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RESUMO 

 

O amido resistente de milho (ARM) não é digerido em humanos fornecendo 

benefícios para a saúde tais como redução do colesterol, do índice glicêmico e 

fermentação no cólon. Porém, a substituição parcial de farinha de trigo (FT) por ARM 

em massa de pão resulta na diluição do glúten prejudicando a qualidade do produto. 

Massa de pão foi produzida com 12,5 g/100g de ARM e os efeitos das enzimas 

glicose-oxidase (Gox), tranglutaminase (TG) e xilanase (HE) na massa foram 

estudados. Massa produzida sem ARM e sem enzimas foi considerada padrão e 

massa produzida com ARM e sem enzimas foi considerada controle para 

comparação. Uma metodologia foi desenvolvida para medir o torque durante o 

amassamento em grande escala, utilizando um reômetro dinâmico adaptado. As 

propriedades reológicas foram avaliadas nos testes de medidas descritivas de 

textura, adesividade Chen-Hoseney, extensão uniaxial Kieffer, extensão biaxial e 

testes oscilatórios em reômetro. Pão produzido de acordo com as formulações 

padrão, controle e ótima foi avaliado com relação ao volume específico (VEP), 

firmeza do miolo, cor e análise sensorial para o atributo preferência. As três enzimas 

testadas influenciaram positivamente o torque máximo atingido durante o 

amassamento que variou entre (8,36 e 9,38) N m. Gox e TG apresentaram efeito 

positivo na altura máxima desenvolvida pela massa medida em reofermentógrafo 

enquanto que o efeito da HE foi negativo. Uma formulação com ARM e enzimas 

apresentou desempenho de panificação similar a massa padrão (altura máxima 

ajustada igual a (45,5 ± 3,9) mm), correspondente a adição de (4, 2,5 e 0,5) mg/100g 

de TG, Gox e HE respectivamente (ótima). A formulação ótima apresentou 

adesividade, trabalho de adesão, coesividade, dureza, resiliência, resistência à 

extensão e extensibilidade similares a massa padrão e diferentes da massa controle. 

As enzimas aumentaram o índice de strain hardening reduzido pela adição de ARM. 

Para o pão de forma, o VEP variou entre (3,16 e 3,64) cm3/g (diferença não 

significativa) e o pão produzido com a formulação ótima foi o mais escolhido como 

preferido. Durante o armazenamento por até 7 dias, o ARM diminuiu a taxa de 

envelhecimento do pão enquanto que as enzimas apresentaram efeito oposto. Em 

geral, a substituição parcial de FT por ARM reduziu a elasticidade da massa 

diminuindo a qualidade do pão enquanto que as enzimas minimizaram esse efeito. 



 
 

Palavras chave: Massa de pão. Amido resistente. Transglutaminase. Xilanase. 

Glicose-oxidase. Torque. Reologia. Desempenho de panificação. 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Resistant starch (RS) is not digested by humans providing benefits for health such as 

reduction of blood LDL cholesterol levels, reduction of post-prandial blood glucose 

and fermentation in the colon. However, partial replacement of wheat flour (WF) with 

RS prejudices bread quality due to gluten dilution. Dough was formulated with 12.5 

g/100g of RS and the effects of the enzymes glucose-oxidase (Gox), tranglutaminase 

(TG) and xylanase (HE) were studied. Dough produced without RS or enzymes was 

considered as regular and dough produced with RS and without enzymes was 

considered as control for comparison. A methodology was developed to measure 

torque during dough mixing in large scale using a dynamic rheometer. With respect 

to dough rheology, tests performed included texture profile analysis, Chen-Hoseney 

stickiness, Kieffer uniaxial extension, biaxial extension and oscillatory tests in 

rheometer. Bread was produced from regular, control and optimum formulations and 

the quality was assessed concerning specific volume, firmness, color and preference 

by sensory panel. The three enzymes tested influenced positively the maximum 

torque during mixing which varied between (8.36 and 9.38) N m. Gox and TG 

showed positive effects on the maximum height developed by dough measured in 

rheofermentometer while HE showed a negative one. A formulation with RS and 

baking performance similar to regular dough was found (adjusted maximum height 

equal to (45.5 ± 3.9) mm), corresponding to (4, 2.5 and 0.5) mg/100g of TG, Gox and 

HE respectively (optimum). The optimum formulation showed stickiness, work of 

adhesion, cohesiveness, hardness, resilience, resistance to extension and 

extensibility, similar to the regular dough and statistically different from control dough. 

Strain hardening index was reduced by the addition of RS and increased by the 

addition of enzymes. Regarding bread tests, specific volume of bread varied between 

(3.16 e 3.64) cm3/g (not significant difference) and the bread produced with the 

optimum dough was the most preferred by the sensory panel. During 7 days of 

storage, RS reduced the aging rate while enzymes had the opposite effect. In 

general, WF replacement by RS reduced dough elasticity affecting the bread quality 

while enzymes helped minimizing this effect. 

Keywords: Bread dough. Resistant starch. Transglutaminase. Xylanase. Glucose-

oxidase. Torque. Rheology. Baking performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Doenças não transmissíveis são atualmente a principal causa de morte no 

mundo inteiro. De acordo com a estatística dada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), em 2008, 63 % das mortes ocorreram devido às doenças não 

transmissíveis, sendo prevalentes a doença cardiovascular com 48 %, câncer com 

21 % e diabetes com 3,6 % (WHO, 2011a). Entre as mortes atribuídas ao câncer em 

2004, 9,4 % correspondeu ao câncer de cólon e reto (WHO, 2008). Os fatores de 

risco associados a essas doenças atingem grandes proporções da população 

mundial. No relatório global de doenças não transmissíveis publicado pela OMS 

(WHO, 2011a), foi estimado que 40 % da população mundial com mais de 25 anos 

apresentaram pressão sanguínea elevada (pressão sistólica ≥ 140 mmHg e/ou 

pressão diastólica ≥ 90 mmHg) e 39 % apresentaram colesterol elevado (colesterol 

total ≥ 190 mg/dL), sendo esses dois fatores de risco associados à doença 

cardiovascular. Além disso, 35 % dos adultos maiores de 20 anos tinham sobrepeso 

(IMC ≥ 25 kg/m2) e 10 % dos homens e 14 % das mulheres eram obesos (IMC ≥ 30 

kg/m2), incrementando o risco de apresentarem doença cardiovascular, diabetes e 

câncer de cólon e reto (WHO, 2011a). Em relação à diabetes, 9,2 % dos adultos com 

mais de 18 anos apresentaram índice de glicose elevado (≥ 7 mmol/L) em 2014 

(WHO, 2014). 

No Brasil, dados correspondentes ao ano 2011 indicam que 30,7 % do total 

das mortes ocorreram devido à doença do aparelho circulatório, 16,9 % ao câncer 

(das quais 7,7 % correspondeu ao câncer de cólon, reto e anus) e 5,3 % à diabetes 

(BRASIL, [2013]). Com relação aos fatores de risco associados a estas doenças a 

situação do país é similar à média mundial. Em 2012, 40 % da população tinha 

pressão sanguínea elevada, 42,8 % tinha colesterol total elevado, 9,7 % tinha 

glicose em sangue elevada, 51,7 % tinha sobrepeso e 18,8 % obesidade. Aliás, os 

valores médios de glicose em sangue e do IMC tem aumentado continuamente 

desde 1980 (WHO, 2011b). 

A incidência das doenças crônicas não transmissíveis assim como os fatores 

de risco correspondentes tem sido motivo de preocupação das autoridades da área 

da saúde. No ano de 2008, o Plenário do Conselho Nacional de Saúde aprovou uma 

série de diretrizes para promover a alimentação saudável com o objetivo de reverter 
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a epidemia de obesidade e favorecer a prevenção de doenças crônicas não 

transmissíveis (BRASIL, 2009). 

Esse contexto tem motivado o desenvolvimento de alimentos funcionais, 

definidos como alimentos que além de cumprir uma função nutricional, promovem 

efeitos fisiológicos e ou metabólicos e ou efeitos benéficos à saúde, sendo seguros 

para consumo sem supervisão médica (BRASIL, 1999) procurando abordar as 

questões de saúde da população visando reduzir os riscos de doenças não 

transmissíveis. 

Pão é um alimento amplamente consumido na maioria das culturas 

ocidentais. No Brasil, o consumo per capita anual de pão é de 34 kg (ABIP, [2013]). 

Nutricionalmente, pão é fonte de carboidratos já que o seu ingrediente principal é a 

farinha de trigo (FT). Porém, pode ser usado como alimento funcional adicionando 

ingredientes especiais à massa como sementes e fibra alimentar. Fibra alimentar é 

qualquer material comestível que não é hidrolisado pelas enzimas endógenas do 

trato digestivo humano (BRASIL, 2003). Os benefícios do consumo de fibra alimentar 

mais amplamente aceitos são menor tempo de trânsito intestinal e incremento do 

bolo fecal, fermentação no cólon, redução do nível de colesterol LDL e total, redução 

do índice de glicose e/ou nível de insulina (FAO/WHO, 2009). Outros benefícios da 

fibra alimentar discutidos no Simpósio de Vahouny realizado em 2010 são redução 

da pressão sanguínea, perda de peso e saciedade elevada (HOWLETT et al., 2010). 

Portanto, pão com adição de fibra alimentar tem o potencial de ser um alimento 

acessível e abrangente com efeitos desejáveis para minimizar os fatores de risco de 

doenças não transmissíveis. 

O amido resistente pode ser considerado um tipo de fibra alimentar já que não 

é digerido no trato digestivo e é fermentado no cólon. Um dos alimentos 

classificados como amido resistente, é o amido de milho com alto conteúdo de 

amilose, um pó branco e fino, com grande potencial como ingrediente, já que seus 

atributos sensoriais como cor e sabor são mais apreciados pelos consumidores 

quando comparado com as fontes tradicionais de fibra alimentar (FUENTES-

ZARAGOZA et al., 2010). Porém, sua aplicação na formulação de massa de pão é 

limitada devido à diluição do glúten. Quando utilizado em grandes proporções, o 

amido resistente resulta em massa com propriedades reológicas e desempenho de 

panificação pobres (SANCHEZ et al., 2014). Para minimizar esse efeito, aditivos 

como emulsificantes e enzimas são utilizados. 



31 

 
 

Três enzimas com ampla aplicação tecnológica na indústria de alimentos e 

em particular em panificação são a transglutaminase (TG), catalizadora de ligações 

entrecruzadas de proteínas, a glicose-oxidase (Gox), catalizadora da oxidação de 

glicose em ácido glucônico e a xilanase (HE), que degrada o xilano, um tipo de 

hemicelulose muito abundante na natureza (BANKAR et al., 2009; POLIZELI et al., 

2005; YOKOYAMA; NIO; KIKUCHI, 2004). 

Ao estudar massa de pão, as medidas reológicas constituem uma abordagem 

importante. Reologia de massa de pão tem sido correlacionada com a qualidade do 

pão em diversos trabalhos (DOBRASZCZYK; SALMANOWICZ, 2008; JANSSEN; 

VAN VLIET; VEREIJKEN, 1996; KENNY et al., 1999). As medidas reológicas podem 

ser fundamentais ou empíricas de grande ou pequena deformação. As medidas 

empíricas são as mais utilizadas em panificação, porém apresentam a desvantagem 

de fornecer informação que depende da metodologia utilizada. As medidas 

fundamentais fornecem parâmetros físicos como força, deformação, torque e 

energia. 

Esse trabalho baseia-se na necessidade de desenvolver um alimento 

funcional com efeitos benéficos em relação às doenças não transmissíveis que 

afetam a uma grande parte da população brasileira e mundial, que seja acessível e 

que apresente características sensoriais adequadas visando à aceitação por parte 

dos consumidores. 

 

1.1 Objetivos 

 

Os objetivos do trabalho foram: 

 Desenvolver uma metodologia para medir o torque em tempo real durante o 

amassamento em grande escala. 

 Estudar o efeito de três enzimas, transglutaminase, glicose-oxidase e xilanase 

no desempenho de panificação da massa de pão de forma produzida com 

substituição parcial de FT por amido resistente de milho (ARM). 

 Encontrar uma combinação ótima de enzimas que permita obter um pão de 

forma com alto conteúdo de ARM que apresente atributos de qualidade 

adequados em relação à aceitação do consumidor. 
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 Avaliar as propriedades reológicas fundamentais e empíricas da massa de pão 

produzida com formulação ótima em comparação com massa padrão sem ARM 

e massa controle com ARM e sem enzimas. 

 Estabelecer uma correlação entre o desempenho de panificação e as medidas 

reológicas fundamentais e empíricas da massa de pão de forma. 

 Avaliar as propriedades físico-químicas e sensoriais de pão de forma produzido 

com a formulação ótima em comparação com o padrão e o controle. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 O pão como alimento 

 

Pão é um alimento amplamente consumido na maioria das culturas 

ocidentais. Nos países latino-americanos o consumo de pão varia entre (18 e 98) kg 

per capita por ano (Tabela 2.1), sendo que no Brasil é de 34 kg. O setor da 

panificação no país está composto por mais de 63.000 panificadoras que no ano de 

2014 atenderam em média 41,5 milhões de clientes por dia (mais de 20 % da 

população nacional). A indústria de panificação e confeitaria faturou em 2014, R$ 

82,5 bilhões, dos quais 55 % (R$ 45,37 bilhões) corresponderam à produção própria, 

e vem mantendo um crescimento ao redor de 10 % por ano desde 2006 (ABIP, 

2015). 

 

Tabela 2.1 – Consumo de pão por ano por habitante nos países latino-americanos. 
 

País kg/hab ano 

Chile 98 

Argentina 83 

Uruguai 55 

Costa Rica 52 

Brasil 34 

México 33 

Peru 32 

Venezuela 26 

Colômbia 24 

Paráguai 23 

Honduras 18 

Fonte: ABIP, [2013]. 

 

O pão é elaborado a partir de farinha de trigo (FT), fermento, água e sal. 

Dependendo do tipo de pão, também pode conter gordura, leite e/ou açúcar. Para 

garantir as características de qualidade do produto e minimizar o efeito das 

variações da qualidade da farinha de trigo, aditivos são utilizados em panificação 

como emulsificantes e enzimas em misturas que são comercializadas com o nome 

de melhoradores.  
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A farinha de trigo contém aproximadamente entre (60 e 70) % de amido, entre 

(12 e 14) % de proteínas (das quais aproximadamente 80 % correspondem às 

proteínas do glúten) e entre (1 e 2) % de lipídios (D’APPOLONIA et al., 1971; 

WONG, 1995). Portanto, o pão é nutricionalmente uma fonte de carboidratos. 

Os carboidratos constituem a maior parte da alimentação humana, sendo que 

a recomendação de (55 a 75) % do valor energético total (VET) ingerido no dia seja 

fornecido pelos carboidratos. Estes podem ser complexos (amido) ou simples 

(açúcares). Os carboidratos estão presentes em todos os alimentos exceto as 

carnes, os lipídios e o sal. Alimentos fontes (ou seja, contém alta quantidade) de 

carboidratos complexos são os cereais como o arroz, o milho e o trigo, os tubérculos 

e as raízes. De acordo com o Guia Alimentar Para a População Brasileira, a 

alimentação saudável deve incluir os carboidratos complexos em grandes 

quantidades, (45 a 65) % do VET. Nos últimos anos a presença desse grupo de 

alimentos na dieta dos brasileiros vem diminuindo; em 1974 os carboidratos 

complexos constituíram 42,1 % do VET e em 2003 o valor caiu para 38,7 % 

enquanto que o mínimo recomendado é de 45 % (BRASIL, 2008). 

Portanto, o pão é um alimento de grande relevância para a população 

brasileira com um consumo estendido e uma função nutricional importante. 

 

2.2 Fibra alimentar 

 

A definição de fibra alimentar fornecida no Guidelines on Nutrition Labeling do 

Codex Alimentarius (FAO/WHO, 2013) é a seguinte: 

 

Fibra alimentar são os polímeros de carboidratos com dez ou mais unidades monoméricas que 
não são hidrolisados pelas enzimas endógenas do intestino delgado em humanos e pertencem 
as seguintes categorias: 

 polímeros de carboidratos comestíveis que ocorrem naturalmente nos alimentos 
como são consumidos; 

 polímeros de carboidratos que tenham sido obtidos de alimentos crus por meios 
físicos, enzimáticos ou químicos, e que tenham um efeito fisiológico benéfico para a 
saúde demonstrado por evidência científica geralmente aceita por autoridades 
competentes; 

 polímeros de carboidratos sintéticos que tenham um efeito fisiológico benéfico para a 
saúde demonstrado por evidência científica geralmente aceita por autoridades 
competentes. 

  

Por outro lado, o Institute of Medicine (IOM, 2005) of the National Academies 

dos Estados Unidos adota as seguintes definições de fibra: 
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 Fibra alimentar consiste em carboidratos não digeríveis e lignina intrínseca e 

intacta das plantas. 

 Fibra funcional consiste em carboidratos isolados, não digeríveis e com 

efeitos fisiológicos benéficos em humanos. 

 Fibra total é a soma de fibra alimentar e fibra funcional.  

 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define fibra 

alimentar como qualquer material comestível que não é hidrolisado pelas enzimas 

endógenas do trato digestivo humano (BRASIL, 2003). 

Os benefícios da fibra alimentar mais amplamente aceitos são: menor tempo 

de trânsito intestinal e incremento do bolo fecal, fermentação no cólon, redução do 

nível de colesterol LDL e total, redução do índice de glicose e/ou nível de insulina 

(FAO/WHO, 2009). Outros benefícios da fibra alimentar discutidos no Simpósio de 

Vahouny realizado em 2010 são redução da pressão sanguínea, perda de peso e 

saciedade elevada (HOWLETT et al., 2010). O IOM (2005) no seu livro Dietary 

Reference Intakes faz uma revisão dos estudos sobre os benefícios da fibra 

alimentar na dieta e estabelece os valores recomendados em função dos resultados 

obtidos para prevenção de doença cardiovascular, redução de risco de diabetes, 

redução da constipação e manutenção de peso adequado. 

A ingestão diária de fibra total recomendada pelo IOM (2005) é de 38 g/dia 

para homens adultos e 25 g/dia para mulheres adultas. Já no Guia Alimentar Para a 

População Brasileira, o consumo diário recomendado de fibras é de 25 g/dia. As 

principais fontes de fibra alimentar na dieta são os alimentos vegetais como grãos, 

tubérculos e raízes, frutas, legumes e verduras e as leguminosas (BRASIL, 2008). 

Porém, o consumo de alimentos contendo fibra alimentar está abaixo do nível 

recomendado em todos os países ocidentais (BAIXAULI et al., 2008; SANZ-

PANELLA et al., 2010). Nos Estados Unidos de América, a ingestão média de fibra 

alimentar varia de (17,5 a 18,9) g/dia em homens e de (12,7 e 14,4) g/dia em 

mulheres (IOM, 2005). Já no Brasil, o consumo médio de fibra alimentar pela 

população foi estimado em 19,3 g/dia na década de 70, 16,0 g/dia na década de 80 

e 12,4 g/dia na década de 90 (MENEZES; GIUNTINI; LAJOLO, 2001). 
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2.3 Processo de panificação e características típicas do produto 

 

Pão é um alimento produzido e consumido por pessoas ao redor do mundo 

em diversos países e culturas. Portanto, existem muitos tipos de pães com 

características bem diferentes entre eles como, por exemplo, o pão de forma que se 

distingue pelo alto volume específico, o pão de pita que é bem fino e com forma 

achatada e o pão francês cuja característica mais importante é sua casca crocante. 

Em geral, os pães são produzidos de uma mistura de farinha de trigo, 

fermento e água, que se transforma numa massa aglutinada. Essa transformação se 

deve à presença de duas proteínas na farinha de trigo: a gliadina e a glutenina. Ao 

serem hidratadas e submetidas ao trabalho mecânico, essas proteínas formam uma 

massa elástica chamada de glúten, responsável pela retenção de gás, que é própria 

do trigo (o único cereal que tem essas proteínas, junto com a cevada e o centeio que 

as possuem em menor quantidade). A atividade do fermento utilizado na formulação 

de massa de pão resulta na produção de gás carbônico que aumenta a pressão 

dentro da massa provocando sua expansão. A expansão da massa está relacionada 

com a sua capacidade de reter o gás produzido na fermentação, que por sua vez 

está diretamente relacionada à qualidade do glúten formado no amassamento 

(CATHCART, 1944; CAUVAIN, 1999). 

Apesar da grande variedade de tipos e de processos de produção de pães, 

algumas etapas da fabricação são comuns. Cauvain (1999) descreveu as etapas 

principais e a função de cada uma no processo de produção de pão, cuja síntese é 

apresentada na Figura 2.1. 
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Figura 2.1 – Etapas principais do processo de produção de pão e suas funções 
 

  

Fonte: o próprio autor. 

 

As características do produto obtido dependerão do processo e os 

ingredientes específicos de acordo com o tipo de pão que está sendo produzido. As 

características desejáveis no pão dependem do contexto, da cultura, etc. A única 

característica desejável em todos os tipos de pão é que no momento do consumo 

ele esteja “fresco”, ou seja, que mantenha as mesmas características que tinha 

quando saiu do forno. Outra característica comum a todos os tipos de pão é ter um 

Mistura e amassamento 

•misturar os ingredientes 

•desenvolvimento de uma rede de glúten mediante a aplicação de energia 

• incorporação de bolhas de ar dentro da massa 

Descanso 

•modificar as propriedades reológicas para aumentar a capacidade de expansão 
da massa 

•criação e ou modificação de compostos de sabor 

Divisão 

•obtenção de peças unitárias 

•modificação preliminar da forma 

Modelagem 

•dar às peças a forma desejada 

Fermentação 

•expansão da massa com o aumento da pressão pela produção de gás carbônico, 
decorrente da atividade das leveduras  

Forneamento 

•Expansão final e fixação da estrutura definitiva 
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miolo celular com a habilidade de recuperar a forma após uma compressão. Para o 

pão de forma em particular, o que se espera é uma crosta macia e fina, um miolo 

com estrutura celular fina e um volume específico grande (CAUVAIN, 1999). 

 

2.4 Amido resistente de milho como ingrediente funcional 

 

O amido é um biopolímero presente na maioria das plantas que são 

cultivadas para alimentação humana. É um carboidrato composto por dois polímeros 

de glicose: amilose (cadeia linear) e amilopectina (cadeia ramificada) em proporções 

que podem variar de acordo com a fonte do amido (DEGERING, 1944; 

GREENWOOD, 1979; WONG, 1995).  

O amido resistente (AR) é a porção de amido que não é digerido no trato 

digestivo e sim é fermentado no cólon. É classificado em quatro tipos AR1, AR2, 

AR3 e AR4 que são definidos como segue (IOM, 2005; FUENTES-ZARAGOZA et 

al., 2010): 

 AR1: é aquele fisicamente inacessível para a digestão como, por exemplo, o 

de grãos e sementes;  

 AR2: é aquele que tem uma estrutura granular tal que não permite a sua 

hidrólise pelas enzimas do trato digestivo;  

 AR3: é o amido retrogradado ao cozinhar e resfriar um alimento que contém 

amido; 

 AR4: é o amido quimicamente modificado com o objetivo de se tornar 

resistente à digestão.  

 

O amido resistente se encaixa na definição de fibra alimentar do Codex 

Alimentarius e da ANVISA, e o Institute of Medicine of the National Academies dos 

Estados Unidos o define como fibra alimentar ou fibra funcional, dependendo da 

fonte do AR (IOM, 2005). Alguns efeitos fisiológicos específicos do amido resistente 

são detalhados a seguir (BROWN, 2004 apud GÓMEZ PALLARÉS; TADINI; PÉREZ, 

2009): 

 Resposta glicêmica reduzida. 

 Energia reduzida: menor quantidade de calorias disponíveis e aumento do 

metabolismo de lipídios. 
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 Melhoras na saúde do intestino: é fermentável, aumenta a produção de 

ácidos graxos de cadeia curta no cólon, aumenta o bolo fecal, reduz o 

tempo de trânsito fecal. 

 Prebiótico: aumenta a quantidade de bifidobactérias colônicas e 

lactobacilli, diminue a quantidade de patógenos. 

 Aumento da viabilidade de bactérias probióticas durante o processamento 

e o consumo de alimentos. 

 Aumento da absorção de nutrientes. 

 Potencial para a proteção contra o câncer de intestino: aumento da 

produção de butirato e diminuição do nível de compostos citotóxicos do 

cólon. 

 

Devido à crescente incidência global de doenças não transmissíveis, cujos 

fatores de risco estão relacionados com a alimentação e o estilo de vida, existe um 

grande interesse pelo desenvolvimento de alimentos funcionais, incluindo aqueles 

que são enriquecidos com fibra alimentar, em particular amido resistente (BAIXAULI 

et al., 2008; FUENTES –ZARAGOSA et al., 2010; SANZ-PANELLA et al., 2010). 

Entre os alimentos classificados como AR2, encontra-se o amido de milho 

com alto conteúdo de amilose ou amido resistente de milho (ARM). Esse amido é 

isolado de um híbrido de milho que possui naturalmente alto conteúdo de amilose. 

Brown (2004) apud Gómez Pallarés, Tadini e Pérez (2009) descreveu algumas 

propriedades de funcionalidade desse ingrediente: 

 Fonte de fibra alimentar e amido resistente 

 Cor branca 

 Tamanho de partícula fino (tamanho médio de partícula < 10 µm) 

 Alta temperatura de gelatinização 

 Baixa absorção de água comparado com outras fontes de fibra alimentar 

 

Sendo um pó branco e fino, sua adição na massa de pão é interessante 

porque seus atributos sensoriais como cor e sabor são mais apreciados pelos 

consumidores quando comparado com as fontes tradicionais de fibra alimentar 

(FUENTES-ZARAGOZA et al., 2010). Porém, ao se utilizar em massa de pão, 
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produz uma diluição do glúten que prejudica a qualidade do produto final, o que 

limita a sua aplicação. 

A adição de ARM em massa de pão e o seu impacto sobre a qualidade da 

massa e do pão, assim como o uso de aditivos para minimizar esse impacto vêm 

sendo estudados no Laboratório de Engenharia de Alimentos (Departamento de 

Engenharia Química, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo) em que este 

trabalho foi realizado. Sanchez et al. (2014) estudaram o desempenho de 

panificação de massa de pão de forma com substituição parcial de FT por ARM. Os 

resultados encontrados indicaram que a quantidade máxima de substituição que 

permite um desempenho da massa adequado para panificação foi de 8,5 g/100g 

base mistura (FT + ARM). Quando utilizado em proporções maiores, o ARM resultou 

em massa com propriedades reológicas e desempenho de panificação pobres. 

Gómez et al. (2013) estudaram o desempenho de panificação de massa de 

pão com substituição parcial de FT por ARM (12,5 g/100g) e uma mistura de 

emulsificantes (0,5 g/100g), variando a proporção de três emulsificantes Estearoil- 2-

Lactil-Lactato de Sódio (SSL), polisorbato 80 (PS80) e monoglicerídeo de ésteres de 

ácido tartárico diacetilado (DATEM). A mistura ótima de emulsificantes que resultou 

em uma altura desenvolvida pela massa no reofermentógrafo foi composta por 49 

g/100g de SSL, 36 g/100g de PS80 e 15 g/100g de DATEM, considerando 100 g de 

mistura. 

Outras pesquisas sobre utilização de amido resistente como ingrediente 

funcional incluem o trabalho de Sanz-Penella et al. (2010), que estudaram o efeito 

da substituição de (10, 20 e 30) % de FT por amido de ervilha modificado em massa 

de pão. Os resultados obtidos em farinógrafo indicaram que a absorção de água da 

massa aumentou com o conteúdo de amido e que 30 % de substituição de FT por 

AR reduziu o tempo de desenvolvimento (DDT) e a estabilidade de mistura, o que foi 

atribuído a uma rede de glúten mais pobre. No ensaio de análise de perfil de textura, 

houve aumento da dureza e da adesividade da massa com (20 e 30) % de AR 

enquanto que a coesividade diminuiu com todas as concentrações de AR testadas. 

No ensaio de adesividade com o probe Chen-Hoseney, a adesividade, o trabalho de 

adesão e a coesividade diminuíram com o aumento da concentração de AR 

utilizada. No ensaio de extensão uniaxial, não houve mudanças importantes no 

comportamento da massa até 20 % de substituição de FT. Ao avaliar a qualidade do 
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pão, o amido de ervilha modificado diminuiu o volume específico do pão (VEP) e 

aumentou a dureza do miolo. 

Fu et al. (2008) estudaram o comportamento de misturas de FT e ARM em 

farinógrafo. A adição de ARM à farinha resultou na diminuição dos parâmetros 

desenvolvimento e estabilidade e um aumento da tolerância à mistura, obtendo-se 

para farinhas fortes, com alto conteúdo de proteínas um comportamento similar ao 

de farinhas fracas, com baixo conteúdo de proteínas. Os autores atribuíram os 

resultados à diluição do glúten nas misturas. 

Almeida et al. (2013) estudaram as propriedades de pão de forma com adição 

de fibras como farelo de trigo (WB) e ARM em concentrações variando entre (0 e 20) 

g/100g e goma de semente de alfarroba (LBG), entre (0 e 3) g/100g. A adição de 

WB aumentou o tempo da mistura em alta velocidade até o desenvolvimento ótimo 

do glúten, o que foi observado em menor medida para o ARM, e a LBG teve o efeito 

contrário. Os autores observaram que os tempos medidos em misturadora de alta 

velocidade não se correlacionaram com o tempo de desenvolvimento da massa 

(DDT) observado em farinógrafo. As fibras adicionadas à massa não influenciaram o 

tempo de fermentação até atingir uma determinada altura da massa.  Para o VEP, foi 

observado que o WB causou uma redução do parâmetro enquanto o ARM não teve 

efeito significativo. Com relação à cor do miolo, WB reduziu a claridade o que 

resultou em maior aceitação em análise sensorial, já que os panelistas esperavam 

um pão escuro tratando-se de pão com fibras. Com relação à textura avaliada em 

análise sensorial, tanto o WB como o ARM prejudicaram a textura do produto. 

 

2.5 Utilização das enzimas transglutaminase, glicose-oxidase e xilanase na 

indústria de panificação 

 

Transglutaminase (TG) é uma enzima que catalisa fortemente ligações 

cruzadas protéicas e está presente na maioria dos tecidos animais e fluidos 

corporais. Industrialmente obtida de micro-organismos, a chamada transglutaminase 

microbiana tem aplicações na indústria de alimentos que incluem carne re-

estruturada, melhora de produtos lácteos como iogurte, sorvete e queijo e na 

fabricação de tofu (YOKOYAMA; NIO; KIKUCHI, 2004). Em panificação é utilizada 

como aditivo para farinhas fracas, já que produz uma polimerização das proteínas do 



42 

glúten aumentando a elasticidade da massa (RIBOTTA et al., 2010). Sua ação é 

irreversível e resulta em massa com maior elasticidade e tolerância à fermentação 

(AB ENZYMES, 2015).  

Glicose-oxidase (Gox) é uma enzima produzida por fungos com ampla 

aplicação tecnológica. Catalisa a oxidação da glicose em ácido glucônico com 

formação simultânea de peróxido de hidrogênio (BANKAR et al., 2009). O peróxido 

de hidrogênio é capaz de oxidar grupos de enxofre livres formando pontes de 

enxofre resultando no fortalecimento da rede do glúten (NOVOZYMES, 2015). 

Xilanase é uma enzima que degrada o xilano, um tipo de hemicelulose muito 

abundante na natureza. A xilanase fúngica (HE) é utilizada nas indústrias do papel, 

ração, vinho e suco. Em panificação, quebra a hemicelulose presente na farinha de 

trigo ajudando na redistribuição de água e deixando a massa mais macia e fácil de 

amassar (POLIZELI et al., 2005). Também melhora o desenvolvimento do glúten já 

que diminue as barreras físicas (RIBOTTA et al., 2010). 

Bonet et al. (2006) estudaram o efeito da adição de enzima Gox em massa de 

pão. Ao analisar as massas em alveógrafo, a tenacidade (P) da massa aumentou 

com o aumento da concentração da enzima Gox, enquanto que houve diminuição da 

extensibilidade (L). Esses efeitos foram observados para concentrações maiores que 

1 mg/100g atingindo um máximo para concentração de 10 mg/100g. A adição da 

enzima em concentrações entre (1 e 5) mg/100g aumentou o VEP e diminuiu a 

dureza do miolo, porém nenhum efeito significativo foi observado ao adicionar a 

enzima em concentrações maiores que 5 mg/100g. Os citados autores também 

avaliaram a dureza do miolo ao longo do tempo e observaram que 1 mg/100g de 

Gox produziu miolo mais macio, especialmente após 12 dias de armazenamento, 

sugerindo que a enzima tem um efeito antienvelhecimento. Entretanto, esse efeito 

diminuiu com o aumento da concentração da enzima acima de 5 mg/100g. Com 

relação à microestrutura da massa, foi encontrada uma rede de glúten mais densa 

para adição de 1 mg/100g da enzima. 

Steffolani et al. (2010) estudaram o efeito das enzimas Gox, TG e HE sobre 

as propriedades reológicas de massa de pão. A Gox não influenciou a absorção de 

água em farinógrafo, porém, o DDT e a estabilidade aumentaram com sua 

concentração. Para 10 mg/100g de Gox foi observado um aumento da resistência à 

extensão uniaxial (Rext) e diminuição da extensibilidade (Eu). Em teste de extensão 

biaxial, 1 mg/100g de Gox resultou na  diminuição de P e aumento de L. Com 
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relação à adição de TG, no ensaio de extensão uniaxial, Rext aumentou e Eu diminuiu 

para concentração da enzima igual a 500 mg/100g. P e a energia de deformação 

(Walv), medidas em testes de extensão biaxial, aumentaram com a concentração de 

TG, indicando que a enzima fortaleceu a massa. No entanto, a enzima HE teve o 

efeito contrário, aumentando Eu e L e diminuindo P. 

Os citados autores observaram por meio de imagens adquiridas em 

microscopia eletrônica de varredura, que massas produzidas com adição de Gox e 

TG apresentaram redes de glúten mais contínuas e fechadas e com fibras mais 

coesas indicando uma rede formada mais forte e resistente. Em contraste, a enzima 

HE apresentou uma rede de glúten mais aberta que a observada na massa 

produzida sem enzimas. 

Na produção de pão com adição das enzimas foi observado que o VEP 

diminuiu para altas concentrações de Gox, o que foi atribuído ao fortalecimento 

excessivo da massa, e que a firmeza e a mastigabilidade do miolo diminuíram para 

baixas concentrações de Gox, sugerindo que a enzima poderia ter um efeito positivo 

em massas produzidas com farinha de trigo considerada fraca. O mesmo efeito foi 

observado para a enzima TG, que reduziu o VEP quando utilizada em concentração 

alta (500 mg/100g), mas teve efeito favorável na textura quando utilizada em 

concentração baixa (10 mg/100g). Finalmente a enzima HE resultou em VEP mais 

alto, apresentando também diminuição da firmeza e mastigabilidade do miolo. 

Collar, Bollaín e Angioloni (2005) estudaram o efeito da adição de enzimas -

amilase, HE e TG em pão produzido com farinha de trigo branca e integral mediante 

um planejamento de experimentos fatorial 24. A enzima HE teve efeitos individuais 

desfavoráveis nos parâmetros estudados, como aumento da dureza e 

mastigabilidade medidos em teste de análise de perfil de textura (TPA do inglês 

texture profile analysis) e baixa pontuação do painel de análise sensorial. A enzima 

TG melhorou as características sensoriais e de textura do pão como aroma mais 

intenso, maior suavidade e menor mastigabilidade, porém a mastigabilidade 

determinada instrumentalmente foi superior. Ao avaliar as interações entre os 

ingredientes testados, foi observado que os efeitos favoráveis da adição de TG à 

farinha branca não se reproduziram quando a enzima foi adicionada à farinha 

integral. Outro resultado importante obtido nesse trabalho foi a correlação entre o 

alto volume específico do pão e os parâmetros mecânicos como alta coesividade e 
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elasticidade e baixa dureza e mastigabilidade, assim como maior aceitação 

sensorial, especialmente para atributos visuais e de textura. 

Shah et al. (2006) estudaram o efeito da adição de HE em massa de pão 

formulada com farinha de trigo integral. Imediatamente depois do amassamento, foi 

observada uma redução na absorção de água com a adição da enzima, e um 

aumento da expansão da massa na fermentação, atribuído à maior quantidade de 

açúcares fermentáveis disponíveis nas massas aditivadas, e o consequente 

aumento na produção de CO2. No pão, foi observado o aumento do VEP e da 

umidade do produto com a adição de HE. Resultados obtidos da análise sensorial 

indicaram melhor pontuação do pão com HE em todos os atributos estudados. Em 

ensaio de TPA, a HE reduziu a dureza do miolo do pão, possivelmente devido ao 

aumento do volume especifico, e aumentou a coesividade, enquanto a gumosidade 

e a mastigabilidade foram reduzidas e não houve mudança na elasticidade. 

Num estudo realizado com o objetivo de minimizar os efeitos negativos da 

correção do falling number da farinha por adição de -amilase, Shafisoltani et al. 

(2014) realizaram ensaios variando a concentração de Gox e HE. Em farinógrafo, o 

DDT  foi maior para altas concentrações de Gox e baixas concentrações de HE. O 

parâmetro softening, foi reduzido para concentrações de Gox menores que 3 

mg/100g e de HE menores que 2 mg/100g. A Gox aumentou a absorção de água 

independentemente da concentração de HE e também melhorou a estabilidade 

devido ao fortalecimento da rede de glúten.  A HE aumentou a estabilidade em 

concentrações menores que 2 mg/100g, tendo o efeito contrário quando utilizada em 

concentrações maiores. No pão, a adição de enzimas aumentou o VEP, porém não 

foi possível estabelecer um modelo já que não houve variação significativa com a 

concentração das enzimas. Em ensaios em texturômetro, a firmeza do miolo 

aumentou com a concentração de Gox e diminuiu com a concentração de HE. Por 

último, em análise sensorial, alguns parâmetros apresentaram variação com a 

adição de enzimas. A qualidade da crosta piorou com a adição de Gox, enquanto as 

duas enzimas estudadas melhoraram a textura e todos os pães formulados com 

enzimas tiveram pontuação total superior ao controle. Os autores concluíram que a 

adição das enzimas HE e Gox pode ser importante para reverter os efeitos negativos 

da correção do falling number da farinha com -amilse, porém os efeitos das 

enzimas dependeram das doses utilizadas. As concertações ótimas encontradas 
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neste trabalho foram 3 mg/100g de Gox e 2 mg/100g de HE (com atividades 10.000 

U/g e 20.000 U/g respectivamente). 

 

2.5.1 Utilização das enzimas TG, Gox e HE para melhorar desempenho de 

panificação de massas suplementadas com ingredientes funcionais 

 

Ribotta et al. (2010) estudaram as propriedades reológicas de massa de pão 

e as propriedades físico-químicas e de textura de pão produzido com adição de 

farinha de soja (alto conteúdo de proteínas) aditivada com enzimas TG, HE e o 

emulsificante SSL. Em ensaio de extensão uniaxial, a resistência máxima da massa 

(Rext) aumentou com a adição de TG e diminuiu com a adição de SSL e HE 

enquanto que o efeito contrário foi observado para a extensibilidade (Eu). Em geral, a 

combinação dos ingredientes aumentou a Eu e reduziu a  Rext. Com relação à 

adesividade, a enzima HE apresentou o efeito positivo mais importante. 

No pão, a cor da crosta foi afetada pela adição de farinha de soja, mas não se 

registrou mudança nesse parâmetro com o uso de aditivos. O SSL e a HE 

aumentaram o VEP. Com relação à uniformidade das células do miolo, a adição da 

TG foi favorável e a de SSL desfavorável. Porém, ao analisar a textura do pão, o 

SSL melhorou a qualidade do produto reduzindo a dureza e mastigabilidade 

medidas em ensaio de TPA. Além disso, foi achada uma correlação negativa 

significativa entre o VEP e a dureza do miolo.  

Finalmente, foi realizada uma otimização dos dados que permitiu identificar 

duas formulações que, utilizando os aditivos SSL, HE e TG apresentaram melhorias 

na qualidade de pão suplementado com farinha de soja, quando comparado com 

pão suplementado mas sem aditivos. 

Schoenlechner et al. (2013) estudaram o efeito da adição de emulsificantes e 

enzimas em massas de pão produzidas com substituição parcial da FT por farinha 

de milhete. O milhete deteriorou a qualidade do pão devido à diluição do glúten. O 

VEP diminuiu e a firmeza do miolo aumentou com a concentração de farinha de 

milhete. Além disso, o pão resultou mais escuro e com uma maior tendência à cor 

vermelha. A adição de emulsificantes melhorou o VEP e diminui a firmeza do miolo, 

porém o pão ficou mais escuro ainda. A adição de emulsificantes permitiu produzir 

pão com 50 g/100g de farinha de milhete, mas a qualidade do produto ainda 



46 

precisou ser melhorada, portanto foram testados os efeitos das enzimas. A adição 

de HE e TG resultou em maior VEP, sendo o efeito da TG o mais importante. A HE 

diminuiu a firmeza do miolo, enquanto a TG teve o efeito contrário. A cor não mudou 

significativamente com relação à luminosidade, porém a TG diminuiu a tendência 

para as cores vermelha e amarela. Foi encontrada uma formulação que permitiu a 

produção de pão com 50 g/100g de substituição de FT por farinha de milhete com 

qualidade adequada. 

Alaunyte et al. (2012) estudaram as propriedades de pão produzido com 

substituição parcial de FT por farinha de um cereal integral original da Etiópia 

chamado teff. A adição de teff teve efeitos desfavoráveis com relação ao VEP, a 

firmeza do miolo, a estrutura celular do miolo e a aceitabilidade do produto medida 

em análise sensorial, em especial para valores altos de substituição de FT como (20 

e 30) %. Para minimizar esses efeitos, os citados autores testaram a adição de 

quatro combinações de enzimas como HE com -amilase, -amilase com Gox, Gox 

com HE e lipase com -amilase. Para todas as combinações de enzimas uma 

melhoria significativa na qualidade do pão com 30 % de substituição de FT por 

farinha de teff foi observada. Com a adição de enzimas aumentou o VEP, diminuiu a 

firmeza do miolo e melhorou a aceitabilidade do pão, obtendo-se um produto 

comparável ao padrão sem farinha de teff. As combinações que melhores resultados 

apresentaram foram -amilase com Gox e Gox com HE. No caso da -amilase com 

Gox, a primeira aumentou a quantidade de açúcares disponíveis para a fermentação 

e, portanto, a produção de gás carbônico, que somada à ação da Gox que produziu 

uma rede de glúten mais forte capaz de reter mais gás, resultou em um VEP maior. 

Já para a combinação de Gox com HE, as duas enzimas mostraram capacidade de 

diminuir os efeitos negativos da outra tendo um efeito sinérgico. 

 

2.6 Medição do torque durante o amassamento 

 

Durante o amassamento de massa de pão, desde o início da adição da água 

é relevante a medição do torque, pois existem quatro etapas no desenvolvimento da 

massa: hidratação, mistura, desenvolvimento do glúten e ruptura. O 

desenvolvimento do glúten é detectado pelo aumento da resistência da massa à 

mistura, que pode ser observado pelo pico da curva no mixógrafo (STAUFFER, 
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1999). Depois de atingir o pico, se o amassamento continua, a resistência da massa 

começa a diminuir, indicando a ruptura do glúten. Os equipamentos tradicionais para 

estudar as propriedades de mistura de massa de pão são: farinógrafo, mixógrafo e 

consistógrafo (BONET et al., 2006; DOBRASZCZYK; SALMANOWICZ 2008; KENNY 

et al., 1999; STEFFOLANI et al., 2010). Porém, nesses testes é utilizada uma 

quantidade de farinha muito pequena e portanto as condições dos ensaios são muito 

diferentes das condições de processo de produção de massa de pão. A medição do 

torque durante a mistura e amassamento de massa de pão permite obter uma 

medida reológica fundamental em condições similares às aplicadas na produção de 

pão.  

Chin e Campbell (2005a) estudaram o torque e a energia específica (E) 

fornecida à massa durante o amassamento em misturadora de alta velocidade, 

variando a velocidade de amassamento, para massa produzida com dois tipos de 

farinha (forte e fraca). A velocidade de mistura influenciou todos os parâmetros 

estudados. Como era esperado, o tempo necessário para atingir o torque máximo 

assim como o tempo até o final do amassamento, correspondente a uma Ef de 40 

kJ/kg, diminuiu com o aumento da velocidade. Os torques medidos no pico e no final 

do amassamento aumentaram com a velocidade, assim como a E no pico de torque. 

Para os dois tipos de farinha utilizados, os resultados indicaram que a farinha forte 

precisou de mais tempo e maior número de voltas da misturadora para atingir o 

torque máximo. Nesse ponto a quantidade de energia fornecida à massa foi maior 

para as massas formuladas com farinha forte, indicando que o desenvolvimento da 

massa produzida com farinha fraca é atingido com menor quantidade de energia. 

Shehzad et al. (2010) estudaram o comportamento durante a fermentação de 

massas produzidas em diferentes condições de mistura, variando o tempo de 

amassamento, a velocidade de rotação da misturadora e a quantidade de energia 

mecânica fornecida à massa. A variação da porosidade da massa e da estabilidade, 

definida como a relação entre a altura e o diâmetro máximo da porção de massa,  

foram analisadas. Os autores observaram que a estabilidade da massa durante a 

fermentação foi maior nos casos em que a energia mecânica especifica fornecida 

durante o amassamento foi superior a 50 kJ/kg, quando comparada com a 

correspondente a 21 kJ/kg, indicando que o trabalho mecânico aplicado à massa 

permitiu a sua extensão em resposta ao aumento de pressão pela produção de gás 
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carbônico durante a fermentação sem colapsar, ou seja, mantendo a forma. Esse 

resultado foi interpretado como uma relação entre a E e uma maior viscosidade 

extensional, sugerindo que o maior aporte de energia pode ter desenvolvido uma 

rede de glúten mais forte. 

Dando continuidade ao trabalho citado, Shehzad et al. (2012) estudaram o 

comportamento de massa de pão durante a mistura em misturadora de espiral, 

variando a velocidade e o tempo de amassamento. A energia específica fornecida à 

massa até o final do amassamento (Ef) foi calculada a partir da potência do motor da 

misturadora, e as massas foram avaliadas sensorialmente por um especialista em 

relação ao seu desempenho de panificação. As curvas obtidas indicaram baixa 

potência durante a mistura dos ingredientes em baixa velocidade e o seu aumento 

com o aumento da velocidade durante o amassamento, ou seja, quanto maior a 

velocidade da misturadora, maior foi a energia dispersada na massa. A temperatura 

da massa aumentou devido à dissipação viscosa da energia mecânica fornecida à 

massa. A Ef variou entre (5 e 82,5) kJ/kg, dependendo do tempo e da velocidade de 

amassamento sendo que para 450 s e 25,97 rad/s foi de 48 kJ/kg. A pontuação 

atribuída pelo especialista às massas variou entre 3 e 23,5 indicando que as 

propriedades reológicas variaram com a Ef. Foi observado que para Ef maior que 60 

kJ/kg a potência diminuiu após aproximadamente 360 s e a pontuação da massa foi 

inferior, indicando que existiu overmixing. As mudanças reológicas devido às 

condições de mistura foram verificadas em ensaio termomecânico dinâmico. Foi 

comprovado que o desenvolvimento da rede de glúten aconteceu para Ef maior que 

20 kJ/kg e continuou crescendo até um limite estabelecido para Ef  superior a 50 

kJ/kg. 

 Ktenioudaki, Butler e Gallagher (2010) estudaram o efeito de diferentes 

condições de mistura tais como equipamento, velocidade e energia específica 

fornecida à massa (Ef) sobre as propriedades reológicas de massa de pão e seu 

desempenho de panificação. Foram comparadas as propriedades da massa 

produzida com diferentes níveis de Ef (80, 160 e 350) kJ/kg, em farinógrafo e em 

misturadora Stephan de alta velocidade, para três velocidades de amassamento 

(26,18, 52,36 e 78,54) rad/s. As propriedades medidas em extensógrafo e alveógrafo 

apresentaram diferença entre os equipamentos utilizados para a produção da 

massa, porém não variaram com os níveis de Ef ou velocidades de mistura. Para a 

viscosidade extensional biaxial (eb) medida no ensaio de compressão uniaxial, 
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também houve diferença entre os equipamentos utilizados além de que foi 

observado que a eb diminuiu com o aumento da Ef. A altura máxima medida em 

reofermentógrafo (Hm) e o VEP aumentaram com o aumento da Ef e não 

apresentaram variação entre as metodologias estudadas. Porém o melhor 

desempenho de panificação foi observado para a massa produzida em misturadora 

Stephan a 26,18 rad/s até atingir uma Ef de 160 kJ/kg (6 min). Nenhuma diferença 

significativa foi encontrada para a estrutura e a textura do miolo do pão. Os autores 

demonstraram que a ação da mistura assim como a capacidade e a geometria dos 

equipamentos utilizados influenciaram as propriedades da massa. Foi concluído que 

as massas tiveram melhor desempenho quando misturadas em baixa velocidade 

devido que o tempo de mistura foi maior, possibilitando um maior desenvolvimento 

da rede de glúten. 

 

2.7 Estudo das propriedades reológicas de massa de pão 

 

Para estudar as propriedades reológicas de massa de pão existem medidas 

fundamentais e empíricas, de baixa e alta deformação. As medidas empíricas são as 

mais usadas em panificação, mas apresentam a limitação de não fornecerem 

parâmetros físicos independentes das técnicas de medição. As medidas de baixa 

deformação, em geral fundamentais, fornecem informação do comportamento do 

material que não está diretamente relacionado ao processo de panificação, no qual  

a massa é submetida a grandes deformações. No amassamento a massa sofre 

elongação e cisalhamento, e durante a fermentação, a atividade do fermento produz 

gás carbônico que é contido na estrutura da massa gerando deformação biaxial. Por 

isso autores como Bloksma (1957), Dunnewind et al. (2004) e Launay, Buré e 

Praden (1977) propuseram abordagens que possibilitam realizar medidas reológicas 

fundamentais de alta deformação em massa de pão. 

 

2.7.1 Extensao biaxial 

 

O equipamento tradicionalmente utilizado para realizar ensaios de extensão 

biaxial em massa de pão é o alveógrafo de Chopin. O ensaio consiste em produzir 

um disco de massa que é colocado no equipamento de forma que o perímetro do 
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disco fica fixo enquanto ar é insuflado abaixo, formando-se uma bolha de massa, até 

a sua ruptura. Ao longo do ensaio a pressão é medida e registrada graficamente a 

uma velocidade de 5,5 mm/s como descrito no método AACC 54-30A (AACC, 2000). 

O teste é empírico e os parâmetros obtidos e utilizados na indústria da panificação 

para caracterizar as farinhas são tenacidade (P), correspondente à pressão máxima, 

extensibilidade (L) correspondente à longitude da curva no eixo das abcissas, e 

energia de deformação (Wb), correspondente à área sob a curva. Com o objetivo de 

obter medidas fundamentais durante o ensaio de extensão biaxial em alveógrafo, 

Bloksma (1957) desenvolveu um modelo teórico que permite calcular a tensão e a 

deformação em cada ponto da bolha a cada instante (Figura 2.2). Posteriormente, o 

modelo foi validado por Launay, Buré e Praden (1977), que mediram a deformação 

registrando fotograficamente vários pontos da massa previamente marcados com 

tinta vegetal e compararam os valores obtidos com os preditos pelo modelo teórico. 

 

Figura 2.2 – Esquema de insuflamento de massa de pão, obtido em alveógrafo de CHOPIN 
 
 

 

Fonte: adaptado de Launay, Buré e Parden (1977). 

 

As simplificações realizadas por Bloksma (1957) para desenvolver o modelo 

foram: 

1. A bolha de massa é uma porção de esfera; 

2. O aumento do volume da bolha ocorre em regime permanente; 

3. A massa é incompressível; 

hb 

a 

s 
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4. Durante o insuflamento, cada partícula da massa escoa em direção 

perpendicular à superfície da bolha. 

 

Para expressar a geometria da bolha durante o insuflamento da massa, as 

seguintes equações são apresentadas: 

 

2 2( )

2
b

b

b

h a
R

h


  (2.1) 

 

em que: Rb e hb [mm] são o raio e a altura da bolha respectivamente e a [mm] é o 

raio do disco de massa inicial a ser insuflado durante o teste de extensão biaxial 

(Figura 2.2). 
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em que: Vb é o volume da bolha [mm3].  
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em que: 0 é a espessura inicial da massa [mm], é a espessura da massa em um 

dado instante [mm] e s [mm] é a posição radial inicial da porção de massa observada 

[mm]. 

Para o caso particular do polo da bolha, ou seja, o ponto mais alto da mesma, 

a porção de massa corresponde à posição no centro do disco antes de começar o 

ensaio e o valor de s é igual à zero. Nesse caso, a eq.(2.3) adota a seguinte forma: 
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 (2.4) 

 

Para o cálculo da tensão biaxial no polo, a eq.(2.5) é proposta: 
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  (2.5) 

 

em que: Pb é a pressão dentro da bolha [Pa] e b é a tensão buaxial [Pa].                

Ao utilizar o modelo proposto por Bloksma (1957), Launay e Buré (1977) 

empregaram as seguintes equações: 
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  (2.6) 

 

em que b é a deformação, [adimensional]. 
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  (2.7) 

 

em que ε̇é a taxa de deformação [1/s].  

O valor da pressão (Pb) é medido durante o ensaio e o volume da bolha (Vb) é 

igual ao volume de ar fornecido pelo equipamento. O valor do parâmetro a é 

conhecido. O parâmetro s é igualado à zero, para trabalhar na zona do polo da 

bolha. Portanto, com as equações apresentadas, é possível obter a tensão, a 

deformação e a taxa de deformação para cada instante durante o ensaio. 

Essa abordagem também foi empregada por Dobraszczyk e Roberts (1994) 

que realizaram ensaios em alveógrafo com massa produzida com farinha apta para 

produção de pão e farinha não panificável. Os autores traçaram a curva de tensão 

em função da deformação e observaram que a tensão aumentou durante o ensaio, 

não existindo nenhuma inflexão no pico de pressão, portanto o pico de pressão não 

teve significado relacionado à tensão. Também observaram que os dados de 

tensão-deformação têm uma curvatura tal que indica que a rigidez aumenta ao longo 

do ensaio, fenômeno conhecido como strain hardening. Os dados foram ajustados à 

função da lei de potência, eq.(2.8).  

 

n

b bK     (2.8) 

 



53 

 
 

O n foi chamado de índice strain hardening, já que valores de n maiores que 1 

indicam que existe o fenômeno de strain hardening. O valor de n foi correlacionado 

com a deformação da massa na ruptura. Ou seja, quanto maior o n, maior a 

deformação de ruptura e portanto maior o volume final da bolha. Por último, 

concluíram que é esperado que massa com boas características de strain hardening 

apresente melhor expansão na panificação que massa com baixo n. 

Chin e Campbell (2005b) estudaram as propriedades reológicas de massa de 

pão produzida em batedeira de alta velocidade, variando o tipo de farinha, a 

velocidade de amassamento e o trabalho total fornecido a massa durante o 

amassamento. Os autores realizaram os ensaios de extensão biaxial em 

texturômetro TA.XTplus com o dispositivo de insuflamento de massa 

Dobraszczyk/Roberts, obtendo pressão e volume da bolha ao longo do ensaio. 

Utilizando a mesma abordagem descrita acima, calcularam os valores de tensão e 

deformação do material, estudando a tensão e a deformação na ruptura e o índice 

strain hardening (n) obtido do ajuste da curva de tensão deformação à função 

exponencial, eq.(2.9).  

 

e bn

b K 
     (2.9) 

 

Novamente foi achada uma relação entre o valor de n e a deformação na 

ruptura, confirmando a importância do índice strain hardening para predizer o 

desempenho de panificação da massa. 

Utilizando essa abordagem, Sanchez et al. (2014) observaram que para 

diferentes níveis de substituição parcial de FT por ARM variando ente (1,5 e 15,5) 

g/100g o índice strain hardening obtido do ajuste dos dados à função exponencial foi 

igual a 2,41 indicando que as bolhas formadas na massa, cujo volume aumenta 

durante a fermentação pela produção de gás carbônico, têm a capacidade de atingir 

um volume final maior, resultando em maior volume do pão. 

 

2.7.2 Extensao uniaxial 

 

O ensaio de extensão uniaxial, de ampla aplicação na indústria de 

panificação, é um ensaio de grande deformação, tradicionalmente realizado no 
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extensógrafo Brabender, que mede a resistência à extensão (Rext) em unidades 

Brabender e a extensibilidade (Eu) em cm, duas medidas empíricas. Com base 

nesse ensaio, foi desenvolvido o acessório Kieffer para medição da extensibilidade 

da massa e do glúten, que permite realizar o ensaio em texturômetro, medindo a Rext 

como uma força em N (SMS, 1995). 

Com o objetivo de obter medidas fundamentais do ensaio de extensão 

uniaxial, Dunnewind et al. (2004) propuseram um modelo matemático para calcular a 

força, tensão, deformação e taxa de deformação da massa durante a extensão 

(Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 – Esquema de extensão uniaxial no texturômetro com o acessório Kieffer. 
 

 

Fonte: DUNNEWIND et al. (2004). 

 

As equações do modelo são as seguintes: 

 

2 2

0 02 ( )l w y   (2.10) 

 

2 2

02 ( ( ) )t tl w y y    (2.11) 

 

em que: l0 é a longitude inicial da massa [mm]; lt a longitude da massa [mm] a cada 

instante de tempo t [s]; w [mm] é a metade da distância entre os grampos que 

seguram os dois extremos da amostra da massa; y0 é a posição inicial da massa 

[mm], valor que deve ser estimado; yt é a posição da massa [mm] a cada instante de 

tempo t. 

 

2 w 
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em que:u é a deformação uniaxial [adimensional] e assumindo que a seção 

transversal da massa é constante. 
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em que u  é a taxa de deformação [1/s] e v é a velocidade do puxador [mm/s]. 

 

04( )
m t

d

t

F l
F

y y





  (2.14) 

 

em que Fm é a força medida no equipamento [N] e Fd a força [N] normal à seção 

transversal da massa. 
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em que u é a tensão [N/mm2] e Vm é o volume da amostra de massa esticada 

[mm3]. 
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  (2.16) 

 

em queeu é a  viscosidade extensional uniaxial da massa [Pa s]. 

Dunnewind et al. (2004) realizaram ensaios de extensão uniaxial em 

texturômetro utilizando o  acessório Kieffer para medição da extensibilidade da 

massa e do glúten com massa de pão produzida com dois tipos de farinha (forte e 

fraca) para avaliar o equipamento e o modelo. Os citados autores encontraram que a 

tensão máxima é melhor que a força máxima para determinar a deformação de 

ruptura e que as três magnitudes aumentam com a velocidade de extensão. 
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Ktenioudaki, Butler e Gallagher (2011) utilizaram este modelo para comparar 

as propriedades reológicas de 10 tipos de farinha de trigo, tentando estabelecer uma 

correlação com as propriedades físico-químicas da FT e o volume do pão obtido 

para cada uma. Os resultados obtidos em texturômetro com acessório Kieffer para 

medição da extensibilidade da massa e do glúten foram similares aos obtidos em 

extensógrafo Brabender e foi observada uma correlação entre a força máxima e a 

resistência máxima medidas nos dois equipamentos, respectivamente. O índice 

strain hardening (n) calculado ajustando a tensão e a deformação à função 

exponencial, apresentou correlação positiva com o conteúdo de proteína da FT, 

enquanto que o mesmo foi registrado para a força máxima medida e a tensão na 

ruptura. Não foi possível estabelecer uma correlação entre os parâmetros reológicos 

fundamentais e o VEP, porém a variedade de FT que apresentou o maior n, também 

apresentou o maior VEP enquanto que o menor n correspondeu à FT com o menor 

VEP.  

 

2.7.3 Testes oscilatórios de baixa deformação 

 

Os ensaios oscilatórios em reômetro dinâmico proporcionam uma medida 

reológica fundamental de baixa deformação. Consistem em aplicar uma tensão 

variável de forma sinusoidal enquanto é medida a deformação como resposta do 

material. Os parâmetros que podem ser determinados são: G’ módulo de 

armazenamento ou módulo elástico; G’’, módulo de perda ou módulo viscoso e a 

razão G’’/G’ também chamada de tan . 

Janssen, Van Vliet e Vereijken (1996) realizaram esses ensaios em massa de 

pão produzida com três diferentes tipos de farinha. Os resultados indicaram que o 

módulo G’ foi superior se comparado com o G’’ para todos os tipos de farinha 

testados, o que significa que predomina o comportamento elástico. Porém não foi 

encontrada correlação entre esses parâmetros e o volume de pão produzido a partir 

de cada tipo de farinha. 

 

2.7.4.Adesividade com probe de Chen-Hoseney 

 

Hoseney e Smewing (1999) definiram a adesividade como a força de adesão 

que resulta quando duas superfícies estão em contato uma com a outra. Em massa 
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de pão, essa propriedade pode trazer problemas de processo, mais ainda se se 

tratar de um processo automatizado. 

Chen e Hoseney (1995) desenvolveram uma metodologia objetiva para medir 

a adesividade de massa de pão, evitando a confusão com outras propriedades 

reológicas. O objetivo foi medir a força de adesão sem que a massa fique por muito 

tempo aderida ao probe deformando-se e, portanto escoando, o que deixaria a 

medição dependente da viscosidade do material. Os ensaios foram realizados em 

texturômetro, capaz de realizar uma compressão aplicando uma força constante. O 

perspex foi o material que apresentou menor aderência com as massas mais 

pegajosas e portanto, foi escolhido como o material mais adequado para o probe. 

Também foi desenvolvida uma célula especial que permitiu criar uma superfície de 

massa plana, impedindo que a força aplicada à amostra varie entre diferentes 

pontos. O escoamento da massa durante a medição foi minimizado mantendo o 

material próximo à superfície, o que também foi considerado no desenho da célula. 

Por último, foi definida a necessidade de retirar o probe da massa à velocidade 

máxima, para minimizar o tempo e assim impedir o escoamento. 

Os citados autores validaram o método testando massas produzidas com 

diferentes tipos de farinha de trigo. As massas consideradas pouco pegajosas 

apresentaram adesividade média de 0,51 N, enquanto o valor médio de adesividade 

para massas muito pegajosas foi de 2,26 N. No mesmo trabalho, testes adicionais 

foram realizados com o objetivo de achar os fatores que determinam a adesividade 

da massa. A presença na FT de sólidos solúveis em água aumentou a adesividade. 

A adição de SSL reduziu a tensão superficial dos sólidos solúveis em água 

presentes na FT resultando na redução da adesividade da massa. A desnaturação 

das enzimas presentes na farinha não reduziu a adesividade, indicando que essas 

enzimas não são um fator importante em relação ao parâmetro. Ao extrairr os 

lipídios da FT, também não foi observada mudança na adesividade da massa. A 

adição de excesso de água aumentou a adesividade da massa, que também 

aumentou com o tempo de mistura e com a adição das enzimas -amilase e 

protease. 

 

2.7.5 Medidas descritivas de textura (TPA, do inglês Texture Profile Analysis)  
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A técnica de medidas descritivas de textura (TPA, do inglês Texture Profile 

Analysis) consiste em aplicar a um material, duas compressões até atingir uma 

deformação determinada, espaçadas por um tempo de descanso. A força aplicada é 

medida durante o ensaio e vários parâmetros de textura tais como dureza, 

resiliência, coesividade, elasticidade e adesividade são obtidos da curva da força em 

função do tempo. A elasticidade representa a porcentagem de recuperação e a 

resiliência a velocidade com que o material se recupera. 

Nos alimentos, as compressões simulam as mordidas do consumidor, porém, 

a técnica tem sido aplicada em materiais que não estão prontos para o consumo, 

como por exemplo, massa de pão. Armero e Collar (1997) estudaram a relação entre 

os parâmetros do ensaio (a porcentagem de deformação aplicada e o tempo de 

descanso) e os resultados obtidos com massa de pão com o objetivo de determinar 

as condições mais adequadas que permitam uma descrição da textura da massa. As 

condições selecionadas foram 75 s de descanso entre compressões, tempo 

necessário para a massa se recuperar depois da primeira compressão, e 60 % de 

deformação, valor mínimo que permitiu observar as diferenças de coesividade. 

O método foi aplicado a massas formuladas variando o tipo de farinha, o 

processo de panificação e a adição de emulsificantes, hidrocoloides e a enzima -

amilase. O processo de panificação utilizado assim como a adição de hidrocoloides 

foram as variáveis que mais influenciaram os parâmetros de textura. A adição de 

SSL diminuiu a resiliência e aumentou a adesividade enquanto a adição de DATEM 

aumentou a coesividade. A enzima -amilase aumentou a resiliência e diminuiu a 

coesividade. Com relação à produção do pão, maior coesividade da massa resultou 

em um maior volume específico do pão, e miolo mais macio. 

Por último, foi observada uma correlação entre a adesividade medida em TPA 

e a medida com o probe Chen e Hoseney. 

 

2.8 Calorimetria diferencial de varredura  

 

A gelatinização do amido é a quebra do grânulo, destruição das estruturas 

cristalinas e dispersão parcial da amilose na fase aquosa (BERLAND; RELKIN; 

LAUNAY, 2003). As modificações estruturais que ocorrem no amido em presença de 

água e em altas temperaturas têm sido estudadas mediante a técnica de calorimetria 

diferencial de varredura (DSC, do inglês differential scanning calorimetry). 
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DSC é uma técnica na qual é medida a diferença entre a energia fornecida à 

uma substância e a um material de referência submetidos ao mesmo programa de 

temperatura. Ao ocorrer uma transição térmica, a energia absorvida pela amostra, 

necessária para manter o equilíbrio de temperatura, é maior (reação endotérmica) ou 

menor (reação exotérmica) que a absorvida pelo material de referência. Essa 

diferença de energia é a energia da transição, que é registrada no equipamento 

como um pico. A área embaixo da curva (no pico) é diretamente proporcional à 

diferença entálpica da reação (H) (ABD KARIM; NORZIAH; SEOW, 2000). 

Berland, Relkin e Launay (2003) utilizaram DSC para estudar as mudanças 

estruturais produzidas pelo calor em dispersões de FT em água (80 % de água) e 

massas constituídas por FT e água (45 % de água) para 3 tipos de FT, com 2 

processos diferentes de moenda cada uma. O programa de temperatura utilizado foi 

aquecimento de (20 até 120) °C a uma taxa de 0,5 °C/min. Na curva obtida para o 

primeiro aquecimento da dispersão de farinha em água foi observado um pico maior 

em torno de 60 °C e outro menor próximo aos 90 °C. O primeiro pico correspondeu à 

gelatinização do amido e ao segundo foi atribuído o derretimento do complexo 

amilose-lipídio que pode ser observado tanto no primeiro como no segundo 

aquecimento. Quando foi realizado o ensaio com uma dispersão de glúten em água 

(80 % de água), não se observaram transições grandes e os pequenos picos foram 

atribuídos ao amido residual presente no glúten. 

Em outro trabalho com massa de pão, Ribotta, León e Anón (2003) utilizaram 

a técnica de DSC para estudar o efeito do congelamento da massa sobre a 

gelatinização do amido durante o assamento do pão e o efeito do tempo de 

armazenamento do pão sobre a retrogradação da amilopectina. O fato da massa ter 

sido congelada produziu um abaixamento da temperatura de início da transição (T0) 

quando comparada com massa de pão assada logo após o amassamento. O tempo 

de armazenamento da massa a -18 °C não influenciou significativamente os 

resultados obtidos no ensaio para tempos menores à 150 dias. Para 230 dias de 

armazenamento em condições de congelamento observou-se a diminuição da T0 e 

maior intervalo de temperatura durante a transição. Em relação ao H da transição, 

houve diferença significativa entre massa não congelada e a mantida congelada por 

150 e 230 dias, apresentando essas últimas H maior. 
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Depois de assado, o pão pode ser consumido imediatamente ou armazenado 

refrigerado ou a temperatura ambiente, dependendo dos canais de comercialização 

e dos hábitos do consumidor. O envelhecimento do pão produz diminuição da 

aceitação pelo consumidor devido ao aumento da firmeza do miolo, causado pela 

perda de umidade e a retrogradação (recristalização) do amido. Esse efeito também 

pode ser observado empregando a técnica DSC, já que nas curvas obtidas 

aparecem picos endotérmicos que representam a fusão dos cristais de amido que se 

formaram durante o envelhecimento do pão. 

Na curva obtida no DSC para uma massa congelada, assada com o programa 

descrito anteriormente, armazenada por 7 dias a 20 °C e submetida a um novo 

programa de temperatura aumentando de (30 a 130) °C à 10 °C/min, foi possível 

observar uma transição bem definida correspondente à retrogradação da 

amilopectina durante o armazenamento (RIBOTTA; LEÓN; ANÓN, 2003). 

Sanchez et al (2014) estudaram a gelatinização de ARM utilizando a técnica 

de DSC. As curvas obtidas indicaram que a gelatinização desse tipo de amido ocorre 

em temperaturas próximas aos 115 °C, e que a transição não ocorre em ausência de 

água. Durante o assamento do pão, a temperatura atingida no interior da massa, a 

parte que conformará o miolo, aumenta até chegar a um valor próximo de 100 °C 

(PURLIS; SALVADORI, 2009). Portanto o amido resistente de milho, quando 

utilizado na formulação de massa de pão, não é gelatinizado durante o forneamento. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Estrutura do trabalho 

 

 O trabalho foi realizado em três etapas: 

 

3.1.1 Primeira etapa: determinação da melhor formulação de massa de pão com 

substituição parcial da farinha de trigo por amido resistente de milho 

 

Nessa primeira etapa, massa de pão com substituição parcial de farinha de 

trigo (FT) por amido resistente de milho (ARM) foi elaborada. Três enzimas foram 

testadas como aditivos para minimizar o efeito da adição do ARM sobre a massa de 

pão empregando um planejamento experimental de mistura de três componentes. 

Também foi adicionada à formulação uma mistura de emulsificantes de acordo com 

os resultados obtidos por Gómez et al. (2013). A preparação da massa foi conduzida 

em um reômetro dinâmico para medição do torque durante o amassamento. O 

desempenho de panificação da massa durante a fermentação foi avaliado em 

reofermentógrafo. As medidas reológicas (torque durante o amassamento e a 

energia total fornecida à massa) e o desempenho de panificação para as diferentes 

formulações foram avaliadas estatisticamente. 

Em função dos resultados obtidos, observou-se a necessidade de realizar 

ensaios adicionais de acordo com um planejamento experimental fatorial 23 com 

ponto central em que foram testadas outras concentrações das enzimas. As massas 

foram produzidas em escala de laboratório e avaliadas em reofermentógrafo. 

 

3.1.2 Segunda etapa: estudo da reologia da massa de pão 

 

A partir dos resultados obtidos na primeira etapa, foram realizadas medidas 

reológicas em massa de pão formulada dentro da região ótima, massa de pão 

controle (com ARM e sem enzimas) e massa de pão padrão (sem ARM nem 

enzimas) conforme segue: 

Medidas fundamentais de grande deformação: 
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 Extensão uniaxial em texturômetro com o acessório Kieffer para medição de 

extensibilidade de massa e glúten. 

 Extensão biaxial em texturômetro com dispositivo de insuflamento de massa 

Dobraszczyk/Roberts. 

Medidas fundamentais de pequena deformação: 

 Testes oscilatórios em reômetro dinâmico. 

Medidas empíricas: 

 4. Adesividade de Hoseney. 

 5. Medidas descritivas de textura, Texture Profile Analysis (TPA) 

 

3.1.3 Terceira etapa: análise das propriedades do pão de forma 

 

Foi elaborado pão de forma com a formulação padrão, a formulação controle 

e a ótima obtida na primeira etapa do trabalho. Análise sensorial de aceitação por 

parte do consumidor e análises físico-químicas como volume específico, umidade e 

cor, foram conduzidas no produto final. Análise da micro-estrutura do miolo do pão 

foi realizada a partir de imagens obtidas em microscópio eletrônico de varredura 

(MEV). Para estudar o envelhecimento do pão, foram conduzidas medidas da 

firmeza do miolo e quantificação da entalpia de retrogradação do amido mediante 

calorimetria diferencial de varredura (DSC, do inglês differential scanning 

calorimetry) na massa após diferentes tempos de armazenamento.  

Na Figura 3.1 as diferentes etapas do trabalho, bem como as análises que 

foram conduzidas, estão representadas. 
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Figura 3.1 – Esquema representativo das etapas do trabalho de pesquisa. 
 

 

 
 

Fonte: o próprio autor. 

 

3.2 Materiais 

 

Para a elaboração das massas foram utilizados os seguintes ingredientes: 

 Farinha de trigo comercial marca Fleischmann® (laudo fornecido pelo 

fabricante apresentado na Tabela 3.1), fornecida pela empresa AB Brasil; 

 Amido resistente de milho marca Hi-maize® 260, tipo AR2, contendo 

aproximadamente 60 % de fibras (INGREDION, [2013]), fornecido pela 

empresa Ingredion; 

 Fermento biológico instantâneo marca Mauri fornecido pela empresa AB Brasil; 

 Fermento biológico instantâneo marca Dr. Oetker; 

 Estearoil-2-Lactil-Lactato de Sódio (SSL) marca Grindsted® SSL P 2522 

fornecido pela empresa DuPont; 

 Polisorbato 80 (PS80) marca Alkest Tw 80 K fornecido pela empresa AB Brasil; 

 Monoglicerídeo de ésteres de ácido tartárico diacetilado (DATEM) marca 

Panodan® 20 fornecido pela empresa DuPont; 
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 Enzima transglutaminase (TG) marca Veron® TG obtida da cultura específica 

de Streptoverticilium mobarense, com atividade enzimática de 100 TGU/g, 

fornecidada pela empresa AB Enzymes; 

 Enzima xilanase (HE) marca Pentopan® Mono Conc. BG produzida por 

fermentação submersa de Aspergillus oryzae, com atividade enzimática de 

60.000 FXU-W/g (Fungal Xylanase Wheat Unit), fornecida pela empresa 

Novozymes-Granolab; 

 Enzima glicose oxidase (Gox) marca Gluzyme® BG produzida por fermentação 

submersa de uma cepa selecionada de Aspergillus niger, com atividade 

enzimática de 10.000 GODU/g (Glucose Oxidase Units), fornecida pela 

empresa Novozymes-Granolab; 

 Enzima -amilase fúngica marca Grindamyl® A 500-B fornecida pela empresa 

DuPont; 

 Água destilada; 

 Cloreto de sódio marca Cisne®. 

 

Tabela 3.1 – Laudo da farinha de trigo utilizada nos ensaios fornecido pela empresa AB Brasil. 
 

Análises físico químicas 
 

Umidade [g/100g] 13,9 

Glúten úmido [g/100g] 29 

Glúten seco [g/100g] 9,1 

Cinzas [g/100g] 0,427 

Falling number [s] 367 

Farinografia em farinógrafo Brabender 
 

Absorção de agua  [g/100g] 59,1 

Estabilidade [min] 24,3 

Desenvolvimento [min] 13,4 

Tolerância à mistura [UB] 0 

Alveografia em alveógrafo NG Chopin 
 

Energia de deformação Wb [10
-4

J] 302 

Tenacidade P [mmH2O] 129 

Extensibilidade L [mm] 47 

P/L 2,74 

 

 

3.3 Métodos 
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3.3.1 Formulação da massa de pão 

 

A formulação básica de massa de pão empregada em todos os ensaios deste 

trabalho é apresentada na Tabela 3.2. Massas formuladas sem o ARM e sem as 

enzimas foram avaliadas e consideras como “massa padrão”, e utilizadas como 

referencia da qualidade a ser atingida. 

Massas produzidas com 12,5 g/100g (base mistura) de ARM em substituição 

da FT, porém sem as enzimas, também foram avaliadas e consideradas como 

“massa controle”. 

 

Tabela 3.2 – Ingredientes utilizados na formulação da massa padrão sem adição de amido resistente 
de milho (ARM) e sem enzimas com base 100 g de farinha de trigo (FT). 

 

Ingrediente [g/100g] 

FT 100 

Água 59,1
1 

Cloreto de sódio 2,0 

Fermento 1,2 

SSL 0,245 

DATEM 0,075 

PS80 0,180 

 - amilase 0,015
2 

1
valor determinado em função dos dados farinógrafos da farinha fornecidos pelo fabricante. 

2
 valor determinado em função do falling number da farinha, fornecido pelo fabricante. 

 

3.3.2 Planejamento de experimentos 

 

3.3.2.1 Planejamento de mistura de três componentes 

 

Foi utilizado um planejamento experimental de mistura de três componentes 

em que a quantidade total de enzimas se manteve constante para todos os ensaios 

com variação da proporção de cada enzima na mistura. Para estabelecer as 

quantidades de enzimas a serem utilizadas foram consideradas as recomendações 

dos fabricantes e da organização norte-americana Food and Drug Administration 

(FDA). 

A dose recomendada pela FDA da enzima Gox em produtos de panificação é 

de (25 – 500) GODU/kg de farinha (FDA, 2002), enquanto a enzima utilizada neste 



66 

trabalho tem uma atividade de 10.000 GODU/g e o fabricante recomenda uma 

dosagem de (0,25 – 5) g a cada 100 kg de farinha. Isso significa que a concentração 

máxima da enzima Gox a ser utilizada é de 5 mg/100g. 

Para a enzima HE em produtos de panificação, a FDA recomenda uma dose 

de (50 – 400) FXU/kg de farinha (FDA, 2000a) e o fabricante não fornece nenhuma 

recomendação de dosagem. Dado que a enzima utilizada tem uma atividade de 

60.000 FXU/g, a concentração máxima recomendada é de 0,7 mg/100g. 

A concentração máxima recomendada pela FDA para a enzima TG em 

produtos de panificação é de 1,5 TGU/100g de farinha (FDA, 2000b), equivalente a 

15 mg/100g de enzima com atividade igual a 100 TGU/g. Porém o fabricante da 

enzima sugere uma dosagem de (1 - 3) mg/100g de farinha, o que será levado em 

conta ao definir as concentrações testadas. 

Com o objetivo de obter uma mistura harmoniosa das enzimas e de acordo 

com os valores recomendados, foi definida uma concentração de 4 mg/100g base 

mistura (FT + ARM) para a mistura de enzimas (Gox + TG + HE). Na Tabela 3.3 são 

apresentadas as concentrações de cada enzima utilizada em cada um dos ensaios e 

na Figura 3.2 são apresentados os pontos do triângulo de mistura correspondentes 

aos ensaios realizados. 

O ponto central 13 foi realizado em triplicata (a, b, c) para estimativa do erro 

experimental. Os dados foram ajustados aos modelos linear, quadrático (BARROS 

NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003) e linear com termos inversos (CORNELL, 1990) 

descritos pelas eq.(3.1), eq.(3.2) e eq.(3.3), respetivamente. 

 

1 1 2 2 3 3ŷ b x b x b x       (3.1) 

1 1 2 2 3 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3ŷ b x b x b x b x x b x x b x x                (3.2) 

1 1 1

1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3ŷ b x b x b x b x b x b x  

  
             (3.3) 

 

em que: 

 ŷ é a resposta estimada pelo modelo; 

 x1, x2, x3  são as proporções de cada componente da mistura; 

 bi são os coeficientes do modelo. 
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Tabela 3.3 – Quantidades das enzimas transglutaminase (TG), glicose-oxidase (Gox) e xilanase (HE) 
utilizadas na formulação de massa de pão correspondentes a cada ensaio do planejamento 

experimental de mistura. 
 

Ensaio TG Gox HE 

 [mg/100g]
a 

[mg/100g]
a 

[mg/100g]
a 

Controle
b 

0 0 0 

1
 

4,000 0 0 

2 0 4,000 0 

3 3,000 0 1,000 

4 0 3,000 1,000 

5 2,875 0,875 0,250 

6 0,875 2,875 0,250 

7 0,875 2,375 0,750 

8 2,000 2,000 0 

9 3,500 0 0,500 

10 0 3,500 0,500 

11 1,500 1,500 1,000 

12a 1,750 1,750 0,500 

12b 1,750 1,750 0,500 

12c 1,750 1,750 0,500 
a 
Base mistura (12,5 g ARM + 87,5 g FT) 

b 
Massa produzida com ARM e sem enzimas 

 

Figura 3.2 – Planejamento experimental de mistura de três componentes: enzimas transglutaminase 
(TG), glicose-oxidase (Gox) e xilanase (HE). Pontos do triângulo de mistura correspondentes a cada 

ensaio. 
 

 

Fonte: o próprio autor. 
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3.3.2.2 Planejamento fatorial 23 com ponto central 

 

Em função dos resultados obtidos nos ensaios correspondentes ao 

planejamento experimental de mistura, foram realizados ensaios adicionais testando 

novas concentrações de enzimas e empregando um planejamento experimental 

fatorial 23 com ponto central. Esse planejamento de experimentos permitiu estimar 

os efeitos lineares de cada uma das enzimas e os efeitos de interação entre cada 

par de enzimas. 

Os ensaios do planejamento estão detalhados na Tabela 3.4 em que os níveis 

máximos (+1) corresponderam às concentrações de 5 mg/100g base mistura (FT + 

ARM) de Gox, 8 mg/100g base mistura (FT + ARM) de TG, e 1 mg/100g base 

mistura (FT + ARM) de HE e os níveis mínimos (-1) corresponderam à concentração 

0 mg/100g base mistura (FT + ARM) de enzima. O ponto central foi realizado em 

triplicata para estimativa do erro experimental. 

 

Tabela 3.4 – Quantidades das enzimas transglutaminase (TG), glicose-oxidase (Gox) e xilanase (HE) 
utilizadas na formulação de massa de pão para os ensaios do planejamento fatorial 2

3
 com ponto 

central. 
 

Ensaio TG Gox HE TG Gox HE 

 
nível nível nível [mg/100g]

a 
[mg/100g]

a 
[mg/100g]

a 

F1 -1 -1 -1 0,0 0,0 0,0 

F2 +1 -1 -1 8,0 0,0 0,0 

F3 -1 +1 -1 0,0 5,0 0,0 

F4 +1 +1 -1 8,0 5,0 0,0 

F5 -1 -1 +1 0,0 0,0 1,0 

F6 +1 -1 +1 8,0 0,0 1,0 

F7 -1 +1 +1 0,0 5,0 1,0 

F8 +1 +1 +1 8,0 5,0 1,0 

F9a 0 0 0 4,0 2,5 0,5 

F9b 0 0 0 4,0 2,5 0,5 

F9c 0 0 0 4,0 2,5 0,5 
a 
Base mistura (12,5 g ARM + 87,5 g FT) 

 

3.3.3 Medição do torque durante o amassamento 

 

Massa de pão foi misturada e amassada em reômetro dinâmico desenhado e 

construído no Laboratório de Materiais e Componentes (Departamento de 

Engenharia Civil da Escola Politécnica, USP) ilustrado na Figura 3.3. O equipamento 
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consiste de um motor, um redutor e um planetário e permite controlar e medir o 

torque instantâneo e a velocidade de rotação em tempo real. A corrente elétrica e a 

velocidade de rotação do motor são medidas e adquiridas por um software 

especialmente desenvolvido e utilizando um PC como interface. O torque é 

calculado convertendo a corrente elétrica utilizando uma constante (K1 = 24,91  

N m/mA) obtida da calibração do equipamento com um fluido de viscosidade 

conhecida. A velocidade de rotação do motor é também convertida em velocidade 

de rotação do braço batedor pela constante, K2 = 0,253. Em relação a este trabalho, 

a velocidade de rotação do braço batedor (N) foi controlada no equipamento e o 

torque () medido. 

O equipamento, originalmente desenhado para ser operado com argamassas, 

foi adaptado para massa de pão. O braço batedor e o recipiente de uma batedeira 

marca Irmãos Amadio tipo 20 serie LA foram modificados mecanicamente para 

inserção e fixação no reômetro.  

 

Figura 3.3 – Reômetro dinâmico do Laboratório de Materiais e Componentes do Departamento de 
Engenharia Civil da Escola Politécnica adaptado para ser operado com massa de pão. 

 

 

Fonte: o próprio autor. 
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O programa de tempo (t) e velocidade de mistura (N) foram determinados em 

ensaios preliminares. 

 

3.3.3.1 Ensaios preliminares 

 

Foram conduzidos ensaios no reômetro dinâmico e no reofermentógrafo para 

determinação da metodologia de trabalho a ser utilizada. 

Foram testadas diferentes condições de mistura em uma, duas e três etapas 

em diferentes velocidades chamadas respectivamente de homogeneização, mistura 

e amassamento apresentadas na Tabela 3.5. Os tempos e as velocidades testadas 

estão de acordo com o trabalho de Shehzad et al. (2010) e com as velocidades das 

misturadoras comerciais tipo espiral. 

 

Tabela 3.5 – Condições de mistura testadas nos ensaios preliminares no reômetro dinâmico (Figura 
3.3). 

 

Ensaio Form. Homogeneização Mistura Amassamento 

  t N t N t N 

  [min] [rad/s] [min] [rad/s] [min] [rad/s] 

p1 A - - 4,0 10,58 20,0 26,39 

p2 A - - - - 24,7 23,77 

p3 B 1,0 2,62 4,0 10,58 11,0 26,39 

p4 B 1,0 5,24 4,0 10,58 6,7 26,39 

 

Os ensaios p1 (duas etapas: mistura e amassamento, em duas velocidades) e 

p2 (etapa única à velocidade constante) foram conduzidos com o objetivo de 

observar o comportamento da massa no reômetro dinâmico e determinar as 

condições de mistura mais adequadas. Para isso produziu-se massa com 4 kg de 

farinha de trigo e 60 g/100 g (base farinha) de água (formulação A). Observou-se a 

necessidade de homogeneizar os ingredientes secos antes de começar a adição de 

água, e a necessidade de misturar os ingredientes secos com a água a uma 

velocidade baixa para uma melhor hidratação da farinha. 

Os ensaios p3 e p4 (realizados em três etapas: homogeneização, mistura e 

amassamento) foram realizados com a massa padrão de pão (Tabela 3.2), ou seja,  

sem adição de ARM e sem enzimas (formulação B).  
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Para os ensaios p3 e p4, após o amassamento foi conduzida análise em 

reofermentógrafo nas condições estabelecidas no protocolo do equipamento (F3, 

CHOPIN, França): temperatura de 28,5 ºC, duração 3 h, quantidade de massa de 

250 g e peso a ser colocado sobre a massa de 2 kg. O desempenho de panificação 

da massa foi melhor no ensaio p4, portanto as condições de processo desse ensaio 

foram utilizadas nos ensaios posteriores. 

 

3.3.3.2 Preparação das massas em reômetro dinâmico 

 

Primeiramente foram colocados os ingredientes secos (farinha de trigo, amido 

resistente de milho, fermento e aditivos) e misturados em baixa velocidade (N = 5,24 

rad/s) durante 1 min até obter uma mistura homogênea. Em seguida, a água foi 

adicionada à vazão constante de 10 mL/s e a mistura foi realizada a velocidade 

média (N = 10,58 rad/s) durante 4 min, quando foi adicionado o sal. Por último foi 

fornecido trabalho mecânico à massa na etapa de amassamento a velocidade alta 

(N = 26,39 rad/s) durante 6,7 min.  

Para cada ensaio foi obtida uma curva do torque instantâneo em [N m] (Figura 

3.4) que foi posteriormente suavizada calculando a média móvel de 20 s. Dessa 

nova curva, dois parâmetros foram obtidos: 

 Torque máximo (max); 

 Tempo correspondente ao torque máximo (tmax). 

A potência instantânea (Pot) foi calculada de acordo com a eq.(3.4): 

 

Pot N   (3.4) 

 

Integrando a potência ao longo do tempo a energia mecânica fornecida à 

massa acumulada em cada instante foi obtida e esse valor foi dividido pela massa 

obtendo assim o valor de energia mecânica especifica a cada instante E [kJ/kg]. Dois 

parâmetros foram obtidos da curva de energia: 

 Energia mecânica específica acumulada correspondente ao torque máximo 

(Emax)  

 Energia mecânica específica acumulada até o final do amassamento (Ef) 
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Figura 3.4 – Torque () medido em reômetro dinâmico, torque suavizado com média móvel de 20 s e 
energia mecânica específica acumulada (E) em função do tempo de mistura de massa de pão 

formulada de acordo com o ensaio 11 (Tabela 3.3). 
 

Fonte: o próprio autor. 

 

Com o objetivo de extrair mais informações dos dados do torque instantâneo, 

as curvas obtidas no reômetro dinâmico foram suavizadas com a média móvel de 5 s 

e os seguintes parâmetros adicionais foram calculados para a etapa do 

amassamento (Figura 3.5): 

 Torque médio (Τ̅) calculado como a média dos torques instantâneos medidos 

desde o instante correspondente ao pico de torque máximo, até o final do 

amassamento [N m].  

 Ação de amassamento (A) igual à área formada pela curva de torque ao redor 

da linha de torque médio [J s].  

 Desenvolvimento do glúten (DG) igual ao coeficiente angular da reta que une o 

ponto de torque no início do amassamento (t = 300 s) e o torque médio no 

tempo correspondente ao pico de torque máximo [W]. 
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Figura 3.5 - Torque suavizado com média móvel de 5 s em função do tempo de mistura de massa de 
pão formulada de acordo com o ensaio 11 (Tabela 3.3). 

 

Fonte: o próprio autor. 

 

3.3.4 Preparação da massa para ensaios em reofermentógrafo 

 

3.3.4.1 Preparação das massas em reômetro dinâmico (planejamento experimental 

de mistura de três componentes) 

 

Na primeira etapa do trabalho, as massas foram preparadas em reômetro 

dinâmico nas condições descritas na seção 3.3.3.2 seguindo a formulação 

especificada na Tabela 3.2 para massa padrão e com substituição de 12,5 g/100g de 

FT por ARM e enzimas de acordo com o planejamento de experimentos (Tabela 

3.3). Nesses ensaios a quantidade de massa preparada foi a correspondente a 4 kg 

de mistura (FT + ARM), o que resultou em aproximadamente 6,5 kg de massa por 

ensaio. 

 

3.3.4.2 Preparação das massas em escala de laboratório (planejamento fatorial 23 

com ponto central) 
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 Nesta etapa, as massas foram preparadas em batedeira Stand Mixer 

Profissional (Kitchen Aid, Brasil) equipada  com acessório para massa de pão, 

empregando a formulação especificada na Tabela 3.2 para massa padrão e com 

substituição de 12,5 g/100g de FT por ARM e enzimas de acordo com o 

planejamento de experimentos (Tabela 3.4). A quantidade de massa preparada para 

cada ensaio foi a correspondente a 500 g de mistura (FT + ARM). 

 Foram colocados os ingredientes secos (exceto o sal) na batedeira e 

misturados na velocidade 2 por 2 min. Em seguida foi adicionada a água aos 

poucos, por  2 min com a batedeira funcionando à mesma velocidade, seguido de 

mistura por mais 3 min enquanto adicionou-se o sal. Finalmente a massa foi 

submetida a velocidade 6 por 12 min, para o seu amassamento.  

Esses tempos foram determinados mediante ensaios preliminares em que foi 

avaliado o aumento da temperatura da massa durante o amassamento e o ponto de 

véu da mesma. No fim do amassamento a massa deve estar a uma temperatura 

entre (28 e 30) °C. Essa temperatura final depende da temperatura inicial dos 

ingredientes misturados e do fator de fricção correspondente à batedeira a ser 

utilizada e as condições como velocidade e tempo de amassamento. O fator de 

fricção foi determinado experimentalmente e a temperatura da água foi calculada 

empregando a eq.(3.5) (CAUVAIN, 2007):  

 

Tw = 2(Tm – ff) - TM (3.5) 

 

em que: Tw é a temperatura da água [ºC]; Tm é a temperatura desejada da massa 

[ºC]; ff é a elevação da temperatura devido ao fator de fricção durante o 

amassamento [ºC] e TM é a temperatura da mistura (FT + ARM) [ºC]. 

 

3.3.5 Ensaios em Reofermentógrafo 

 

Os ensaios foram conduzidos em reofermentógrafo (F3, CHOPIN, França) de 

acordo com o protocolo do fabricante: temperatura do ensaio de 28,5 ºC, duração 3 

h, quantidade de massa de 250 g e peso a ser colocado sobre a massa de 2 kg. 

Durante a fermentação, a altura da massa (H) muda ao longo do tempo (t), o 

que é registrado pelo sensor ótico fornecendo uma curva como a apresentada na 

Figura 3.6. 
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Figura 3.6 – Curva típica de desenvolvimento de massa obtida no reofermentógrafo F3 (Chopin, 
França). 

 

 

Fonte: o próprio autor. 

 

Também como resultado da produção do gás carbônico e a consequente 

expansão da massa, a pressão interna do recipiente onde está a amostra aumenta. 

Inicialmente, como a massa retém o gás produzido pela fermentação, o aumento da 

pressão se deve ao aumento do seu volume e o meio externo à massa consiste em 

ar. Ao longo do ensaio, em um determinado tempo (tx), a massa não consegue mais 

reter todo o gás produzido na fermentação e o aumento da pressão se deve tanto à 

expansão da massa quanto à liberação de gás carbônico ao meio. 

O aumento de pressão é registrado por um sensor de pressão que trabalha 

em dois ciclos: direto e indireto. No ciclo direto é medida a pressão do meio, 

correspondente ao ar no inicio do ensaio e ao ar mais o CO2 após o tempo tx. Essa 

pressão está relacionada à produção de gás (retido na massa e liberado ao meio). 

No ciclo indireto, a mistura de ar mais CO2 é submetida a um absorvedor de CO2, e 

nesse caso a medida da pressão é correspondente somente ao ar, relacionada à 

expansão da massa e ao gás retido. Essas medições resultam em duas curvas de 

pressão em função do tempo (Figura 3.7). A área sob a curva de pressão 

correspondente ao ciclo direto é proporcional ao volume total de gás produzido pelas 

leveduras (Vt). A área sob a curva de pressão correspondente ao ciclo indireto é 

proporcional ao gás retido pela massa (Vr). Dessa forma é possível determinar a 

proporção de gás retido na massa, chamada de coeficiente de retenção (R). 
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Figura 3.7 – Curva típica de produção e retenção de gás obtida no reofermentógrafo F3 (Chopin, 
França). 

 

 

Fonte: o próprio autor. 

 

Os parâmetros obtidos nos ensaios em reofermentógrafo são: 

 Hm: altura máxima desenvolvida pela massa [mm]; 

 h: altura final da massa após três horas de ensaio [mm]; 

 t1: tempo em que a altura máxima é atingida pela massa [min]; 

 W: coeficiente de enfraquecimento, relação entre a altura máxima Hm e a altura 

final h [adimensional]; 

 H’m: pressão máxima medida [mmH2O]; 

 t’1: tempo em que a pressão máxima é atingida [min]; 

 tx: tempo em que a massa começa a liberar CO2 produzido pelas leveduras 

[min]; 

 R: coeficiente de retenção, relação entre o gás retido e o gás produzido 

[adimensional]; 

 Vt: volume total de gás CO2 produzido durante a fermentação [mL]; 

 Vp: volume de CO2 perdido pela massa [mL]; 

 Vr: volume de gás retido pela massa [mL]. 

Um parâmetro adicional, altura máxima ajustada ( aj

mH ), foi calculado utilizando 

os valores fornecidos pelo reofermentógrafo e de acordo com a eq.(3.6),  
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(3.6) 

 

em que Vt0 é o volume total de gás produzido no ensaio com a massa controle. 

Esse parâmetro relaciona a altura desenvolvida pela massa com a quantidade 

de gás produzido pelas leveduras, que não só depende das propriedades reológicas 

da massa, mas também da atividade do fermento utilizado. 

 

3.3.6 Preparação da massa para ensaios em texturômetro 

 

A massa foi preparada de forma similar à descrita na seção 3.3.4.2, porém o 

fermento não foi incluído na formulação.  

 

3.3.7 Medidas reológicas  

 

3.3.7.1 Medidas descritivas de textura (TPA do inglês Texture Profile Analysis) 

 

O ensaio foi conduzido em texturômetro TA-xTplus (SMS, Reino Unido) 

utilizando o método do TPA que consiste em realizar duas compressões no material 

com um tempo de descanso entre elas. Foi medida a força em função do tempo 

obtendo-se uma curva como a ilustrada na Figura 3.8. 

A massa foi produzida como descrito na seção 3.3.6 e deixada para 

descansar por 15 min após o amassamento. Uma porção de massa foi esticada até 

obter uma espessura de 8 mm e cortada em discos de 55 mm de diâmetro que 

foram submetidos ao ensaio (pelo menos 5 discos para cada formulação). 

Foi utilizado o probe de alumínio de 45 mm de diâmetro (P/45). A massa foi 

comprimida até 60 % da sua altura original e o tempo entre compressões foi de 75 s 

de acordo com o protocolo estabelecido por Armero e Collar (1997). A velocidade de 

teste foi de 1 mm/s. Os seguintes parâmetros foram calculados pelo software 

Exponent (Figura 3.8):  

 Dureza, igual à força máxima registrada na primeira compressão (F1) [N]; 

 Resiliência igual ao quociente entre as áreas A5 e A4 [-]; 

 Coesividade igual ao quociente entre as áreas A2 e A1 [-]; 
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 Elasticidade igual ao quociente entre os tempos L2 e L1 [-]; 

 Adesividade igual à área A3 [N m]. 

 

Figura 3.8 - Curva da força em função do tempo obtida em texturômetro para ensaio de TPA na 
massa. 

 

 

Fonte: o próprio autor. 

 

3.3.7.2 Adesividade de Hoseney 

 

Os ensaios foram conduzidos em texturômetro TA-xTplus (SMS, Reino Unido) 

com o acessório Chen-Hoseney para medição de adesividade (Chen-Hoseney 

Dough Stickiness Rig), de acordo com o protocolo do fabricante do equipamento 

(SMS, 1995). 

Logo após o amassamento, uma porção de massa foi colocada dentro do 

recipiente e extrudada através das aberturas de 1 mm de diâmetro até 

aproximadamente 1 mm de altura. Imediatamente depois de ser extrudada, a massa 

foi coberta com uma tampa de perspex para evitar a perda de umidade.  A amostra 

foi submetida a uma única compressão com probe cilindrico de perspex de 25 mm 

de diâmetro (P/25P) aplicando uma força de 0,39 N durante 0,1 s. A força em função 
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do tempo foi medida durante a compressão e o retorno do probe após a compressão 

(Figura 3.9). Para cada formulação, o ensaio foi conduzido com quatro repetições. 

Os parâmetros do ensaio foram: 

 Velocidade do pré-teste: 0,5 mm/s 

 Velocidade do teste: 0,5 mm/s 

 Velocidade pós-teste: 10 mm/s 

 Força: 0,39 N 

 Tempo: 0,1 s 

 

Figura 3.9 – Curva da força em função do tempo obtida em texturômetro TA-xTplus (SMS, Reino 
Unido) para o ensaio de adesividade da massa. 

 

 

Fonte: o próprio autor. 

 

A força necessária para destacar o probe que está aderido à massa após a 

compressão da mesma é utilizada para o cálculo da adesividade. Os seguintes 

parâmetros foram calculados com o software Exponent (Figura 3.9): 

 Adesividade: força máxima medida para destacar o probe aderido à massa 

(F) em [N]; 

 Trabalho de adesão: área sob a curva da força (A) em [N m]; 
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 Coesividade (força da massa): distância percorrida pelo probe enquanto se 

destaca da massa (distância 1-2) [mm]. 

 

3.3.7.3 Extensão uniaxial 

 

Os ensaios foram conduzidos em texturômetro TA-xTplus (SMS, Reino Unido) 

com o acessório Kieffer para medição de extensibilidade de massa e glúten (Kieffer 

Dough and Gluten Extensibility Rig) de acordo com o protocolo do fabricante do 

equipamento (SMS, 1995).  

 A massa foi produzida como descrito na seção 3.3.6. Logo após o 

amassamento, uma porção de massa foi colocada no molde de teflon previamente 

coberto com vaselina líquida e tirinhas de teflon para facilitar a remoção das porções 

de massa. O excesso de massa foi retirado, o molde foi fechado, prensado e 

colocado dentro de um saco plástico para descansar durante 45 min a 25° C. 

  Após esse tempo cada uma das tiras de massa foi colocada no equipamento 

para o ensaio de extensão uniaxial nas seguintes condições: 

 Velocidade pré-teste: 2,0 mm/s 

 Velocidade do teste: 3,3 mm/s 

 Velocidade pós-teste: 10,0 mm/s 

 Força do gatilho: 0,049 N 

As tiras de massa que estavam nas três primeiras e três ultimas posições do 

molde foram descartadas. Durante o ensaio a força em função da distância durante 

a extensão da massa foi registrada (Figura 3.10). Para cada formulação pelo menos 

seis tiras de massa foram submetidas ao ensaio. 
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Figura 3.10 – Curva da força medida na massa em função da distância obtida durante o ensaio de 
extensão uniaxial em texturômetro TA-xTplus (SMS, Reino Unido). 

 

 

Fonte: o próprio autor. 

 

Os parâmetros reológicos empíricos obtidos nesse ensaio foram resistência à 

extensão (Rext), que é a força máxima medida e a extensibilidade (Eu), que é a 

distância percorrida pelo puxador até atingir a força máxima (Figura 3.10). 

Posteriormente, as curvas obtidas foram analisadas utilizando a abordagem 

descrita na seção 2.7.2. e os seguintes parâmetros foram calculados: 

 Fdmax: força máxima normal à seção transversal da massa [N]; 

 uf: tensão uniaxial correspondente à força máxima [Pa]; 

 euf: viscosidade extensional uniaxial correspondente à força máxima [Pa s]; 

 uf: deformação uniaxial correspondente à força máxima [-]; 

 umax: tensão uniaxial máxima [Pa]; 

 eus: viscosidade extensional uniaxial correspondente à tensão máxima [Pa s]; 

 us: deformação uniaxial correspondente à tensão máxima [-]. 

A magnitude y0 (Figura 2.3), relacionada com a encurvadura que sofre a fita de 

massa ao ser segurada pelos extremos, foi medida para cada formulação de massa 
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em ocasião posterior aos ensaios realizando a medição com seis repetições para 

cada formulação. 

 

3.3.7.4 Extensão biaxial 

 

Os ensaios de extensão biaxial foram realizados em texturômetro TA-xTplus 

(SMS, Reino Unido) com dispositivo de insuflamento de massa Dobraszczyk/Roberts 

(D/R Dough Inflation System) seguindo o protocolo descrito no manual do 

equipamento. 

A massa foi produzida como descrito na seção 3.3.6. Após descanso de 15 

min, a massa foi esticada até obter 8 mm de espessura. Foram cortados 5 discos de 

massa de 65 mm de diâmetro, colocados dentro dos moldes e prensados por 30 s 

até obter uma espessura de 2,67 mm. Os discos foram deixados para descansar por 

30 min à temperatura ambiente dentro dos moldes tampados com tampa de perspex. 

Após o descanso, 5 discos de massa foram submetidos ao ensaio de extensão 

biaxial. 

O modo utilizado para os ensaios foi o Strain Rate, que fornece um fluxo de ar 

crescente em função do tempo com o objetivo de manter a taxa de deformação 

constante em 0,1 1/s. A pressão dentro da bolha e o volume de ar fornecidos em 

função do tempo foram registrados durante o ensaio. Os dados foram analisados 

utilizando a abordagem descrita na seção 2.7.1 e os seguintes parâmetros foram 

calculados para o ponto de ruptura da bolha: 

 Vbrup: volume da bolha na ruptura [mm3]; 

 brup: tensão biaxial no polo da bolha na ruptura [Pa]; 

 brup: deformação biaxial no polo da bolha na ruptura [adimensional]; 

 ebrup: viscosidade extensional biaxial no polo da bolha na ruptura [Pa s]. 

Com o objetivo de estudar a variável strain hardening, os dados da tensão 

biaxial (σb) e a deformação biaxial (b) foram ajustados para à função da lei de 

potência descrita na eq.(2.8), apresentando um coeficiente de determinação (R2) 

médio de 0,97, obtendo-se os parâmetros n (índice de strain hardening [-]) e K 

(índice de viscosidade [kPa]). 

 

n

b bK     (2.8) 
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3.3.7.5 Testes Oscilatórios 

 

 Os ensaios foram realizados em reômetro AR 550 (TA, EUA) equipado com 

duas placas paralelas de 40 mm de diâmetro cobertas com lixa para evitar o 

escorregamento da massa durante o ensaio, com um espaçamento de 1,5 mm entre 

as placas. As massas foram preparadas de acordo com o descrito na seção 3.3.6 e 

colocadas no equipamento em meio saturado de umidade para evitar o 

ressecamento da superfície da amostra. Foi estabelecido um tempo de descanso de 

15 min anterior ao ensaio de varredura de tensão entre (0,5 e 200) Pa na frequência 

de 1 Hz, para determinar a região linear de viscoelasticidade. Posteriormente foi 

realizada a varredura de frequências entre (0,005 e 40) Hz com tensão máxima de 5 

Pa. Os módulos de armazenamento elástico (G’) e módulo de perda viscosa (G’’) em 

função da frequência foram calculados pelo software Data Analysis (TA). Os ensaios 

foram realizados em duplicata. 

  

3.3.8 Entalpia de gelatinização e retrogradação de amido 

 

Foi quantificada a entalpia de gelatinização do amido em equipamento de 

calorimetria diferencial de varredura (DSC) Q2000 (TA, EUA) calibrado com índio e 

utilizando atmosfera de N2. As análises foram conduzidas utilizando cadinhos 

herméticos para alta pressão (10 MPa) de aço inoxidável com selo de cobre 

recoberto com ouro, de volume máximo igual a 35 L.  

Foram analisadas suspensões de FT em água e de ARM em água para 

diferentes níveis de hidratação utilizando água deionizada nas quantidades (0, 25, 

60 e 233) g/100g base FT ou ARM. Entre (4 e 11) mg da suspensão foram 

preparadas dentro do cadinho e depois de uma hora de descanso cada amostra foi 

estabilizada a 15 °C e posteriormente aquecida até 180 °C à taxa de 10 ºC/min. 

Nos ensaios com massa de pão, as massas foram elaboradas como descrito 

no item 3.3.6 e imediatamente depois uma porção entre (10 e 14) mg foi colocada 

dentro do cadinho e aquecida até 120 ºC à taxa de 10 ºC/min. Após o primeiro 

ensaio, as amostras foram armazenadas à temperatura ambiente durante 7 dias e 

novamente submetidas ao mesmo programa de temperatura para quantificação do 
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grau de retrogradação do amido, medida indireta do envelhecimento do pão. Os 

ensaios foram conduzidos em duplicata. 

 

3.3.9 Produção de pão de forma 

 

A massa foi produzida em masseira modelo ALS 25 com duas velocidades 

(Supremax Bantec, Brasil). Os ingredientes secos correspondentes a 1 kg de mistura 

FT + ARM foram homogeneizados por 1 min em velocidade baixa. Posteriormente 

adicionou-se a água aos poucos durante 2 min, e em seguida foi adicionado o sal e 

a massa misturada por mais 1 min em velocidade baixa. O amassamento em 

velocidade alta foi conduzido por 12 min. Após descanso de 15 min, porções de 700 

g de massa foram cortadas e colocadas em formas previamente untadas com óleo. 

Para cada ensaio, duas formas de pão foram colocadas em fermentadora (Degânia, 

Itália) a 32 °C por 90 min. Após a fermentação os pães foram assados em forno 

elétrico (Degânia, Itália) nas formas com tampa por 25 min a 180 °C e por mais 5 

min sem a tampa. Os pães foram deixados resfriar nas próprias formas por pelo 

menos uma hora antes de serem submetidos à avaliação. 

 

3.3.10 Qualidade do pão de forma 

 

3.3.10.1 Análise sensorial 

 

Foi realizado o Teste de Ranking de Pares com análise de Friedman, 

recomendado nos casos em que se procura comparar várias amostras em relação a 

um atributo como, por exemplo, preferência (MEILGAARD; CIVILLE; CARR; 1987). 

Três formulações de massa de pão foram comparadas (A: massa padrão, B: 

formulação ótima e C: massa controle). Cada panelista recebeu três pares de fatias 

de pão de forma de 1,25 cm de espessura, sendo os pares AB, BC e AC. As 

amostras foram codificadas aleatoriamente com números de três dígitos aleatórios e 

os pares foram oferecidos em ordem aleatória. Para cada par de amostras, o 

panelista foi instruído a prová-las da esquerda para a direita, escolher uma preferida 

e marcar o código correspondente com um x na ficha que lhe foi entregue. Os 
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panelistas deveriam escolher uma das amostras como a preferida mesmo se não 

tivessem percebido diferença entre elas (escolha forçada).  

Foram convidados para participar 30 panelistas de ambos os gêneros, com 

idades entre (18 e 60) anos, que apreciam pão de forma. Os panelistas selecionados 

deveriam não possuir histórico de manifestação de alergia, intolerância ou outro tipo 

de restrição aos ingredientes (como doença crônica ou tratamento médico com uso 

de medicamentos que pudessem interagir com os ingredientes); não estar gripados, 

resfriados, indispostos ou ter entrado em contato com materiais, alimentos ou 

cosméticos de cheiro forte. Os voluntários foram informados que há raros casos de 

desconforto intestinal relacionado ao consumo de alimentos contendo amido 

resistente de milho, podendo ocorrer ligeiro aumento de flatulência ou cólica em 

pessoas pouco acostumadas com a ingestão de amido resistente, e que os demais 

ingredientes são reconhecidamente seguros. Também foi informado que como 

benefício direto, há possível melhora no funcionamento intestinal com o consumo 

regular de alimentos adicionados de amido resistente de milho. Antes da realização 

do teste sensorial, cada participante assinou o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE), contendo as informações relevantes a respeito da pesquisa, 

além dos contatos dos pesquisadores responsáveis. 

O projeto foi submetido ao Comité de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas da USP, que emitiu parecer consubstanciado aprovando a 

realização dos ensaios (parecer n° 663.132, do dia 27 de maio de 2014). 

Os dados coletados foram submetidos à análise de Friedman. Foi calculado o 

parâmetro estatístico TF de acordo com a eq.(3.7), 

 

2 24
9 ( 1)F iT R pa tr

pa tr
    


 

(3.7) 

 

em que: Ri é a frequência com que uma amostra i foi escolhida como a preferida 

multiplicada por 2, mais a soma de vezes que uma amostra i não foi escolhida como 

preferida, sendo i igual à A, B ou C; pa é o número de vezes que o desenho básico é 

repetido (numero de panelistas, neste casso 30) e tr é o número de tratamentos 

(número de formulações testadas, neste caso 3). 



86 

O valor de TF foi comparado com a distribuição qui quadrado com (tr-1) graus 

de liberdade para determinar se existe diferença entre as formulações no nível de 

significância de 5 %. Para comparar cada formulação com as outras foi utilizado o 

teste de Tukey (HSD) (MEILGAARD; CIVILLE; CARR; 1987). 

 

3.3.10.2 Volume específico 

 

O volume de pão de forma foi medido mediante deslocamento de sementes 

de painço de acordo com o método AACC 10-05 (AACC, 2000), utilizando o medidor 

de volume CHOPIN. O pão de forma foi pesado e colocado no equipamento 

calibrado, e a leitura do volume foi realizada três vezes. O procedimento foi repetido 

para os dois pães de forma produzidos com cada formulação. O volume específico 

foi calculado a partir do volume e da massa do pão. 

 

3.3.10.3 Firmeza do miolo 

 

A firmeza do miolo foi determinada mediante ensaio de compressão em 

texturômetro TA-xTplus (SMS, Reino Unido), de acordo com o método AACC 74-09 

(AACC, 2000). O ensaio consiste em uma compressão única com um probe de 

alumínio de 36 mm de diâmetro (P/36R) a uma velocidade de 100 mm/min até atingir 

uma deformação de 40 %. A força medida à deformação de 25 %, foi considerada 

como a firmeza do material. Esse ensaio foi realizado em triplicata, após diferentes 

tempos de armazenamento a temperatura ambiente (2, 4, e 7) dias para avaliar o 

grau de envelhecimento do pão. 

 

3.3.10.4 Cor do miolo e da casca 

 

 A cor do miolo e da casca do pão foi medida pelo método de reflectância em 

espectrofotômetro (Color Quest XE, HUNTERLAB, EUA) utilizando a escala Cielab 

que mede a luminosidade L* variando entre 0 (preto) e 100 (branco), o parâmetro a* 

variando entre verde e vermelho e o b* variando entre azul e amarelo. A medição foi 

realizada em triplicata utilizando Iluminante/observador D65/10° para o miolo e a 

casca. 
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A partir dos dados de cor foram obtidos parâmetros adicionais tais como 

diferença total de cor (E), branquidão (Br), índice de vermelhidão (IV) e croma (Cr), 

calculados de acordo com as eq. (3.8); eq. (3.9), eq. (3.10) e eq. (3.11) 

respectivamente (AL-HOOTI; SIDHU; AL-SAQUER, 2000): 

 

 
1/2

2 2 2* ( *) ( *)E L a b       
 

 
(3.8) 

 
1/2

2 2 2100 100 * * *Br L a b     
 

 
(3.9) 

*

*

a
IV

b
  

(3.10) 

2 2 1/2( * * )Cr a b   (3.11) 

 

em que, L*, a* e b* são as diferenças dos parâmetros em relação ao padrão 

(pães produzidos sem ARM e sem enzimas). 

 

3.3.10.5 Conteúdo de água 

 

O conteúdo de água do pão de forma (miolo e casca) foi determinado 

mediante secagem em estufa à vácuo por 5 h a 100 ºC de acordo com o 

estabelecido no método AACC 44-40 (AACC, 2000). As amostras foram preparadas 

de acordo com o método AACC 62-05 (AACC, 2000) e os ensaios foram realizados 

em duplicata. 

 

3.3.10.6 Análise da micro-estrutura do miolo 

 

 A análise da micro-estrutura do miolo do pão foi conduzida a partir de 

imagens capturadas em microscópio eletrônico de varredura (Quanta 600F, FEG, 

Holanda), sob alto vácuo e com uma aceleração de voltagem de 10 kV. Três 

amostras de cada formulação foram liofilizadas e recobertas com platina para a 

obtenção das imagens. 
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3.3.11 Determinação de umidade da FT e o ARM 

 

A umidade da farinha de trigo e do amido resistente de milho foi determinada 

mediante secagem em estufa à vácuo por 5 h a 100 ºC de acordo com o 

estabelecido no método AACC 44-40 (AACC, 2000). Os ensaios foram realizados 

em duplicata, regularmente durante o período em que os materiais foram utilizados 

nos experimentos correspondentes a este trabalho. 

 

3.3.12 Forma de análise dos resultados 

 

Para análise dos resultados obtidos no planejamento experimental de mistura 

foi utilizada a metodologia de superfície de resposta para encontrar a ou as 

formulações com o melhor desempenho com relação à altura máxima da massa 

medida no reofermentógrafo. Para os ensaios correspondentes ao planejamento 

fatorial 23, análise de variância foi utilizada para determinar quais efeitos foram 

significativos no intervalo de confiança de 95 %. Nos ensaios de caracterização da 

massa padrão, controle e ótima, análise de variância foi realizada para determinar se 

houve diferencia significativa entre os tratamentos, pelo teste de Tukey, no intervalo 

de confiança de 95 %. 

Todas as análises foram realizadas empregando o programa Statgraphics 

Centurion XVI (Statpoint Technologies, EUA). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na primeira etapa, massa de pão formulada com substituição parcial de FT 

por ARM e enzimas de acordo com um planejamento experimental de mistura foi 

produzida em reômetro dinâmico com medição do torque em tempo real e avaliada 

em relação ao desempenho de panificação em reofermentógrafo. Posteriormente, 

novas formulações variando a concentração de enzimas de acordo com um 

planejamento fatorial 23 com ponto central foram testadas, obtendo-se uma 

combinação ótima de enzimas que maximizou a altura desenvolvida pela massa 

durante a fermentação. 

 Na segunda etapa, a formulação ótima encontrada foi comparada com massa 

controle com ARM e sem enzimas e massa padrão sem ARM em relação as 

propriedades reológicas fundamentais e empíricas de alta e baixa deformação. 

 Na terceira etapa, pão de forma foi produzido com as formulações ótima, 

controle e padrão e suas características sensoriais e físico-químicas foram 

avaliadas. 

 

4.1 Primeira etapa: determinação da melhor mistura de enzimas na massa de 

pão com substituição parcial da FT por ARM 

 

4.1.1 Medição do torque durante a mistura e o amassamento em reômetro dinâmico 

 

Massa de pão com substituição parcial de FT por ARM e enzimas variando de 

acordo com um planejamento experimental de mistura de três componentes foi 

misturada e amassada em reômetro dinâmico. Na Figura 4.1 são apresentadas 

quatro curvas típicas do torque em função do tempo, obtidas no equipamento para 

massa padrão sem ARM, massa controle com ARM e sem enzimas e duas 

repetições do ponto central correspondentes aos ensaios 12a e 12c (Tabela 3.3). 

O primeiro minuto correspondeu à homogeneização dos ingredientes secos 

em baixa velocidade, apresentando baixo torque e pouca dissipação de energia 

mecânica. Esta etapa foi igual em todos os ensaios realizados. A segunda etapa da 

mistura, entre os (1 e 5) min, correspondeu à adição da água e mistura da massa. 

Na medida em que a água foi adicionada, o torque aumentou devido à hidratação 
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dos componentes da farinha, requisito indispensável para as operações seguintes já 

que a água torna-se o meio para o movimento das moléculas que irão interagir para 

a formação da rede de glúten (MILLAR, 2003). 

 

Figura 4.1 – Curvas suavizadas do torque () em função do tempo (t) medido em reômetro dinâmico 
para massa padrão sem ARM e sem enzimas, massa controle com ARM sem enzimas e duas 

repetições do ponto central (ensaios 12a e 12c da Tabela 3.3). 
 

 

Fonte: o próprio autor 

 

Durante a etapa do amassamento (a partir de 5 min até o final), as proteínas 

do glúten foram submetidas a esforços de tensão e cisalhamento aumentando a 

superfície de contato o que resulta em interações que contribuem para a formação 

de uma rede ramificada. Consequentemente, se observa uma situação dinâmica na 

massa em que novas interações ocorrem enquanto outras cessam. O aumento 

progressivo do torque durante o desenvolvimento da massa ao longo do tempo 

(Figura 4.1) indica que o balanço desses mecanismos favoreceu o aumento do 

número de ligações (MASI; CAVELLA; PIAZZA, 2001). Depois de atingir um valor 

máximo, o torque diminui com o tempo, indicando o desenvolvimento completo da 

massa. Curvas similares foram obtidas em todos os ensaios, e os parâmetros 

obtidos das curvas são apresentados na Tabela 4.1. 

O valor mais alto do max foi de 9,38 N m e correspondeu à mistura com 2,875 

mg/100g de TG, ou seja, grande proporção da enzima (ensaio 5 da Tabela 4.1). 
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Porém, o valor mais baixo de max foi obtido para massa com grande proporção de 

Gox (2,375 mg/100g, ensaio 7). Comparando com o ponto central do planejamento, 

que apresentou max igual a (8,93 ± 0,28) N m, a massa padrão apresentou max 1 % 

inferior enquanto que a massa controle teve 1 % superior. 

 

Tabela 4.1 – Torque máximo (max), tempo correspondente ao torque máximo (tmax), energia 

mecânica específica acumulada correspondente ao torque máximo (Emax), energia mecânica 

específica acumulada até o final do amassamento (Ef), torque médio (  ), ação de amassamento (A) 
e desenvolvimento do glúten (DG) obtidos em reômetro dinâmico durante a mistura de massa de pão 
formulada de acordo com o planejamento experimental de mistura de três componentes (Tabela 3.3). 

 

Ensaio TG Gox HE max tmax Emax Ef ̅ A DG 

 [mg/100g]
a 

[N m] [min] [kJ/kg] [kJ/kg] [N m] [J s] [mW] 

Controle
b 

0 0 0 9,01
 

8,7 7,63
 

13,70
 

8,06
 

145,9
 

27
 

1 4,000 0 0 9,19
 

8,4 5,97
 

12,31
 

7,75
 

190,9
 

21
 

2 0 4,000 0 9,35
 

8,5 6,21
 

12,36
 

7,90
 

225,0
 

21
 

3 3,000 0 1,000 8,69
 

9,0 7,08
 

12,23
 

7,51
 

119,4
 

17
 

4 0 3,000 1,000 8,89
 

7,8 5,23
 

12,45
 

7,35
 

154,2
 

30
 

5 2,875 0,875 0,250 9,38
 

9,1 6,70
 

11,91
 

8,05
 

159,8
 

23
 

6 0,875 2,875 0,250 8,56
 

8,0 5,39
 

12,59
 

7,63
 

155,6
 

27
 

7 0,875 2,375 0,750 8,36
 

11,1 11,26
 

12,51
 

7,18
 

33,6
 

13
 

8 2,000 2,000 0 9,16
 

10,3 9,81
 

12,65
 

7,62
 

85,2
 

14
 

9 3,500 0 0,500 8,77
 

8,7 6,32
 

12,35
 

7,91
 

130,8
 

16
 

10 0 3,500 0,500 8,89
 

9,2 7,68
 

12,66
 

7,83
 

182,0
 

32
 

11 1,500 1,500 1,000 9,19
 

9,9 8,90
 

12,54
 

8,13
 

167,1
 

19
 

12a 1,750 1,750 0,500 8,61
 

10,4 10,42
 

12,84
 

7,45
 

125,4
 

18
 

12b 1,750 1,750 0,500 9,11
 

8,7 7,50
 

13,24
 

7,73
 

157,7
 

19
 

12c 1,750 1,750 0,500 9,07
 

8,2 5,39
 

12,08
 

7,66
 

168,9
 

26
 

Padrão
c 

0 0 0 8,87
 

7,7 5,46
 

12,59
 

7,16
 

156,8
 

15
 

a 
Base mistura (12,5 g ARM + 87,5 g FT) 

b 
Massa produzida com ARM e sem enzimas 

c
massa padrão produzida sem substituição de FT por ARM e sem enzimas 

 

A energia mecânica específica (E) fornecida à massa, determinada integrando 

a potência do motor, apresentou um aumento da taxa de acumulação com o 

aumento da velocidade de mistura. Esta energia é transformada em energia térmica, 

resultando no aumento da temperatura da massa e as consequentes perdas com o 

ambiente, como modelado por Shehzad et al. (2012). Porém, Belton (2003) relatou 

que a massa armazena parte da energia mecânica proporcionada no amassamento 

como energia potencial elástica, já que a taxa de deformação da massa durante o 

processo é maior que a taxa de relaxamento em direção ao estado de equilíbrio da 
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mesma. A energia mecânica específica acumulada correspondente ao torque 

máximo (Emax) para a massa padrão foi 5,46 kJ/kg aos 7,7 min do amassamento 

(tmax) enquanto que para a massa controle foi de 7,63 kJ/kg aos 8,7 min, indicando 

que a diluição do glúten pela substituição parcial de FT por ARM foi evidente. Mais 

tempo de amassamento foi necessário e, portanto maior quantidade de energia para 

desenvolver a rede de glúten quando as proteínas foram diluídas, ou seja, maior 

movimento das moléculas foi necessário para permitir as interações que 

possibilitaram a formação de ligações. O valor máximo de Emax (11,26 kJ/kg) foi 

obtido aos 11,1 min do amassamento para a formulação 7, em que a Gox é a 

enzima predominante. As formulações que apresentaram Emax similar à padrão 

foram as correspondentes ao ensaio 4 (5,23 kJ/kg aos 7,8 min) e ao ensaio 6 (5,39 

kJ/kg aos 8 min), as duas com a Gox como enzima predominante.  

A energia mecânica específica até o final do amassamento (Ef) dependeu da 

forma da curva de torque, já que todas as massas foram misturadas à mesma 

velocidade por igual tempo. Ef variou entre (11,91 e 13,70) kJ/kg, sendo que o valor 

mais alto correspondeu à massa controle enquanto que a do ponto central foi 7 % 

inferior e a da massa padrão foi 8 % inferior em relação à massa controle. A mesma 

tendência foi observada para o torque médio ( ). Quando as propriedades da 

massa são muito diferentes, a mesma quantidade de energia pode resultar em 

pontos bem diferentes na curva de torque. Aliás, variações das propriedades da 

farinha, ou nesse caso da composição da mistura, podem resultar em diferenças na 

absorção de água, portanto, é esperado que a consistência da massa varie quando 

foi adicionada uma quantidade fixa de água (MILLAR, 2003). O alto valor de Ef 

observado para a massa controle pode ser atribuído à maior absorção da água pelo 

ARM se comparado com a FT (GELENCSÉR et al., 2008). Em relação ao ponto 

central do planejamento, o aumento da absorção de água com a adição das enzimas 

Gox e TG foi previamente relatado na literatura (BONET et al., 2006; COLLAR; 

BOLLAIN, 2004), porém, a adição de HE pode ter resultado na redistribuição da 

água do xilano para o glúten já que a enzima reduz a capacidade do xilano de se 

ligar com a água (RIBOTTA et al., 2010). 

Com relação ao parâmetro DG, o valor obtido para a massa padrão foi de 15 

mW enquanto que para o ponto central e para massa controle o DG foi 43 % e 84 % 

superior, respectivamente. O valor mais alto de A correspondeu à massa formulada 
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só com Gox seguida pela massa produzida só com TG. Ou seja, ao comparar massa 

produzida sem ARM, massa com ARM e sem enzimas e massa produzida de acordo 

com o ponto central do planejamento, a mesma tendência foi observada para max, 

  , Ef e DG e uma tendência oposta foi observada para A. 

Os dados correspondentes ao planejamento experimental de mistura de três 

componentes foram analisados estatisticamente. max foi ajustado ( 2 0,542aR  ) ao 

modelo linear com termos inversos descrito pela eq. (4.1) composta pelos 

coeficientes significativos no intervalo de confiança de 95 %. Os coeficientes do 

modelo indicaram que as três enzimas influenciaram positivamente o max.  

 

1

max TG Gox HE TG

1

Gox

(9,82 8,03 8,92 0,00008

0,00009 0,21) N m

x x x x

x





         

  
 (4.1) 

 

em que, 
Gox0 1x   ; 

TG0 1x  ; HE0 0,25x   e TG Gox HE 1x x x   . 

O efeito mais importante foi o da TG, que fortaleceu a massa devido a sua 

capacidade de promover as ligações cruzadas das proteínas. Para a Gox, observou-

se um efeito positivo quando a enzima foi adicionada em quantidade média ou alta, 

desaparecendo o efeito para concentrações de Gox menores que 0,014 mg/100g. 

Dado que a Gox promove a formação de peróxido de hidrogênio, capaz de oxidar o 

grupo sulfídrico, sua presença na mistura resultou no fortalecimento do glúten pela 

ligação cruzada de proteínas mediante ligações bissulfito (ABANG-ZAIDEL; CHIN; 

YUSOF, 2010). 

Para os outros parâmetros de mistura, os dados não foram ajustados a 

nenhum dos modelos testados indicando que as enzimas tiveram pouca ou 

nenhuma influência sobre eles. Esse resultado está de acordo com o obtido por 

Steffolani et al. (2010) que não encontraram diferenças significativas na absorção de 

água, no tempo de desenvolvimento (DDT) e na estabilidade de massa de pão com 

a adição das enzimas TG e HE, medidas em farinógrafo, enquanto que os citados 

autores encontraram que o DDT aumentou para concentrações de Gox de (1 e 10) 

mg/100g e a estabilidade aumentou quando 10 mg/100g de Gox foram adicionados 

à massa. Bonet et al. (2006) mediram a absorção de água e a tolerância em 

consistógrafo para massas com diferentes concentrações de Gox variando entre (0 e 
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15) mg/100g e somente observaram diferença na absorção de água para 5 mg/100g 

de Gox e na tolerância para 15 mg/100g de Gox. Por outro lado, Collar e Bollaín 

(2004) encontraram que TG junto com DATEM e ou o hidrocolóide 

hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) influenciaram os parâmetros de mistura 

medidos em farinógrafo. 

 

4.1.2 Desempenho de panificação medido em reofermentógrafo correspondente à 

massa produzida em reômetro dinâmico 

 

As massas produzidas no reômetro dinâmico foram submetidas ao ensaio de 

desempenho de panificação em reofermentógrafo. Os parâmetros obtidos das 

curvas de desenvolvimento da massa e da produção e retenção de gás são 

apresentados na Tabela 4.2. 

O valor mais alto obtido para a altura máxima (Hm) desenvolvida pela massa 

correspondeu à massa padrão enquanto que esse parâmetro foi 32 % menor para a 

massa controle. A altura máxima desenvolvida pela massa durante a fermentação é 

um parâmetro importante uma vez que é correlacionada com o volume específico do 

pão. Por ser um material viscoelástico, a massa pode escoar (comportamento 

viscoso) em resposta à tensão, mas, também pode se deformar e recuperar parte da 

deformação depois de retirada a tensão (comportamento elástico) (MASI; CAVELLA; 

PIAZZA, 2001). A caraterística elástica da massa é a que permite que as bolhas 

formadas pela incorporação do ar durante o amassamento aumentem seu volume 

durante a fermentação. O gás CO2 produzido pelas leveduras é dissolvido na massa 

até que a solução fica saturada e o mesmo é liberado dentro das bolhas de ar, 

aumentando a sua pressão interna. As paredes das bolhas são estendidas e o seu 

volume aumenta, o que resulta na expansão da massa, medida pelo parâmetro Hm. 

Os resultados indicam que a diluição do glúten resultante da substituição parcial de 

FT por ARM produziu massa menos elástica prejudicando o desenvolvimento da 

mesma. O ponto central do planejamento de experimentos apresentou Hm 56 % 

menor que a massa padrão enquanto que as formulações contendo só TG (ensaio 

1) ou Gox (ensaio 2) desenvolveram alturas máximas próximas à da massa controle. 

A mesma tendência foi observada para os parâmetros 
aj

mH  e t1. 

 



95 

 
 

Tabela 4.2 – Altura máxima (Hm), tempo correspondente à altura máxima (t1), coeficiente de 
enfraquecimento (W), pressão máxima (H’m), tempo correspondente à liberação de gás (tx), 

coeficiente de retenção de gás (R) e altura máxima ajustada ( aj

mH ) obtidos em reofermentógrafo para 

massa produzida em reômetro dinâmico de acordo com o planejamento experimental de mistura 
(Tabela 3.3).  

 

Ensaio Hm t1 W H’m tx R 
aj

mH  

 
[mm] [min] [-] [mmH2O] [min] [-] [mm] 

Controle 31,3 178,5 0,006 36,5 129,0 0,98 31,3 

1 25,8 166,5 0,031 33,8 129,0 0,99 28,4 

2 25,5 178,5 0,000 32,4 144,0 0,99 29,0 

3 16,7 102,0 0,707 35,5 120,0 0,97 16,8 

4 19,2 147,0 0,188 37,1 129,0 0,98 18,7 

5 25,3 157,5 0,083 35,1 136,5 0,98 26,9 

6 29,3 168,0 0,044 38,1 120,0 0,98 28,3 

7 25,3 160,5 0,059 38,3 126,0 0,98 24,0 

8 27,7 180,0 0,000 33,9 138,0 0,99 29,9 

9 20,9 154,5 0,172 31,8 130,5 0,99 24,3 

10 25,2 180,0 0,000 34,9 129,0 0,99 26,2 

11 17,2 142,5 0,256 32 132,0 0,99 19,5 

12a 21,1 156,0 0,095 33,3 142,5 0,99 23,0 

12b 19,4 147,0 0,180 33,4 142,5 0,98 20,9 

12c 20,5 151,5 0,185 35,2 132,0 0,98 21,3 

Padrão* 46,2 180,0 0,000 40,3 129,0 0,98 41,8 

*massa produzida sem ARM e sem enzimas 

 

Durante a fermentação, a um determinado instante a pressão interna das 

bolhas é tão alta que as mesmas colapsam e consequentemente a altura da massa 

diminui, fenômeno conhecido como enfraquecimento da massa. Portanto, o 

parâmetro enfraquecimento (W) deve ser minimizado para obter um desempenho de 

panificação adequado. Com relação ao W, a massa padrão, a massa controle e as 

massas produzidas só com TG e Gox apresentaram valores próximos de zero, 

enquanto que o ponto central do planejamento teve W igual a (0,154 ± 0,051). 

Em relação às curvas de produção e retenção de gás, a massa padrão 

apresentou o maior valor de H’m, enquanto que foi 9 % e 16 % menor para a massa 

controle e no ponto central respectivamente. Esses resultados estão de acordo com 

os obtidos das curvas de desenvolvimento da massa. O tempo correspondente à 

liberação de gás (tx) foi igual para as massas padrão e controle enquanto que foi 10 

min maior para o ponto central. O coeficiente de retenção (R) foi igual para massa 

padrão, controle e formulada de acordo e ao ponto central. 
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Os dados correspondentes ao planejamento experimental de mistura foram 

analisados estatisticamente com o software Statgraphics Centurion XVI. Hm, t1 e aj

mH  

foram ajustados significativamente (p<0,05) ao modelo linear e W foi ajustado 

significativamente (p<0,05) ao modelo quadrático (Tabela 4.3). 

 

Tabela 4.3 – Parâmetros dos modelos ajustados aos dados de altura máxima desenvolvida (Hm), 
tempo correspondente à altura máxima (t1), coeficiente de enfraquecimento da massa (W) e altura 

máxima ajustada ( aj

mH ) obtidos em reofermentógrafo para os ensaios do planejamento experimental 

de mistura (Tabela 3.3). 
 

 
Hm t1 W 

aj

mH  

Modelo Linear Linear Quadratic Linear 
2

aR  0,634 0,724 0,833 0,831 

SE
1 

2,41 10,52 0,075 1,73 

p 0,0016 0,0003 0,0003 0,0000 

bTG 25,24* 161,35* 0,008 28,20* 

bGox 28,71* 191,24* 0,027 30,22* 

bHE -8,10 9,06 5,066* -13,63* 

bTG-Gox    
 

bTG-HE 
  

-3,510  

bGox-HE 
  

-6,164  

*Coeficientes estatisticamente significativos. 
1
Erro da estimative do modelo 

 

 Os parâmetros melhor preditos pelos modelos, que apresentaram alto 

coeficiente de determinação ajustado ( 2

aR ), foram aj

mH  (0,831) e W (0,833), cujas 

equações dos modelos preditivos são: 

 

aj

TG Gox HE(28,20 30,22 13,63 1,73) mmmH x x x        (4.2) 

 

TG Gox HE TG HE

Gox HE

0,008 0,027 5,066 3,510

6,164 0,075

W x x x x x

x x

         

   
 (4.3) 

 

em que xGox, xTG e xHE são as proporções de cada enzima na mistura, válidas para: 

 

TG0 1x   (4.4) 

Gox0 1x   (4.5) 
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HE0 0,25x   (4.6) 

TG Gox HE 1x x x    (4.7) 

 

As enzimas TG e Gox influenciaram positivamente a altura máxima (Hm) 

enquanto que a HE influenciou negativamente. A mesma tendência foi observada 

para aj

mH  com todos os efeitos acentuados e um melhor ajuste ao modelo linear. 

Esses resultados estão de acordo com Bonet et al. (2006) que observaram que a 

Gox aumentou o volume específico do pão quando adicionada à massa em 

concentrações entre (1 e 5) mg/100g. Collar, Bollaín e Angioloni (2005) encontraram 

que a adição de 500 mg/100g de TG em massa de pão melhorou significativamente 

as características sensoriais, o perfil de textura e o volume específico do pão. 

Steffolani et al. (2010) encontraram que a adição de altas concentrações de TG e 

Gox (500 mg/100g e 10 mg/100g respectivamente) em massa de pão reduziu o 

volume específico do pão devido ao fortalecimento excessivo da massa, sugerindo 

que a aplicação das enzimas poderia ser interessante em massas produzidas com 

farinha fraca. 

Na Figura 4.2 são apresentadas as regiões de contorno da superfície de 

resposta estimada para o parâmetro aj

mH . Os valores mais altos estão na região de 

baixa concentração de HE e alta concentração das enzimas TG e Gox. 
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Figura 4.2 – Regiões de contorno da superfície de resposta da altura máxima ajustada ( aj

mH ) 

correspondente ao modelo ajustado aos dados obtidos em reofermentógrafo para os ensaios do 
planejamento experimental de mistura. 

 

 

Fonte: o próprio autor 

 

Com relação ao W, as enzimas TG e Gox apresentaram efeito linear quase 

nulo enquanto a HE teve efeito linear positivo o que significa que a sua presença 

aumentou o enfraquecimento da massa. Porém os efeitos de interação entre a 

enzima HE e as outras enzimas foram negativos, indicando que a adição de Gox e 

de TG em presença de HE pode ser importante na redução do enfraquecimento da 

massa durante a fermentação. Steffolani et al. (2010) relataram aumento do volume 

específico do pão quando enzima HE foi adicionada à massa devido a melhor 

capacidade de expansão das células de gás sem perda de CO2. Também, efeitos 

positivos da adição da HE em massa de pão suplementada com proteína de soja 

foram relatados por Ribotta et al. (2010). Shah et al. (2006) encontraram um 

aumento na expansão da massa durante a fermentação e maior volume específico 

do pão ao adicionar HE à massa produzida com farinha integral. 

Na Figura 4.3 são apresentadas as regiões de contorno da superfície de 

resposta estimada para o parâmetro W em que a região de menor enfraquecimento 

é a correspondente a altas concentrações de Gox e baixas concentrações de HE. 

 

 

 

TG=4,0

Gox=4,0 HE=4,0TG=0,0

Gox=0,0HE=0,0

18,0-20,0
20,0-22,0
22,0-24,0
24,0-26,0
26,0-28,0
28,0-30,0
30,0-32,0

aj

mH   [mm] 
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Figura 4.3 – Regiões de contorno da superfície de resposta do coeficiente de enfraquecimento (W) 
correspondente ao modelo ajustado aos dados obtidos em reofermentógrafo para os ensaios do 

planejamento experimental de mistura. 
 

 

Fonte: o prórpio autor 

 

Os dados obtidos das curvas de produção e retenção de gás não 

apresentaram ajuste significativo aos modelos matemáticos testados indicando que 

a adição de enzimas não teve efeito significativo sobre esses parâmetros. Esse 

resultado está de acordo com Sanchez et al. (2014) que testaram o desempenho de 

panificação em reofermentógrafo de massa de pão produzida com substituição 

parcial de FT por ARM variando entre (0 e 15,5) g/100g e com adição da enzima TG 

em concentrações variando entre (0 e 0,17) g/100g e não encontraram diferenças 

significativas entre as formulações para a pressão máxima (H’m) e o coeficiente de 

retenção (R). 

Observando a equação 4.2, pode se deduzir que a formulação de massa de 

pão com ARM e enzimas que maximiza a altura máxima desenvolvida pela massa, 

ou seja, apresenta melhor desempenho de panificação é a correspondente a uma 

concentração de 4 mg/100g de enzima Gox e 0 mg/100g das outras enzimas 

testadas. A altura máxima ajustada (
aj

mH ) predita pelo modelo para esse ponto é 

igual a (30,4 ± 1,5) mm. Aliás, essa concentração corresponde a um ponto do 

planejamento experimental (ensaio 2) e a 
aj

mH  obtida no reofermentógrafo para esse 

ponto foi de 28,4 mm. A massa controle apresentou uma altura máxima ajustada de 

31,3 mm e a massa padrão sem ARM e sem enzimas desenvolveu uma altura 

máxima ajustada de 41,8 mm durante a fermentação em reofermentógrafo. Portanto, 

TG=4,0

Gox=4,0 HE=4,0TG=0,0

Gox=0,0HE=0,0

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

W [-] 
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a adição de enzimas não permitiu obter uma melhora no desempenho de 

panificação da massa produzida com substituição parcial de FT por ARM.  

Os resultados obtidos nesta etapa do trabalho indicaram que as enzimas TG 

e Gox reduziram os efeitos da diluição do glúten, uma vez que as duas enzimas 

favorecem o entrecruzamento de proteínas melhorando a rede de glúten 

responsável pela elasticidade da massa. Com relação à enzima HE, de acordo com 

trabalhos anteriores, aumenta o volume específico do pão (RIBOTTA et al., 2010; 

SHAH et al., 2006; STEFFOLANI et al., 2010), e portanto era esperado que a 

mesma tivesse o efeito de compensar o fortalecimento da massa exercido pelas 

outras enzimas, melhorando a sua extensibilidade. Os resultados obtidos podem ser 

explicados pela baixa concentração das enzimas utilizada nos ensaios devido à 

restrição do planejamento experimental de mistura que implica que a concentração 

total de enzimas na massa seja sempre igual a 4 mg/100g (base mistura FT + ARM). 

Essa concentração máxima foi escolhida visando ter uma mistura o mais harmoniosa 

possível das três enzimas, e ao mesmo tempo as concentrações máximas 

permitidas pela FDA foram também consideradas. 

 Assim, a partir dos resultados obtidos, foi decidido estudar os efeitos das 

enzimas TG e Gox em concentrações maiores junto com a enzima HE, utilizando 

uma abordagem diferente em que as concentrações máximas de cada enzima foram 

testadas e que o total de enzimas na massa variou desde zero até a soma de todas 

as concentrações máximas permitidas. 

 

4.1.3 Desempenho de panificação medido em reofermentógrafo correspondente à 

massa produzida em escala de laboratório de acordo com planejamento fatorial 23 

com ponto central. 

 

Em função dos resultados apresentados na seção 4.1.2, foram realizados 

novos ensaios em reofermentógrafo, com massa produzida em escala de laboratório 

de acordo com um planejamento experimental fatorial 23 com três repetições no 

ponto central (Tabela 3.4), cujos resultados são apresentados na Tabela 4.4 a 

seguir. 
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Tabela 4.4 – Altura máxima (Hm), tempo correspondente à altura máxima (t1), coeficiente de 
enfraquecimento (W), pressão máxima (H’m), tempo correspondente à liberação de gás (tx), 

coeficiente de retenção de gás (R) e altura máxima ajustada ( aj

mH ) obtidos em reofermentógrafo para 

massa produzida em escala de laboratório de acordo com o planejamento experimental fatorial 2
3
 

com ponto central. 
 

Ensaio TG Gox HE Hm t1 W H’m tx R 
aj

mH  

 
[mg/100g]

a 
[mm] [min] [mm] [-] [min] [-] [mm] 

F1 (Controle) 0,0 0,0 0,0 27,2 111,0 0,088 47,8 96,0 0,92 27,2 

F2 8,0 0,0 0,0 31,5 133,5 0,076 45,4 97,5 0,92 32,8 

F3 0,0 5,0 0,0 29,7 180,0 0,000 48,9 87,0 0,89 27,8 

F4 8,0 5,0 0,0 32,4 180,0 0,000 47,9 91,5 0,92 33,0 

F5 0,0 0,0 1,0 29,6 142,5 0,446 44,7 105,0 0,94 30,8 

F6 8,0 0,0 1,0 26,3 127,5 0,502 47,2 106,5 0,93 26,0 

F7 0,0 5,0 1,0 40,5 180,0 0,000 46,2 124,5 0,98 44,1 

F8 8,0 5,0 1,0 29,7 151,5 0,094 46,1 102,0 0,94 31,1 

F9a 4,0 2,5 0,5 43,3 166,5 0,030 48,1 108,0 0,96 44,2 

F9b 4,0 2,5 0,5 42,1 171,0 0,048 47,5 114,0 0,96 42,4 

F9c 4,0 2,5 0,5 49,5 180,0 0,000 49,0 123,0 0,97 49,8 

Padrão
b 

0,0 0,0 0,0 37,0 138,0 0,122 41,1 100,5 0,93 43,7 
a
base mistura (12,5 g ARM + 87,5 g FT) 

b
massa padrão produzida sem substituição parcial de FT por ARM 

 

 

A Hm variou entre (27,2 e 49,5) mm, o t1 entre (111,0 e 180,0) min, o tx entre 

(75,0 e 103,5) min e o R entre 0,89 e 0,98, valores comparáveis aos obtidos por 

Gómez et al. (2013) e Sanchez et al. (2014) para massa de pão produzida com 

substituição parcial de FT por ARM, emulsificantes e enzimas. 

A partir dos dados obtidos, ANOVA foi aplicada e foram determinados os 

efeitos de cada enzima e suas interações, bem como a significância estatística dos 

efeitos e o erro padrão correspondente a cada um deles (Tabela 4.5). 

A enzima Gox teve efeito significativo (p<0,05) sobre o coeficiente de 

enfraquecimento fortalecendo a massa enquanto a HE teve o efeito contrário, porém 

a interação entre as duas foi negativa, como esperado, em função dos resultados 

obtidos anteriormente. 
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Tabela 4.5 – Efeitos estimados das enzimas transglutaminase (TG), glicose-oxidase (Gox) e xilanase 
(HE) sobre os parâmetros altura máxima (Hm), tempo correspondente à altura máxima (t1), coeficiente 

de enfraquecimento (W), altura máxima ajustada ( aj

mH ), pressão máxima (H’m), tempo correspondente 

à liberação de gás (tx) e coeficiente de retenção de gás (R) obtidos em reofermentógrafo para os 
ensaios do planejamento fatorial 2

3
 com ponto central. 

 

 
Hm t1 W 

aj

mH  H’m tx R 

bTG -1,78 -5,3 0,035 -1,75 -0,25 -3,8 -0,005 

bGox 4,43 44,3* -0,255* 4,80 1,00 0,0 0,005 

bHE 1,33 -0,8 0,220* 2,80 -1,45 16,5 0,035 

bTG-Gox -2,28 -9,0 0,013 -2,15 -0,30 -5,3 0,000 

bTG-HE -5,28 -16,5 0,041 -7,15 1,45 -6,8 -0,020 

bGox-HE 2,73 -13,5 -0,173 4,40 -0,80 7,5 0,020 

SE
1 

7,66 11,9 0,066 7,56 0,97 8,8 0,019 

*Efeitos estatisticamente significativos (p<0,05) 
1
 Erro padrão 

 

Dos efeitos obtidos para o coeficiente de enfraquecimento, a eq.(4.8) foi 

obtida (R2 = 0,892). 

 

TG Gox HE

TG Gox TG HE Gox HE

(0,117 0,017 0,127 0,110

0,006 0,020 0,086 ) 0,094

W x x x

x x x x x x

       

         
 (4.8) 

 

em que W é adimensional e xi são os valores transformados (variando entre -1 e 1) 

das concentrações das enzimas variando entre (0 e 8) mg/100g para a TG, entre (0 

e 5) mg/100g para a Gox e entre (0 e 1) mg/100g para a HE. 

 Como pode ser observado na Figura 4.4 para uma concentração fixa de 4 

mg/100g de TG, o ponto central do planejamento de experimentos está dentro da 

região ótima de W (entre 0,0 e 0,1) apresentando um valor médio igual a 0,026, 

consideravelmente menor que o obtido para massa padrão (0,122). 
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Figura 4.4 – Superfície de resposta estimada para o coeficiente de enfraquecimento (W) em função 
das concentrações das enzimas glicose oxidase (Gox) e xilanase (HE) a uma concentração da 

enzima transglutaminase igual a 4 mg/100g, para massa produzida de acordo com o planejamento 
fatorial 2

3 
com ponto central. 

 

 

Fonte: o próprio autor 

 

Com relação ao parâmetro t1, a enzima Gox teve um efeito positivo, ou seja, a 

altura máxima foi atingida em um tempo maior. Esse efeito não é necessariamente 

favorável, já que do ponto de vista do processo produtivo, pode ser importante que a 

massa atinja uma altura adequada em um tempo menor. No entanto, de acordo com  

os resultados obtidos neste trabalho, o aumento de t1 com a adição de Gox está 

relacionado à capacidade da massa de reter o gás ao longo das três horas de 

ensaio sem perder altura. 

A respeito da altura máxima desenvolvida pela massa e a altura máxima 

ajustada, os efeitos das enzimas não foram significativos (p>0,05). Na Figura 4.5 são 

apresentadas as curvas de desenvolvimento de massa obtidas em todos os ensaios 

do planejamento fatorial 23 para comparação. Pode ser observado que os ensaios 

realizados com a formulação correspondente ao ponto central do planejamento 

apresentaram as melhores curvas de desenvolvimento da massa, com o valor mais 

alto de Hm. Aliás, o valor mais alto de 
aj

mH  também correspondeu ao ponto central e 

foi igual a (45,5 ± 3,9) mm, enquanto que para a massa padrão 
aj

mH  foi igual a 43,7 

mm e para massa controle o valor obtido foi de 27,2 mm. Além disso, o ponto central 

apresentou baixo W, levou mais tempo para começar a liberar gás (tx = (115 ± 7,5) 

min) e teve um alto coeficiente de retenção (R = 96 %), ou seja, teve um 

Nível de GoxNível de HE

-1
-0,6

-0,2
0,2

0,6
1

-1
-0,6

-0,2
0,2

0,6
1
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0,06

0,16

0,26

0,36

0,46

0,56

W

0,0-0,1
0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0,4-0,5
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desempenho de panificação melhor que o da massa padrão. Esse resultado está de 

acordo com o obtido por Sanchez et al. (2014) que observaram que a adição de TG 

em massa de pão formulada com substituição parcial de FT por ARM teve o 

desempenho de panificação melhorado quando comparado com massa formulada 

sem ARM e sem TG. 

 

Figura 4.5 – Altura desenvolvida pela massa (H) em função do tempo (t), obtida em reofermentógrafo 
para massas produzidas em escala de laboratório de acordo com o planejamento fatorial 2

3
 (Tabela 

3.4). 
 

 

Fonte: o próprio autor 

 

Portanto, massa formulada com ARM e enzimas nas concentrações 

correspondentes ao ponto central do planejamento de experimentos (4 mg/100g de 

TG, 2,5 mg/100g de Gox e 0,5 mg/100g de HE, base mistura) apresentou um 

desempenho de panificação adequado indicando que as enzimas reduziram os 

efeitos da diluição do glúten produzida pela substituição de FT por ARM. Essa 

formulação foi escolhida como ótima e posteriormente foi comparada com as 

formulações controle e padrão em ensaios de textura, de reologia fundamental e na 

produção de pão de forma. 
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4.2 Segunda etapa: estudo da reologia da massa de pão padrão, controle e 

ótimo. 

 

Nesta etapa foram realizados ensaios de textura para avaliar as propriedades 

reológicas da massa empregando três formulações: padrão, sem ARM e sem 

enzimas; controle, com ARM e sem enzimas e formulação ótima, com ARM e com 

uma mistura de enzimas composta de 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de TG e 0,5 

mg/100g de HE. 

 

4.2.1 Medidas descritivas de textura (TPA, do inglês Texture Profile Analysis) 

 

As medidas descritivas de textura da massa foram estudadas mediante 

ensaios no texturômetro, e os resultados são apresentados na Tabela 4.6.  

 

Tabela 4.6 – Medidas descritivas de textura obtidas em texturômetro para massas formuladas sem 
ARM (padrão), com ARM e sem enzimas (controle), e com ARM e 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de 

TG e 0,5 mg/100g de HE (ótima). 
  

Massa Dureza Adesividade Elasticidade Coesividade Resiliência 

 
[N] [N mm] [-] [-] [-] 

Padrão 31,34 ± 2,55
a 

-104,87 ± 9,76
b 

0,992 ± 0,001
a 

0,84 ± 0,03
a 

 0,070 ± 0,012
ab 

Controle 52,98 ± 4,41
b 

-159,87 ± 9,60
c 

0,992 ± 0,001
a 

0,82 ± 0,03
a 

0,083 ± 0,008
b 

Ótima 29,20 ± 3,41
a 

-87,93 ± 6,31
a 

0,992 ± 0,001
a 

0,84 ± 0,02
a 

0,067 ± 0,007
a 

DMS 4,83 11,88 0,001 0,03 0,013 

Médias na mesma coluna com o mesmo sobrescrito não são estatisticamente diferentes (p>0,05) 

 

A dureza, medida como a força máxima na primeira compressão da amostra, 

foi maior para a massa controle que também apresentou maior adesividade. A 

adição de ARM sem a presença das enzimas alterou significativamente a 

consistência da massa, também observada no alto valor de Ef obtido em reômetro 

dinâmico durante o amassamento. Esses resultados estão de acordo com os obtidos 

por Sanchez et al. (2014) e Sanz-Penella et al. (2010). A adição de enzimas 

contribuiu para reduzir esse efeito resultando em uma massa com dureza similar ao 

padrão sem ARM, enquanto que a adesividade foi menor para a formulação ótima 

em relação à da controle, indicando que as enzimas e o ARM causaram efeitos 

opostos. Uma possível explicação é a ação da enzima HE, conforme observado por 

Steffolani et al. (2012), a dureza medida em ensaio de TPA diminuiu com a adição 
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de HE e os autores atribuíram à hidrólise da hemicelulose insolúvel em água, 

modificando as interações entre proteínas, água e hemicelulose.  A mistura de 

enzimas produziu massa ótima com menor resiliência enquanto que a adição de 

ARM (controle) não alterou esse parâmetro, medida da energia armazenada pelo 

material depois da primeira compressão (Figura 4.6). Os parâmetros coesividade e 

elasticidade não apresentaram diferença significativa (p>0,05) entre as três 

formulações testadas. 

 

Figura 4.6 - Medidas descritivas de textura obtidas em texturômetro para massas formuladas sem 
ARM (padrão), com ARM e sem enzimas (controle), e com ARM e 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de 

TG e 0,5 mg/100g de HE (ótima). 
 

 

Fonte: o próprio autor. 

 

4.2.2 Adesividade com probe Chen-Hoseney 

 

A adesividade também foi avaliada no texturômetro empregando um protocolo 

mais específico que permite medir essa propriedade de forma independente das 

outras propriedades reológicas. Os resultados (Tabela 4.7) indicam que a massa 

com formulação ótima apresentou um comportamento similar ao da massa padrão 

enquanto que a adesividade, a coesividade e o trabalho de adesão da massa 

controle foram menores. Ou seja, a adição de ARM reduziu a adesividade da massa 

e as enzimas causaram o efeito oposto. 
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Tabela 4.7 – Parâmetros de textura obtidos dos ensaios Chen-Hoseney para massas formuladas sem 
ARM (padrão), com ARM e sem enzimas (controle), e com ARM e 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de 

TG e 0,5 mg/100g de HE (ótima). 
 

 
Adesividade (CH) 

Trabalho de 
adesão (CH) 

Coesividade (CH) 

 
[mN] [mN mm] [mm] 

Padrão 489,7 ± 25,7
b 

618 ± 86
b 

2,39 ± 0,46
b 

Controle 361,1 ± 23,8
a 

336 ± 97
a 

1,47 ± 0,31
a 

Ótima 511,6 ± 17,8
b 

715 ± 66
b 

2,44 ± 0,24
b 

DMS 32,1 119 0,50 

Médias na mesma coluna com o mesmo sobrescrito não são estatisticamente diferentes (p>0,05) 

 

A adesividade (CH) é uma propriedade reológica importante relacionada às 

etapas de amassamento, divisão e modelagem, especialmente em processos de 

panificação automatizados. A adição de ARM (controle) reduziu a adesividade (CH) 

em comparação à da massa padrão (Figura 4.7), provavelmente devido à maior 

absorção de água nas massas formuladas com ARM (GELENCSÉR et al., 2008). 

Porém, a adição das enzimas causou o efeito contrário (ótima). Esse resultado está 

de acordo com o obtido por Ribotta et al. (2010) que observaram que TG e HE 

aumentaram a adesividade da massa de pão formulada com adição de farinha de 

soja e atribuíram esse efeito à degradação do xilano e sua consequente redução na 

capacidade de ligar a água.  

O trabalho de adesão (CH) foi muito menor que a adesividade medida no 

ensaio de TPA, o que pode ser explicado pela área de contato entre a massa e o 

probe, que também é muito menor neste ensaio. Aliás, os resultados obtidos no 

ensaio de TPA apresentaram uma tendência diferente aos obtidos com o probe 

Chen-Hoseney, já que a massa controle foi a que apresentou adesividade maior, 

indicando que os outros parâmetros reológicos como a consistência da massa 

influenciaram esse parâmetro no ensaio de TPA. Esse resultado está de acordo com 

o encontrado por Sanz-Panella et al. (2010) que observaram efeitos opostos da 

substituição de FT por AR na adesividade média em TPA e a medida com probe 

Chen-Hoseney. 
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Figura 4.7 – Parâmetros de textura obtidos dos ensaios Chen-Hoseney para massas formuladas sem 
ARM (padrão), com ARM e sem enzimas (controle), e com ARM e 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de 

TG e 0,5 mg/100g de HE (ótima). 
 

 

Fonte: o próprio autor 

 

4.2.3 Extensão uniaxial com acessório Kieffer para medição de extensibilidade da 

massa e do glúten 

 

Ensaios de extensão uniaxial foram realizados em texturômetro TA-xTplus 

(SMS, Inglaterra) com o acessório Kieffer para medição da extensibilidade da massa 

e do glúten (Kieffer Dough and Gluten Extensibility Rig) e os resultados foram 

analisados empregando a abordagem empírica em que as medidas reológicas 

obtidas foram resistência à extensão (Rext) e extensibilidade (Eu) (Tabela 4.8). As 

formulações ótima e padrão apresentaram resultados similares, enquanto que a 

formulação controle resultou mais resistente e menos extensível. A diluição do glúten 

resultante da substituição parcial da FT por ARM resultou em massa menos elástica, 

já que a rede de glúten formada é responsável pela caraterística elástica da massa 

de pão (MASI; CAVELLA; PIAZZA, 2001). Portanto a adição de ARM aumentou a 

Rext e diminuiu a Eu. A adição de enzimas contribuiu para neutralizar esse efeito 

devido à capacidade da TG e a Gox de promover o entrecruzamento de proteínas, 

enquanto que a HE produziu mudanças na interação entre as proteínas, resultando 

em maior extensibilidade (STEFFOLANI et al., 2010). Levando em conta a 

correlação achada por Ktenioudaki et al. (2011) entre o volume específico do pão e a 

extensibilidade medida tanto em extensógrafo quanto em microextensógrafo Kieffer, 
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esse resultado está de acordo com o observado nos ensaios em reofermentógrafo, 

em que a expansão da massa durante a fermentação diminuiu ao se adicionar ARM; 

esse efeito foi minimizado com a adição de enzimas (ver Figura 4.5). Resultados 

similares foram obtidos por Sanchez et al. (2014) que encontraram que Rext 

aumentou com a adição de ARM em concentrações entre (1,5 e 15,5) g/100g 

atingindo um máximo para 9 g/100g enquanto que o oposto foi observado para Eu. 

Também, Ribotta et al. (2010) relataram que a adição de SSL, TG e HE reduziu a 

Rext e aumentou a Eu em massa suplementada com farinha de soja, sendo que o 

efeito mais importante foi o das enzimas. 

 

Tabela 4.8 – Resistencia à extensão (Rext) e extensibilidade (Eu) obtidos em texturômetro para ensaio 
de extensão uniaxial com acessório Kieffer para massas formuladas sem ARM (padrão), com ARM e 
sem enzimas (controle), e com ARM e 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de TG e 0,5 mg/100g de HE 

(ótima). 
 

 
Rext Eu 

 
[mN] [mm] 

Padrão 257 ± 28
a 

43,48 ± 4,58
b 

Controle 341 ± 19
b 

31,28 ± 3,45
a 

Ótima 275 ± 26
a 

37,64 ± 5,63
b 

DMS 31 5,97 

Médias na mesma coluna com o mesmo sobrescrito não são estatisticamente diferentes (p>0,05) 

 

Os dados obtidos nos ensaios também foram analisados empregando a 

abordagem descrita na seção 2.7.2, que apresenta um modelo matemático para o 

cálculo de parâmetros fundamentais tais como força normal à seção transversal da 

amostra de massa (Fd), tensão uniaxial (σu), deformação uniaxial (εu) e viscosidade 

extensional uniaxial (eu). Os valores de σu, εu e eu foram estudados em dois pontos 

do ensaio: no ponto de força máxima (subscrito f) e no ponto de tensão máxima 

(subscrito s). 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 4.9, a força máxima 

normal à seção da amostra (Fdmax), que foi calculada a partir da força máxima 

medida no texturômetro, apresentou resultados similares aos da resistência à 

extensão (Rext), a adição de ARM aumentou a força máxima enquanto que as 

enzimas reverteram esse efeito. A deformação correspondente à força máxima (uf) 

teve um comportamento similar à extensibilidade (Eu), diminuindo com a adição de 

ARM, e tendo esse efeito também revertido pelas enzimas, confirmando a perda de 
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elasticidade da massa pela diluição do glúten e a capacidade das enzimas de 

favorecerem a formação da rede de proteínas. A viscosidade extensional uniaxial 

correspondente à força máxima (euf) diminuiu com a adição de ARM, efeito 

parcialmente revertido pelas enzimas. A tensão uniaxial correspondente à força 

máxima (uf) não apresentou diferença significativa entre as formulações. 

 

Tabela 4.9 – Força máxima normal à seção da massa (Fdmax), tensão uniaxial correspondente à força 

máxima (uf), deformação uniaxial correspondente à força máxima (uf) e viscosidade extensional 

uniaxial correspondente à força máxima (euf), obtidos dos ensaios de extensão uniaxial para massas 
formuladas sem ARM (padrão), com ARM e sem enzimas (controle), e com ARM e 2,5 mg/100g de 

Gox, 4 mg/100g de TG e 0,5 mg/100g de HE (ótima). 
 

 
Fdmax σuf εuf µeuf 

 
[mN] [kPa] Hencky [kPa s] 

Padrão 130 ± 14
b 

 58,16 ± 10,38
a 

1,89 ± 0,10
b 

836,2 ± 211,2
b 

Controle 174 ± 10
a 

56,12 ± 5,89
a 

1,61 ± 0,10
a 

586,5 ± 115,2
a 

Ótima 140 ± 14
b 

54,45 ± 6,30
a 

1,75 ± 0,14
b 

689,5 ± 153,5
ab 

DMS 16 9,46 0,15 201,7 

Médias na mesma coluna com o mesmo sobrescrito não são estatisticamente diferentes (p>0,05) 

 

No ponto correspondente à tensão máxima (Tabela 4.10) a tensão (umax) e a 

viscosidade extensional uniaxial (eus) não foram estatísticamente diferentes 

(p>0,05) enquanto que a deformação (us) foi maior para a massa padrão se 

comparada com a das outras formulações testadas. 

 

Tabela 4.10 – Tensão uniaxial máxima (umax), deformação uniaxial correspondente à tensão máxima 

(us) e viscosidade extensional uniaxial correspondente à tensão máxima (eus), obtidas dos ensaios 
de extensão uniaxial para massas formuladas sem ARM (padrão), com ARM e sem enzimas 

(controle), e com ARM e 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de TG e 0,5 mg/100g de HE (ótima). 
 

 
umax εus µeus 

 
[kPa] Hencky [kPa s] 

Padrão 62,64 ± 11,57
a 

2,02 ± 0,08
b 

1017,2 ± 260,0
a 

Controle 63,31 ± 7,69
a 

1,79 ± 0,10
a 

794,4 ± 169,1
a 

Ótima 57,80 ± 4,87
a 

1,85 ± 0,11
a 

798,4 ± 131,9
a 

DMS 10,32 0,13 237,3 

Médias na mesma coluna com o mesmo sobrescrito não são estatisticamente diferentes (p>0,05) 

 
Por último, das curvas de tensão em função da deformação (Figura 4.8) foi 

ajustado (R2>0,98) o modelo da Lei de Potência (eq. 4.9) em que os parâmetros n e 

K foram determinados: 
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 n

u uK    (4.9) 

 

em que K é o índice de viscosidade [kPa] e n é o índice de strain hardening [-]. 

Os valores obtidos para n (Tabela 4.11) indicando que a adição de ARM 

reduziu o strain hardening da massa, estão de acordo com os obtidos por 

Ktenioudaki et al. (2011) que observaram uma correlação entre o n e o conteúdo de 

proteínas da farinha de trigo utilizada na produção da massa. A adição de ARM 

possivelmente limitou a capacidade da massa de se deformar durante a fermentação 

e reter o gás produzido pelas leveduras. As enzimas utilizadas reverteram esse 

efeito, resultando em  uma massa com propriedades de strain hardening similares às 

da massa padrão (Tabela 4.11). Estes resultados estão de acordo com os obtidos 

em reofermentógrafo para massa controle, ótima e padrão, em que a expansão da 

massa foi medida pelo parâmetro aj

mH , confirmando a capacidade do n de predizer o 

desempenho de panificação.  

Com relação ao K, as formulações ótima e padrão apresentaram valores 

similares enquanto que a controle apresentou valor de K mais alto (Tabela 4.11). 

 

Figura 4.8 – Tensão uniaxial (u) em função da deformação uniaxial (u) obtida em ensaio de 
extensão uniaxial para massa padrão sem ARM, cujos valores experimentais foram ajustados ao 

modelo Lei de Potência. 
 

 

Fonte: o próprio autor 
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Tabela 4.11 – Índice de strain hardening (n) e índice de viscosidade (K), obtidos das curvas de 
tensão-deformação de extensão uniaxial para massas formuladas sem ARM (padrão), com ARM e 

sem enzimas (controle), e com ARM e 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de TG e 0,5 mg/100g de HE 
(ótima). 

 

 
n K 

  [kPa] 

Padrão 1,78 ± 0,14
b 

16,65 ± 1,66
a 

Controle 1,45 ± 0,13
a 

23,87 ± 6,36
b 

Ótima 1,89 ± 0,22
b 

17,38 ± 3,19
a 

DMS 0,22 5,93 

Médias na mesma coluna com o mesmo sobrescrito não são estatisticamente diferentes (p>0,05) 

 

4.2.4 Extensão biaxial com dispositivo Dobraszczyk/Roberts de insuflamento da 

massa 

 

Foram realizados ensaios de extensão biaxial em texturômetro TA-xTplus 

(SMS, Inglaterra) com o dispositivo Dobraszczyk/Roberts de insuflamento de massa 

(D/R Dough Inflation System). No equipamento foi medida a pressão interna da 

bolha de massa ao longo do tempo do ensaio. O fluxo de ar foi controlado e 

registrado durante o ensaio. A partir desses valores, foram calculados o volume da 

bolha (Vb), a altura da bolha (hb), a tensão biaxial (b), a deformação biaxial (b), a 

taxa de deformação biaxial (
b ) e a viscosidade extensional biaxial (eb) da massa 

(esses últimos quatro parâmetros correspondem ao polo da bolha, ou seja, seu 

ponto mais alto). Para análise dos resultados foi escolhido o ponto de ruptura da 

bolha, no qual foram determinados o volume da bolha (Vbrup), a tensão (σbrup), a 

deformação (εbrup) e a viscosidade aparente (ebrup) (Tabela 4.12). 

A substituição parcial de FT por ARM reduziu o volume da bolha na ruptura 

(Vbrup) e a deformação correspondente (brup), indicando novamente a perda de 

elasticidade pela diluição do glúten, de acordo com a Eu obtida no ensaio de 

extensão uniaxial e a 
aj

mH  obtida no reofermentógrafo. A adição de enzimas (ótima) 

não influenciou esses parâmetros em relação à massa controle, porém causou um 

aumento na tensão biaxial na ruptura (σbrup), indicando o fortalecimento da massa. A 

viscosidade extensional biaxial foi maior para a formulação ótima quando comparada 

com a controle enquanto que a massa padrão não foi significativamente diferente de 

nenhuma das duas. 
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Os valores obtidos para a tensão biaxial na ruptura foram muito maiores que 

os observados no ensaio de extensão uniaxial, indicando que a massa é mais 

resistente a esse tipo de deformação, que se corresponde com o aumento do 

volume das bolhas de ar na massa pela produção de gás carbônico durante a 

fermentação. Para a deformação, os valores obtidos nos dois ensaios foram 

comparáveis e apresentaram a mesma tendência. 

 

Tabela 4.12 – Tensão biaxial na ruptura (brup), deformação biaxial na ruptura (brup), 

viscosidade extensional biaxial na ruptura (ebrup) e volume da bolha na ruptura (Vbrup) obtidos dos 
ensaios de extensão biaxial para massas formuladas sem ARM (padrão), com ARM e sem enzimas 

(controle), e com ARM e 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de TG e 0,5 mg/100g de HE (ótima). 
 

 
σbrup εbrup ebrup Vbrup 

 
[kPa] Hencky [MPa s] [cm

3
] 

Padrão 987,9 ± 103,0
a 

2,17 ± 0,11
b 

 4,21 ± 0,41
ab 

329,07 ± 50,33
b 

Controle 639,7 ± 200,7
a 

1,84 ± 0,17
a 

2,44 ± 0,92
a 

212,41 ± 52,49
a 

Ótima 1499,8 ± 452,8
b 

1,96 ± 0,10
ab 

6,03 ± 2,06
b 

245,48 ± 33,97
a 

DMS 494,2 0,22 2,24 78,41 

Médias na mesma coluna com o mesmo sobrescrito não são estatisticamente diferentes (p>0,05) 
 

 

As curvas de tensão em função da deformação mostram que a tensão 

aumenta com o aumento da deformação, o que indica que o material se torna mais 

resistente ao ser deformado permitindo-lhe atingir uma deformação maior antes da 

sua ruptura, fenômeno conhecido como strain hardening. Das curvas de tensão-

deformação (Figura 4.9) foi ajustado o modelo Lei de Potência (R2>0,93): 

 

 n

b bK    (4.10) 

 

em que em que K é o índice de viscosidade [kPa] e n é o índice de strain hardening 

[-]. 

O índice de strain hardening (n) aumentou com a adição de enzimas 

indicando que as mesmas podem favorecer o desempenho de panificação da massa 

com ARM. O índice de viscosidade K não teve diferença significativa entre as 

formulações testadas (Tabela 4.13). 
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Figura 4.9 – Tensão biaxial (b) em função da deformação biaxial (b) obtidas em ensaio de extensão 
biaxial para massa padrão sem ARM, cujos valores experimentais foram ajustados ao modelo Lei de 

Potência. 
 

 

Fonte: o próprio autor 

 

Tabela 4.13 - Índice de strain hardening (n) e índice de viscosidade (K), obtidos das curvas de 
tensão-deformação dos ensaios de extensão biaxial para massas formuladas sem ARM (padrão), 
com ARM e sem enzimas (controle), e com ARM e 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de TG e 0,5 

mg/100g de HE (ótima). 
 

 
n K 

  [kPa] 

Padrão 2,44 ± 0,10
a 

163,5 ± 41,6
a 

Controle 2,51 ± 0,29
a 

154,8 ± 27,6
a 

Ótima 3,53 ± 0,33
b 

165,3 ± 21,3
a 

DMS 0,44 53,1 

Médias na mesma coluna com o mesmo sobrescrito não são estatisticamente diferentes (p>0,05) 

 

Dobraszczyk e Roberts (1994) encontraram valores do índice de strain 

hardening maiores para massa produzida com farinha de trigo para panificação em 

relação à produzida com farinha fraca, não apta para panificação. 

Chin e Campbell (2005b) encontraram o índice de strain hardening maior para 

farinha forte em comparação a farinha fraca em todas as condições de processo 

testadas (velocidade alta, média, baixa e energia específica total fornecida à massa 

variando de 10 a 60 kJ/kg). Também encontraram que o strain hardening aumenta 

com o aumento da energia específica total até atingir um máximo, seguido de uma 

queda devida ao overmixing. 
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4.2.5 Testes oscilatórios 

 

Massas produzidas de acordo com as formulações padrão, ótima e controle 

foram analisadas em reômetro AR 550 (TA, EUA). Foi realizado o ensaio de 

varredura de tensão entre (0,5 e 200) Pa na frequência de 1 Hz, para determinar a 

região linear de viscoelasticidade. Para as três formulações testadas a região linear 

foi identificada entre (0 e 10) Pa (Figura 4.10) sendo que para valores de tensão 

superiores a 10 Pa foi observada a queda do modulo G’, indicando mudanças 

estruturais na massa. 

 

Figura 4.10 – Módulo elástico (G’) em função da tensão () aplicada obtidos no ensaio oscilatório em 
reômetro para massas formuladas sem ARM (padrão), com ARM e sem enzimas (controle), e com 

ARM e 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de TG e 0,5 mg/100g de HE (ótima). 
 

 

Fonte: o próprio autor 

   

Os ensaios de varredura de frequência foram realizados fixando a tensão em 

5 Pa. Os valores de G’, G’’ e tan() foram obtidos em triplicata para cada formulação. 

Em todos os ensaios o módulo elástico ou de armazenamento (G’) foi maior que o 

módulo viscoso ou de perda (G’’) no intervalo de frequência testado, indicando que o 

comportamento elástico predomina na massa de pão (Figura 4.11).  
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Figura 4.11 – Módulo elástico (G’) e módulo viscoso (G’’) em função da frequência (f) obtidos no 
ensaio de oscilação em reômetro para massas formuladas sem ARM (padrão), com ARM e sem 
enzimas (controle), e com ARM e 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de TG e 0,5 mg/100g de HE 

(ótima). 

 

 

Fonte: o próprio autor. 

 

O módulo de armazenamento ao longo do intervalo de frequência foi maior 

para a massa controle em relação à padrão, indicando que a adição de ARM deixou 

a massa mais consistente e firme. Esse resultado está de acordo com o observado 

no ensaio de TPA em que a massa controle apresentou maior dureza. Ahmed et al. 

(2013) também observaram um aumento nos módulos G’ e G’’ ao adicionar fibra de 

tâmara na massa de pão. A adição de enzimas (ótima) reduziu o valor de G’ 

resultando em um valor similar ao obtido para massa padrão, provavelmente devido 

à adição de HE, de acordo com o observado por Roccia et al. (2012) que atribuíram 

o efeito à redistribuição da água e o consequente amaciamento da massa 

produzidos pela enzima. A mesma tendência foi observada para o parâmetro G’’. 

 

4.2.6 Entalpia de gelatinização e retrogradação do amido 

  

O amido no seu estado natural é resistente à digestão, porém, quando 
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gelatinização, deixando-o facilmente digerível. A temperatura e a entalpia da 

transformação dependem da quantidade de água, da presença de outras 

substâncias e das condições de processamento (SABLANI, 2009). Com o objetivo 

de observar as temperaturas e entalpias de gelatinização do amido presente na FT e 

do ARM, foram realizadas analises com suspensões de FT em água e ARM em 

água com diferentes níveis de hidratação. 

 

Figura 4.12 – Fluxo de calor em função da temperatura (T) durante o aquecimento de suspensões de 
farinha de trigo (FT) em água para proporções de água correspondentes a (0, 25, 60 e 233) g/100g 

base FT. 
 

 

Fonte: o próprio autor 

 

Os resultados obtidos para a FT indicam que a gelatinização do amido 

ocorreu em torno dos 60 °C e só aconteceu em presença de água (Figura 4.12). 

Para algumas das suspensões testadas, foi observado um segundo pico em 

temperaturas ao redor dos (100 e 130) °C, correspondente à fusão do complexo 

amilo-lipídeo. Nos ensaios realizados com suspensões de ARM em água, o pico de 

gelatinização do amido foi observado em temperaturas superiores aos 140 °C, 

(Figura 4.13), indicando que o ARM não é gelatinizado durante o assamento do pão 

em que as temperaturas máximas atingidas estão em torno dos 100 °C (PURLIS; 

SALVADORI, 2009). Esses resultados estão de acordo com os obtidos por Sanchez 
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et al. (2014) que também observaram que o ARM é gelatinizado em temperaturas 

superiores a 100 °C. 

 

Figura 4.13 – Fluxo de calor em função da temperatura (T) durante o aquecimento de suspensões de 
amido resistente de milho (ARM) em água para proporções de água correspondentes a (0, 25, 60 e 

233) g/100g base ARM. 

 

Fonte: o próprio autor 

 

Também foram conduzidos ensaios com massa de pão produzida com as 

formulações padrão, controle e ótima, e a partir das curvas obtidas foram calculadas 

a temperatura onset (Tonset), a temperatura do pico de gelatinização (Tpico) e a 

entalpia de gelatinização do amido (H) (Tabela 4.14). As três formulações testadas 

não apresentaram diferença significativa nos parâmetros obtidos das curvas de 

DSC. Porém foi observado que na massa a temperatura de gelatinização é mais alta 

se comparada com a correspondente às suspensões de FT em água e o pico é mais 

achatado, indicando que a transformação é mais lenta, o que pode ser explicado 

pela presença de outros solutos como cloreto de sódio e emulsificantes (SABLANI, 

2009). Nos ensaios conduzidos com as mesmas amostras depois de 7 dias de 

armazenamento, foi observado um novo pico de gelatinização do amido, indicando 

que houve certo grau de retrogradação durante o período. Não houve diferença 

significativa entre as formulações, porém as temperaturas e a entalpia de 
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gelatinização foram mais baixas que as obtidas no primeiro aquecimento. Esses 

resultados estão de acordo com os obtidos por Gómez et al (2013) que observaram 

certo grau de retrogradação do amido depois de 7 dias de armazenamento em 

massas produzidas com ARM e emulsificantes. 

 

Tabela 4.14 – Temperatura onset (Tonset), temperatura do pico (Tpico) e entalpia de gelatinização do 

amido (H) no primeiro aquecimento após a produção da massa e no segundo aquecimento depois 
de 7 dias de armazenamento para massas formuladas sem ARM (padrão), com ARM e sem enzimas 

(controle), e com ARM e 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de TG e 0,5 mg/100g de HE (ótima). 
 

 
Tonset Tpico H 

 
[°C] [°C] [J/g seca] 

Primeiro aquecimento 

Padrão 60,89 ± 0,87
aB 

83,30 ± 0,31
aB 

3,17 ± 0,74
aB 

Controle 61,23 ± 0,70
aB 

76,15 ± 0,12
aB 

3,24 ± 0,11
aB 

Ótima 62,44 ± 0,88
aB 

74,44 ± 9,79
aB 

3,70 ± 1,22
aB 

Segundo aquecimento depois de 7 dias 

Padrão 53,84 ± 4,09
aA 

58,22 ± 0,83
aA 

0,68 ± 0,36
aA 

Controle 51,39 ± 2,72
aA 

55,52 ± 1,06
aA 

1,01 ± 0,40
aA 

Ótima 52,23 ± 1,57
aA 

57,60 ± 3,56
aA 

0,89 ± 0,27
aA 

DMS (formulação) 4,19 8,58 1,15 

DMS (dias) 2,77 5,66 0,76 

Médias na mesma coluna com o mesmo sobrescrito em minúscula não são estatisticamente 
diferentes (p>0,05) com relação à formulação. Médias na mesma coluna com o mesmo sobrescrito 

em maiúscula não são estatisticamente diferentes (p>0,05) com relação ao tempo de 
armazenamento. 

 

 

4.3 Terceira etapa: análise das propriedades físico-químicas e sensoriais do 

pão de forma produzido com as formulações padrão, controle e ótima. 

 

Nesta etapa pão de forma foi produzido com as formulações padrão sem 

ARM, controle com ARM e sem enzimas e ótima com ARM e enzimas nas 

concentrações 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de TG e 0,5 mg/100g de HE e foram 

estudadas suas propriedades físico-químicas e sensoriais. 

 

4.3.1 Análise sensorial do pão de forma 

 

 Os pães foram cortados em fatias de 1,25 cm de espessura, e cada fatia foi 

cortada em nove pedaços, constituindo cada pedaço uma amostra. Os panelistas 
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receberam três pares de amostras codificadas e tiveram que escolher para cada par 

uma como preferida. O ensaio foi realizado com 30 panelistas, dos quais 27 

forneceram respostas adequadas. 

 A formulação ótima foi escolhida como preferida 29 vezes, seguida pela 

formulação padrão com 28 vezes enquanto que a formulação menos escolhida foi a 

controle (24 vezes). Os resultados indicam que a substituição parcial de FT por ARM 

prejudicou a qualidade do pão de acordo com a percepção dos consumidores e as 

enzimas ajudaram a reverter o efeito, fornecendo resultados similares aos obtidos 

para a massa padrão. Porém, ao realizar a análise estatística dos dados, o 

parâmetro TF obtido foi menor ao valor crítico correspondente à distribuição qui-

quadrado com 2 graus de liberdade para 5 % de significância. Por tanto, a diferença 

entre as três formulações não foi estatisticamente significativa. 

 

4.3.2 Volume específico do pão 

 

 O volume específico do pão (VEP) foi calculado a partir da massa e o volume 

medido por deslocamento de sementes de painço para massa padrão, controle e 

ótima (Tabela 4.15). Como era esperado, a formulação que apresentou o maior VEP 

foi a padrão sem substituição de FT por ARM. A substituição parcial de FT por ARM 

resultou na diminuição do VEP (formulação controle) e esse efeito foi em parte 

compensado pela adição de enzimas (formulação ótima). Esses resultados estão de 

acordo com os obtidos nos ensaios em reofermentógrafo para o parâmetro 
aj

mH , que 

mede a expansão da massa durante a fermentação. A diluição do glúten resultou em 

uma massa menos elástica diminuindo sua capacidade de expansão e retenção de 

gás, o que também foi observado no índice de strain hardening (n) obtido nos 

ensaios de extensão uniaxial. A adição de enzimas melhorou a elasticidade da 

massa já que a TG e a Gox contribuíram para a formação da rede de glúten 

promovendo o entrecruzamento das proteínas enquanto que a HE deixou a massa 

mais macia e extensível. Resultados similares foram encontrados por Schoenlechner 

et al. (2013) em pães produzidos com farinha de milhete e enzimas TG e HE e 

Alaunyte et al. (2012) em pães produzidos com farinha de teff e enzimas Gox e HE. 
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Tabela 4.15 – Volume específico do pão (VEP) obtido para massas formuladas sem ARM (padrão), 
com ARM e sem enzimas (controle), e com ARM e 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de TG e 0,5 

mg/100g de HE (ótima). 
 

Formulação 
VEP 

[cm
3
/g] 

Padrão 3,64 ± 0,13
a 

Controle 3,16 ± 0,60
a 

Ótima 3,41 ± 0,43
a 

DMS 1,38 

Médias na mesma coluna com o mesmo sobrescrito não são estatisticamente diferentes (p>0,05) 

 

4.3.3 Firmeza do miolo 

 

A firmeza do miolo do pão de forma produzido com as formulações padrão, 

controle e ótima foi medida em texturômetro após diferentes tempos de 

armazenamento do pão, para estudar a influência dos ingredientes na mudança das 

caraterísticas sensoriais com o envelhecimento do produto. Baixa firmeza do miolo é 

geralmente aceita como uma caraterística desejável no pão de forma. Os resultados 

(Tabela 4.16) indicam que a adição de ARM (controle) resultou em um miolo mais 

firme em relação ao padrão em todos os períodos avaliados, o que está de acordo 

com os resultados obtidos para a expansão da massa durante a fermentação ( aj

mH ) e 

o VEP. Maior firmeza do miolo foi relacionada a um menor VEP em diversos 

trabalhos, o que pode ser atribuído à existência de mais interações entre as 

moléculas quando as mesmas se encontram num volume menor (ALAUNYTE et al., 

2012; BONET et al., 2006; ROCCIA et al., 2012; STEFFOLANI et al., 2010). A 

adição de enzimas não causou uma melhoria na firmeza, provavelmente devido à 

presença dos efeitos opostos da TG e a Gox com relação à HE. De acordo com 

outros trabalhos, TG aumentou a firmeza do miolo do pão, enquanto que o efeito da 

HE foi oposto e o efeito da Gox dependeu da concentração utilizada (ALAUNYTE et 

al., 2012; BONET el al., 2006; ROCCIA et al., 2012; SHAH; SHAH; MADAMWAR, 

2006; STEFFOLANI et al., 2010). 
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Tabela 4.16 – Firmeza do miolo do pão de forma medida em texturômetro após diferentes tempos de 
armazenamento para massas formuladas sem ARM (padrão), com ARM e sem enzimas (controle), e 

com ARM e 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de TG e 0,5 mg/100g de HE (ótima). 
 

Formulação 2 dias 4 dias 7 dias 

 
[N] [N] [N] 

Padrão 5,20 ± 0,05
aA 

7,04 ± 1,07
aAB 

9,10 ± 1,84
aB 

Controle 8,36 ± 0,40
bA 

10,05 ± 0,68
bA 

14,81 ± 1,75
bB 

Ótima 8,51 ± 0,15
bA 

11,28 ± 1,16
bB 

12,60 ± 1,15
abB 

DMS 0,63 2,49 4,04 

Médias na mesma coluna com o mesmo sobrescrito em letra minúscula e na mesma linha com o 
mesmo sobrescrito em letra maiúscula, não são estatisticamente diferentes (p>0,05). 

 

A formulação ótima apresentou um aumento da firmeza do miolo depois de 4 

dias de armazenamento enquanto que os pães formulados sem enzimas mantiveram 

a mesma firmeza nesse período, indicando um aumento da taxa de envelhecimento 

do pão com a adição de enzimas (Figura 4.14), efeito também observado por Roccia 

et al. (2012). Depois de 7 dias de armazenamento, todos os pães apresentaram 

aumento da firmeza do miolo, indicando a perda da frescura nesse período. 

 

Figura 4.14 - Firmeza do miolo do pão de forma medida em texturômetro após diferentes tempos de 
armazenamento para massas formuladas sem ARM (padrão), com ARM e sem enzimas (controle), e 

com ARM e 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de TG e 0,5 mg/100g de HE (ótima). 
 

 

Fonte: o próprio autor 
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4.3.4 Cor da casca e do miolo do pão 

 

Amostras do miolo e da casca do pão de forma foram analisadas pelo método 

de refletância em espectrofotômetro obtendo-se os parâmetros luminosidade (L*), a* 

variando entre verde e vermelho e b* variando entre azul e amarelo e a partir dos 

dados foram calulados a diferença total de cor (E), a branquidão (Br), o índice de 

vermelhidão (IV) e o croma (Cr).  

A cor do miolo resultou clara (L* > 70), com a* próximo de zero e b* com valor 

positivo (Tabela 4.17) apresentando uma tonalidade amarela pálida, mais acentuada 

na formulação controle, que apresentou Cr maior se comparado com as formulações 

ótima e padrão (Tabela 4.18). 

 

Tabela 4.17 – Parâmetros de cor CIELab: L* (luminosidade), a* (variando entre verde e vermelho) e 
b* (variando entre azul e amarelo) obtidos para miolo do pão de forma produzido com massas 

formuladas sem ARM (padrão), com ARM e sem enzimas (controle), e com ARM e 2,5 mg/100g de 
Gox, 4 mg/100g de TG e 0,5 mg/100g de HE (ótima). 

 

Formulação L* a* b* 

Padrão 71,5 ± 1,6
a 

-0,60 ± 0,03
a 

9,77 ± 0,25
a 

Controle 70,2 ± 6,0
a 

-0,44 ± 0,07
a 

11,44 ± 0,57
b 

Ótima 71,6 ± 3,1
a 

-0,55 ± 0,10
a 

9,56 ± 0,38
a 

DMS 10,02 0,18 1,05 

Médias na mesma coluna com o mesmo sobrescrito não são estatisticamente diferentes (p>0,05) 

 

Tabela 4.18 – Diferença total de cor (E), branquidão (Br), índice de vermelhidão (IV) e croma (Cr) 
calculados a partir dos dados do miolo do pão de forma produzido com massas formuladas sem ARM 
(padrão), com ARM e sem enzimas (controle), e com ARM e 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de TG e 

0,5 mg/100g de HE (ótima). 
 

 
E* Br IV Cr 

Padrão - 69,9 ± 1,5
a 

-0,062 ± 0,005
a 

9,79 ± 0,25
a 

Controle 4,15 ± 2,25
a 

68,0 ± 5,4
a 

-0,038 ± 0,006
b 

11,45 ± 0,57
b 

Ótima 1,47 ± 0,35
a 

70,1 ± 3,0
a 

 -0,057 ± 0,012
ab 

 9,58 ± 0,37
a 

DMS 3,65 9,19 0,021 1,05 

Médias na mesma coluna com o mesmo sobrescrito não são estatisticamente diferentes (p>0,05) 

 

Com relação à casca (Tabela 4.19), obteve-se uma cor marrom clara (L* alto 

e valores positivos de a* e b*). A adição da ARM na formulação resultou numa casca 

mais clara e menos colorida em relação à formulação padrão, apresentando maior 

Br e menor IV (Tabela 4.20). A cor da casca do pão é determinada pela reação de 
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Maillard, que envolve uma interação dos grupos amino das proteínas com os 

açúcares redutores livres na massa (PYLER; GORTON, 2009), por tanto a diluição 

das proteínas da FT resultou numa casca com menos coloração. A diferença de cor 

obtida entre os pães produzidos com massa padrão e ótima foi menor, 

provavelmente devido à adição de HE, que degrada o xilano produzindo xilose, um  

açúcar redutor que reage mais que os dissacarídeos e os hexoses (PYLER; 

GORTON, 2009). 

 

Tabela 4.19 – Parâmetros de cor CIELab: L* (luminosidade), a* (variando entre verde e vermelho) e 
b* (variando entre azul e amarelo) obtidos para a casca do pão de forma produzido com massas 

formuladas sem ARM (padrão), com ARM e sem enzimas (controle), e com ARM e 2,5 mg/100g de 
Gox, 4 mg/100g de TG e 0,5 mg/100g de HE (ótima). 

 

Formulação L* a* b* 

Controle 81,3 ± 1,3
b 

1,96 ± 0,53
a 

19,99 ± 1,15
a 

Ótima 77,0 ± 8,5
ab 

4,82 ± 4,25
a 

24,47 ± 5,88
a 

Padrão 61,4 ± 7,9
a 

8,77 ± 2,51
a 

29,35 ± 3,15
a 

DMS 16,9 7,18 9,79 

Médias na mesma coluna com o mesmo sobrescrito não são estatisticamente diferentes (p>0,05) 

 

Tabela 4.20 – Diferença total de cor (E), branquidão (Br), índice de vermelhidão (IV) e croma (Cr) 
calculados a partir dos dados da casca do pão de forma produzido com massas formuladas sem ARM 
(padrão), com ARM e sem enzimas (controle), e com ARM e 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de TG e 

0,5 mg/100g de HE (ótima). 
 

 
E* Br IV Cr 

Padrão 
 

50,7 ± 8,3
a 

0,295 ± 0,058
b 

30,66 ± 3,70
a 

Controle 23,01 ± 7,74
a 

72,5 ± 1,7
b 

0,097 ± 0,020
a 

20,09 ± 1,20
a 

Ótima 16,91 ± 12,74
a 

65,9 ± 10,6
ab 

0,178 ± 0,121
ab 

25,05 ± 6,62
a 

DMS 23,89 19,62 0,196 11,11 

Médias na mesma coluna com o mesmo sobrescrito não são estatisticamente diferentes (p>0,05) 

 

4.3.5 Conteúdo de água no pão de forma 

 

 O conteúdo de água do pão de forma (casca e miolo) foi medido para as 

formulações padrão, controle e ótima (Tabela 4.21). Não houve diferença 

significativa entre as formulações, como esperado considerando que a mesma 

quantidade de água foi utilizada para a produção delas.  
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Tabela 4.21 – Conteúdo de água do pão de forma (casca e miolo) para pães produzidos com massas 
formuladas sem ARM (padrão), com ARM e sem enzimas (controle), e com ARM e 2,5 mg/100g de 

Gox, 4 mg/100g de TG e 0,5 mg/100g de HE (ótima). 
 

 
Conteúdo de água 

 
g/100g de pão 

Padrão 0,3607 ± 0,0035
a 

Controle 0,3565 ± 0,0003
a 

Ótima 0,3662 ± 0,0019
a 

DMS 0,0097 

Médias na mesma coluna com o mesmo sobrescrito não são estatisticamente diferentes (p>0,05) 

 

4.3.6 MEV 

 

 Imagens da microestrutura do miolo do pão produzido com as formulações 

padrão, controle e ótima foram obtidas em microscópio eletrônico de varredura. Nas 

imagens captadas com um aumento de 175 vezes (Figura 4.15) é possível observar 

a estrutura do miolo do pão como uma esponja em que as células de gás estão 

interconectadas por descontinuidades nas suas paredes. As paredes das células de 

gás apresentam-se como superfícies rugosas com furos e fissuras, mais notórias no 

miolo do pão formulado com ARM. A parede parece mais grossa para pão produzido 

com formulação controle e mais fina para formulação ótima em relação ao padrão. 
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Figura 4.15 – Imagens obtidas em microscópio eletrônico de varredura com aumento de 175 vezes 
para miolo do pão produzido com massas formuladas sem ARM (padrão, a), com ARM e sem 

enzimas (controle, b) e com ARM e 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de TG e 0,5 mg/100g de HE 
(ótima, c). 

 

 

 

Fonte: o próprio autor 

 

 Ao observar as amostras com um aumento maior (1000 vezes), a superfície 

aparece coberta por um filme contínuo e fino que revela as estruturas debaixo dele 

tais como os grânulos do amido (Figura 4.16), como descrito por Rojas et al. (2000). 

A estrutura do miolo do pão produzido com ARM e sem enzimas (Figura 4.16 b) se 

apresenta mais rígida já que os componentes são mais difíceis de identificar, o que 

pode ser associado com a maior firmeza do miolo medida em texturômetro (LÓPEZ 

et al., 2013) 
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Figura 4.16 – Imagens obtidas em microscópio eletrônico de varredura com aumento de 1000 vezes 
para miolo do pão produzido com massas formuladas sem ARM (padrão, a), com ARM e sem 

enzimas (controle, b) e com ARM e 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de TG e 0,5 mg/100g de HE 
(ótima, c). 

 

 

 

Fonte: o próprio autor 

 

Com um aumento de 4000 vezes é possível observar que a parede da célula 

de gás apresenta uma estrutura complexa em que os componentes estão 

intimamente relacionados (Figura 4.17). É possível distinguir os grânulos de amido 

envoltos em uma matriz de proteína de acordo com Rojas et al. (2000). 
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Figura 4.17 – Imagens obtidas em microscópio eletrônico de varredura com aumento de 4000 vezes 
para miolo do pão produzido com massas formuladas sem ARM (padrão, a e a’), com ARM e sem 
enzimas (controle, b) e com ARM e 2,5 mg/100g de Gox, 4 mg/100g de TG e 0,5 mg/100g de HE 

(ótima, c). 
 

  

Fonte: o próprio autor 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Foi desenvolvida uma nova metodologia para medir o torque durante o 

amassamento em grande escala empregando um equipamento especialmente 

adaptado para este trabalho. 

 O torque máximo atingido durante o amassamento de massa de pão formulada 

com substituição parcial de farinha de trigo (FT) por amido resistente de milho 

(ARM) variou entre (8,36 e 9,38) N m. As enzimas transglutaminase (TG), 

glicose-oxidase (Gox) e xilanase (HE) influenciaram positivamente esse 

parâmetro, sendo que o efeito mais importante foi o da TG, que fortaleceu a 

massa devido a sua capacidade de promover as ligações cruzadas das 

proteínas. 

 A altura máxima desenvolvida pela massa medida em reofermentógrafo (Hm) foi 

corrigida levando em conta a taxa de produção de gás carbônico mediante o 

cálculo de um novo parâmetro ( aj

mH ), que resultou em um ajuste melhor dos 

dados apresentando mais claramente o efeito das enzimas. 

 Quando testadas utilizando um planejamento experimental de mistura, as 

enzimas TG e Gox apresentaram efeito positivo (28,20 mm e 30,22 mm 

respectivamente) sobre a altura máxima ajustada (
aj

mH ) desenvolvida pela massa 

formulada com substituição parcial de FT por ARM enquanto que a HE 

apresentou efeito negativo (-13,63 mm). 

 Com relação ao enfraquecimento da massa, as enzimas TG e Gox 

apresentaram efeitos favoráveis, ou seja, diminuição do enfraquecimento, 

quando utilizadas junto com a enzima HE. 

 As concentrações testadas no planejamento de mistura de três componentes 

não influenciaram em termos de melhoria de qualidade do produto se 

comparado com massa de pão produzida com ARM e sem enzimas (controle). 

 Foram testadas concentrações mais altas das enzimas TG, Gox e HE utilizando 

um planejamento fatorial 23 com ponto central e uma formulação com 

desempenho de panificação similar à massa padrão sem ARM (
aj

mH  igual a 43,7 

mm) foi obtida. A massa formulada com ARM e enzimas que apresentou melhor 
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desempenho de panificação com aj

mH  igual a (45,5 ± 3,9) mm correspondeu à 

adição de 4 mg/100g de TG, 2,5 mg/100g de Gox e 0,5 mg/100g de HE (ótima). 

 A adição de ARM (controle) produziu o aumento da dureza, a adesividade e a 

resiliência medidas em ensaio de TPA, enquanto que a adição de enzimas 

(ótima) reverteu o efeito resultando numa massa com os parâmetros de textura 

similares aos da massa padrão. 

 Os parâmetros de adesividade medidos utilizando o protocolo Chen-Hoseney 

foram influenciados pela adição de ARM e enzimas. A adesividade (CH), a 

cohesividade (CH) e o trabalho de adesão diminuíram com a adição de ARM 

(controle) efeito revertido pelas enzimas (ótima), comparável à massa padrão. 

 A adição de ARM aumentou em 33 % a resistência à extensão (Rext) e reduziu 

em 28 % a extensibilidade (Eu) medidas em ensaio de extensão uniaxial 

indicando a perda de elasticidade pela diluição do glúten, enquanto que as 

enzimas reverteram o efeito resultando num comportamento viscoelástico similar 

ao da massa padrão. A mesma tendência foi observada nos parâmetros 

fundamentais, sendo que o índice de strain hardening (n) foi menor para massa 

controle (1,45 ± 0,13) se comparado com massa ótima e padrão (1,89 ± 0,22 e 

1,78 ± 0,14 respectivamente). 

 Em ensaio de extensão biaxial, a substituição parcial de FT por ARM reduziu em 

35 % o volume da bolha na ruptura (Vbrup) e a deformação correspondente (brup), 

indicando novamente a perda de elasticidade. A adição de enzimas (ótima) não 

influenciou esses parâmetros em relação à massa controle, porém causou um 

aumento na tensão biaxial na ruptura (σbrup), indicando o fortalecimento da 

massa. O índice de strain hardening (n) aumentou em 40 % com a adição de 

enzimas e foi igual a 3,53 para a formulação ótima, indicando que as mesmas 

podem favorecer o desempenho de panificação da massa com ARM. 

 Em ensaios de DSC foi confirmado que o ARM não é gelatinizado durante o 

assamento do pão e foi observado certo grau de retrogradação do amido da FT 

depois de 7 dias de armazenamento. 

 Com relação ao pão de forma, a substituição parcial de FT por ARM resultou em 

miolo 60 % mais firme e casca do pão mais clara, enquanto que as enzimas 

aceleraram o processo de envelhecimento do pão. O volume específico do pão 

(VEP) variou entre (3,16 e 3,64) cm3/g não apresentando diferença significativa 
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entre as formulações. Porém, foi observada uma tendência da formulação ótima 

a ser mais similar a padrão com relação ao VEP e ao atributo preferência 

avaliado em análise sensorial. 

 Em geral, foi possível concluir que a diluição do glúten resultado da substituição 

parcial da FT por ARM produziu a perda de elasticidade da massa, que teve 

como consequência menor expansão durante a fermentação e menor volume 

específico do pão, prejudicando a qualidade do produto. A adição de enzimas 

contribuiu para reduzir o efeito, o que foi refletido nas propriedades reológicas e 

de textura das massas.  

 Os ensaios em massa de pão foram mais sensíveis na determinação dos efeitos 

do ARM e enzimas se comparados com os ensaios em pão de forma, que 

apresentaram menos diferenças significativas entre as formulações. 
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