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Introdução

Objetivos

Materiais e Métodos Resultados

Na farinha de trigo de grão inteiro (FTGI) os principais componentes

anatômicos do grão, como endosperma, farelo e gérmen estão

presentes nas mesmas proporções como existem no grão na forma

intacta, assim, a FTGI contém substancialmente mais fibras, vitaminas,

minerais e fitoquímicos do que farinha de trigo refinada.

O objetivo deste estudo foi investigar a disponibilidade de compostos

fenólicos totais em farinhas de trigo de grão inteiro, produzidas a partir

de diferentes genótipos de trigos brasileiro e avaliar se o tamanho de

partícula das farinhas tem efeito sobre a disponibilidade.

 Processo de produção das farinhas de trigo de grão inteiro com 

diferentes tamanhos de partículas
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Tempo de moagem: 180 s

Tempo de moagem: 100 s

Tempo de moagem: 4 s

 Determinação do tamanho médio das 

partículas  

método difração a laser:

O processo de moagem dos grãos resultou em

três amostras de farinha integral para cada

genótipo de trigo (9 tratamentos).

As farinhas obtidas foram denominadas a partir

do tamanho de partícula como:

FTGIF – farinha de trigo de grão inteiro fina

FTGIM - farinha de trigo de grão inteiro média

FTGIG - farinha de trigo de grão inteiro grossa

 Determinação de compostos fenólicos totais

Farinhas
Genótipos
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Compostos fenólicos totais (mg GAE/100g)

FTGIF 3,65 ± 0,09 A a 3,12 ± 0,08 A b 3,24 ± 0,09 A b

FTGIM 3,56 ± 0,05 A a 2,94 ± 0,05 B c 3,08 ± 0,01 B b

FTGIG 3,27 ± 0,12 B a 2,77 ± 0,01 C b 2,90 ± 0,04 C b

*Letras maiúscula distintas na mesma coluna e minúscula na mesma linha representam,

respectivamente, uma diferença significativa entre tamanhos de partículas e genótipos, de acordo

com o teste de Tukey a 5% de significância. Resultados expressos como média de três

determinações ± desvio padrão.

Compostos fenólicos totais das farinhas de trigo de grão inteiro

elaboradas com diferentes tamanhos de partículas e genótipos de

trigo.

Conclusão

A disponibilidade de compostos fenólicos totais na FTGI foi

significativamente correlacionada com o tamanho de partícula das

farinhas. A redução no tamanho de partícula possibilita maior ruptura

dos compostos estruturais da parede celular do grão, aumentando a

acessibilidade dos compostos fenólicos. Assim, a utilização da FFTGI

com tamanho de partícula reduzido, somado a seleção genotípica, que

também demonstrou ser um fator potencial para aumento dos

compostos fenólicos, podem ser alternativas para o desenvolvimento

de produtos á base de cereais integrais com maiores benefícios para a

saúde.

O conteúdo de fenólicos totais foi determinado utilizando o método

colorimétrico de Folin-Ciocalteau.

200 µl de amostra

1,5 mL de Na2CO3
30 min. ao 

abrigo da luz

765 nm

Espectrofotômetro

250 µL de Folin-Ciocalteu 2M

COMPOSTOS FENÓLICOS: Os ácidos

fenólicos representam a forma mais comum

de compostos fenólicos no trigo e constituem

um dos maiores e mais complexos grupos de

fitoquímicos dos grãos de cereais.

Resultados foram expressos em mg de equivalentes ácido gálico (GAE)/100 g de amostra.

 Fatores genéticos

Estrutura física da farinha

PROPRIEDADES BIOATIVAS DA 

FARINHA DE TRIGO DE GRÃO INTEIRO


