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O beneficiamento do sorgo em polidora de arroz pode proporcionar uma separação de nutrientes 

com diferentes aplicações na industria de alimentos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição 

centesimal das farinhas do grão de sorgo integral (FI), dos grãos decorticados (FD) e do pericarpo (FP), 

assim como o rendimento do beneficiamento dos grãos em polidora de arroz. Para obtenção da FI os grãos 

de sorgo do genótipo SC 21 (pericarpo marrom) foram moídos e peneirados. Para obtenção das FD e FP, 

aproximadamente 100g de sorgo foram decorticados em polidora de arroz durante 4 min. Após o 

beneficiamento, o pericarpo recolhido foi peneirado para remoção dos grãos quebrados e considerados 

como descarte. Em seguida, o pericarpo, assim como os grãos decorticados foram pesados para obtenção 

do rendimento do processamento. Posteriormente, os grãos decorticados foram moídos semelhantemente 

aos grãos da FI. O beneficiamento do sorgo em polidora de arroz obteve 54,4% de rendimento de grãos 

decorticados, 27,8% de pericarpo, 10,5% de descarte e 7,3% de perda proveniente do processamento. A 

FP apresentou maiores valores de proteínas, lipídios, cinzas, fibra total e insolúvel comparados as demais 

farinhas (p< 0,05). Não houve diferença no teor de fibra solúvel entre a FP e FI (p=0,05). A concentração 

de carboidratos diferiu entre todas as farinhas, sendo o menor valor observada na FP (p<0,05). A FP 

apresentou um rendimento de aproximadamente 30% e concentrou a maioria dos nutrientes, enquanto a 

FD obteve rendimento de 54% e apresentou maior teor de carboidratos simples.
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