraceno é planta dotada de {]rande 

y-usticidade, muito resistente ao ataque de pragas e 

nwléstias das lavouras~ e que se adapta facilmente aos 

solos menos férteis. Por outr-o aspecto, apresenta baixo 

custo de produçz:fo, podendo ainda oferecer excelente 

cultivado. produtividade por hectar-e quando racionalmente 

Empregado na alimentação humana como farinha panificável, é 

largamente utilizado sob a forma de ração animal (ALMEIDA, 

1978} . 

No Brasil, o sarraceno ainda não encontrou 

um rumo definido como cultura de prática permanente, seja 

para consumo interno, seja com objetivo de exportação, 

permanecendo a exploração agricola do produto apenas 

voltada para o consumo a ni vel de propriedade rural 

(alimentação do gado), ou realizando reduzidas exportações 

para a Europa e Jap~o (ALMEIDA, 1978). 

Entretanto, dentro da problemática que tem 

caracterizado os esforços para chegar-se a auto suficiência 

no abastecimento de trigo, é bastante possível encontrar na 

expansão das culturas de sarraceno, uma opção no sentido de 

atenuar os efeitos das importações daquele produto sobre a 

balança comercial. Isto porque o sarraceno, além de ser 
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capaz de contribuir para a redução do déficit 

de trigo nacional, como sucedâneo daquele, se 

na produção 

incluido na 

composição da farinha panificãvel y ainda se presta como 

produto francamente exportãvel sob a forma de grãos 

(ALMEIDA, 1978). 

2.1.2. Caracteristicas Agron6micas 

o trigo sarraceno (Fagapyrum esculentum, 

Moench) é uma planta herbácea da familia das poligonáceas e 

não possui qualquer afinidade com a das gramineas" 

imj:lropriamente denominada "tr'igo" , com o qual 

analogia apresenta, quer pela coloração, quer 

conformação do grão (noz triangular) (PACE, 1964). 

embora 

nenhuma 

pela 

A observação do trigo sarraceno como um 

cereal é devido a similaridade das caracteristicas do seu 

grão com a dos cereais tJpicos, a predominância do teor 

amiláceo e a destinação alimentar dada aos grãos, 

tipificam-no cereal, independentememte de sua classificação 

botânica. A err6nea denominação "trigo", ocorre certamente 

pela qualidade panificável da farinha sarracena~ o que tem 

levado a muitos erros (PACE, 1964). 
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2.1.3. Variedades 

o trigo sarraceno é uma planta dicotiledónea 

da família das poligonáceas. Possui folhas largas e flores 

de tonalidade branca. Apresenta sementes de forma 

triangular, de cor marrom escura, com capa externa fibrosa 

e miolo farináceo, contendo cerca de 80;' do peso do grão. 

Devido a composição química e utilização de seus grãos, 

semelhante à dos cereais, o trigo sarraceno é, 

também como um cereal (ALMEIDA, 1978). 

considerado 

No Brasil, cultiva-se principalmente a 

variedade denominada japonesa 

Existem, outras variedades como 

de cor 

a prateada. 

pardo-escura. 

de sementes 

menores que a anterior, de casca lustrosa e cor 

prat.eada. Outra variedade cultivada no pais é 

comum, result.ado do cruzament.o das duas já 

Atua lmen te, 

denominada 

uma nova variedade, 

botan, está sendo 

(ALMEIDA, 1978). 

2.1.4. Solo e Clima 

de origem 

introduzida 

cinzent.o-

a chamada 

citadas. 

japonesa, 

no Paraná 

O sarraceno é uma planta rústica e pouco 

exigent.e, encontrando condiçt5es satisfatÓrias de 

É desenvolvimento quando o clima decorre úmido e fresco. 

contudo, sensível às geadas, suportando porém as secas. 
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Desenvolve-se de modo compensador em ter-renos pobres, de 

solos ácidos, mas desde que sejam de boa permeabilidade e 

providos de humus. Suas raizes fasciculadas absorvem com 

facilidade os nutrientes. A 

cultivo do sarraceno var-ia em 

temper-a tura 

torno de 

ideal 

20 a 

para o 

25 

requerendo até o começo da floração tempo seco e, dur-ante a 

floração, tempo nublado e umidade regular (ALMEIDA, 1978). 

o ciclo vegetativo do sarraceno é de cerca 

de 80 a 95 dias e a época de plantio varia de outubro a 

fevereiro, sendo possivel fazer-se duas plantaç~es durante 

o ano, no mesmo local. A lavoura semeada no começo de 

outubro é colhida em fins de dezembro, e a que é plantada 

em fevereiro pode ser colhida em abril (ALMEIDA, 1978). 

2.1.5. Adubaçã'o 

o sarraceno muitas vezes rende 

satisfatoriamente em terrenos poucos adubados. 

para obter-se melhor germinação das sementes, 

Entretanto. 

a cultura 

dessa poligonácea exige um bom preparo da terra, pois suas 

raizes, normalmente superficiais, se reduzem ainda mais em 

condições desfavoráveis de solos não adubados, diminuindo a 

resistência das plantas. o uso de fertilizantes minerais é 

prática recomendável, com emprego de produtos fosforados, 

baixo nivel de nitrogênio e pequeno teor de potássio. Os 

adubos podem variar em torno de 50 a 150 quilos por hectare 
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A acidez do terreno deve ser controlada apenas quando p pH 

estiver acima de 5,0. Nas terras com pH inferior a esse 

nível, recomenda-se empregar cerca de 1.200 a 1.600 quilos 

de calcário por hectare antes da semeadura (ALMEIDA, 1978). 

2.1.6. Plantio 

A quantidade de sementes a ser empregada 

varia segundo as condiçôes do terreno. De modo geral, 

recomenda-se semear 40 a 50 quilos de sementes por hectare, 

quando se trata de semeadura mecânica e de 60 a 70 quilos, 

quando esta se fizer a lanço. o plantio a máquina se faz 

com espaçamento de 18 a 20 cm entre as linhas (ALMEIDA~ 

1978) • 

2.1.7. Colheita 

Esta deve ser iniciada quando 75 a 80% dos 

grãos estiverem maduros, decorridos 85 a 95 dias da 

semeadura. A colheita do sarraceno pode ser feita manual 

ou mecanicamente, com o emprego de colheitadeiras 

automotrizes. Após a colheita, é sempre necessário 

proceder a secagem dos grãos até 24 horas depois dessa 

operação, o que pode ser feito em secadores automáticos, a 

uma temperatura abaixo de 90°C. A umidade deve ser 

reduzida até 13 a 14% (ALMEIDA, 1978). 
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2.1.8. Rendimento 

Segundo ALMEIDA (1978) , base de 

produtividade do trigo sarraceno está em torno de 1.200 a 

1.700 quilos por hectare, podendo atingir até 2.000 quilos 

por hectare conforme a variedade e tipo de solo empregados. 

Porém, DARIO & DARIO (1990) plantando trigo 

sarraceno na ESALQ/Piracicaba, S.P. , alcançaram uma 

pr-odução de 1.000 quilos por hectare, semeando no peri odo 

de março a julho, com um bom desenvolvimento da cultura e 

sem problemas fitossanitários. 

2.1.9. Pragas e Doenças 

O sarraceno praticamente desconhece o ataque 

de pragas ou doenças que o afetem causando danos mais 

sérios. Os tratos culturais nesse sentido exigem apenas a 

utilização de formicidas para combater possiveis ataques da 

formiga cortadeira, que pode prejudicá-lo entre os 

primeiros 40 dias do ciclo vegetativo (ALMEIDA, 1978). 
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2.1.10. Produção 

Áreas Produtoras - Brasil 

Acredita-se que no Brasil o trigo sarraceno 

tenha sido introduzido há cerca de meio século pelos 

imigrantes alemães, poloneses e russos, estabelecendo-se as 

primeiras culturas no Estado do Rio Grande do Sul, tefldo 

por objetivo principal alimentação do gado e como 

processo de atração das abelhas, nas áreas rurais onde se 

pratica a apicultura. Poster iormente., as culturas se 

radicaram na r-egião,'de Lagoa Vermelha, que é até hoje a 

maior área de produção do sarraceno naquele estado e mesmo 

no pais (ALMEIDA, 1978). 

Entretanto, o sarraceno é ainda praticamente 

desconhecido como produto agrlcola, capaz de competir com 

outros cereais em poder nutritivo, bem como por sua 

rusticidade e elevado rendimento econÓmico, se comparado 

com outras culturas tradicionais (ALMEIDA, 1978). 

Posteriormente~ outras áreas de cultivo no 

extremo-sul do pais foram se incorporando à produção do 

sarraceno, resultando hoje o cultivo racional do produto em 

Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, havendo 

possibilidade de se estabelecerem culturas rentáveis também 

ao sul de São Paulo (vale do Paraiba) e Minas Gerais 

(Triângulo Mineiro) (ALMEIDA, 1978). 
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No Paraná, as informações disponiveis dão 

conta de que, por volta de 1928 a 1930, quando se 

estabeleceram os primeiros imigrantes eslavos, ao sul do 

Estado, a produção obtida girava em torno de 4.500 

toneladas anuais, não havendo noticias sobre a área então 

cultivada, bem como quanto ao rendimento obtido. A partir 

de 1959, a produção passou a oscilar entre 2.000 a 5.000 

toneladas" chegando a toneladas/ano em 1975 

( ALME I DA , 1978). 

A expansão do sarraceno a partir de 1962 se 

deve à fixação, por parte do Governo Federal, de normas 

facultando a adição de sucedâneos ir farinha de trigo 

destinada à panificação. em até 4% de farinha de sarraceno, 

e ainda ao estabelecimento de preço minimo para o produto. 

Assim, o estabelecimento daquelas normas propiciou uma 

abertura maior de mercado para 

pela estabilidade de preços, 

o sarraceno que, ajudado 

recebeu a incorporação de 

novas áreas de plantio, notadamente, nas regiões de Ponta 

Grossa, Guarapuava, Palmeira, Porto Amazonas, Castro e 

Pirai do Su I. Um outro fato, representado pela instalação 

de uma indóstria exclusivamente para moagem de sarraceno 

naquela região do Estado, veio a contribuir grandemente na 

época para a expansão das culturas existentes (ALMEIDA, 

1978) • 

Entretanto, as disposições de origem legal 

que vinham beneficiando a produção do sarraceno vieram a 



sofrer solução de continuidade, passando-se a substituir o 

adicional à farinha para panificação, por outros produtos 

como o fubA de milho e raspa de mandioca, sob a alegação de 

não existirem instalaç5es suficientes para moagem de 

sarraceno em quantidade capaz de atender à demanda de 

farinha panificável (ALMEIDA, 1978). 

Tecnicamente, entretanto, possível 

adicionar até 20% de sarraceno à farinha mista, com o 

objetivo de obter-se pão de melhor qualidade, com economia 

nas importaç~es do trigo, segundo estudos procedidos pelo 

antigo Departamento de Produção Vegetal da Secretaria de 

Agricultura do Paraná (ALMEIDA, 1978'. 

A produção do trigo sarraceno no Brasil, 

pode ser vista pelos dados apresentados na tabela 1: 

Tabela - 01: Produção de trigo sarraceno em várias regi~es 

do Brasil (1975). 

Estados e Municipios 

RIO GRANDE DO SUL 
Barracão 
S.Ja Ouro 
Machadinho 
Vacaria 
Lagoa Vermelha 
Sananduva 
Ibiraias 
PARANÁ 
Ponta Grossa 
Castro 
Palmeira 
Guarapuava 
TOTAL 

FONTE: MAK BROS (Ponta Grossa) 
(ALMEIDA, 1978) 

Produção 
(toneladas) 

41.000 
4.000 
4.000 
1.000 
7.500 

14.500 
7.000 
3.000 

12.000 
5.000 
1.000 
2.000 
4.000 

53.000 
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Quanto ã produção de trigo sarraceno y é 

possivel informar que vem-se mantendo, ao longo dos últimos 

anos, com uma média em torno de 4.000 a 6.000 toneladas 

anuais, chegando a atingir 12.000 toneladas nos anos de 

1962 e 1975. O incremento na produção de trigo sarraceno a 

partir de 1959, pode ser observado na tabela 2. 

Tabela - 02: Variação da produção de trigo sarraceno no 
estado do Paraná a partir de 1959. 

Ano 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 ( $: ) 

FONTE: Levantamento MAK BROS 
Ponta Grossa - PRo 
<*) estimativa 
(ALMEIDA~ 1978) 

Toneladas 

2.000 
3.000 
5.000 

12.000 
7.000 
6.000 
5.000 
4.000 
4.000 
6.000 
5.000 
3.000 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 

12.000 
5.000 
8.000 
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Dados mais recentes indicam que a produção 

brasileira de mourisco chegou a alcançar 55.000 toneladas 

em 1982, mas começou a decrescer nos anos subsequentes. Em 

1985 esperava-se pequeno incremento na produção, mas a seca 

prolongada frustou esse objetivo, conservando as últimas 

estimativas o patamar de 15.000 toneladas segundo o artigo 

MOURISCO um trigo diferente1 • 

A produção mundial do trigo sarraceno no 

período de 1967 a 1971 pode ser vista na tabela 3: 

1MOURISCO um trigo diferente (Cooperativa Triticola Mista 
Vacariense, Vacaria) correspondência pessoal, 1989. 
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Tabela - 03: Produção mundial de trigo sarraceno 

(1967/1971) 

Área Produção Rendimento 
Paises Anos (1000 ha) (1000 t) (kg/ha) 

França 1967 22 22 1.200 
1968 18 22 1.200 
1969 17 21 1.200 
1970 16 19 1.170 
1971 14 18 1.220 

Pol6nia 1967 54 45 830 
1968 45 42 930 
1969 63 53 840 
1970 61 52 850 
1971 60 53 880 

U.R.S.S. 1967 1.722 1.175 680 
1968 1.703 1.472 860 
1969 2.043 1.375 670 
1970 1.897 1.081 580 
1971 2.000 1.500 750 

Canadá 1967 31 28 920 
1968 33 30 918 
1969 40 37 925 
1970 61 62 1.000 
1971 42 46 1.100 

Japão 1967 25 28 1.100 
1968 24 22 920 
1969 20 22 1.100 
1970 18 17 940 
1971 18 18 1.000 

FONTE: MAK-BROS (Ponta Grossa) 
(ALMEIDA, 1978) 
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2.1.11. Exportações 

o sarraceno vem participando das exportações 

brasileiras de grãos há longos anos, mas as quantidades 

exportadas apresentam flutuaç5es em função da concorréncía 

dos preços oferecidos a outros produtos agricolas no 

mercado externo. Ultimamente os altos preços da soja, por 

exemplo, têm contribuído para uma consenquente redução da 

produção e exportação do produto (ALMEIDA, 1978). 

o Brasil vem realizando constantes 

exportações de sarraceno, sendo o produto muito procurado 

pelos mercados de vários paises europeus e também pelo 

Japão onde se verifica a existéncia de um amplo mercado 

consumidor (ALMEIDA, 1978). 

A comercialização do trigo mourisco é feita 

em grãos ou em farinha. De acordo com o artigo MOURISCO um 

trigo 
2 

diferente o produto brasileiro de exportação 

apresenta-se em grãos, com máximo de 14% de umidade e 1% de 

impurezas. 

2MOURISCO um trigo diferente (Cooperativa Triticola Mista 
Vacariense, Vacaria) correspondência pessoal, 1989. 
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2.1.12. Valor Nutricional 

A composição do grão inteiro, do grão descorticado e 

das cascas, bem como o conteúdo em vitaminas e minerais do 

grão inteiro. podem ser vistos nas tabelas 4 e 

respectivamente. 

Tabela - 04: Composição média (7..) do Tr-igo Sarraceno 

Umidade Cinza Proteína Gordura Fibra N-Livre 

Grão 
inteiro 10,0 1,8 11,0 2,4 11,0 64,0 

Cascas 6,4 2,0 2,9 0,8 49,4 38,5 

Grão 
descor-
ticado 11,1 1,7 12,6 2,8 0,8 71,0 

FONTE: POMERANZ, Y. (1983) • 

Tabela - 05: Conteúdo médio de minerais e vitaminas do 
Trigo Sarraceno 

Minerais Vitaminas 
(mg/l00 g) (mg/l000 g) 

Ca 100,00 Tiamina 3,3 
Fe 4,00 Riboflavina 1,2 
Mg 390,00 Ácido Panto-

tênico 11,0 
P 330,00 Niacina 18,0 
K 450,,00 Piridoxina 1,5 
Cu 01'95 Tocoferóis 40,0 

FONTE: POMERANZ, Y. (1983). 
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A composição química do grão inteiro e 

descorticado foi determinada por KIRILENKO & SARKISOVA 

(1978) observando que os grãos descorticados apresentaram 

alto teor de amido, proteína e tiamina e baixo teor em 

celulose. Verificaram que os aminoácidos essenciais 

compreendem 36,751. da proteína total, sendo que os 

aminoácidos lisina, histidina, valina e leucina foram 

presentes em quantidades maiores e metionina, triptofano e 

fenilalanina teores menores nas proteínas do grão inteiro. 

Os experimentos alimentares realizados por 

SURE (1955) mostraram que as proteínas do trigo sarraceno 

são uma das melhores fontes de proteinas de alto valor 

biol6gico no reino vegetal. 

Segundo TAIRA (1974) o principal carboidrato 

do trigo sarraceno é o amido cujos grãos tem 

aproximadamente 4-15 ~ em diâmetro e são facilmente 

sacarificados. Afirma ainda o autor que a principal 

proteína do trigo sarraceno é uma globulina e que análises 

da sua composição em aminoácidos essenciais mostram o seu 

alto conteúdo de lisina e baixo em metionina quando 

comparado com cereais pertencendo à família das gramíneas. 

Conforme determinado por POMERANZ & ROBBINS 

(1972) " as proteínas do trigo sarraceno foram 

particularmente ricas em lisina e apresentaram menos ácido 

glutâmico e prolina e mais arginina e ácido aspártico em 

relação as proteínas dos cereais. Nesse mesmo estudo, 
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comparou-se o padrão de aminoácidos essenciais no trigo 

sarraceno com o dos grãos de cereais e como padrão de 

referência a proteina do ovo (tabela 6). 

Tabela - 06: Valores nutricionais de 
sarTaceno compar-ado com 
cereais e com a protelna 
r-efen~':'ncia . 

proteinas 
vários 

total do 

do trigo 
gr-ãos de 

ovo como 

* Valores E/T 

Aminoácido Padr-ão de Sarra- Milho 
Essencial Ref do Trigo Aveia ceno Normal Opaco-2 

ovo 
3,22 1,99 2,38 2,41 2,65 2,54 

**Valores A/TE 

Isoleucina 129 122(95) 102(79) 99(77} 94(73) 93(72) 
Leucina 172 213 194 166 328 241 
Lisina 125 82(66) 110(88) 158 66(53) 116(93) 
Tirosina e 
Fenilalanina 195 243 220 179(92) 217 206 

Cistina e 
Metionina 107 196 107 106 76(71) 81(76) 

Treonina 99 93(94) 86(87) 101 85(86) 96 
Triptofano 31 41 42 60 17(55) 32 
Valina 141 150 139 132(94) 118(84) 135 

* Gramas de aminoácidos essenciais por grama de N total ** Miligramas de aminoácido especifico por grama de 
aminoácidos essenciais totais 

FONTE: POMERANZ & ROBBINS (1972) 

o valor nutricional das proteinas do 

sarraceno foram comprovadas por Lockhart & Neshein
3 

que 

3LOCKHART, H.B. & NESHEIN, R.O. Nutritional quality of 
cereal grains. In: POMERANZ, Y., ed. Cereals'78; 
better nutrition for the world's millions. St. Paul, 
American Association Cereal Chemistry, 1978. p.201. 
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estimaram um PER (Protein Efficiency Ratio) de 1,8 para as 

proteinas do sarraceno, e por Javornik
4 

colaboradores 

citados por POMERANZ (1983), que estudaram a composiç~o 

química, qualidade proteica dos grãos descascados de 

sarraceno variedade tartárico. Comparando esses gr~os 

descascados com o grão inteiro através de experimentos de 

balanço nitrogenado com ratos, verificaram que a qualidade 

das proteinas dos grãos descorticados foram muito altas, 

com um valor biológico acima de 90%. A digestibilidade dos 

grãos descorticados foi cerca de 10% maior do que o grão 

inteiro provavelmente devido ao menor conteúdo de fibras e 

taninos nesses grãos. 

Conforme já citado anteriormente, o fruto do 

trigo sarraceno assemelha-se aos grãos de cereais com um 

endosperma amiláceo e embrião oleoso, e sua proteína tem um 

valor biológico elevado. É tido comercialmente como um 

cereal, o que tem levado a alguma confusão à respeito do 

seu uso na enteropatia induzida pelo glúten ou doença 

celiaca (SKERRIT, 1986). 

Um estudo comparativo das proteinas solúveis 

em álcool do trigo comum e do trigo sarraceno, 

4JAVORNIK, B.; EGGUM, B.O.; KREFT, I. Studies 
fractions and prateio quality of buckwheat. 
13(2): 115, 1981. 

realizado 

on proteio 
Genetika, 
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por S/(ERRIT (1986) ~ demonstrou que a composição 

aminoacldica de sarraceno solúvel em etanol 70% foi 

diferente nos conteúdos de lisina, arginina e glicina que 

foram muito maiores do que as prolaminas do trigo ou de 

qualquer outro cereal, e, afirma: nenhuma das prolaminas 

das gramlneas tiveram a combina{;ão de altos níveis de 

lisina, arginina e glicina encontradas em proteinas 

solúveis em etanol do sarraceno. Nesse mesmo estudo, o 

soro de três pacientes cellacos contendo altos niveis de 

anticorpo anti-gliadina reagiram fortemente com extratos de 

uréia e etanol da farinha de trigo, mas, fracamente e não 

com todos os respectivos extratos do sarraceno. 

composição 

Concluindo, 

aminoacidica, 

S/(ERRIT (1986) 

eletroforese e 

afirma: 

análises 

imunolÓgicas revelaram pouca similaridade entre proteínas 

no endosperma do trigo e do sarraceno. Em adição, as 

proporções relativas de proteínas solúveis em solução 

salina e solúveis em álcool no trigo e no sarraceno, 

diferem vastamente, sendo que a última forma constitui 

somente uma menor porção da proteína do endosperma no 

sarraceno. 

sensiveis 

Portanto, sua inclusão na dieta de individuas 

ao glúten poderia levar a melhora no teor 

proteico da dieta. 
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2.1.13. Utilizaç~es 

2.1.13.1. Alimentação Humana 

Suas qualidades potenciais ainda não estão 

devidamente exploradas por falta de iniciativas mais firmes 

no sentido de se desenvolverem pesquisas mais aprofundadas 

a respeito. Sabe-se, entretanto, que os grãos, por 

exemplo, podem ser utilizados como substitutivos do arroz, 

ou no preparo de sopas, mingaus, caldos~ condimentos e 

molhos. Sob a forma de farinha, o sarraceno pode ser usado 

no fábrico do pão~ biscoito, tortas, panquecas, etc.~ mais 

apreciados por alguns grupos étnicos como os eslavos, 

árabes e israelitas (ALMEIDA, 1978). 

Em 1977, LEITÃO e colaboradores 

desenvolveram pesquisa utilizando a farinha de trigo 

mourisco em pastas alimentícias e concluíram que o macarrão 

feito com 101. de farinha de trigo mourisco era de bom 

aspecto e bem aceito, embora deficiente em alguns 

aminoácidos; que o uso de trigo mourisco na elaboração de 

massas alimenticias contribui para uma redução no consumo 

de trigo, e também, que para processar esse macarrão com 

farinha mista, 

substânciais no 

pastificios. 

não havia a necessidade de alteraç~es 

processo existente nas indústrias de 
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2.1.13.2. Alimentação Animal 

No arraçoamento de animais, o sarraceno 

destaca-se por ser planta de baixo custo de produção e 

elevada produtividade em diversos tipos de solos 

constituindo elemento nutritivo empregado com vantagem na 

fabricação de rações para sul nos, bovinos, aves e outros 

animais. Particularmente, na criação de suinos, o 

sarraceno demonstra excelentes qualidades produzindo 

carcaças com menor porcentagem de gordura ao contrário do 

que sucede com os animais alimentados habitualmente com 

milho (ALMEIDA, 1978). 

Na apicultura verifica-se um fato 

interessante ao constatar-se que a cultura do sarraceno 

atinge seu melhor desenvolvimento quando, no periodo da 

floração, as plantas passam a atrair as abelhas devido ao 

seu abundante néctar o que favorece a 

florescências, produzindo sementes mais 

porque y essa fase dura em torno du 40 

criação de abelhas nas proximidades 

polinização das 

férteis e ainda 

dias. Assim, a 

das cul turas de 

sarraceno representa um duplo beneficio, garantindo melhor 

rendimento em termos agricolas e propiciando à exploração 

da apicultura na obtenção de mel 

( ALME I DA , 1978). 

de melhor qualidade 
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2.1.13.3. Farmacologia 

Sabe-se que os grãos de sarraceno contêm um 

elemento qulmico-farmacêutico denominado rutina, possuidor 

de numerosas aplicações terapeuticas, principalmente 

empregado pela medicina como anti-hemorrágico e no 

tratamento de lesões por queimaduras (ALMEIDA, 1978). 

2.1.13.4. Formas de Consumo 

Os grãos, farinha ou pasto são as formas sob 

as quais o trigo mourisco é consumido. o uso dos grãos é 

recomendável na alimentação de coelhos~ bovinos, inclusive 

vacas leiteiras, equinos, suinos, caprinos e aves de postu-

ra e de corte. A massa verde dá ótima forragem, sendo usa-

da também como pasto para abelhas. Na alimentação humana o 

mourisco é utilizado sob a forma de farinha ou como grão 

descascado, sendo também usado na alimentação macrobiótica. 

Sua farinha destina-se ao preparo de biscoitos, tortas, 

pães, etc., geralmente misturada com farinhas de outros ce-

reais, água~ leite e um agente de fermen tação. Mas, o 

maior uso do trigo mourisco é mesmo para a confecção do 

tradicional macarrão oriental, tipo soba. Como grão des-

cascado é um ótimo alimento, podendo ser utilizado em subs

tituição ao arroz e em todas as iguarias em que entre esse 

cereal. No Brasil, seu uso na alimentação humana é ainda 
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muito limitado. Pequenas quantidades de farinha são usadas 

para a confecção de pão sirio e de panquecas, segundo o ar-

tigo MOURISCO um trigo diferente5 • 

2.2. Doença Cellaca 

2.2.1. Hist6rico 

De acordo com CAMPBELL (1987), o nome 

celiaco deriva da palavra grega "Koiliakos" que significa 

sofrendo dos intestinos. 

Esta doença foi descrita no inicio do segun-

6 
do século AD e, séculos mais tarde Gee citado por DAVIDSON 

& BRIDGES (1987) associou os sintomas com a ingestão de fa-

rináceos. Entretanto, o reconhecimento definitivo da toxi-

dez do trigo ocorreu somente com a pesquisa de DICKE et 

alii (1953) que notaram um declinio da incidência de 

doença celiaca na Holanda durante os anos de privação dos 

grãos da 11 Guerra Mundial. Desde então, a doença celiaca 

tem sido tratada pela restrição da ingestão do glúten 

(gliadina) • 

5MOURISCO um trigo diferente. (Cooperativa Triticola Mista 
Vacariense, Vacaria) Correspondência pessoal, 1989. 

On the coeliac affection. st. Bart. Hosp. Rep. li 

24: 17-20, 1888. 
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2.2.2. Gliadina 

Segundo DAVI DSON & BRIDGES (1987), a 

protelna do glúten de trigo pode ser dividida de acordo com 

a sua solubilidade em etanol, em fraç~es aproximadamenle 

iguais em peso, de glutenina e gliadina. Com base nisso, 

os resultados da hidrólise do glúten mostram: 50% fração 

fração insolÚvel em álcool: glutenina (inócua) e 50% 

solÚvel em álcool: gliadina (tóxica) (SOLÁ, 1981). 

Na verdade~ a gliadina, que pertence à 

classe das prolaminas y é uma mistura complexa de prote1nas 

que contém no m1nimo 40 componentes diferentes em uma única 

variedade de trigo (LEVENSON et alii, 1985). 

sua mobilidade eletroforética em géis de 

Baseado na 

amido, as 

gliadinas são divididas em 4 grupos: a, ~, r e w gliadinas, 

sendo a fração a a que apresenta maior mobilidade e a w a 

menor (PATEY, 1974). KENDALL et alii (1972) utilizando 

cromatografia de troca iônica, dividiram o glúten em 12 

subfrações e testaram sua toxidez usando a técnica oral de 

xilose e conclu1ram que a 

estar confinada à fração a. 

toxidade da gliadina parecia 

De acordo com LEVENSON et alii 

(1985), as frações de gliadina de trigo que podem ativar a 

doença permanece uma questão em aberto, 

frações a e talvez ~. 

com exceção das 
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2.2.3. Patogênese 

KUMAR (1985) afirma não existirem dúvidas de 

que o glúten é central à patogênese da doença celiaca, ape

sar de ainda permanecer um enigma sobre o mecanismo exato 

pelo qual ele cause danos à mucosa do intestino delgado. 

o estudo da patogenia da doença cel1aca 

através dos anos têm se concentrado em duas principais 

hipóteses: uma hipótese sugere que a doença seria devido à 

ausência de uma enzima especifica para a digestão do 

glúten e, a outra sugere uma causa imunológica (CERVETO, 

1983). 

A primeira hipótese afirma que com a 

deficiência enzimática, haveria um acúmulo de peptideos que 

seriam lesivos à mucosa intestinal (CERVETO, 1983). 

Porém, o efeito do glúten parcialmente 

digerido foi analisado por FRAZER et alii (1959), que 

submeteram o glúten de trigo à digestão "in vitro" com 

pepsina e tripsina para verificar o seu efeito deletério, 

e, concluíram que mesmo metabolizado, este continuava sendo 

lesivo aos pacientes com enteropatia induzida pelo glúten. 

Conforme observado em relação à teoria 

enzimática é que a maioria das anormalidades jejunais 

retornam ao normal depois do tratamento com uma dieta livre 

de glúten (KUMAR, 1985). 
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Os déficits enzimáticos de peptidases e 

dissacaridases são secundários e não primários, uma vez que 

as atividades dessas enzimas retornam ao normal com o 

tratamento (CERVETO, 1983). 

A hipótese imunológica afirma que a doença 

cellaca é causada por uma resposta imune anormal 

determinada geneticamente ao glúten de trigo (gliadina) e 

outras proteinas de cereais estruturalmente relacionadas 

(ex: prolaminas de centeio e cevada) segundo FALCHUK & 

STROBER (1974). Afirmam também que a doença cel1aca está 

associada com o sistema de histocompatibilidade HLA-DR, bem 

como com um número de alterações na atividade das células T 

e B, sugerindo a existência de um defeito básico na 

imunoregulação. 

A designação HLA (flHuman Leucocyte 

Antigens" ) refere-se a um conjunto de glicoproteinas 

antigênicas encontradas na superficie de todas as células 

humanas, estudadas em linfócitos por maior facilidade, e 

que são o resultado da ação de gens distribuídos em loci ao 

longo do braço curto do cromossomo 6. Esses gens se loca-

lizam especificamente em 4 loci, salvo no linf6cito B, que 

possui um quinto locus: o DR. Os gens HLA são os 

responsáveis pela regulação de um conjunto de respostas i-

munes. Esses genes, determinariam ti existência de recepto-

res para a gliadina na superf1cie das células epiteliais 

e/ou nos linfócitos T ou B, os quais passariam à circulação 
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transportando a mensagem e, regressariam contra a mucosa, 

causando a morte prematura das células (CERVETO, 1983). 

A susceptibilidade à doença está, de algum 

modo, relacionada aos genes intimamente associados com o 

principal complexo de histocofnpatibilidade, especialmente a 

região HLA - D, localizada no cromossomo 6 humano. Os ge-

nes nesta região estão particularmente envolvidos com en-

suspeitas de possui rem um componente fermidades 

imunológico. Portanto, acredita-se que esta região carreia 

os genes da resposta imune (JAWETZ et alii~ 1980). 

Apoiando esta teoria ROSENTHAL et alii 

(1984) observa que mecanismos imunológicos fazem um impor

tante papel na patogénese dos danos à mucosa jejunal indu

zidos pelo glúten e que os pacientes celiacos apresentam 

frequéncia elevada de antígenos de histocompatibilidade HLA 

- Be e outros antigenos HLA. Afirma ainda que anticorpos 

circulantes às fraçBes do glúten tem sido detectados na 

maioria dos pacientes com doença celiaca durante a ingestão 

de glúten. 

Segundo SKERRIT (1988), vários grupos de 

pesquisadores têm encontrado níveis elevados de anticorpos 

as proteinas do glúten no soro de celiacos, especialmente 

em individuos na fase aguda. Os anticorpos séricos do tipo 

IgA podem ter um importante papel na doença celiaca quando 

presentes em titulos elevados, sendo quase especificos para 

a doença. 
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A especificidade do anticorpo anti-gliadina 

foi estudada por LEVENSON et 

ensaio radioimune com 30 

encontraram em 17 dos 30 

alii (1985) através de um 

pacientes cellacos. Eles 

anti-pacientes, anticorpos 

gliadina para uma ou mais fra<.;ões da gliadina (~1I 0, r, (0», 

mesmo esses pacientes estando em uma dieta livre de glúten 

por 18 meses. 

Ainda permanece um enigma a patogênese da 

doença cellaca, apesar de numerosas tentativas 

com o objetivo de elucidá-la. A doença celiaca 

realizadas 

representa 

um modelo de doença governada por fatores genéticos, 

imunológicos e 

significantes 

etiopatogênese. 

ambientais e 

para definir 

2.2.4. Incidência 

deveria haver 

precisamente 

A incidência da doença cellaca 

esforços 

sua 

parece ser 

muito baixa em negros, chineses e japoneses, que também tem 

baixa prevalência de HLABa e DR3. A doença cellaca mostra 

niveis variáveis de prevalência em europeus, é 

é moderadamente 

relativamente 

1986) • 

comum entre 

incomum em 

alguns grupos árabes e 

norte-americanos (MCNICHOLL, 
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2.2.5. Caracterização 

Segundo MURAHOVSCHI (1984), a doença cellaca 

caracteriza-se por: anormalidades hislológicas das mucosas 

duodenal e jejunal; evidências clinicas e bioquimicas de mA 

absorç~o quando o glúten é introduzido na dieta; remissão 

clínica e histológica após a retirada do glúten da dieta 

recidiva clínica e histológica após a reintrodur.;ão do 

glúlen. o quadro clí nico completo da do[:>nça celíaca 

abrange diarréia crônica com evacuações volumosas 3 a 6 

vezes ao dia, com fezes esteatorréicas, perda acentuada de 

peso; estatura normal na primeira infància e prejudicada 

nas outras fases da vida, abdomem globoso, tecido celular 

escasso e massas musculares (especialmente das nAdegas) 

fundidas. Ocorrem também alterações consequentes à 

desnutrição grave (deficiências vitaminicas, anemias, edema 

de membros inferiores) bem como irritabilidade. 

2.2.6. Diagnóstico 

A doença celiaca nào é de fácil diagnóstico, 

pois pode-se ter formas incompletas de manifestação, por 

isso podem ser utilizados para o diagnóstico critérios co-

mo: o quadro clinico clássico. Os testes que caracterizam 

uma sindrome de má absorção (segundo MURAHOVSCHI, 1984) , 

como a prova de absorção da D-Xilose (Método Roe eRice pa-
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como a pr-ova de absorção da D-Xi lose (Método Roe e Rice pa

ra determinar pentose) e medida da esteatorréia (Método de 

Van der Kamer) podem ser empregados. 

Outro critério para diagnóstico seria a do

sagem de anticorpos anti--gliadina (JONSSON & SHILING, 1981; 

ROSENTHAL et alii, 1984; LEVENSON et alii, 1985); mas o que 

sela o diagnóstico da doença celiaca é a histologia do in-

testino delgado (CERVETO~ 1983). Essa observação também 

foi verificada por DAVIDSON & BRIDGES (1987) que afirmaram 

ser geralmente aceito, que as alterações bioquimicas e 

clinicas em individuos celiacos podem ser mínimas e o diag

n6stico depende da demonstração das mudanças morfol6gicas 

na mucosa intestinal e que os critérios propostos pela So

ciedade Européia de Gastroenterologia Pediátrica e Nutrição 

são largamente aceitos. 

tração de: 

Esses critérios requerem a demons-

anormalidade da mucosa por bi6psia oral 

usualmente feita próxima ao ligamento de Treitz, em um pa-

ciente com evidência de má absorção; evidência de melhora 

com dieta livre de glúten por clinica e biópsia e, 

depois da reintrodução do glúten à dieta, ou seja, 

realizar 3 biÓpsias para confirmar o diagnÓstico. 

relapso 

deve-se 

A biÓpsia jejunal, entretanto, é 

desagradável, demorada, e, portanto, é necessário um teste 

sensivel e que possa ser utilizado em 

população. 

larga escala da 
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Um teste para determinação da doença 

celiaca, deveria ser sensivel, especifico, de baixo custo e 

fácil de ser executado (JUBY et alii, 1989). 

Há portanto, a necessidade da realização de 

outros testes que possam ser facilmente reproduzidos, 

auxiliando e simplificando o diagn6stico da doença celiaca. 

JONSSON & SCHILIN6S y em 1981, determinaram 

anticorpos à gliadina técnica indireta de 

imunofluorescência usando cortes congelados de grãos de 

trigo ou película de gliadina em "sepharose" e verificaram 

que a técnica de corte do grão foi mais discriminativa para 

pequenas variações na concentração de anticorpos do que a 

outra técnica. 

ROSENTHAL et alii (1984) utilizaram um 

método indireto de imunofluerescência denominado teste de 

anticorpo anti-glúten. Compararam 6 grupos de pacientes, 

sendo que todos os pacientes com doença celiaca e que 

estavam recebendo dieta contendo glúten apresentaram 

titulas de 1:40 a 1:80 na classe 19 G, enquanto que outros 

pacientes tiveram um titulo de 1:10 a 1:40 na classe 19 M 

principalmente. Concluíram que esse teste é uma ferramenta 

eficaz para pacientes com doença celiaca e pode servir como 

um índice prático da isenção dietética de glúten. 

KELLY et alii em 1987 avaliaram o valor 

diagn6stico da medida de anticorpos anti a-gliadina em 

crianças com suspeita de doença celiaca. Realizaram 
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biÓpsia ieiunal e 20 crianças apr"esen taram lesão 

histolÓgica típica de doença celiaca, e, elevadas 

concentraçeies de anticorpos Ig G anti CI.-gliadina foram 

encotrados em 19 crianças (95%) • De 57 pacientes que 

apresentaram uma mucosa jeiunal normal, 50 tiveram 

concentraçeies normais de anticorpos anti CI.-gliadina. Os 

autores concluiram indicando que a medida dos anticorpos 

anti CI.-gliadina é um teste altamente sensível e especifico 

para crianças com doença celiaca. 

KILANDER et alii (1987) determinaram 

anticorpos séricos à gliadina das classes Ig A e Ig G, por 

difusão em ELISA (DIS-ELISA) em 10 pacientes adultos com 

atrofia vilositária da mucosa intestinal. Verificaram que 

depois da introdução em uma dieta livre de glúten ocorreu 

um decréscimo gradual nos niveis de anticorpos séricos à 

gliadina, alcançando significativa estatisticamente em 3 

meses de tratamento para a classe Ig A e em 6 meses para a 

classe Ig G. Concluem que esse decréscimo nos nlveis de 

anticorpos séricos à gIiadina depois da retirada do glúten 

foi relacionado à uma melhora na mucosa intestinal e 

deveria assim ser indicativo se o paciente está seguindo as 

recomendaçeies dietéticas. 

JUBY et alii em 1989 propuseram a utilização 

de um teste lactulose/manitol 

celiaca. 

para detectar a doença 
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Todos esses trabalhos recentes demonstram 

bons resultados, permitindo uma maior certeza no 

diagnóstico, facilitando a execução e aplicação em larga 

escala e, possivelmente, reduzindo o número de biópsias. 

2.2.7. Tratamento 

De acordo com CERVETO (1983)~ o tratamento 

da doença celiaca apresenta três aspectos fundamentais: 

tratamento dos distúrbios hidroeletroliticos e minerais; 

tratamento das carências; e tratamento dietético (não 

administrar o glúten 

cevada, centeio). 

tóxico contido no trigo. aveia, 

A manutenção de uma dieta isenta de glúten é 

um desafio. Segundo McNICHOL (1986) a dieta isenta de 

glúten é fácil de ser mantida em crianças quando a faixa de 

alimentos pode ser limitada, mas torna-se difícil com o 

passar dos anos, com uma dieta mais variada e uma tendência 

rebelde natural do adolescente. 

Após a instituição de uma dieta livre de 

glúten, melhoras clinicas começam dentro de dias ou 

semanas. Se isto não ocorrer, três possibilidades deverão 

ser consideradas: pouca conformidade dietética; presença 

de uma doença associada ou complicação; e erro de 

diagnóstico (COLE & KAGNOFF, 1985). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Matéria prima 

A matéria prima utilizada no pr-esente 

trabalho foi o trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum) cujas 

sementes foram cedidas pela Cooperativa Tritlcola Mista 

Vacariense Ltda, de Vacaria, Rio Grande do Sul (COOPERVAL). 

Para efeito de enriquecimento e 

complementação do padrão de aminoácidos da farinha de trigo 

sarraceno, foram utilizadas farinhas de milho opaco-2 (cujos 

grãos foram cedidos pelo Departamento de Genética da 

ESALQ/USP provenientes da safra 1990), farinha de peixe e de 

castanha do Pará. A farinha de trigo comum comercial foi 

adquirida em moinho e utilizada como padrão de comparação. 



3.2. Obtenção das Farinhas 

3.2.1. Farinha de Trigo Sarraceno 

A moagem dos grãos de trigo saFraceno foi 

efetuada em moinho-piloto de trigo BÜHLER-MIAG, pneumático 

modelo MLV-202, o qual separou a farinha em seis frações e 

em farelos finos e grossos obtendo-se assim, uma farinha de 

trigo sarraceno mais branca, uma vez que pequenas partlculas 

da casca poderiam acompanhar a farinha, influindo na sua 

coloração (LEIT~O et alii, 1977). 

Essa atividade foi Fealizada no Centro de 

Tecnologia de Farinhas e Panificação do Instituto de 

Tecnologia de Alimentos - ITAL, Campinas. 

3.2.2. Farinha de Trigo Sarraceno sem prolamina 

As prolaminas pertencem à uma classe de 

proteinas solúveis em etanol, 

fração proteica da farinha de 

e, para a extração dessa 

trigo sarraceno empregou-se 

como solvente etanol a 70% (SKERRIT, 1986). 
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A farinha de trigo sarraceno foi submetida à 

duas ex t5es sucessivas din:"tas com etanol a 70%, na 

proporção 1:20, ou seja, para cada grama de farinha, 

utilizou-se 20 ml de etanol a 70%. Cada extraçâo foi feita 

com agitação em agitador do tipo pá marca "LAVILL" por uma 

hora à temperatura ambiente. Após cada extraç~o, d[~ixou-se 

em repouso por 30 minutos para a decantaç~o da farinha 

etanol foi extraido por sifonação. 

Após a segunda extração, 

colocada em finas camadas sobre bandejas e 

farinha 

levadas 

estufa com circulação forçada à temperatura de 

e o 

foi 

para 

por 

aproximadamente 12 horas, 

etanol. 

para secagem e evaporação do 

Depois da secagem, moeu-se novamente, e, 

obteve-se assim uma farinha de trigo sarraceno sem prolamina 

(fração proteica solúvel em etanol 70%). 

3.2.3. Farinha de milho opaco 2 

Os grãos de milho opaco-2 foram parcialmente 

desintegrados em liquidificador tipo industrial, marca SIRE 

e, posteriormente moi dos em moinho de martelo, marca TECNAL. 

A farinha obtida foi armazenada em sacos plásticos 

hermeticamente fechados e mantidos em refrigerador. 
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3.2.4. Farinha de Peixe (segundo SALGADO & CHIEUS, 

1988) 

Foram utilizados peixes da espécie "cascudo" 

provenientes do comércio loca I. Os pf::>ixes foram 

descongelados ao ambiente, lavados com água corrente. 

Utilizou-se somente as partes ventrais dos peixes, sem 

espinha, sem nadadeiras. Posteriormente, foram cortados em 

pedaços de forma cúbica,. com aproximadamente 1,5 em de lado. 

Os pedaços foram postos a macerar por 2 horas 

em álcool a 95 oSLo A proporção entre peixe e álcool foi de 

1:1,5. Após a maceração foi feito o aquecimento (em 

panelas, utilizando-se tela de amianto). ApÓS atingir a 

o 
temperatura de 70 C, manteve-se essa temperatura por 30 

minutos. Depois desse aquecimento, os pedaços de peixe 

foram peneirados, e,. em seguida pr-ensados em prensa 

hidráulica modelo TE 098, tipo manual, para extrair cerca de 

101. da gordura. A extração da gordura foi complementada, em 

aparelho soxhlet, tipo industrial, com N-hexano por 8 horas. 

Depois disso, os pedaços de peixe foram levados para estufa 

de circulação forçada com temperatura controlada a 55 
o 

C por 
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Após a secagem o material foi moido em moinho 

de facas e armazenado em sacos plásticos hermeticamente 

fechados, no refrigerador. 

3.2.5. Farinha de Castanha do Pará 

excelsa) 

( Berthol1etia 

Para o preparo da farinhá, utilizou-se 800 

gramas de castanha do Pará, que foram moldas em 

liquidificador tipo industrial marca SIRE e, posteriormente 

submetidas à vapor d'água por uma hora e trinta minutos 

(para facilitar a extração do óleo). 

Depois disso y os pedaços de castanha foram 

prensados em prensa hidráulica, modelo TE 098, tipo manual, 

para extração parcial do óleo. A torta obtida foi 

desengordurada em aparelho soxhlet, tipo industrial, com 

N-Hexano, por 8 horas. Dep~, esse material desengordurado 

foi levado para estufa de circulação forçada com temperatura 

controlada a 55 
o 

C por 16 hora.s. Após a secagem o material 

foi moldo e a farinha armazenada em sacos plásticos 

hermeticamente fechados mantidos em refrigerador. 

3.3. Análises Químicas 

Foram feitas análises químicas na farinha de 

trigo sarraceno, de trigo sarraceno sem prolamina, de trigo, 



farinha de peixe, farinha de milho opaco 2 e farinha de 

castanha do Pará, e, nas dietas preparadas para o ensaio 

biológico, de acordo com a metodologia indicada pela AOAC 

(1975) para proteina bruta (N • 6,25'~ cinza, fibra bruta, 

umidade, extrato etéreo. 

diferença. 

Os carboidratos foram obtidos por 

O perfil de aminoácidos nas farinhas de trigo 

sarraceno, de trigo sarraceno sem prolamina e de trigo foi 

determinado em analisador automático (Beckman Aminoacid 

Analiser) usando as técnicas descritas para esse tipo de 

análise, realizada no Centro de Proteinas na Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

O triptofano foi determinado pela hidrólise 

alcalina de HUGLI & MOORE (1972); a cisteina pelo 

procedimento do ácido cisteico de MOORE (1963) e a lisina 

pelo método de KAKADE & LIENER (1969). Comparando-se os 

padrão da FAO (1981) foi valores obtidos com a proteina 

obtido o escore de aminoácidos 

abaixo: 

(EAA) conforme a fórmula 

mg aminoácido da proteina testada 
EAA = -------------------------------------------x 100 

mg aminoácido da proteina padrão FAO 

Os minerais foram determinados nas farinhas 

de trigo sarraceno e de trigo pelo método de SARRUGE & HAAG 

(1975). 
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A atividade hemaglutinante foi determinada na 

farinha de trigo sarraceno de acordo com o método extra1do 

de JUNQUEIRA & SGARBIERI (1981) e LIMA & SILVA (1970), 

utilizando-se para tal hemácias bovinas tripsinizadas. 

O teor de tanino das amostras de farinha de 

trigo sarraceno e de trigo comum foi determinado pelo método 

de PRICE et alii (1978). 

3.4. Complementação do Padrão de Aminoácidos 

Com a finalidade de melhor-ar o valor 

nutricional da farinha de trigo sarraceno foi realizada a 

complementação do padrão de aminoácidos, com protelnas de 

alto teor nos aminoácidos lisina e metionina extra1dos de 

alimentos permitidos a pacientes cellacos. Com base nisso, 

complementou-se a protelna do trigo sarraceno com a proteína 

da farinha de peixe, milho opaco-2 e castanha do Pará, 

seguindo o padrão de aminoácidos recomendado pela FAO 

(1981). Através do c6mputo químico dos aminoácidos 

essenciais do trigo sarraceno, da farinha de peixe, de milho 

opaco-2 e da castanha do Pará, concluiu-se que o melhor 

escore foi conseguido, utilizando-se as seguintes misturas e 

proporções: 



'14. 

farinha de trigo sarraceno (501.) 

1::- mistura farinha de peixe (451.) [ 
farinha de castanha do Pará ( 51. ) ; 

[ 
farinha de trigo sar·raceno sem prolamina (501.) 

2::- mistura farinha de peixe (451.) 

farinha de castanha do Pará ( 51. ) ; 

farinha de tr-igo sarraceno (501.) 

3:: mistura [ farinha de milho opaco-2 (301.) 

farinha de peixe (201.) ; 

farinha de trigo sarraceno sem prolamina (501.) 

4': mistura 

r 
farinha de milho opaco-2 (301.) 

farinha de peixe (201.) • 

3.5. Ensaio Biológico 

Foram utilizados no presente trabalho ratos 

machos (Ra t tus norverg.i cus) y variedade alb.inus, linhagem 

Wistar obtidos de cruzamentos sucessivos no biotério do 

Setor de Nutrição Humana e Alimentos da Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz" da Universidade de São Paulo. 

Os animais tinham de 21-23 dias de idade {recém-desmamados} 

com uma variação de peso até 5 gramas entre os grupos e 

entre os animais dentro do mesmo grupo. 

de 6 animais constituiu-se em um 

Cada grupo composto 

bloco no total de 
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7 blocos, no qual cada bloco recebeu um tratamento 

diferente, sendo um grupo de animais alimentados com dieta 

aproteica e outro com dieta de caseina como padrão de 

comparação, como se detalha a seguir: 

-Tratamento 

-Tratamento 

-Tratamento 

-Tratamento 

-Tratamento 

-Tratamento 

-Tratamento 

I: farinha de trigo sarraceno; 

11: farinha de trigo sarraceno sem prolamina; 

111: farinha de trigo sarraceno sem prolaminaj 

(50%) + farinha de peixe (45%) + farinha 

de castanha-do-Pará (5%); 

IV: farinha de trigo sarraceno sem prolamina; 

(50%) + farinha de milho opaco-2 (30%) + 

farinha de peixe (20%); 

V: casei na; 

VI: farinha de trigo sarraceno normal (50%) + 

farinha de pe1xe (45%) + farinha de 

castanha do Pará (5%); 

VII: farinha de trigo sarraceno normal (50%) + 

farinha de milho opaco-2 (30%) + farinha 

de peixe (20%). 
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Os animais ficaram em gaiolas individuais e 

receberam água e alimentos "ad libitum"~ sendo o peso e o 

consumo dos alimentos registrados três vezes por semana 

durante 28 dias de duraç~o do experimento. As fezes totais 

excretadas pelos ratos foram coletadas todos os dias do 

experimento, secas em estufa a 105°C durante 72 horas, 

moldas e pesadas. Uma amostra de cada grupo foi retirada 

para analisar o teor de nitrogênio, a fim de se calcular a 

digestibilidade. No 28~ dia do experimento, após jejum de 

12 horas, todos os animais foram sacrificados. As cavidades 

abdominal~ toráxica e craniana foram abertas e secas em 

até peso constante (aproximadamente 72 

horas). As carcaças foram moídas e o nitrogênio foi 

determinado para 

Utilization"). 

o cálculo de NPU ("Net Protein 

O nitrogênio das fezes e das carcaças foi 

determinado pela técnica descrita pela AOAC (1975). 

A formulação de todas as dietas foi feita de 

acordo com o estabelecido pela AOAC (1975), ou seja, ao 

nível de 107. de proteína, 87. de óleo de milho, 41. de mistura 

salina, 11. de mistura vitaminica e completada até 1001. com 

amido de milho (maizena). 

A fim de corrigir a proteína consumida e 

eliminada, incluiu-se uma dieta aproteica, para cálculo da 

digestibilidade e NPU. 
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o ensaio biológico permitiu avaliar os 

seguintes paràmetros: 

-Di tibilidade % (D%): 

[

protei na ] 
consumida 

em 
24 horas 

0%:::: -------. 

[e~:~!;~~: ] -
em 

24 horas 

[ 

proteina ] 
excretada_pelo grupo 

aprotelco em 

24 horas 

Proteina consumida. em 24 horas 

-utilização Proteica Liquida (NPU): 

* 100 

o NPU foi calculado segundo o método de 

MILLER & RENDER (1955), usando-se os resultados do 

nitrogênio corporal obtido pela fórmula: 

( Bf - (Bk + Ik) J 
NPU * 100 

Ir 

onde: 

NPU = Net Protein Utilization 

Utilização Proteica Liquida 

Bf := ni trogênio da carcaça do grupo 

experimental 

If := nitrogênio ingerido 

Bk - ni trogênio da carcaça do grupo 

aproteico 

nitrogênio ingerido pelo grupo 

aproteico 
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--Valor Biol j co (VB): 

o valor biológico foi calculado pela relaçâo 

entre NPU e digestibilidade, usando-se ti seguinte fórmula: 

NPU 
VB ::::: * 100 

o 

-Razâo de Eficiência Proteica (PER): 

o PER (Protein Efficiency Ratio) foi 

calculado segundo o método descrito por OSBORNE et alii 

(1919). 

ganho de peso em gramas 
PER ::::: 

proteina ingerida em gramas 

-Coeficiente de Eficiência Alimentar (CEA): 

ganho de peso (em gramas) 
CEA 

consumo em gr'amds) 
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3.6. Análise Estatística 

Para análise dos dados obtidos do ensaio 

biológico aplicou-se a técnica da análise da variância, com 

utilizaç~o do teste F referente ao delineamento inteiramente 

casualizado adotado. 

Para comparar as médias dos di fen~ntes 

tratamentos empregados, aplicou-se o teste de Scheffé 

(GOMES, F.P. 1982) para os seguintes contrastes: 

Contraste 1 CAS vs Demais; 

Contraste 2 == (TSSP + TSSPPC + TSSPMP) vs 

(TSN + TSPC + TSMP) 

Contraste 3 = TSN vs (TSPC + TSMP) 

Contraste 4 = TSSP vs (TSSPPC + TSSPMP) 

Contraste 5 == TSPC vs TSMP 

Contraste 6 = TSSPPC vs TSSPMP 

Contraste 7 TSN vs TSSP 

Contraste 8 = TSSPPC vs TSPC 

Contraste 9 == TSSPMP vs TSMP 

onde: 

CAS == caselna; 

TSSP = farinha de trigo sarraceno sem prolamina; 

TSSPPC == farinha de trigo sarraceno sem prolamina 

complementada com farinha de peixe e de castanha 

do Pará; 
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TSSPMP = farinha de trigo sarraceno sem pr·olamina 

TSN 

TSPC 

TSMP 

complementada com farinha de milho opaco-2 e de 

peixe; 

= farinha de trigo sarraceno normal; 

= farinha de trigo sarraceno normal complementada 

com farinha de peixe e de castanha-do-Pará; 

= farinha de trigo sarraceno normal complementada 

com farinha de milho opaco-2 e de peixe. 

3.7. Eletroforese 

Essa atividade foi desenvolvida na Seção de 

Biologia de Proteínas Vegetais do CENA (Centro de Energia 

Nuclear na Agricultura). A separação eletroforética das 

frações proteicas do trigo comum e do trigo sarraceno foram 

realizadas utilizando-se: 

Sistema dissociante SDS 

(Poliacrilamida); de acordo com LAEMMLI 

variaçôes na concentração de acrilamida: 

(gel/gradiente); 12%, 12,5% e 17%. 

(1970) , 

10 a 

PAGE 

com 

30% 

A finalidade do SDS (Sodium Dodecyl Sulfate) 

foi a determinação do peso molecular dos polipeptldeos. 

Para isso, correu-se ao lado das amostras, proteinas padrôes 

com pesos moleculares conhecidos. 



Sistema ácido - Lactato de 5ódio/Acrilamida: 

(adaptação do método descrito por BARRIGA et alii, (1985) , 

específico para gliadinas) cuja concentração em acrilamida 

foi de 6%. 

3.7.1. Extração 

Testou-se dois métodos para a extração da 

fração proteica solúvel em etanol do trigo comum e do trigo 

sarraceno: extração direta com etanol a 70% e extração 

fr-acionada. Na extração fracionada fez-se primeiramente 3 

extraç6es (à temperatura ambiente, por uma hora em agitaç~o) 

com solução salina (NaCI) a 10% sendo que após cada extração 

realizou-se a centrifugação em centrlfuga refrigerada a 5°C 

(marca 50RVALL SUPER 5PEED) a 15000 rpm (rotor 55-34) por 30 

minutos. Estas três extrações sucessivas com solução salina 

a 10% foram realizadas para retirar a fração globulina. 

Posteriormente efetuou-se duas extrações com 

etanol a 70% na proporção de 1:4 (lg de farinha + 4 ml de 

etano I a 70%). 
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3.7.2. Concentração 

Os extratos etan6licos (E.Bs) de trigo comum 

e de trigo sarraceno foram colocados em membranas para 

diálise em béquer com água e mantidos em câmara fria. Em 

seguida foram centrifugados em centrl fuga refrigerada 

SORVALL a 15000 rpm (rotor SM-24) por 30 minutos. o sobre-

nadante foi desprezado e o precipitado redissolvido com: 

E.B. de trigo comum: 1,5 ml de 50S 21.; 

E.B. de trigo sarraceno: 0,5 ml de 50S 21. 

3.7.3. Dissociação 

Os extratos (EBs) dialisados e centrifugados 

foram dissociados com 50S 2% e 2-mercaptoetanol (3 gotas). 

Os tubos foram colocados em beque r com água em ebulição por 

10 minutos. Depois disso foram resfriados e acrescidos de 

glicerol 801. nas respectivas quantidades: 

Para o EB de trigo comum: 350 ~l de glicerol 

801.. 

Para o EB de trigo sarraceno: 120 ~l de 

glicerol 801.. 
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3.7.4. Aplicaç§o d~s amostras no gel SDS 121. 

acrilamida 

Como o geI apresenta 10 canaletas, 

aplicar 8 amostras na seguinte sequéncia: 

p6de-se 

Placa: 1. 

2. Trigo comum 20 1-11 

3. ---------_._----.-
4. Tr-igo comum 10 J-11 

5. f'Ustura Padrão 10 f.-11 

6. Trigo sarraceno 40 f.-11 

7. Trigo sarraceno 70 j'.11 

8. Trigo sarraceno 30 I-JI 

9. t1istura Padrão 10 j'.11 

10. -_. __ ._._._-~---""'--------_._-- ._----

Foi adicionado 1 gota de solução azul de 

bromofenol CO,l%} na cuba para acompanhar a corrida 

eIetroforética. 

3.7.5. Condições da Corrida EIetroforética 

No inicio uma corrente de 10 mA foi mantida, 

o que correspondeu a 20 Volt. Ao alcançar a interfase 

que póde ser visualizado após um intervalo 

aproximadamente 3 horas) mudou-se para 30 mA o 

(o 

de 

que 

correspondeu a 159 Volt. No final da corrida (após 5 horas 

e 25 minutos aproximadamente do inicio) a corrente foi de 22 



mA e a voltagem 220 volt. 

fria. 

n corrida foi realizada em câmara 

3.7.6. Coloração e Descoloraç~o 

Depois de remover o gel das placas, este foi 

transferido para um recipiente de polietileno contendo 

solução de ácido tricloroacético (TCA) 10% onde permaneceu 

por 5 minutos para fixação das bandas. Posteriormente o gel 

foi colocado para coloração em solução de Comassie Slue 0,1% 

- R250 (200 mg C. Slue R-250, 80 ml metanol, 20 ml ácido 

acético e HzO destilada para completar 200 ml). 

A descoloração foi feita empregando-se 

solução de metanol + ácido acético em HzO destilada (metanol 

25 ml, ácido acético 7 ml e 68 ml HzO). 

3.8. Testes Reológicos 

3.8.1. Determinação de Umidade 

Inicialmente realizou-se a determinação de 

umidade das farinhas para se trabalhar com o mesmo peso 

seco. Esse teste foi feito rapidamente, 

estufa CARTER SIMON - RAPID MOISTURE TESTER 

HENRY SIMON LTDA (segundo AACC, 1969). 

utilizando-se a 

(SIMON PATENT) 
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Par-a estudar as propriedades reológicas 

(fisicas) das farinhas de trigo sarraceno normal, de 

sarraceno tratado com etanol 70% (sem prolamina) e de 

trigo 

trigo 

comum foram utilizados os aparelhos:: farinógrafo e 

amilógr-afo. Esses testes s;--io usados para avaliar as 

caracteristicas das farinhas sob condições mecanizadas. 

3.8.2. Propriedades das Farinhas no Farinógrafo 

(Segundo AACC, 1969) 

o farinógrafo mede plasticidade e mobilidade 

da massa sujeita a uma prolongada açXo misturadora à 

temperatura constante. A resistência oferecida pela massa à 

mistura é transmitida através de um dinamómetro à 

que traça uma curva em uma carta. 

uma pena 

A prática geral, tem sido determinar, por 

curva de titulação com água, adicionada à farinha, a 

absorção padrão (geralmente a quantidade de água necessária 

para uma consistência ótima de 500 Unidades Brabender 

arbitrariamente). A absorção aumenta quando a proteina 

aumenta e, a qualidade do glúten melhora. o farin6grafo tem 

sido mais utilizado na determinação da absorção de água e, 

os farinogramas também proporcionam informação do tempo 

6timo de mistura e estabilidade da massa (POMERANZ, 1987). 
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Utilizou-se farinÓgrafo marca BRABENDER e as 

quantidades de farinhas empregadas foram: 50,7 gramas de 

farinha de trigo sarraceno; 44,44 gramas de farinha de trigo 

sarraceno sem prolamina e 49,03 gramas de farinha de trigo. 

3.8.3. Determinação da Viscosidade (segundo AACC, 

1969) 

Utilizou-se o equipamento amilográfo marca 

BRABENDER DUISBURG, que é um aparelho de torque que 

proporciona uma gravação automática continua de mudanças na 

viscosidade do amido quando a temperatura é elevada a uma 

taxa constante de aproximadamente 1,5 °c por minuto. 

Dependendo da mudança da viscosidade da suspensão aquecida, 

um torque é gravado na escala arbitrária (O a 1000 unidades 

Brabender). A viscosidade da pasta é geralmente gravada 

d t t t d 30 a 95 °C. quan o a empera ura aumen a e As modificaç~es 

do amilográfo que permitem uma gravação das mudanças de 

viscosidade a elevação ou queda constante de temperatura 

o 
(1,5 C por minuto) são úteis em estudos de caracteristicas 

de gelatinização de vários amidos (POMERANZ, 1987). 
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3.9. Teste Imunológico 

Foram distrubuidas cerca de 300 gramas de 

farinha de trigo sarraceno para mães de pacientes 

diagnosticados como celiacos pelo Oepa r taml'!n to de 

Gastroenterologia Pediátrica da Escola Paulista de Medicina. 

Essa farinha foi utilizada em preparaçôes diárias como 

mingaus, sopas, leites, por um periodo de 30 dias. Após 30 

dias, marcou-se o retorno para verificar se o paciente 

apresentava alguma manifestação clinica da doença, provocada 

pela ingestão da farinha de trigo sarraceno. Do total de 6 

pacientes, apenas um retornou. Verificou-se que este 

paciente não apresentava manifestações clinicas da doença 

celiaca e que a farinha de trigo sarraceno havia sido bem 

aceita. Colheu-se o soro desse paciente para a realização 

do teste da imunofluorescéncia indireta (ROSENTHAL et alii .. 

1984) • 

3.9.1. Preparo dos antigenos 

Os grãos de trigo (da variedade IAC-24) e de 

trigo sarraceno descorticados foram embebidos em solução de 

NaCI 0,15 M por 12 horas. Ap6s esse tempo foram incluídos 

em Tissue Tek 11 (resina apropriada para inclusão e 

endurecimento do bloco) e cortados em fragmentos de 4~, em 

criostato a -20°C. Os fragmentos foram colocados em 
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lâminas tipo perfecta e estocados em ufreezer" a -18 DC até 

a sua utilizaç~o. 

3.9.2. Técnica da Imunofluorescência Indireta 

Os soros do paciente celiaco e de um 

individuo normal foram diluídos em solução de NaCl 0,15 M em 

tampão fosfato 0,01 M pH 7,2 (PBS) em diluições seriadas a 

partir de 1:2 até 1:32. Em seguida, colocou-se 50 ~l de 

cada diluição sobre cada corte de grão nas lâminas, e, estas 

foram incubadas em câmara úmida por 30 minutos à temperatura 

de 37 DC~ Depois, as lâminas foram lavadas com solução 

tampão salina fosfato duas vezes por 5 minutos, 

posteriormente secas. Colocou-se 50 ~l de conjugado 

Imunoglobulina humana ligada à f luorescei na (da BIOLAB 

MERIEUX, diluído 1:300 com azul de Evans) sobre cada corte 

nas lâminas e incubou-se em câmara úmida por 30 minutos a 

37°C. Posteriormente lavou-se novamente as lâminas com 

solução tampão salina fosfato duas vezes por 10 minutos. As 

lâminas foram secas e montadas com glicerina e laminulas. 

Realizou-se a leitura da intensidade fluorescente em 

microscópio com luz ultravioleta marca OLYMPUS modelo BH no 

aumento de 40 vezes. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Farinhas 

A moagem dos grãos de trigo sarraceno 

proporcionou um rendimento médio em farinha de 56,57.. Essa 

porcentagem de extração pode ser considerada boa, estando 

próxima a alcançada no trabalho realizado por LEITÃO et alii 

(1977) • 

De acordo com ALMEIDA (1978), porcentagens de 

extração acima de 507. somente são alcançadas com o auxilio 

de máquinas especiais que moem o produto e separam as vArias 

fraç~es de farinha e farelo. 

A farinha de milho opaco-2 apresentou um 

rendimento de 957. em relação ao grão antes da moagem. 

A farinha de peixe desodorizada, obtida pela 

extração com álcool resultou em um produto quase sem odor e 

sabor, porém, o seu rendimento em relação ao peso liquido 

dos peixes foi de 17,57.. Apesar do baixo rendimento, a sua 

produção é viável economicamente~ pois utiliza o etanol como 

solvente, e, pode ser elaborada a partir de espécies de 

pescado de baixo valor comercial. 
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A farinha de castanha do Pará obtida por 

prensagem e extração com hexano, apresentou um rendimento de 

537.. 

4.2. Análises Quimicas 

4.2.1. Análises Bromatol6gicas 

Os resultados das análises bromatol6gicas das 

farinhas de trigo sarraceno, de trigo sarraceno sem 

prolamina, farinha de trigo comum, farinha de peixe, farinha 

de milho opaco-2 e da farinha 

apresentados na tabela 07: 

de castanha do Pará estão 



61. 

Tabela 07 - Composição química das farinhas de trigo 
sarraceno, de trigo sar-raceno sem prolamina, de 
trigo, de milho opaco-2, de peixe e de castanha-
do-Pará. 

U*- ** * * * * mJ.- Pro te- Extrato 
Cinzas Fibra 

Carbo-
Farinhas dade 1na etéreo idratos 

(%) ('1.) (%) ( %) (%) ( '1. ) 

Farinha de 
trigo sarraceno 10,1 9,7 0,78 3,0 0,62· 75,80 

Farinha de trigo 
sarraceno sem 
prolamina 10 .. 4 8,4 0,83 3,1 0,61 76,66 

Farinha de 
trigo 10,9 14,0 0,91 2,4 0,6~ 71,15 

Farinha de milho 
opaco-2 7,3 12,6 0,75 2,,9 0,12 76,33 

Farinha de peixe 7,0 79,6 2,2 4,9 0,4~. 5,85 

Farinha de castanha 
do Pará 6,2 26,6 42,3 6,9 0,18 17,82 

* média de 3 repetições 

** [ proteína determinada pelo método de Kjeldahl (N*6,25) 
também média de 3 repetições 

Analisando-se a tabela 07 verifica-se que o 

maior teor proteico foi encontrado para a farinha de peixe 

(79,6%), que é valiosa não apenas pela quantidade, mas 

também pela boa qualidade de sua proteína que apresenta um 

elevado teor em aminoácidos essenciais, particularmente a 

lisina (SALGADO & CHIEUS, 1988). 

Os resultados encontrados no presente 

trabalho para a farinha de peixe foram semelhantes aos 

encontrados por SALGADO & CHIEUS (1988) em termos de umidade 

(7,1%), proteína (76,8%), extrato etéreo (2,9%), cinzas 
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(0,41.) o que pode ser justificado pelo 

emprego da mesma variedade de peixe ("cascudo") e da mesma 

tecnologia para a elaboração da farinha. 

Observou-se que em relação à farinha de 

castanha do Pará o teor proteico encontrado no presente 

trabalho (26,61.) foi inferior ao teor de 46,211. encrnltrado 

por ZUCAS et a1ii (1975), porém, superior ao valor de 14,81. 

apresentado na tabela padrão de aminoácidos da FAO (1981). 

Em relação à farinha de milho opaco-2 a 

porcentagem de protc~ina c:?ncontrada em nosso trabalho (12\061.) 

foi ligeiramente superior aos valores citados por BRESSANI 

et alii (1969), para o milho opaco-2 cru (10,251.) e por 

MERTZ et alii (1965) (10,561. de proteina). 

Verificou-se que o teor de proteina 

encontrado para a farinha de trigo sarraceno no presente 

trabalho, está praticamente igual aos resultados relatados 

K f J 
. 7 

por re t & avorn1k (1979) , citados por POMERANZ, Y. 

(1983) , que, analisando algumas variedades de trigo 

sarraceno de vários países concluiram que o conteúdo em 

nitrogênio era similar em todas as amostras estudadas. Os 

valores encontrados foram 1,67 a 1,96 gramas de Nitrogênio 

que correspondem a 10,4 a 12,21. de protelna. Entretanto, 

7KREFT, E. & JAVORNIK, B. Buckwheat as a potential source 
of high-quality protein. In: ___ ._.Seed protein 
improvemente in CereaIs and grain legumes. s.l., s.ed, 
1979. v.2, p.377. 
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PRAKASH et alii (1987) encontrou um valor de 9,2% de 

proteína para a variedade Fagopyrum esculentum. 

Os dados apresentados por TAIRA (1974) para a 

farinha clara de trigo sarraceno foram: umidade (12,1%), 

proteína (7,8%), gordura ( 1 , 5% ) , fibra (0,7%) e cinzas 

(1,27..) que diferem daqueles apresentados no presente 

trabalho provavelmente devido a diferenças entre cultivares 

e tratos culturais. 

As dietas experimentais empregadas no 

ensaio biol6gico também foram análisadas quanto à sua 

composição qui mica. Na tabela 08, observa-se a composição 

química dos tratamentos empregados para o ensaio biol6gico. 

Tabela 08 - Composição qu1mica das dietas experimentais para 
o ensaio biol6gico ao n1vel de 10% de 
protelna. 

Umi- Pro te- Extrato * Dietas ** Cinzas Fibra 
Carbo-

Experimentais dade ína etéreo idrato 
('lo) ('lo) ( % ) ('lo) ('lo) (%) 

Tratamento I 10,8 9,9 7,9 6,4 0,76 64,24 

Tratamento II 10,9 10,1 8,,0 4,0 1,00 66,00 

Tratamento IH 7,9 10,0 8,1 5,1 0,90 68,00 

Tratamento IV 8,0 10,2 8,0 5,1 1,10 67,60 

Tratamento V 6,1 10,0 7,9 3,9 72,10 

Tratamento VI 7,6 10,1 8,1 4,7 0,87 68,63 

Tratamento VII 7,7 9,9 8,2 4,4 0,90 68,90 

* Calculados por diferença 

** [
Tratamentos descritos no item 3.5. da metodologia 
desse trabalho 
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4.2.2. Análise do perfil de aminoácidos 

o perfil de aminoácidos das farinhas de trigo 

sarraceno, de trigo sarraceno sem prolamina, comparados com 

o padrão da FAO (1981) pode ser observado na tabela 09. 

Tabela 09 - Comparação do conteúdo de aminoácidos essenciais 
das farinhas de trigo sarraceno e de trigo 
sarraceno sem prolamina com a proteína padrão da 
FAO/81. 

FAO/81 FARINHA DE AMINO

ÁCIDOS 
TRIGO SARRA- ESCORE 

* 
LISINA 55 
TRIPTOFANO 10 
TREONINA 40 
VALINA 40 
METIONINA+ 

CISTINA 30 
ISOLEUCINA 30 
LEUCINA 65 
TIROSINA+ 

FENILA
LANINA 50 

CENO 

40,96 
13~22 

29,30 
36,07 

18,59 
25,59 
52,52 

54,29 

* mg de aminoácidolg de proteina 

QUIMICO 
('I.) 

74,47 
132,20 

73,25 
90,18 

61,96 
85,3 
80,8 

108,58 

FARINHA DE 
TRIGO SARRA- ESCORE 
CENO SEM 
PROLAMINA 

39,96 
14,49 
34,57 
41,44 

17,96 
27,93 
57,36 

56,54 

QUíMICO 
('I.) 

72,75 
144,90 
86,42 

103,60 

59,87 
93,10 
88,25 

113,08 

Analisando a tabela 09 observa-se que quando 

comparamos os valores obtidos no aminograma com a composição 

em aminoácidos da proteína padrão da FAO/81, a farinha de 

trigo sarraceno apresenta a metionina + cistina como os 

primeiros aminoácidos limitantes (escore 61,96%), seguido da 

treonina (escore 73,25%). Esses resultados diferem daqueles 

citados por POMERANZ & ROBBINS (1972) que encontraram como 
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primeiro aminoácido limitante da farinha de trigo sarraceno 

isoleucina, seguida dos aromáticos tirosina e 

fenilalanina. Porém, de acordo com TAIRA (1974) análises da 

composição em aminoácidos do trigo sarraceno mostram que 

este é rico em lisina e pobre em metionina quando comparado 

com os cereais. 

Comparando-se o perfil de aminoácidos do 

trigo sarraceno com o do trigo comum~ observa-se a 

superioridade do trigo sarraceno conforme dados da tabela 

10. 

Tabela 10 - Comparação do conteúdo de aminoácidos essenciais 

das farinhas de trigo sarraceno e de trigo comum com a 

proteína padrão da FAO/81. 

AMINO- FAO/81 FARINHA DE 

ÁCIDOS TRIGO SARRA- ESCORE FARINHA DE - ESCORE 
CENO TRIGO 

* (X) (X) 

LISINA 55 40,96 74,47 14,70 26,72 
TRIPTOFANO 10 13,22 132,20 10,95 109,50 
TREONINA 40 29,30 73,25 22,36 55,90 
VALINA 40 36,07 90,18 32,46 81,15 
METIONINA+ 

CISTINA 30 18,59 61,96 18,97 63,23 
I SOLEUCINA 30 25,59 85,3 26,32 87,73 
LEUCINA 65 52,52 80,8 46,90 70,90 
TIROSINA+ 

FENILA-
LANINA 50 54,29 108,58 60,86 121,72 

*" mg de aminoácido/g de proteina 
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Por essa tabela observa-se por comparação do 

perfil de aminoácidos do trigo comum com o padrão da FAO/81 

que a lisina é o primeiro aminoácido limitante apresentando 

um escore de 26,72%. 

Através da comparação com o trigo comum 

verificou-se que apesar da prote1na do trigo sarraceno ser 

deficiente no aminoácido lisina (escore 74,47%), o seu teor 

ainda é maior do que o encontrado para o trigo comum (escore 

26,72%). 

o escore qu1mico da proteína do trigo 

sarraceno sugere sua poss1vel complementação com a protefna 

de cereais, o que é confirmado por POMERANZ et alii 1975, 

ou seja que as proteínas do trigo sarraceno são ricas em 

lisina e contém menos ácido glutâmico do que as protelnas de 

cereais. Como o ácido glutâmico, aminoácido não essencial, 

é o principal componente das proteínas de reserva nos 

cereais e a lisina é o aminoácido essencial limitante de 

várias espécies de cereais, as proteínas do trigo sarraceno 

são excelentes para complementação do padrão aminoacidico 

das proteínas de cereais. 

4.2.3. Determinação de Minerais 

Os minerais presentes na farinha de trigo 

sarraceno e na farinha de trigo comum são apresentados na 

tabela 11. 
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Tabela 11 - Composi em minerais das farinhas de trigo e 
de trigo sarraceno. 

Elemento Farinha de Trigo Farinha de trigo 
sarraceno 

P ('1.) 0,19 0,10 
K('l.) 0,15 0,15 
Ca(%) 0,001 0,001 
I"'Ig(%) 0,03 0,09 
Cu(ppm) 3,90 8,1 
Fe(ppm) 38,0 67,0 
I"'In(ppm) 6,0 5,0 
Zn(ppm) 35,0 34,0 

--- -----------------------------------

Esses resultados demonstram que a farinha de 

trigo sarraceno é superior à farinha de trigo para os 

minerais: magnésio, cobre, ferro sendo superada apenas para 

o fósforo. 

4.2.4. Determinação de Fatores Antinutricionais 

A metodologia empregada para a determinação 

da atividade hemaglutinante na farinha de trigo sarraceno 

demonstrou que esta n~o contém tal fator antinutricional. 

Ao definir o título hemaglutinante como sendo a maior 

diluição capaz de promover aglutinação das hemácias, 

verificou-se que para todas as repetições o titulo foi zero. 

Quanto à determinação do teor de tanino (medido como mEq de 

catequina) esta apresentou os seguintes resultados: 0,00093'l. 

para o trigo e 0,00090'l. para o trigo sarraceno. Esses 

valores podem ser considerados desprezíveis. 
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4.3. Complementaçâo do padrâo de aminoácidos 

o baixo teor em aminoácidos sul furados (meti-

onina + cistina) no trigo sarraceno pode criar um imbalanço 

desses aminoácidos. Portanto, dietas contendo trigo sarra-

cena tem que ser fortificadas com outras fontes proteicas 

para cobrir as necessidades totais de proteína dietética. ~ 

largamente aceito que a qualidade da proteina animal é me-

lhor do que a proteína de origem vegetal. As proteínas de 

origem animal tem um conteúdo maior de lisina, metionina e 

cistina e tem um efeito complementar positivo na qualidade 

proteica de dietas à base de cereais segundo PRAKASH et alii 

(1987) • Portanto realizou-se a complementaçâo da farinha de 

trigo sarraceno com farinha de peixe, farinha de castanha-

do-Pará, e, farinha de milho opaco-2, uma vez que a maioria 

dos cereais nâo sâo alimentos permitidos para pacientes 

cellacos. o cômputo qu1mico obtido para a 1~ mistura 

pode ser observado na tabela 12. 

Tabela 12 - COmputo químico da 1~ mistura. 

Far. Far. 
Peixe castanha 

~a:e- Far. trigo 
aas ia~ial sarraceno 
Essenciais (50%) (45%) (5%) 

Lisina 
Triptofano 
Treonina 
Valina 
Met, + Cisto 
Isoleucina 
Leucina 
Tir. + Fen. 

20,48 
6,61 

14,65 
18,04 
9.30 

12,80 
26,26 
27,14 

.----
32,83 

17,98 
21,57 
16,83 
18,24 
30,66 
29,,44 

0,89 
0,60 
0,83 
1,37 
2,52 
0,89 
2,19 
2,10 

Total 
mg aac 

g--protei na 

54,20 
7,21 

33,46 
40,98 
28,64 
31,93 
59,11 
58,68 

Escore 
qulmico 

(% ) 

98,55 

83,65 
102,45 

95,47 
106,44 
90,44 

117,37 
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O A t 1· - bt· d 2°. ml.- <"tu,...... pode compu o qu mICO o 1 o para a ~ ,~ 

ser observado na tabela 13. 

Tabela 13 - C6mputo químico da 2~ mistura. 

aas 
Essenciais 

Lisina 
Tr-iptofano 
Treonina 
Valina 
Met. + Cisto 
Isoleucina 
Leucina 
Tir. + Fen. 

Far. trigo 
sarraceno 
sem prola-

mina 
(50%) 

19,98 
7,25 

17,29 
20,72 
8,98 

13,97 
26,68 
28,27 

Far. Far. 
Peixe castanha 

(45%) (5%) 

32,83 0,89 
0,60 

17,98 0~83 

21,57 1,37 
16lJ83 2!J52 
18,24 0,89 
30,66 2,19 
29,44 2,10 

Total Escore 
mg aac químico 
g pro-
telna 

(%) 

53,70 97,64 
7,85 

36,10 90,,24 
43,66 109,16 
28,33 94,42 
33,10 110,34 
61,53 94,66 
59,81 119,62 

o c6mputo químico obtido para a 3~ mistura 

está apresentado na tabela 14. 

Tabela 14 - C6mputo químico da 3~ mistura. 

aas 
Essenciais 

Lisina 
Triptofano 
Treonina 
Valina 
Met. + Cisto 
Isoleucina 
Leucina 
Tir. + Fen. 

Far. trigo Far. Far. 
sarraceno milho peixe 

opa-

(501.) 

20,48 
6,61 

14,65 
18,04 
9,29 

12,79 
26,26 
27,15 

co-2 
(301.) 

12,54 
2~52 

11~13 
11~76 

8,10 
7,38 

23,76 
19,83 

(201.) 

14,59 

7,99 
9,58 
7,47 

8,11 
13,63 
13,08 

Total 
mg aac 

g pro
teína 

47,61 

33~77 
39,38 
24,87 
28,28 
63,65 
60,06 

Escore 
qUlmico 

(1.) 

86,57 

84,42 
98,46 
82,91 
94,28 
97,92 

120,12 
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alerial Far. trigo Far. Far. 
aas 
Essenciais 

Lisina 
Triptofano 
Treonina 
Valina 
Met. + Cisto 
lsolpucina 
Leucina 
Tir. + Fen. 

sar.s/prol.milho peixe 
opa--
co-2 

(507.) (307.) (201.) 

19,98 12,54 14~59 

7,25 2,52 
17,29 11~13 7,99 
20,72 11,76 9,58 
8,98 B,10 7,47 

13,97 7,38 8,11 
28,68 23,76 I:S,63 
28,27 19,83 13,08 

-------

4.4. Ensaio Biológico 

Total 
mg aac -----

g pro-
tf~i na 

47,11 

36,40 
42,07 
24~56 

29,45 
66,06 
61,18 

70. 

Escor·"e 
qUlmico 

(I.) 

85,66 

91,00 
105,17 
81,86 
9B,16 

101,64 
122,36 

o ensaio biológico com ratos albinos foi 

realizado para avaliação nutricional das farinhas: lSN: de 

trigo sarraceno normal; TSSP: de trigo sarraceno sem 

prolamina, complementadas e sem complementação; e, da 

caseina como padrão. 

A par"tir dos resultados obtidos no ensaio 

biológico, calculou-se os parámetros apresentados na tabela 

16. Os dados obtidos na análise estatlstica estão dispostos 

no apêndice. 
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Tabela 16 - Resultados de digestibilidade (D), utilizaç~o 

proteica liquida (NPU), valor bi61ogico (VB) 
razâo de eficiência proteica (PER) e coeficiente 
de eficiência alimentar (CEA) para as dietas 
experimentais e controle. 

DIETAS EXPERIMENTAIS' D(7.) NPU(7.) V8(%} PER CEA 

TRATAMENTO I 85,31 49,32 51,15 2,36 0,24 
TRATEMENTO II 89,11 48,18 54,04 2,20 0,22 
THAlAMENTO III 88,12 60,93 68,67 2,93 0,29 
TR{~ T AMEN TO IV 86,96 50,36 51,08 2,26 0,24 
THATAMENTO V '12,36 69,06 14,75 2,79 0,27 
TRATAMENTO VI 81,86 55,38 63,02 2,85 0,28 
TRATAMENTO VII 82,66 59,36 71,84 2,54 0,24 

• média de 6 repetições 

Destes parâmetros. verificou-se que para a 

variável digestibilidade o contraste 1, case1na vs demais é 

altamente significativo (a nivel de 11. de probabili.dade) ou 

seja, mostrando que a dieta padrão de caseina apresentou um 

valor para a digestibili.dade (92,36%) que superou os valores 

encontrados nos demais tratamentos. o contraste 2 (TSSP + 

TSSPPC + TSSPMP) vs (TSN + TSPC + TSMP) também foi altamente 

significativo, portanto. indicando que as far- inhas 

pertencentes ao grupo trigo sar-raceno prolamina 

complementadas e sem complementaç~o apresentaram melhores 

resultados para digestibilidade do que as farinhas 

pertencentes ao grupo do trigo sarraceno 

(complementadas e sem complementação). o contraste 3, o 

qual comparou TSN vs (TSPC + TSMP) não apresentou resultado 

significativo, ou seja" o valor encontrado para 
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digestibilidade quando se util izou a farinha de trigo 

sarraceno normal (85,37%) n~o diferiu significativamente dos 

valores encontrados quando empregou-se as farinhas de trigo 

sarraceno complementadas com farinha de peixe e castanha do 

Pará e farinha de trigo sarraceno complementada com far-inha 

de milho opaco-2 e de peixe (87,86% + 82,66%, 

respectivamente). Apesar de não se constatar diferença 

significativa para esse as 

sarraceno que foram complementadas 

far-inhas de 

(TSPC e 

trigo 

TSMP) 

apresentaram uma composiç.ão em aminoácidos essenciais 

equilibrada em relaç~o ao padrão de aminoácidos da FAO/19Bl. 

Entretanto a farinha de trigo sarraceno sem complementação 

apresentou-se deficiente em relação aos aminoácidos 

metionina + cistina (sulfurados), I isina e treonina. o 

contraste 4 que comparou TSSP vs (TSSPPC + TSSPMP) foi 

significativo, indicando que o resultado alcançado para 

digestibilidade quando utilizou-se farinha de trigo 

sarraceno sem prolamina (89,17%) não diferiu dos resultados 

alcançados quando empregou-se as farinhas: de trigo 

sarraceno sem prolamina complementada com farinha de peixe e 

de castanha e farinha de trigo sarraceno sem prolamina 

complementada com milho opaco-2 e peixe (88,72% + 86,96% 

respectivamente). Apesar desses resultados y observou-se que 

as farinhas complementadas apresentaram um perfil em 

aminoácidos essenciais equilibrado com relação ao padrão de 

aminoácidos da FAO/1981, e, que a farinha de trigo sarraceno 
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sem complementação apresentou-se deficiente nos aminoácidos: 

metionina + cistina (sulfurados)~ treonina e lisina. o 

contraste 5 (TSPC vs rSMP) foi altamente significativo, 

indicando que a farinha de trigo sarraceno complementada com 

farinha de peixe e de castanha do Pará foi superior a 

farinha de trigo sarraceno complementada com milho opaco-2 e 

peixe (87,867. e 82,667. respectivamente). Portanto, a 

complementação com farinha de peixe e de castanha do Pará 

foi superior para o parâmetro digestibilidade. 

O contraste 6 que comparou os tratamentos 

TSSPPC vs TSSPMP não apresentou diferença significativa 

indicando que os dois tipos de complementação da farinha de 

trigo sarraceno sem prolamina (peixe + castanha e milho 

opaco-2 + peixe) produzem, em relação ao parâmetro 

digestibilidade, o mesmo efeito. 

O contraste 7 (TSN vs TSSP) foi altamente 

significativo~ indicando que o valor alcançado para a 

digestibilidade com a utilização da farinha de trigo 

sarraceno sem prolamina (89,177.) superou o resultado obtido 

com o emprego da farinha de trigo sarraceno normal (85 9 377.). 

O contraste 8 (TSSPPC vs TSPC) não foi 

significativo, concluindo-se portanto, que essas farinhas 

não diferem entre si para a variável digestibilidade (88,727. 

e 87~867. respectivamente). 
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significativo. 

o contraste 9 (TSSPMP vs TSMP) foi altamente 

Conclui-se que a farinha de trigo sarr-aceno 

sem prolamina complementada com milho opaco-2 e peixe 

apresentou resultado que superou o encontrado para a farinha 

de trigo sarraceno complementada com milho opaco-2 e peixe 

(86,967. e 82,667. respectivamente). 

A utilização proteica 

encontrada para a dieta padrão de caseina 

liquida 

(69,067.) 

(NPU) 

superou 

os demais tratamentos, ou seja, foi maior para a caseina do 

que para qualquer outro tratamento empregado. Os demais 

contrastes não apresentaram diferenças significativas para 

esse parâmetro. e 7 portanto, essas farinhas comparadas n~o 

diferiram entre si. 

Em relação ao parâmetro valor biológico (VB) 

verificou-se que apenas o contraste 1, que confronta a 

casei na com os demais tratamentos foi significativo, 

indicando que o valor encontrado para a dieta padrão case1na 

(74\0757.) superou os demais. 

para os demais contrastes, 

Não se constatou significância 

indicando que não houve um 

tratamento que superasse os demais para o valor biológico 

(VB) • 

Observou-se para a razão de eficiência 

proteica (PER) que o contraste 6 

altamente significativo enquanto 

(TSSPPC vs TSSPMP) foi 

que para os demais 

contrastes não se constatou significância. Esses 

resultados mostram que a farinha de trigo sarraceno sem 
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prolamina complementada com farinha de peixe e castanha do 

Pará apresenta um valor para PER que supera o 

encontrado para a farinha de trigo sarraceno sem prolamina 

complementada com milho opaco-2 e peixe (2,26). Portanto, a 

melhor complementação foi com farinha de peixe e castanha do 

Pará. 

Não se constatou diferença significativa 

entre os valores de PER das farinhas de trigo sarraceno sem 

prolamina complementada com farinha de peixe e de castanha 

do Pará (2,93) e, de trigo sarraceno normal complementada 

com farinha de peixe e de castanha do Pará (2,85). 

Em r-elação ao coeficiente de eficiência 

alimentar (CEA) pode-se observar pelo contraste 6, quando se 

comparou as farinhas TSSPPC com TSSPMP houve significância 

estati stica. A farinha de trigo sarraceno sem prolamina 

complementada com farinha de peixe + de castanha do Pará 

apresentou um valor para o CEA (0,29) que superou o valor 

encontrado para a farinha de trigo sarraceno sem prolamina 

complementada com milho opaco-2 e peixe (O,24). Portanto, a 

complementação com farinha de peixe e de castanha do Pará 

foi melhor do que com milho opaco-2 e peixe, para o 

parâmetro CEA. 

Os animais alimentados com a dieta padrão de 

caseina apresentaram um ganho total em peso de 93,32 gramas 

que não superou os demais tratamentos. Para o ganho em peso 

não houve um tratamento que superasse os demais, ou seja, as 
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farinhas contrastadas não diferiram entre si para esse 

parâmetro analisado. 

40 

30 

20 

10 

O 

PESO (g) 

-10~-.--~-.--~--.-~--.-~~,-~~~--~-.--J 

T1 T2 T3 T4 T5 Te T7 

TRATAMENTOS 

_ 1 SEMANA ~ 2 SEMANA O 3 SEMANA ~ 4 SEMANA ~ 

Figura 1. Peso semanal 
tratamento) no 
proteina. 

dos animais (referente a cada 
ensaio biológico ao nivel de 10f. de 
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Figura 2. Peso total dos animais (referente a cada 
tratamento em 28 dias) adquirido durante o ensaio 
biológico ao nível de 10% de proteína. 
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4.5. Eletroforese 

o padrão de bandas dos extratos etan61icos do 

trigo sarraceno (direto e indireto), do trigo comum e da 

mistura proteica padrão de peso molecular conhecido, obtidos 

com géis SDS-12'l. em acrilamida podem ser observados na 

figura 3: 

l.comum 

legenda: 

K' t d - T,$arraceno 
1$ .pa rao (ext.dir.) 

r---.... (I) 

•• (2) 

p:m~ (6) 

(7) 

multo fraca 

fraca 

'iIIl111lA d Ir us a fraca 

~ forte 

__ multo forte 

T.urraceno 
(ext. I nd) 

Figura 3. Padrão de bandas dos extratos etan61icos do 
sarraceno e do trigo comum em 
mistura padrão. 

comparação 
trigo 

com a 



Mistura Padd:to:: 

* 1 )Aldolase 

2)Albumina bovina 

3)Albumina ovo 

4)Pepsina 

5)Quimotripsinogênio 

6)Mioglobina (Cavalo) 

7)Citocromo C 

Peso Molecular 

160.000 

6].000 

45.000 

34.700 

25.000 

17.800 

12.500 

* A aldolase n~o entrou no gel 

abrange pesos moleculares de 100.000 a 15.000. 
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a 121. que 

Pelos resultados obtidos, verificou-se que a 

composição polipeptidica não é identica quando se faz a 

extração de forma direta e indireta do trigo sarraceno, n~o 

se conseguindo uma prolamina pura. Mesmo assim, esta fração 

proteica apresentou um padrão de bandas diferentes daquelas 

encontradas para a fração proteica (prolamina), do trigo 

comum. 

No presente trabalho verificou-se que a 

fração proteica solúvel em etanol do trigo sarraceno (fração 

prolamina) não conseguiu entrar em géis de lactato de 

s6dio- sistema ácido (pH 3 y l), enquanto que a referida 

fração do trigo comum apresentou um nítido padrão de 

bandas. Esse fato é confirmado pelo trabalho de SKERRIT 

(1986) que comparando eletroforeticamente os extratos 
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alcoÓlicos do tr-iqo comum e do triqo sarraceno constatou que 

a fração proteica solúvel QlfI etanol do tr igo sar-raceno 

correu difusamente e uma substancial proporção falhou em 

entrar no gel mesmo em um gel a 3% de acrilamida. Observou 

ainda que as proporções de protelnas solúveis em solução 

salina e em Alcool do trigo e do trigo sarraceno diferiram 

significativamente sendo que a fração proteica solúvel em 

etanol do trigo sarraceno representou a menor porção das 

proteínas do seu endosperma. Esse fato também foi observado 

por TAHIR & FAROOQ (1985) que realizando anAlise 

quantitativa das vArias frações proteicas verificaram que os 

grãos da espécie sarraceno ("buckwheat") gE~ralmente contém 

um baixo conteúdo de prolamina e um elevado teor de 

albuminas + globulinas o que os difere dos cereais que 

contém prolaminas como sua principal fração proteica. 

Justifica-se então a necessidade de se concentrar o extrato 

etan6lico de trigo sarraceno antes da aplicação no gelo 

Em nossa pesquisa, verificou-se a 

de algumas bandas com peso molecular abaixo de 

existéncia 

30.000 no 

extrato alcoólico de trigo comum, fato que não foi 

considerado no trabalho realizado por SKERRIT (1986). 

Através da comparação do padrão de bandas do 

trigo sarraceno com o padrão de bandas da mistura padrão de 

pesos moleculares conhecidos lO constatou-se que no 

sarraceno houve uma concentração de bandas na faixa que 

abrange pesos moleculares abaixo de 25.000. Para o trigo 
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comum, que apesar de apresentar algumas bandas com baixo 

peso molecular, apresentou uma maior concentração de bandas 

na faixa de peso molecular acima de 30.000. 

4.6. Testes Reol6gicos 

4.6.1. Determinação de Umidade 

Os resultados obtidos pela determinaçâo de 

umidade nas farinhas de trigo sarraceno, de trigo sarraceno 

sem prolamina e de trigo comum estão dispostos na tabela 17: 

Tabela 17 - Determinação de umidade nas farinhas de trigo 
sarraceno, de trigo sarraceno sem prolamina e de 
trigo. 

AMOSTRA 7. DE UMIDADE * 

Farinha de trigo sarraceno 15,2 

Farinha de trigo sarraceno 

sem prolamina 7,4 

Farinha de trigo 12,3 

* Valores médios de 3 repetições 
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4.6.2. Propriedades das Farinhas no Farin6grafo 

Realizou-se várias tentativas para se obter 

um farinograma da farinha de trigo sarraceno com e sem a 

fraç~o prolamina. 

Esse teste tem por finalidade forn[~cer o 

índice de absorç~o de água de uma farinha bem como seu tempo 

de desenvolvimento e estabilidade. Esses dois últimos 

fatores est~o em função primordial da existéncia do glúten 

nas farinhas. Pelo fato da farinha de trigo sarraceno com e 

sem prolamina não apresentar glúten em sua constituir;~o, n;;:in 

nos foi possível obter o gráfico do farinograma. 

Deve-se ressaltar que em um dos testes 

tentou-se a obtenção de um farinograma fazendo com Que o 

indice de absorção de água fosse 29,1%, conseguiu-se chegar 

até 300 UF no farinograma Quando o aparelho foi padronizado 

para 500 UFa Esse fato vem confirmar a não existência de 

glúten na farinha de 

anteriormente. 

trigo sarraceno conforme já citado 

Como não obtivemos farinogramas para sa 

farinhas de trigo sarraceno, não consideramos o 

do trigo comum. 

farinograma 
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4.6.3. Determinação da Viscosidade 

Os valores obtidos da análise de viscosidade 

são apresentados na tabela 18. 

Tabela 18 - Determinação de viscosidade das farinhas de 
trigo sarraceno, de trigo sarraceno sem 
prolamina e de trigo. 

PARAMETROS FARINHA DE TRIGO 
SARHACENO 

FARINHA DE 
TRIGO SA
RRACENO SEM 
PROLAMINA 

FARINHA DE 
TRIGO 

-----_._-------------._---

TEMPEf~A TURA 
INICIAL(oC) 

TEMPO DE GE
LATINIZAÇÃO 

(MIN.) 

TEMPERATURA 
INICIAL DE 
GELATINIZA
çÃO (oC) 

VISCOSIDADE 
A 90°C (V .A. ) 

VISCOSIDADE 
AP6S 20' A 
90°C (V.A.) 

VISCOSIDADE 
A 50°C (V.A.) 
(ciclo de res
friamento) 

30,0 

23,7 

65,6 

470,0 

910,0 

1075,0 

* média de 2 repetições 
VA = Unidades Amilográficas 

~50,0 30,0 

22,5 25,0 

63,75 68,25 

415,0 145,0 

750,0 285,0 

1200,0 465,0 
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4.7.Teste Imunol6gico 

Os resultados do teste imunológico após 

r-ealização da leitura em microscÓpio com luz ultravioleta 

por 4 individuas diferentes podem ser observados na figura 

4. 

TRIGO COMUM: 

SORO PACIENTE 

+ 1:2 + 1:4 

O +1:80 

- O -
01:32 01:16 

TRIGO SARRACENO: 
SORO PACIENTE 

- 1:2 - 1:4 

O -1:S0 

- O -
01:32 01:16 

SORO CONTROLE 

+ 1:2 + 1:4 

O +1:80 

- O -
O 1:32 O 1:18 

SORO CONTROLE 

- 1:2 - 1:4 

O -1:s0 
- O -

01:32 O 1:18 

Observação: a intensidade fluorescente aparece em coloração 

verde e o fundo fica corado em rosa. 

Figura 4. Reatividade dos soros controle e 
incubados com seções criostáticas de 
trigo comum e de trigo sarraceno. 

paciente 
grãos de 
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4.7.1. Soro Pacierlte 

Pelos resultados pode-se verificar que para o 

trigo comum houve uma positividade para as diluições do soro 

de 1:2 até 1:8. Essa positividade indica que há anticorpos 

anti-gl iadina no sor-o desse paciente que está se I igando ao 

antígeno presente no trigo comum (que é a proteina 

gliadina). Porém, essa reaç~o positiva até a diluiç~o 1 :8 

revela a presença de anticorpos anti-gliadina em baixas 

concentrações no soro desse paciente, fato que pode ser 

confirmado pois esse individuo, pelo menos teoricamente, uma 

vez que ele estava se mantendo em dieta livre de glúten. Em 

relação ao trigo sarraceno, pode-se observar que não houve 

fluorescência (resultados negativos para todas as diluições 

testadas) lO o que r'evela que esse paciente, após ter inger ido 

a farinha de trigo sarraceno por 30 dias, não desenvolveu 

anticorpos contra proteinas desse grão (antigenicidade 

negativa) • Esse resultado confirma portanto, o que já havia 

sido observado anteriormente para esse paciente, ou seja: 

que o trigo sarraceno não apresenta toxidez para o individuo 

celiaco, não havendo manifestações clinicas da doença apOs a 

sua ingestão e, nem mesmo formação de anticorpos 

anti-proteínas desse grão para o periodo de tempo testado. 
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4.7.2. Soro controle 

Verificou-se que para o trigo comum, o soro 

controle (não celiaco) apresentou positividade para as 

diluições de soro 1:2 até 1:8, da mesma forma que o paciente 

celiaco. Isso pode ser explicado pois para diluições abaixo 

de 1:10 essa técnica não é usada para critério de 

diagnóstico. 

utilizou-se diluições abaixo de 1:10 para se 

detectar as diferenças na reatividade com o trigo comum e 

com o trigo sarraceno. Essa diferença entre o trigo comum e 

o trigo sarraceno pode ser observada inclusive para o soro 

controle, que, para o trigo sarraceno não apresentou reação 

positiva. Portanto, esses resultados, mesmo com o soro do 

paciente controle vêm confirmar que o trigo comum apresenta 

antigenicidade positiva enquanto que o trigo sarraceno não 

apresenta essa capacidade de levar o 

anticorpos contra sua(s) proteina(s). 

individuo a produzir 

De acordo com ROSENTHAL et alii (1984) , a 

determinação de anticorpos antigliadina por métodos de 

fixação de complemento, imunodifusão ou hemaglutinação são 

insuficientes para requerimentos clinicos desde que eles não 

são sensiveis o suficiente para se detectar pequenas 

quantidades de anticorpos. A recente técnica de 

imunofluorescência, en tretan to, sendo ma1S especifica e 
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sensível, mostra uma melhor correlação ti tulos 

anti-glúten e anormalidades jejunais. 
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5. CONCLUSOES 

Da presente pesquisa são apresentadas as 

seguintes conclusões: 

- A farinha de trigo sarraceno apresenta a 

metionina + cistina como primeiro aminoácido limitante 

(escore 61,96"1.), 

73,25"1.) ; 

seguido do aminoácido treonina (escore 

- A farinha de trigo sarraceno apesar de 

apresentar a lisina como aminoácido limitante, o seu teor 

(escore 74,47"1.), ainda é maior do que o encontrado para o 

trigo comum (escore 26,72"1.); 
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A farinha de trigo sarraceno é superior à 

farinha de trigo comum para os minerais 

magnésio; 

ferro, cobre e 

- A farinha de trigo sarraceno n~o apresenta 

atividade hemaglutinante e o teor de tanino é desprezível; 

- A proteína da farinha de trigo sarraceno 

responde positivamente à complementação com proteína de 

peixe e de castanha do Pará; 

- As farinhas de trigo sarraceno sem 

prolamina complementadas ou não apresentaram melhores 

resultados para a dig~stibilidade em comparação ao trigo 

sarraceno normal; 
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- A eletroforese revela que a fração solúvel 

em etanol (prolamina) do trigo sarraceno difere amplamente 

da referida fração do trigo comum; 

- Os testes reol6gicos indicam que a farinha 

de trigo sarraceno não contém glúten, apresentando elevado 

teor em amido que não é degradado pela ação mecânica. 

- O teste imunológico demonstra que o trigo 

sarraceno não apresenta prolaminas tóxicas aos pacientes 

celiacos, viabilizando a sua utilização em dietas livres de 

glúten. 
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101. 

~ 

APENDICE 



Quadro n? 1: 

102. 

Análise da variância para os dados obtidos de 
ganho de peso, razão de eficiéncia proteica 
(PER), digestibilidade(D),valor biolÓgico (VS), 
utilização proteica liquida (NPU) e 
coeficiente de eficiência alimentar (CEA) do 
ensaio biológico. 

------
Q.M 

-----
C.V. GL GANHO PESO PER DIGESTISILIDADE 

Trata- 6 569,7063** 0,5329** 56,2175** 
menta 

f----

Reslduo 35 158,9032 0,06129 0,8768 
, 

** Significativo ao nlvel de IX de probabilidade, obtido 
através da aplicação do teste F. 

Continuação .• 

Q.M 

C.V. GL V.S. NPU CEA 

Trata- 6 375,8210** 344,0894** 0.0038103** 
menta 

Residuo 35 43,7189 34,0211 0.0004848 

** Significativo ao nivel de IX de probabilidade, obtido 
através da aplicação do teste F. 



Quadro 

,----

o n. 

CONTRASTE 
-------

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

103. 

2: Resultados da aplicação do teste 
para as médias de tratamento. 

de Scheffé 

VALOR DO CONTRASTE 

GANHO EM PESO PER DIGESTIBILIDADE 

31.83337 1.63500 33.41668** 

21.16667 0.34500 -8.95668** 

-26.26667 --0.67000 0.23166 
- --

-15.40000 -0.79500 2.65999 
----

3.33333 0.30333 5.20167** 

24.93333 0.66833** L 75667 

3.43333 0.15667 -3.79500** 

-1.93333 -0.08833 -0.85834 

19.66667 0.27667 -4.30333** 
._----------

* Contraste significativo ao nlvel de 5% de probabilidade 
** Contraste significativo ao nivel de 1% de probabilidade 



104. 

Continuação. _ 

VALOR DO CONTRASTE --
CONTRASTE V.S. NPU CEA 
- -- -- -"---

1 75.32834* 90.84996** 0.11000 

2 12.03167 4.59333 0.00667 
--

3 -19.36666 -16.10167 -0.04833 
--

4 -18.47500 -14.92333 -0.08167 
--

5 -8.82333 -3.97499 0.03167 

6 10.79500 10.56667 0.05500* 
--

7 3.71333 1.13833 0.01333 

8 -5.65000 -5.54333 --0.01500 

9 13.96833 8.99833 0.00833 

* Contraste significativo ao nível de 5'- de prObabilidade 
** Contraste significativo ao nível de li. de probabilidade 




