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1.1.1.1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

 

O pão, apesar da evolução nos processos tecnológicos e diferenciação cultural, 

continua a ser um alimento fundamental na dieta da humanidade, conhecendo um número 

variado de formas, conforme a região onde é produzido e as matérias-primas a que recorre. 

É reconhecido o crescente interesse por parte dos consumidores em adquirir bens 

alimentares apresentando boas características de qualidade sensorial, nutricional, se 

possível aliadas a características de tipicidade que os diferencie dos produtos tidos como 

industriais. Para que os produtos genuinamente típicos de uma região não se venham a 

defrontar no mercado com produtos similares que usurpam o seu nome, em manifesta 

concorrência desleal que não só desencoraja os produtores como também induz o 

consumidor em erro, a Comunidade Europeia criou, em 1992, sistemas de protecção e de 

valorização dos produtos agro-alimentares: Designação de Origem Protegida (DOP), 

Identificação Geográfica Protegida (IGP) e Especialidade Tradicional Garantida (ETG). No 

caso da designação de Identificação Geográfica Protegida, tem que ser demonstrado que 

pelo menos uma parte do ciclo produtivo do produto tem origem no local que lhe dá o nome 

e que tem uma "reputação" associada a essa mesma região, de tal forma que é possível 

ligar algumas das características do produto aos solos ou ao clima ou às raças animais ou 

às variedades vegetais ou ao saber fazer das pessoas dessa área. Para ter direito à 

designação IGP, o produto deve conseguir reunir uma série de definições: descrição do 

produto, nomeadamente as características físicas, químicas, microbiológicas e 

organolépticas; a delimitação da zona geográfica; elementos que provem que o produto é 

originário dessa zona geográfica e a descrição do seu processamento 

(http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_pt.htm). 

  Os pães tradicionais ou regionais são um dos tipos de produtos procurados devido não 

só ao seu valor nutricional, mas também às suas características sensoriais específicas. O 

“Pão de Mafra” é geralmente conhecido pelo consumidor e identificado como possuindo 

características próprias distintivas. No entanto não existe nenhum estudo de base técnico-

científica que estabeleça quais as eventuais características próprias deste tipo de pão, que o 

permitam distinguir de outros produzidos noutras regiões, nomeadamente as limítrofes deste 

concelho. Assim, a identificação de eventuais elementos diferenciadores assume uma 

importância acrescida quer para os produtores quer para os consumidores, para quem é 

importante poder dispor de produtos reconhecidamente tradicionais, com características de 

qualidade, reportadas quer à região onde têm origem quer ao seu modo de produção. É 

nesta perspectiva que se insere o presente estudo em que se pretende identificar as 
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potenciais características específicas do Pão de Mafra, com vista a possibilitar uma eventual 

candidatura a IPG e desta forma a valorização de recursos regionais.  

2.2.2.2. IndicaçãoIndicaçãoIndicaçãoIndicação Geográfica Protegida Geográfica Protegida Geográfica Protegida Geográfica Protegida    

 

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. A procura de qualidade, por parte do consumidorA procura de qualidade, por parte do consumidorA procura de qualidade, por parte do consumidorA procura de qualidade, por parte do consumidor    

    

A crescente procura de produtos de qualidade inscreve-se no conjunto das mudanças 

ocorridas em geral em todos os países desenvolvidos. Quando o quotidiano está garantido, 

com as necessidades básicas satisfeitas, o consumidor, passa a preocupar-se com outros 

factores, nomeadamente a diversificação e garantia de qualidade dos produtos alimentares. 

Em termos genéricos, os consumidores portugueses que têm uma qualidade de vida 

superior, dispõem de um maior poder de compra e consomem não só uma maior 

diversidade, mas também uma maior quantidade de produtos alimentares de qualidade. 

Muito visível é a dinâmica que se refere aos consumos alimentares de produtos específicos 

certificados com insígnias de “qualidade superior”, que asseguram uma garantia das 

condições de produção, e de transformação, mantendo a autenticidade dos “saber – fazer” 

ancestrais. Perante a diversidade dos produtos colocados no mercado e a abundância de 

informações sobre eles fornecidas, o consumidor tem vindo a procurar, a fim de poder 

efectuar melhor a sua escolha, dispor de informações claras e sucintas sobre a origem do 

produto (Regulamento (CE) n.º510/2006). 

 

 Vários são os produtos com características específicas, que são alvo de procura por 

parte dos consumidores, que cada vez mais esclarecidos, exigem práticas de co-

responsabilização, por parte de todos os actores que protagonizam a fileira agro-alimentar. 

A emergência de novos movimentos sociais ou de contracorrentes alternativas à 

“alimentação de massas”, tais como por exemplo o da agricultura biológica, os de defesa da 

“alimentação natural”, do slow-food, ou do “turismo alternativo”, traduzem bem estas 

tendências. A sua interpretação alerta-nos não só, para a necessidade de se recuperarem 

outras lógicas de produção alimentar e de se preservarem as tradições gastronómicas e 

identitárias de cada região, mas também põe em evidência uma outra componente do 

comportamento dos consumidores (Valagão, 2000). 

 

A procura de produtos específicos e tradicionais de qualidade por parte dos 

consumidores, o que conduzirá a um aumento da diversidade também beneficia os 

produtores, deixam de depender de produtos subsidiados, onde a quantidade produzida faz 
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o lucro e passam a apostar na qualidade apoiada por uma política de Comunidade 

apropriada (Guide To Community Regulations, 2004).  

 

  É conveniente favorecer a diversificação da produção agrícola, a fim de obter um 

melhor equilíbrio entre a oferta e a procura no mercado. A promoção de produtos com 

determinadas características pode tornar-se um trunfo importante para o mundo rural, 

nomeadamente nas zonas desfavorecidas ou periféricas, mediante, por um lado, a melhoria 

do rendimento dos agricultores e, por outro, a fixação da população rural nessas zonas 

(Regulamento (CE) N.º 510/2006). 

 

 Existe em toda a Europa uma imensa riqueza e variedade de produtos alimentares. 

Mas quando um produto adquire uma reputação que ultrapassa fronteiras, é possível que 

tenha de se defrontar no mercado com produtos copiados que usurpam o seu nome. Esta 

concorrência desleal não só desencoraja os produtores como também induz o consumidor 

em erro. Por essa razão, a Comunidade Europeia criou, em 1992, sistemas de protecção e 

de valorização dos produtos agro-alimentares (DOP, IGP e ETG). 

 Denominação de Origem Protegida (DOP), designação atribuível a um produto 

cuja produção, transformação e elaboração ocorrem numa área geográfica delimitada com 

um saber fazer reconhecido e verificado. 

 Indicação Geográfica Protegida (IGP) , cuja relação com o meio geográfico 

subsiste pelo menos numa das fases da produção, transformação ou elaboração. Além 

disso, o produto pode beneficiar de uma boa reputação tradicional. 

 Especialidade Tradicional Garantida (ETG)  não faz referência a uma origem mas 

tem por objecto distinguir uma composição tradicional do produto ou um modo de produção 

tradicional. 

(http://ec europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_pt.htm). 

        

    

2.2. Requisitos2.2. Requisitos2.2. Requisitos2.2. Requisitos para a designação de I para a designação de I para a designação de I para a designação de Indicandicandicandicação Geográfica ção Geográfica ção Geográfica ção Geográfica 

ProtegidaProtegidaProtegidaProtegida    

    

  Para que um produto beneficie de uma Indicação Geográfica Protegida, uma parte do 

seu ciclo produtivo tem que ter origem no local que lhe dá o nome e uma reputação 

associada a essa mesma região, de tal forma que seja possível ligar algumas das 
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características do produto aos solos, ou ao clima, ou às raças animais, ou às variedades 

vegetais, ou ao saber fazer das pessoas dessa área (Rodrigues, 2003).  

 Para proteger a Denominação de Origem ou a Indicação Geográfica Protegida a nível 

europeu, terão que ser cumpridas adicionalmente outras condições, tais como, existir um 

agrupamento de pessoas interessadas que solicitem o seu registo, apresentar o seu 

Caderno de Especificações e aceitar o encargo da gestão do uso da Denominação de 

Origem ou da Indicação Geográfica, demonstrar que a denominação em causa não é 

genérica e verificar se não há marcas registadas com reputação e notoriedade tais que o 

registo da Denominação possa induzir o consumidor em erro quanto à origem do produto 

(Rodrigues, 2003). 

 Do caderno de especificações devem constar, pelo menos: 

a) O nome do produto agrícola ou do género alimentício, incluindo a denominação de 

origem ou a indicação geográfica; 

b) A descrição do produto agrícola ou do género alimentício, incluindo as matérias-

primas, se for caso disso, e as principais características físicas, químicas, 

microbiológicas ou organolépticas do produto ou do género alimentício; 

c) A delimitação da área geográfica; 

d) Os elementos que provam que o produto agrícola ou o género alimentício são 

originários da área geográfica delimitada; 

e) A descrição do método de obtenção do produto agrícola ou do género alimentício 

e, se necessário, os métodos locais, leais e constantes, bem como os elementos 

referentes ao seu acondicionamento; 

f) Os elementos que justificam: 

 i) a relação entre a qualidade ou as características do produto agrícola ou do 

género alimentício e o meio geográfico; 

 ii) a relação entre uma qualidade determinada, a reputação ou outra 

característica do produto agrícola ou do género alimentício e a origem geográfica; 

g) O nome e o endereço das autoridades ou organismos que verificam a observância 

das disposições do caderno de especificações, e as suas missões específicas; 

h) As eventuais regras específicas de rotulagem do produto agrícola ou do género 

alimentício em questão; 
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i) As eventuais exigências fixadas por disposições comunitárias ou nacionais. 

(Regulamento (CE) n.º 510/2006)  

Os produtos que beneficiam de uma Denominação de Origem Protegida ou de uma 

Indicação Geográfica Protegida devem apresentar-se comercialmente pré-embalados de 

origem e a rotulagem deve cumprir todas as disposições legais de acordo com o tipo de 

produto. 

 

Para dar a conhecer largamente estes produtos e ao mesmo tempo protege-los de 

uma concorrência desleal, a União Europeia também criou um sistema de rótulos de 

qualidade. Desta forma os consumidores identificam facilmente que os produtos que estão a 

adquirir são produtos qualificados cujo circuito de produção desde a exploração aos locais 

de venda é rigorosamente controlado (Rodrigues, 2003).  

 

 

 

    

3.3.3.3. História do Pão de Mafra História do Pão de Mafra História do Pão de Mafra História do Pão de Mafra    

  

 Desde tempos remotos que a identificação do tipo de pão consumido por um dado 

grupo populacional constituía uma marca de distinção socioeconómica. Os principais cereais 

empregues no fabrico do pão eram o milho e o trigo, podendo ainda utilizar-se o centeio. Os 

mais pobres consumiam um pão mais grosseiro e escuro, como era o caso do pão 

denominado de rolão, um tipo de pão obtido com a farinha que ficava depois de se peneirar 

o farelo, que por sua vez era o que os mais abastados davam aos cães. Enquanto isso, as 

famílias de melhor estatuto social e económico consumiam um pão mais fino, de mistura, 

com maior proporção de trigo.  

 O fabrico do pão era moroso e obedecia a um ritual executado cuidadosamente em 

que cada uma das suas etapas era provida de um significado simbólico, onde o sagrado 

assinalava a sua presença. Começava-se por deitar a farinha dentro de um alguidar de 

Figura1-  Símbolo criado pela União Europeia para definir Indicação Geográfica Protegida 

(fonte: http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/protec/logo_en.htm) 
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barro grande e no meio era aberto um orifício, onde se despejava a água, começando-se a 

amassar com ambas as mãos. Sobre a massa pronta para fermentar, com a mão direita, era 

desenhada uma cruz, gesto acompanhando por uma benzedura evocativa da interferência 

divina do santo, para que assegurasse uma boa fermentação. A massa ficava em repouso 

algumas horas, tapada com cobertores ou mantas, sobretudo no Inverno, caso contrário 

corria o risco da massa não crescer. Seguidamente, era cortada e tendida com a ajuda da 

tigela de tender. O pão era posto na pá e enfornado. Ao fechar o forno, de novo a evocação 

da protecção divina para uma bom crescimento e cozedura do pão, acompanhada pelo sinal 

de cruz desenhado pela pá. 

 A importância sociocultural do pão, os seus processos de produção e os circuitos de 

comercialização têm vindo a mudar de feição, em especial nas últimas décadas, ganhando 

novos contornos e projecção para além das fronteiras concelhias. 

 O fabrico de pão de Mafra, vulgo pão saloio, permaneceu uma actividade 

primordialmente doméstica e artesanal até à segunda metade do século XX.  

 Ao longo do tempo, este alimento tem sido sujeito a crises de abastecimento de trigo e 

aumentos de preços, circunstâncias que, segundo Gandra (1998) muitas vezes geraram 

instabilidade social, como terá sucedido em 1920, ou levaram a faltas e ao seu 

racionamento como ocorreu no período de 1939-46. Segundo o mesmo autor, na década de 

60, em consequência de uma greve de padeiros, o pão da região de Mafra ganha uma 

notável proeminência nos mercados lisboetas, uma circunstância que coincide com a 

homologação de uma nova regulamentação que veio pôr cobro à comercialização de pão 

proveniente de fornos sem alvará sanitário; na sua opinião, tal conjuntura terá fomentado o 

aparecimento das primeiras unidades panificadoras e postos de venda com as 

características actuais.  

  As primeiras concentrações de unidades panificadoras são constituídas nos anos 50, 

acabando com as pequenas unidades de produção caseiras. Mais tarde, entre finais dos 

anos 60 e início dos anos 70, opera-se a liberalização da venda de pão de mistura, uma 

medida que abre as portas à comercialização do pão produzido no concelho de Mafra a 

outras regiões, incluído a capital. Em virtude destas medidas, surgem novas padarias no 

concelho, dá-se o seu apetrechamento mecânico, e o pão, de características idênticas, 

adopta a designação de “pão de Mafra”. Curiosamente, devido às cheias de 1983, em que 

as águas abastecidas a muitas padarias dos arredores da capital ficaram temporariamente 

insalubres, foi, igualmente, um factor de promoção do pão de Mafra e subsequente aumento 

de vendas. Ao chegar a outros concelhos limítrofes, pela sua proveniência concelhia, passa 

a ser denominado “Pão de Mafra”, em vez de “pão saloio” ou da localidade de produção.  
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 Assim, de actividade doméstica e artesanal, o pão de Mafra passa a actividade 

empresarial e mecanizada, constituindo uma das mais importantes indústrias da região, com 

os principais pólos de produção centrados nas zonas do Barril, Carvalhal e Encarnação (se 

bem que a zona da Achada também tivesse tido núcleos panificadores).  

 Com os meios de comunicação e o fluxo turístico, o pão de Mafra é hoje um tipo de 

pão afamado e reconhecido em todo o país, se bem que a sua comercialização e 

distribuição ocorre fundamentalmente na Área Metropolitana da Grande Lisboa, incluindo as 

grandes superfícies comerciais, como hipermercados. A título de exemplo, uma das grandes 

padarias do Concelho, situada na Encarnação, produz diariamente cerca de 10 000 pães, o 

que corresponde a 50 fornadas, distribuídos pelas zonas e locais referidos. 

 Apesar do pão de Mafra ter como antecedentes toda uma tradição de produção 

artesanal na casa agrícola, e de continuar a apoiar-se em certas tarefas manuais, este 

alimento, já industrializado tem-se vindo a distanciar do seu antecessor artesanal.  

 Antigamente, o pão caseiro era levedado com a chamada “massa azeda”, massa essa 

que era guardada de véspera, para ser usada como fermento. O uso deste tipo de fermento 

tornava o levedar do pão tradicional moroso, e o sabor mais ácido do que é actualmente 

produzido. Por seu turno, este pão tinha uma massa mais pesada e conservava 

características de frescor durante mais tempo, resistindo ao aparecimento de bolores. Por 

contraste, o actual pão de Mafra é um pão que utiliza o processo directo, no qual o fermento 

é adicionado durante a amassadura. Este procedimento é muito importante, pois não só 

distingue o actual pão de Mafra do pão caseiro, como também o distingue dos restantes 

pães saloios, de igual fabrico industrial, produzidos nos concelhos vizinhos, em que o 

fermento é deixado preparado na noite anterior. 

 Este tipo de fermentação, torna o pão mais adocicado e saboroso e com uma textura 

própria, macia e de baixo teor de acidez. Por outro lado, estas mesmas características 

tornam este pão susceptível de se deteriorar mais rapidamente em ambientes quentes e 

húmidos face aos pães de massa azeda, visto que a baixa acidez presente neste pão, 

favorece o crescimento de bolores.     

 Não obstante, não será demais advertir que um pão tipo “Mafra” poderia ser produzido 

em qualquer ponto do país, desde que para isso obedecesse aos mesmos processos aqui 

empregues. No entanto, a reunião de todos os elementos necessários à sua produção não é 

fácil de concretizar, sendo por isso fruto de um conhecimento e tecnologia locais. 
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Finalmente, é de salientar a preocupação que as padarias mafrenses têm tido em 

atender aos gostos dos consumidores e acompanhar as tendências de mercado, sem pôr 

em causa a qualidade do pão. Um caso evidente desta preocupação diz respeito à forma do 

pão. Segundo a tradição, o pão artesanal apresentava-se com forma arredondada e tinha 

mais miolo, hoje como os clientes preferem um pão com menos miolo e mais côdea, o pão 

de Mafra apresenta uma forma mais estreita e alongada. 

Também se produzem as chamadas bolas, pequenos pães esféricos, fabricados com 

a mesma massa do Pão de Mafra. Estes pequenos pães, numa das grandes padarias já não 

são enfornados à pá, mas em tabuleiros, e num dos casos são cozidos em forno industrial, 

de aquecimento indirecto por tubos de água. Assim, apesar de fabricados com a mesma 

massa, a sua produção distancia-se dos moldes tradicionais ainda em prática, pelo que não 

poderão ser abrangidos pela denominação de Pão de Mafra.    

 

4.4.4.4.    O processoO processoO processoO processo de  de  de  de panificaçãopanificaçãopanificaçãopanificação    

    

Os cereais e seus derivados constituem a  base da pirâmide alimentar . Ricos em 

glúcidos, os quais fornecem energia ao organismo para um longo período, contribuem 

também de forma importante para a ingestão proteica da população mundial, além de ser 

uma fonte de vitaminas e minerais.   

A definição de pão é dada pela Portaria 425/98 de 25 de Julho : 

" ...  produto obtido pela amassadura, fermentação e cozedura, em condições adequadas, 

das farinhas de trigo, centeio, triticale ou milho, estremes ou em mistura, de acordo com os 

tipos legalmente estabelecidos, água potável e fermento ou levedura, sendo ainda possível 

a utilização de sal ou de outros ingredientes, incluindo aditivos e, bem como auxiliares 

tecnológicos, nas condições legalmente fixadas." 

Dos diversos tipos de pães existentes podem-se destacar: 

Pão de trigo : pão fabricado com farinha de trigo dos tipos 45, 55, 65, 80 ou 110, água 

potável, sal e fermento ou levedura, podendo também ser utilizados farinha de glúten, 

extracto de malte, açúcares e aditivos;  

 

Pão integral de trigo: pão de trigo fabricado com farinha de trigo do tipo 150; 

 

Pão de centeio : pão fabricado com farinha de centeio dos tipos 70, 85 ou 130, ou em 

mistura com farinha de trigo dos tipos 65, 80, 110 ou 150, desde que a farinha de centeio 
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seja utilizada numa incorporação superior a 50%, água potável, sal, fermento ou levedura, 

podendo também ser utilizados extracto de malte, farinha de malte, açúcares e os aditivos; 

 

Pão integral de centeio:  pão de centeio fabricado com farinha de centeio do tipo 170; 

 

Pão de triticale:  pão fabricado com farinha de triticale, de acordo com o estabelecido para 

o pão de centeio; 

 

Pão de mistura : pão fabricado com mistura de farinhas de trigo dos tipos 65, 80, 110 ou 

150, de centeio dos tipos 70, 85, 130 ou 170 e de milho dos tipos 70, 100 ou 175, ou apenas 

com farinhas de dois destes cereais, com uma incorporação mínima de 10%de farinha de 

cada cereal, água potável, sal, fermento ou levedura, podendo também ser utilizados farinha 

de glúten, extracto de malte, farinha de malte, açúcares e aditivos;  

 

Pão de milho ou broa de milho: pão de mistura em cujo fabrico seja utilizado 

predominantemente qualquer dos tipos de farinha de milho; 

 

Pão especial : pão fabricado com qualquer dos tipos de farinha definidos em Portaria, 

estremes ou em mistura, água potável, sal, fermento ou levedura, podendo também ser 

utilizados farinha de glúten, extracto de malte, farinha de malte, açúcares e aditivos. 

4.1.4.1.4.1.4.1. Características e funções dos ingredientesCaracterísticas e funções dos ingredientesCaracterísticas e funções dos ingredientesCaracterísticas e funções dos ingredientes    

4.1.1. Farinha  

4.1.1.1. Farinha de Trigo 

 O trigo é o principal cereal empregue na obtenção de farinhas panificáveis, 

principalmente devido à qualidade e quantidade de proteínas presentes, capazes de formar 

uma rede coesa e elástica designada de glúten (Mailhot e Patton, 1988). 

  

A farinha de trigo é o principal ingrediente na formulação da massa de pão, sendo que 

as quantidades dos restantes ingredientes, são calculados tendo como base a farinha 

(100%).  
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4.1.1.2. Farinha de Centeio 

O centeio é o segundo cereal de maior importância para a indústria da panificação. A 

farinha de centeio contém menor teor de proteínas formadoras do glúten quando comparada 

com farinha de trigo. Tal facto, faz com que o pão feito à base de farinha de centeio fique 

mais compacto e denso, uma vez que o baixo teor de glúten não permite reter o gás 

formado aquando da fermentação (Hoseney, 1978). 

 O pão obtido a partir de farinha de centeio apresenta normalmente uma coloração 

mais escura que o obtido a partir da farinha de trigo. A razão para esta diferença está na 

maior quantidade de aminoácidos livres e açúcares, presentes na farinha de centeio, 

favorecendo a formação de compostos corados provenientes das reacções de Maillard que 

ocorrem aquando da cozedura (Stear, 1990). 

Trata-se de um cereal de alto valor dietético, uma vez que é rico em fibras. Diferencia-

se dos demais, por conter maior concentração de pentosanas (hemiceluloses), o que 

permite conferir elevada viscosidade à massa e uma maior capacidade de absorção de 

água. No caso do centeio a formação de complexos entre pentosanas e a água parece estar 

na base da estrutura do miolo nos pães de centeio, sendo assim um mecanismo diferente 

do envolvido na formação da estrutura de pão de trigo (Weipert, 1972). 

Segundo Stear (1990), a adição de pequenas quantidades de farinha de centeio em 

produtos produzidos com farinha de trigo, promove a absorção de água, (pela via já referida) 

para além de prolongar o tempo de prateleira do produto, uma vez que reduzem a 

quantidade de amilose e amilopectina disponível para sofrer retrogradação. 

 

O consumo de alimentos à base de centeio é bastante benéfico para a saúde e pode 

ajudar a perder peso. O elevado teor de pentosanas, permite uma digestão mais lenta, 

atrasando a absorção de nutrientes e desta forma reduzindo o apetite e provocando uma 

sensação de saciedade (Kent, 1975) 

 

 

4.1.1.3. Constituição química da farinha 

4.1.1.3.1. Proteínas 

A farinha de trigo distingue-se marcadamente das farinhas de outros cereais devido à 

sua composição proteica (Stear, 1990). O trigo é o cereal que apresenta maior aptidão para 

panificação, uma vez que é o único que contém as proteínas em quantidades e qualidades 

necessárias e suficientes para formar o glúten em boa quantidade e com as características 

necessárias para o fabrico de massa panar. As prolaminas (gliadina) e as gluteninas são os 
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dois tipos de proteínas responsáveis pela formação do glúten. Os restantes cereais, como é 

o caso da cevada e aveia apesar de também terem estas proteínas, não conseguem originar 

glúten com capacidade suficiente para reter gás nem a elasticidade características da 

farinha de trigo. Tal acontece, devido ao maior carácter elástico da glutenina presente no 

trigo (Pomeranz, 1988) e (Shewry et al, 2002).  

O glúten faz com que a massa tenha determinadas características viscoelásticas 

(extensibilidade e elasticidade), que resultam na formação de uma rede tridimensional pelas 

suas proteínas. Esta rede promove a retenção de bolhas de ar na massa, bem como a 

estrutura alvéolada do pão. As gliadinas são as principais proteínas responsáveis pela 

coesão da massa. São pegajosas quando hidratadas e possuem baixa resistência à 

extensão. As gluteninas, apresentando massas moleculares muito mais elevadas que as 

gliadinas, são responsáveis pela elasticidade, força e firmeza da massa. São um grupo mais 

heterogéneo, possuem longas cadeias emaranhadas alinhando-se gradualmente e 

associando-se conforme a direcção da amassadura (Kasarda, et al, 1971).  

As proteínas gliadinas e gluteninas formam  um complexo proteico através de pontes 

de hidrogénio, ligações hidrofóbicas e pontes de enxofre (-S-S-). As ligações -S-S- são as 

principais responsáveis pela formação desta rede tridimensional. A ligação entre as cadeias 

é feita através dos grupos tiol (SH) que estão na periferia de cada cadeia e são sujeitos a 

reacções de oxidação. Por consequência da interacção destas, desde que as cadeias 

estejam suficientemente próximas, resultam ligações dissulfeto entre cadeias de proteínas 

contíguas (Bloksma e Bushuk, 1988).  

  Há também outros factores que afectam tanto a formação como as propriedades que 

o glúten confere, são eles, o teor de água, que pode ser insuficiente para hidratar as 

proteínas; elevado tempo/velocidade de amassadura; reacções de oxidação em excesso; 

bem como um baixo teor de lípidos, que reduz drasticamente a extensibilidade do glúten e 

enzimas proteolíticas, que destroem a cadeia peptídica, reduzindo a resistência do glúten.  
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4.1.1.3.2. Glúcidos 

O conteúdo em glúcidos de uma farinha tem um papel importante na estrutura do pão. 

Dentro destes destacam-se principalmente os polissacáridos: amido e pentosanas.  

O amido é um homopolissacarídeo composto por resíduos de α-D-glucose, apresenta-

se sob a forma de discretos grânulos com forma e tamanho dependente da sua fonte 

botânica. É composto basicamente por dois tipos de macromoléculas, a amilose e a 

amilopectina. A organização física destas moléculas dentro da estrutura granular influencia 

toda a funcionalidade desta macromolécula (Biliaderis, 1991).  

A amilose é uma molécula essencialmente linear formada por unidades de D-glucose 

com ligações em α-(1,4), possuindo uma estrutura helicoidal, podendo apresentar algumas 

ramificações. A amilopectina é uma molécula altamente ramificada formada por unidades de 

glucose α- (1,4) e com 5-6% de ligações α- (1,6) nos pontos de ramificação. A molécula de 

amilopectina é constituída por uma cadeia principal C, onde se encontra o grupo redutor da 

molécula (orientado na direcção do centro do grânulo ou hílo) e numerosas cadeias 

ramificadas denominadas cadeias A e B (figura 2a). French et al (1973) propuseram um 

modelo para a estrutura da amilopectina em forma de cacho (cluster). Segundo Ball et al 

(1996) e Smith et al (1997) cada cluster contém uma região com pontos de ramificação 

(área amorfa) e uma região com segmentos curtos da cadeia de amilopectina que formam 

duplas hélices (área cristalina). As camadas cristalinas e amorfas da amilopectina são 

organizadas dentro de estruturas maiores, relativamente esféricos chamados blockets 

(figura 2b).  
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Figura 2-  a) Representação esquemática da organização molecular da amilopectina (modelo 

de cluster) b) Esquema da estrutura de blocklet normal de um grânulo de amido c) Esquema da 

estrutura de um grânulo de amido 

(Fonte: Tang, Mitsunaga e Kawamura, 2005) 

 

Dentro de cada blocklet, para além da amilopectina, outros compostos podem estar 

ligadas a esta estrutura, como é o caso de cadeias longas de glucose, da amilose e de 

moléculas de fosfato que situam-se sobretudo na periferia do blocklet (figura 2b). A amilose 

consegue formar duplas hélices com segmentos curtos de amilopectina, contribuindo para 

uma melhor estruturação, força e flexibilidade do grânulo de amido. A quantidade de 

amilopectina formadora de duplas hélices determina se o blocklet que daí resulta é amorfo 

ou normal (Tang, Mitsunaga e Kawamura, 2005).  

No grânulo de amido a amilopectina está localizada em regiões cristalinas e semi-

cristalinas, (figura 3c) esta última é maioritariamente constituída por blocklets amorfos, onde 

a cristalinidade da amilopectina é menor, devido também ao seu envolvimento com a 

amilose (Gallant et al, 1997). 

Poro 

Região cristalina

Grânulo 100µ

Fusão de blocklets

Hílo Estrutura heterogénea 

Estrutura homogénea

Camada frágil

Região 
semi-cristalina

a b 

c 
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Os blocklets podem formar dois tipos de estruturas, heterogéneos, onde as zonas de 

bloclets amorfos na superfície do grânulo têm tendência a desagregar-se, formando poros e 

tendo como consequência uma menor resistência a ataques enzimáticos (figura 3c), e 

homogéneos, em que as sequências de blocklets normais e amorfos são contínuas, o que 

as torna mais estáveis (Tang, Mitsunaga e Kawamura, 2005).  

As pentosanas  possuem a capacidade de absorver uma quantidade de água, até dez 

vezes a sua massa em água, dividem-se em dois grupos, solúveis e insolúveis. As primeiras 

formam soluções altamente viscosas, com capacidade de formação de gel e podem vir a 

reduzir o tempo de amassadura. Se adicionadas em excesso à farinha de trigo, podem inibir 

completamente a formação de glúten bem como as propriedades viscoelásticas que ele 

confere à massa (Bloksma e Bushuk, 1988). De acordo com trabalhos desenvolvidos por 

D’Appolonia e Kim (1976), as pentosanas solúveis em água também possuem a capacidade 

de fazer diminuir a taxa de retrogradação da amilopectina. 

As pentosanas insolúveis em água, representando 2-3% da farinha, apresentam maior 

grau de ramificação que as solúveis. Também parecem ter capacidade de retardar a 

retrogradação do amido, afectando a taxa de retrogradação da amilose e amilopectina 

(Pomeranz, 1988). 

4.1.1.3.3. Lípidos 

A presença de lípidos na farinha de trigo reveste-se de elevada influência em todo o 

processo de panificação. Permitem modificar a estrutura do glúten aquando da amassadura, 

catalisam a oxidação dos grupos tiol, actuam como lubrificantes, promovem a retenção das 

bolsas de gás formadas, previnem a interacção entre grânulos de amido durante a 

gelatinização, retardam o transporte de água das proteínas para o amido durante a 

gelatinização do amido, possuindo ainda a capacidade de anti-envelhecimento. Também 

ajudam o glúten a ligar-se à superfície dos grânulos de amido, quando a massa é cozida 

(Pomeranz, 1988). 

Os lípidos possuem a capacidade de se ligarem tanto à gliadina quanto à glutenina 

promovendo assim a formação do glúten e a sua capacidade para reter o dióxido de 

carbono proveniente da fermentação. As redes de proteínas que formam o complexo glúten 

são separadas por finas camadas de lípidos com a espessura de apenas duas moléculas. 

Isto dá aos lípidos uma importante função na promoção da plasticidade da massa 

(Pomeranz, 1988). 
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4.1.1.4. Classificação da farinha 

 As características da farinha são a maior condicionante no que se refere à qualidade 

da massa e do pão obtido, daí que serem escolhidas de acordo com a sua aptidão 

tecnológica, avaliada e expressa pelo tipo e força.   

 

Tipo 

Neste critério de avaliação da qualidade as farinhas são classificadas com base no 

teor de cinza, determinado através da incineração da mesma à temperatura de 550ºC.  O 

tipo de farinha dependerá da maior ou menor extracção de farinha que se faça do trigo ou 

centeio nas fases de trituração e classificação. Como a maior parte dos componentes 

minerais se encontram no farelo pode concluir-se que quanto maior a percentagem de cinza, 

maior será a quantidade de farelo presente. Num dos extremos está a farinha integral (T150) 

que utiliza todas as componentes do grão (farelo, endosperma e gérmen), e que apresenta 

uma cor escura. No extremo oposto está a farinha T45 que utiliza predominantemente o 

endosperma, apresentando uma cor branca. Entre estes dois extremos encontram-se os 

outros tipos de farinha (T55 e T65). Uma farinha T45 produz um pão com miolo muito 

branco enquanto uma farinha T110, tem muito farelo e produz um pão  escuro. No caso de 

uma farinha T55, a incineração de 100g de farinha produz aproximadamente  0,55% de 

cinza e no caso de uma farinha T65 obtém-se 0,65%. 

 

Força (W) 

A força da farinha traduz a sua maior ou menor aptidão para sofrer um tratamento 

mecânico e a sua capacidade para reter o dióxido de carbono de forma a assegurar a 

obtenção de um bom produto de panificação. A medida da força da farinha é designada por 

W, que representa a energia, expressa em Joule, necessária para levar à ruptura uma bolha 

de massa num alveógrafo. A pressão máxima do ar injectado desde que se inicia o ensaio 

até à ruptura da bolha representa-se por P, que é uma medida da tenacidade da massa e L, 

a extensibilidade ou abcissa média de ruptura (indicativo do volume que a massa pode 

atingir). Normalmente calcula-se o quociente P/L o qual  dá uma informação importante 

sobre a qualidade da farinha e da massa que produz (Bloksma, 1971). 
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4.1.2. Água 

 A água tem importância primordial na formação da massa. A quantidade de água 

absorvida pela farinha depende do teor em proteínas, bem como do teor de amido 

danificado presente na farinha. Farinhas provenientes de trigo fortes (elevado teor de 

proteína) e duros (de elevado teor proteico e forte matriz produzindo assim elevado teor de 

amido danificado) absorvem maiores quantidades de água que os trigos fracos e macios 

(Kent, 1975). A água também assegura a interacção entre as proteínas que dão origem ao 

glúten. Participa no intumescimento do amido e permite criar um meio ideal que possibilita a 

acção das enzimas (Ponte, 1971). 

 

4.1.3. Sal 

O sal é usado na panificação contribuindo de modo positivo no processamento do pão, 

uma vez que favorece a sua conservação, devido às suas propriedades higroscópicas e 

confere sabor ao alimento, ressaltando o paladar de cada ingrediente (Stear, 1990). Como 

agente oxidante que é, o sal oxida os pigmentos (carotenóides) presentes na farinha, 

tornando o miolo do pão mais branco (Ponte, 1971). 

Pela sua acção no potencial de oxidação redução interfere directamente na força do 

glúten, melhorando as características de viscoelasticidade da massa. O sal ao aumentar a 

força iónica, reagindo com as cargas expostas do glúten, diminui a repulsão electrónica, 

favorecendo a interacção entre cadeias, o que irá fazer com que o glúten precipite. As fibras 

da rede de glúten ficam mais curtas, ou seja, menos extensíveis devido às forças de 

atracção electrostáticas que ocorrem na rede desenvolvida com sal, proporcionando uma 

rede mais rígida e resistente à fermentação (Kasarda, et al, 1971).   

Normalmente, a percentagem de sal utilizada no fabrico de pão varia entre 1,5% a 

2,0% (base 100% farinha). Um excesso de sal pode alterar o sabor do produto final e inibir a 

actividade da levedura, e a falta pode trazer as consequências de uma massa não maleável, 

difícil de trabalhar e menos elástica (Ponte, 1971). 

4.1.4. Levedura 

 A levedura normalmente usada em padarias é levedura fresca prensada, produzida a 

partir da espécie Saccharomyces cerevisiae. No processo de panificação, a sua principal 
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função é a fermentação dos açúcares presentes na farinha, produzindo CO2, que ao mesmo 

tempo é responsável pela diminuição do pH e desenvolvimento da massa. Os produtos 

secundários da fermentação, como álcoois, esteres aldeídos e cetonas contribuem para o 

aroma do pão (Ponte, 1971). A capacidade fermentativa das leveduras está muito 

dependente das condições do meio. Temperaturas superiores a 55ºC, bem como valores de 

pH inferiores a 3, não permitem qualquer actividade das mesmas.    

4.2.4.2.4.2.4.2.    Diagrama de PanificaçãoDiagrama de PanificaçãoDiagrama de PanificaçãoDiagrama de Panificação    

 O diagrama de panificação encontra-se representado na figura 3. Envolve um 

conjunto de operações e transformações físicas, químicas e bioquímicas que levam a 

classificar este processo como complexo. 

Mistura e
Amassadura

Estanca

Corte

Enroladura

Cozedura

Tempo de 
Tabuleiro

Tendedura

 

Figura 3-  Diagrama do processo de fabrico de Pão  
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Mistura e Amassadura : Nesta etapa adicionam-se os ingredientes e procede-se à sua 

homogeneização. O trabalho mecânico da massa, normalmente durante 12 minutos, permite 

a hidratação da farinha, levando ao desenvolvimento do glúten que irá rodear os grânulos de 

amido, o que leva ao aumento da elasticidade e à obtenção de uma massa com 

propriedades viscoelásticas adequadas. Durante a hidratação, a farinha apresenta um 

aspecto grumoso, tornando-se com a continuação da amassadura, elástica e com menor 

tendência a aderir às paredes da amassadeira. No pico máximo de desenvolvimento da 

massa, esta apresenta um aspecto sedoso e quando puxado por entre os dedos é possível 

formar uma membrana muito fina através da qual se conseguem ver bolhas de ar (teste do 

ponto de véu) (Kulp, 1988) e (Ponte, 1971). Se a amassadura for prolongada para além 

deste ponto, a massa perde capacidade de resistir à deformação, tornando-se mole e 

incapaz de reter o gás formado durante a fermentação devido à quebra da estrutura proteica 

(Matuda, 2004). 

 Um outro objectivo da amassadura consiste na distribuição das células de levedura e 

no arejamento da massa. O oxigénio incorporado vai constituir os núcleos de gás que irão 

expandir durante da fermentação (Bloksma e Bushuk, 1964).  

A amassadura leva à formação do glúten, que ocorre em diferentes fases: numa 

primeira fase, as moléculas de proteína são hidratadas e as fibrilas aderem umas às outras 

formando uma rede desorganizada de fios espessos (figura 4a). A acção mecânica torna os 

fios mais finos e provoca a quebra de algumas ligações químicas mais frágeis levando à 

quebra da estrutura quaternária das proteínas (figura 4b), orientando-os na direcção em que 

foram submetidos à força, permitindo a interacção entre eles. As cadeias “desenroladas 

passam a estar disponíveis para estabelecer novas ligações entre si e formar uma espécie 

de rede, do tipo “teia de aranha”. E é essa rede que é chamada glúten , a qual é 

simultaneamente plástica, elástica e muito coesa (figura 4c) (Staufer,1998).  

 

Figura 4: Formação da rede proteica no pão  

(Fonte: Corriher, 1997 
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Estanca : é um período de repouso prolongado da massa com uma duração de 2-4 horas no 

processo convencional, durante a qual ocorre a fermentação alcoólica produzida pela acção 

levedura sobre os açúcares presentes na massa (Ponte, 1971). Primeiro são utilizados os 

açúcares simples (glucose e frutose) e em seguida os provenientes da hidrólise da maltose, 

obtida a partir da acção das amilases presente no amido. Desta fermentação resultam 

compostos como o etanol e dióxido de carbono que levam a modificações físico-químicas, 

as quais interferem nas propriedades elásticas da massa. Ocorre também a formação de 

compostos secundários da fermentação, como é o caso de ácidos orgânicos, álcoois e 

esteres que participam no sabor e aroma do pão (Stear, 1990).  

Corte e Pesagem : Esta operação tem como objectivo a obtenção de pedaços de massa de 

peso e tamanho apropriado. A precisão e a uniformidade são importantes, já que o excesso 

representa perda económica e a falta pode levar à violação da lei. É uma operação física 

podendo ser efectuada manual ou mecanicamente. 

 Enroladura : fase intermediária, que leva à formação de uma superfície contínua, 

semelhante a uma membrana que permite minimizar a difusão dos gases formados na etapa 

anterior, bem como a redistribuição e a acumulação das células de gás nos alvéolos (Ponte, 

1971). Ao produzir uma forma regular (bola homogénea), facilita também o manuseamento 

durante as fases subsequentes.   

Tendedura : etapa crítica do processamento, uma vez que se trata do último manuseamento 

da massa. É nesta etapa que as células de gás formadas nas etapas anteriores são 

subdivididas e uniformemente distribuídas por todo o empelo. Desta forma, para além de 

permitir melhorar a textura e a estrutura do pão, é na tendedura que se dá a forma 

apropriada ao produto. A tendedura pode ser levada a cabo por moldadores, mas também 

pode ser feita manualmente (Ponte, 1971). 

Tempo de Tabuleiro : Os empelos colocados nos tabuleiros de enfornamento são deixados 

a repousar em câmaras com condições adequadas de temperatura e humidade relativa. 

Usualmente leva cerca de 45 a 60 minutos, à temperatura de 30 a 40ºC, dependendo do tipo 

de pão, formulação e qualidade da farinha. Como os pedaços de massa perdem gases na 

fase de tendedura, é essencial permitir um descanso final da massa com a finalidade de 

readquirir um volume adequado, influenciando directamente a textura do produto final 

(Ponte, 1971). 
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Cozedura : quando os empelos atingem o volume desejado, são colocados no forno, a 

temperaturas entre o 180º e os 220ºC, durante um período variável de acordo com a 

dimensão dos empelos, iniciando-se a fase de cozedura (Kent, 1975). À medida que o calor 

vai sendo conduzido através da massa, a temperatura desta vai aumentando, resultando 

numa maior actividade da levedura (logo uma maior produção de gás) e uma expansão das 

bolhas de gás. O ar aprisionado na massa contribui para o aumento do volume por 

expansão devido ao aquecimento. Os gases provenientes da fermentação também deixam a 

massa, o etanol, como é mais solúvel em água do que o CO2  evapora mais facilmente. O 

dióxido de carbono vai-se difundido até à superfície da massa, a partir da qual evapora 

mediante a ruptura das membranas à superfície. Esta fase é conhecida como “oven spring” 

(Bloksma e Bushuk, 1988). 

Aos 55ºC ocorre a morte térmica das células da levedura e a actividade de algumas 

enzimas começa a baixar (Bloksma e Bushuk, 1988). À temperatura de 60ºC, a viscosidade 

aumenta, resultado do aumento de volume dos grânulos de amido e exsudação da amilose 

por parte dos mesmos, iniciando-se portanto a gelatinização do amido. O aumento da 

viscosidade por parte da massa reflecte a transformação de um material 

predominantemente viscoso para outro predominantemente elástico (miolo). Esta 

transformação é acompanhada também pela coagulação das proteínas, fundamentalmente 

devido a um aumento do número de ligações -S-S- entre as cadeias proteicas (Bloksma e 

Bushuk, 1988). Com a desnaturação e coagulação do glúten, a cerca de 72ºC, a espuma 

solidifica, fixando a estrutura do miolo, que perde capacidade para reter o gás. A água que 

estava incluída na rede de glúten é excluída o que vai ser importante para o 

entumescimento dos grânulos de amido, aquando da sua gelatinização (Kulp, 1988). No 

pão, a gelatinização do amido não é completa, uma vez que a quantidade de água 

disponível na massa é limitada (Primo-Martin et al, 2007).  

Na superfície de cada empelo tanto a gelatinização do amido, como a evaporação da 

água da massa, aliadas às elevadas temperaturas provocam a formação de uma crosta 

semi-rígida. A temperatura no centro do miolo, no final da cozedura rondará os 80ºC, 

enquanto à superfície da côdea rondará os 195ºC (Ponte, 1971). Tais temperaturas 

favorecem reacções que levam ao escurecimento da côdea e ao desenvolvimento de aroma 

e sabor característicos, como é o caso das reacções caramelização dos açúcares, reacções 

de Maillard e dextrinização dos açúcares (Bloksma e Bushuk, 1988). São sobretudo os 

produtos finais das reacções de Maillard, como é o caso do hidroximetil furfural e furfural 

que conferem o aroma e sabores característicos, bem como a cor escura do pão (Kent, 

1966).   
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Algumas alterações que ocorrem na massa panar à medida que a sua temperatura vai 

aumentando estão descritas no quadro 1. 

Quadro 1- Alguns fenómenos que ocorrem na massa durante a cozedura da massa panar 

Temperatura (ºC) Fenómenos 

30 
Expansão do gás e aumento da produção 

enzimática de açúcares 

50-60 
Fim da actividade das leveduras e forte 

actividade enzimática 

60-80 
Coagulação das proteínas; gelatinização do 

amido 

100 
Evaporação de água, libertação de vapor de 

água e formação da côdea 

110-120 Formação de dextrinas na côdea 

130-140 Formação de dextrinas – escurecimento 

140-150 Reacções de caramelização (entre açúcares) 

150-200 

Escurecimento (reacções de Maillard entre 

açúcares e aminoácidos) e formação da 

estrutura estaladiça 

 

4.3. Algumas alterações que ocorrem nos grânulos de  amido durante e 
após o processamento do pão 

4.3.1. Gelatinização 

O amido tem pouca capacidade de absorver água, aproximadamente 30% de seu 

peso. Esta característica é função da sua estrutura organizada, principalmente nas regiões 

cristalinas, e pode ser alterada através do calor. Assim, quando aquecemos uma suspensão 

de amido e água inicia-se um processo de quebra das pontes de H, que unem as cadeias de 

amilose e amilopectina, permitindo que os grânulos absorvam água e inchem, aumentando 

a viscosidade da suspensão (figura 5). O entumescimento dos grãos e, portanto, o aumento 

de viscosidade das soluções está relacionado com a quantidade de água presente. Com o 
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enfraquecimento das ligações de hidrogénio, dá-se uma desorganização das zonas centrais 

dos grânulos. As primeiras alterações ocorrem nas regiões amorfas, onde as ligações de 

hidrogénio são em menor quantidade e, portanto, mais susceptíveis, e só depois gelatinizam 

as zonas cristalinas (Cereda, 2001). Sob aquecimento continuado, e com as zonas 

cristalinas a desestabilizarem-se também parte da amilose, cujo peso molecular é menor 

que o da amilopectina, escapa do grânulo de amido passando à solução (figura 6) 

(Biliaderis, 1991). A amilose em contacto com a água forma uma estrutura helicoidal típica. 

 Ao processo de inchamento dos grânulos do amido designa-se de gelatinização do 

amido e a temperatura a que este processo ocorre designa-se temperatura de gelatinização. 

O entumescimento dos grânulos continua até que estes sejam rompidos e a estrutura 

granular deixa de existir. Com o rompimento dos grânulos, a viscosidade decresce 

abruptamente, dando origem a uma pasta (Ciacco & Cruz, 1982). A gelatinização do amido 

provoca alterações irreversíveis nas suas propriedades, tais como o aumento substancial do 

tamanho do grânulo de amido devido à absorção de água, perda de birrefringência, fusão da 

parte cristalina e solubilização dos grânulos de amido. 

Quando a temperatura de fusão de cristais de amido é excedida, o estado do sistema 

é próximo a um sólido. Em panificação o processo de gelatinização ocorre na fase da 

cozedura e a temperatura em que a estrutura viscoelástica da massa se torna numa esponja 

sólida ronda entre os 60 a 90ºC (Matuda, 2004).  

                  

 

 

 

Figura 5-  Gelatinização do amido: quando sujeitos ao calor, os grânulos absorvem água e vão 
aumentando de volume 

(Fonte: http://food.oregonstate.edu/learn/starch.html) 
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4.3.2. Complexo amilose-lipidos 

 

A formação do complexo amilose-lípidos no amido ocorre na presença de ácidos 

gordos ou fosfolípidos, durante a sua biossíntese, ou, durante a gelatinização, devido ao 

calor em presença de lípidos (Biliaderis et al,1985).  

 

A molécula de amilose é conhecida como sendo uma cadeia linear mas, na verdade, 

a sua estrutura é frequentemente helicoidal. No interior da hélice existem átomos de 

hidrogénio que permitem que a molécula se associe com ácidos gordos livres, formando os 

complexos (Santos, 1999). 

Os complexos formados entre a molécula de amilose e os agentes complexantes 

previnem a lexiviação da amilose durante a gelatinização, inibem a dilatação dos grânulos 

aquecidos em água e ainda reduzem a capacidade da molécula se ligar à água. A presença 

de complexos amilose-lípidos pode alterar as propriedades do amido, nomeadamente as 

temperaturas de gelatinização. Também podem provocar alterações do perfil da textura e da 

viscosidade dos géis resultantes, diminuem a susceptibilidade da amilose para ser atacada 

por enzimas e limitam o fenómeno da retrogradação, inibindo a cristalização das moléculas 

(Thomas e Atwell, 1999). 

 

A utilização de lípidos polares, ácidos gordos ou ésteres monoglicéridos na massa 

podem diminuir a cristalização da amilose aquando do armazenamento do pão, actuando 

portanto como agentes de anti-envelhecimento. (Krog, 1981). A amilose em solução, 

apresentando uma estrutura helicoidal aquando da gelatinização, favorece a entrada da 

cadeia lipofílica do emulsificante, formando um complexo amilose-emulsificante (ou lípidos). 

Como a amilose complexada não irá recristalizar, não contribui para o endurecimento do 

miolo (Palma et al, 2004) 

Grânulo de amido                                          

Figura 6 - Evolução da estrutura do grânulo de amido durante a gelatinização 
(Fonte:http://www.oxiteno.com.br/aplicacoes/mercados/doc/documento.asp?artigotecnico=1&segmento=0100&idiom

a=PO&r=.pdf) 

+ Água 

(60°C a 90°C) 

Grânulo de amido gelatinizado 
após o seu colapso  
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Segundo Ribotta et al, (2004), através da difracção por raios X, é possível verificar, 

no pão acabado de fazer, chamado “fresco” a existência de um espectro especifico com 

estrutura, do tipo V, indicativo da formação de complexos entre a amilose e ácidos gordos. 

Tais estudos levam a crer que a formação destes complexos ocorre aquando do 

processamento do pão e mantêm-se intactos, mesmo após vários dias de armazenagem.  

A presença de complexos amilose-lipídos é identificada através de análise 

calorimétrica diferencial por uma transição endotérmica entre os 95 e 130ºC, temperaturas 

superiores às de gelatinização (Matuda, 2004). 

 

4.3.3. Envelhecimento/Retrogradação do amido 

 

O termo envelhecimento vem do inglês “staling” e refere-se ao decréscimo da 

aceitação do produto por parte dos consumidores devido às mudanças químicas e físicas 

que ocorrem na côdea e no miolo durante o armazenamento do pão, com excepção da 

deterioração microbiana (Pateras, 1998). O envelhecimento do pão pode ser dividido em 

dois tipos, envelhecimento do miolo e envelhecimento da côdea. O primeiro inicia-se após a 

cozedura e está associado principalmente à firmeza do miolo que durante o armazenamento 

se torna duro, seco e esfarelado. O envelhecimento da côdea é consequência da 

transferência de humidade do miolo para a côdea, deixando-a emborrachada e menos 

estaladiça (Gray e Bemiller, 2003).  

 

Com o armazenamento, o teor de água no pão vai decrescendo devido à transferência 

de água do miolo para a côdea (Ribotta et al, 2007). Segundo Czuchajowska e Pomeranz 

(1989), a diminuição da humidade e actividade de água é mais acentuada perto da côdea do 

que no centro do miolo, como se pode ver na figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7-  Evolução do teor de água com o tempo de armazenagem no pão 

(Fonte: http://www.landfood.ubc.ca/courses/fnh/301/water/waterq5.htm) 
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 A água como plastificante que é, permite conferir uma certa flexibilidade aos 

componentes do pão. Quando esta é removida, estes perdem flexibilidade tornando a 

estrutura mais firme. Várias são as teorias, mas acredita-se com base nos últimos estudos 

que a transferência de água ocorre entre a rede de glúten e os grânulos de amido 

gelatinizados, que com o passar do tempo formam uma estrutura cristalina imobilizando as 

moléculas de água (Gray e Bemiller, 2003). 

 

A retrogradação, segundo Atwell et al. (1998), é um processo que ocorre quando as 

moléculas de amido gelatinizado começam a se reassociar numa estrutura ordenada (figura 

8). Nesta fase inicial, duas ou mais cadeias de amido podem formar um ponto de junção 

simples que depois, pode desenvolver-se amplamente em mais regiões ordenadas. Por 

último, sob condições favoráveis, cria-se uma ordenação cristalina, diferente da existente 

antes da gelatinização, forçando a água a sair do sistema. A esta expulsão de água da 

estrutura dá-se o nome de sinérese ( Ciacco e Cruz, 1982).  

A retrogradação envolve dois processos separados, a gelificação da amilose 

solubilizada durante a gelatinização e a recristalização da amilopectina no grânulo 

gelatinizado (Biliaderis, 1990)   

A amilose, durante a gelatinização, é lexiviada do grânulo de amido, passando para o 

espaço intergranular. Logo após o pão sair do forno e começar a arrefecer, as cadeias de 

amilose começam-se a ligar em duplas hélices curtas, levando à sua gelificação dentro do 

espaço intergranular. Este mecanismo parece ser o responsável pela firmeza inicial do miolo 

(Ribotta et al, 2004).  

No pão fresco, as cadeias ramificadas de amilopectina encontram-se planas e 

espalhadas na água disponível, com o tempo agregam-se gradualmente por ligações 

intermoleculares, aumentando a rigidez da estrutura interna do grânulo de amido 

intumescido causando endurecimento do miolo (Matuda, 2004). 

A amilopectina parte do estado completamente amorfo, no produto fresco, para o 

estado parcialmente cristalino com o armazenamento (Kohyama et al, 2004). Esta 

recristalização é muito mais lenta quando comparada com a da amilose, daí se considerar 

que o aumento da firmeza com o tempo de armazenamento do pão seja devido à 

retrogradação da amilopectina (León et al, 1997).  
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Estudos levados a cabo por Martin e Hoseney (1991) defendem que as interacções 

entre o amido e glúten podem estar envolvidos também no aumento da firmeza do pão com 

o armazenamento. Os mesmos autores defendem que a firmeza no pão é resultante do 

estabelecimento de pontes de hidrogénio entre grânulos de amido gelatinizado e a rede 

glutídica. 

 

5. Calorimetria Diferencial de Varrimento Calorimetria Diferencial de Varrimento Calorimetria Diferencial de Varrimento Calorimetria Diferencial de Varrimento –––– DSC 
 

5.1.5.1.5.1.5.1. Análise TérmicaAnálise TérmicaAnálise TérmicaAnálise Térmica    

    

A Confederação Internacional de Análise Térmica e Calorimetria (ICTAC) define 

análise térmica (Thermal Analysis, TA) como um grupo de técnicas analíticas nas quais uma 

propriedade da amostra é monitorizada em função da temperatura ou do tempo, enquanto a 

amostra é sujeita a uma variação programada de temperatura em atmosfera específica. 

Essa variação pode envolver aquecimento ou arrefecimento, a velocidade fixa ou variável, 

manutenção da amostra a temperatura constante, ou qualquer sequência destas três 

possibilidades. Resumindo, a análise térmica engloba um grupo de técnicas que permitem 

estudar as propriedades físicas de uma substância e/ou a sua reactividade em função da 

temperatura. 

A Calorimetria Diferencial de Varrimento (Differencial Scanning Calorimetry – DSC) é 

uma técnica de análise térmica que regista o fluxo de energia calorífica associado a 

transições nos materiais em função da temperatura. Mede a energia calorífica absorvida ou 

libertada durante o aquecimento ou arrefecimento de uma substância, em relação a uma 

Figura 8-  Evolução da estrutura do grânulo de amido durante a retrogradação 

(Fonte:http://www.oxiteno.com.br/aplicacoes/mercados/doc/documento.asp?artigotecnico=1&segmento=0100&idiom
a=PO&r=.pdf) 

Grânulo de amido gelatinizado Grânulo de amido retrogradado 
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amostra de referência. Trata-se de um método de variação entálpica, no qual a diferença no 

fornecimento de energia calorífica entre uma substância e um material de referência é 

medida em função da temperatura, enquanto a substância em estudo e a referência são 

submetidas a um mesmo programa de aquecimento, ou arrefecimento, rigorosamente 

controlado (Casimiro et al, 2005). 

As medidas fornecidas por estes equipamentos, são dados qualitativos e quantitativos 

em processos endotérmicos (absorção de energia calorífica) e exotérmicos (libertação de 

energia calorífica), permitindo obter informações referentes a alterações de propriedades 

físicas e/ou químicas como, por exemplo (Willard, et al, 1979) e (DuPont Instruments, 1990): 

• Temperaturas características (temperatura de fusão, cristalização, transição vítrea). 

• Grau de cristalinidade de um polímero. 

• Diagramas de fase. 

• Entalpias de transição de fase e de reacção. 

• Estabilidade térmica e oxidativa. 

• Grau de pureza. 

• Cinética de reacções. 

 

A Figura 9 representa uma curva típica de DSC de uma amostra polimérica. Em 

ordenadas representa-se o fluxo de energia calorífica (variação da entalpia por unidade de 

tempo) a pressão constante e em abcissas a temperatura. A interpretação dos dados 

contidos nesta curva leva à identificação de diferentes regiões da mesma. Assim, o pico 

BCD representa um pico exotérmico, situação em que a temperatura da amostra aumenta 

relativamente à temperatura do material de referência. Está associado a uma libertação de 

energia calorífica e produz este género de pico. 

O segmento EFG, ilustra uma transição endotérmica, correspondendo a uma absorção 

de energia calorífica. Neste caso em particular representa a temperatura de fusão do 

material polimérico. 
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O segmento A, que é acompanhado por um deslocamento relativamente à linha de 

base, correspondendo a uma transição vítrea de um polímero. Surge sempre acompanhada 

de uma variação da capacidade calorífica da amostra. 

A variação total de entalpia atribuída a determinado pico, é calculada com base na sua 

área (formada por exemplo, pelos segmentos BC, CD e DB, no caso do pico exotérmico da 

Figura 9). 

 Para o caso do pão, vários picos entálpicos de natureza endotérmica podem aparecer 

através de análise calorimétrica diferencial, tudo depende da altura do processamento ou 

armazenamento em que é realizada a análise. A figura 10 mostra um esquema dos eventos 

que podem ser identificados em misturas de amido e água através do DSC no intervalo de 

30ºC a 140ºC.  

 

 

 

Figura 10- Esquema de eventos que podem ser identificados através do DSC em misturas de amido 

e água 

(Fonte: Le Bail et al, 2001) 

Figura 9- Curva genérica de DSC para um composto polimérico.  

(Adaptado de Casimiro et al, 2005). 
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Após o processamento do pão, começam a ocorrer transformações que levam à 

retrogradação do amido, uma das principais alterações detectadas por DSC corresponde à 

retrogradação da amilopectina. A sua endoterma de fusão varia entre 50 a 60ºC e é ausente 

nos produtos frescos. Esta transição aumenta progressivamente com o tempo de prateleira 

(Biliaderis, 1989). A temperatura a que ocorre esta transição depende do teor de 

amilopectina com longas ramificações. Quanto mais longas as ramificações das cadeias de 

amilopectina, maior quantidade de cristais em dupla hélice se formam e consequentemente 

maiores são as temperaturas necessárias para dissociar estas hélices (Cereda, 2001). A 

retrogradação da amilopectina cresce linearmente até ao terceiro dia de armazenamento 

(Ribotta et al, 2004). 

As temperaturas e entalpias a que ocorre a retrogradação do amido, estão também 

dependentes da actividade da água presente nas amostras que são analisadas, uma vez 

que o teor em água é o principal factor que influencia a firmeza do pão e o seu 

envelhecimento é inversamente proporcional ao teor de água presente (León, 1997) e 

(Rogers et al, 1988). 

Em menor extensão ocorre também a retrogradação da amilose. Em vários trabalhos, 

foi detectado nos termogramas um pico por volta dos 100-120ºC que corresponde à 

retrogradação da amilose. (Shaikh et al, 2007). A gelificação da amilose é um processo 

muito rápido que ocorre no pão logo após o seu processo de cozedura e dura menos que 

um dia, logo esta transformação endotérmica, só consegue ser detectada por DSC nas 

primeiras horas após o processamento (León et al, 2006).  

Nos trabalhos desenvolvidos por Rasmussen e Hansen (2001) é defendido que a 

temperatura de fusão da amilose retrogradada ronda os 130-150ºC. Devido às quantidades 

de amilose retrogradada serem pequenas, a endoterma em causa pode não ser detectada. 

Análises realizadas durante o envelhecimento do pão, também permitiram detectar a 

presença de complexos amilose-lípidos que é identificada através de análise calorimétrica 

diferencial por uma transição endotérmica entre os 95 e 130ºC, temperaturas superiores às 

de gelatinização (Matuda, 2004). No entanto a formação destes complexos ocorre aquando 

do processamento. 

Segundo Léon et al (2006) a entalpia do complexo amilose-lípidos não se altera 

durante a armazenagem. Estas conclusões derivam da presença de cristais do tipo V, 

detectada através da análise por difracção dos raios X. O mesmo autor também concluiu 

que a temperatura a que se verifica o pico referente aos complexos também não se altera 

durante a armazenagem. 
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A calibração  do aparelho para a entalpia pode ser feita por efeito Joule através de 

uma sonda de propriedades térmicas conhecidas, ou, tanto para a entalpia como para a 

temperatura, com materiais de referência (metais, cerâmicas ou líquidos) com propriedades 

bem definidas na região de temperaturas que se pretende trabalhar e utilizando diferentes 

velocidades de aquecimento/arrefecimento. As temperaturas de fusão de padrões como o 

índio, estanho, chumbo, etc., são utilizadas para calibrar a temperatura indicada pelo 

equipamento, enquanto a entalpia de fusão destes metais é utilizada na calibração do sinal 

calorimétrico. 

As cápsulas são feitas de material com grande condutividade térmica e o alumínio é o 

mais utilizado. Existem vários formatos, que são usados conforme o tipo de aplicação. A 

referência consiste normalmente numa cápsula vazia idêntica à usada para a amostra. 

Durante a experiência a câmara ou forno é preenchida com um gás a uma taxa constante 

para garantir que as condições atmosféricas são o mais uniforme possível durante toda a 

experiência (figura 11).    

 

Figura 11- Representação esquemática da secção transversal de um equipamento de DSC 

(Fonte: Casimiro et al, 2005). 
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6.6.6.6. TexturTexturTexturTexturaaaa    

A caracterização reológica dos alimentos é importante para a determinação da sua 

consistência e textura, pois consegue-se obter medições rigorosas mediante métodos 

instrumentais que facilitam a tradução das avaliações dos consumidores sobre as 

propriedades texturais dos alimentos. 

A textura dos alimentos é fundamentalmente uma propriedade sensorial que pode ser 

quantificada se a reduzirmos à sua componente mecânica, isto é, se utilizarmos métodos 

simples para medir a resistência que o alimento opõe à deformação provocada por acção de 

uma força (Garcia, 2003). É também, segundo Bourne (1982) um dos quatro principais 

factores de qualidade dos produtos alimentares dos quais os outros três são a aparência, o 

sabor e qualidade nutricional. 

 Assim como o sabor, a textura é um importante indicador de qualidade de um 

alimento. Segundo Szchesniak (2002), textura é a manifestação sensorial e funcional das 

propriedades estruturais, mecânicas e superficiais de alimentos detectados através dos 

sentidos de visão, audição, tacto e sinestesia (relativo ao movimento). 

A avaliação da textura pode ser feita por métodos instrumentais ou por métodos 

sensoriais. Neste trabalho os testes reológicos são efectuados com um texturómetro. São 

testes muito dependentes das condições experimentais, dependem da geometria da 

amostra (tamanho e forma), do tipo de sonda e de todas as outras condições de ensaio 

(velocidade, deformação, etc.) para além de serem altamente dependentes da temperatura 

e, por vezes, da velocidade de desidratação da amostra (Gaspar & Sousa, 1998). 

O teste mais utilizado e divulgado para reproduzir instrumentalmente a acção das duas 

primeiras dentadas de um alimento é designado por Teste de Análise de Perfil de Textura 

(TPA). Trata-se de um teste imitativo de avaliação de textura. É assim conhecido como o 

teste das “duas dentadas” (“two bite test”) (Szchesniak, 1973). Consideram-se serem as 

duas primeiras dentadas as mais representativas da textura do alimento, pois nas dentadas 

subsequentes o alimento fica demasiado embebido em saliva para que possa ser 

devidamente avaliado texturalmente e distinguido de outros alimentos de textura semelhante 

(Szchesniak, 1973). 

 O TPA consiste na penetração/compressão da amostra em dois movimentos 

consecutivos, com um certo intervalo de tempo entre as duas dentadas, obtendo-se uma 

curva de traçado característico (Garcia, 2003): 
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Figura 12 : Curva típica da Força vs Tempo do teste TPA  

(Fonte: Matuda, 2004) 

Da figura 12 podem ser retirados e definidos alguns parâmetros texturais (quadro 2), 

os quais têm como vantagem o facto de se correlacionarem bem com os resultados da sua 

avaliação sensorial. 
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Quadro 2-  Definições de parâmetros mecânicos de textura com base na curva força - tempo 

gerada pelo texturómetro. 

Adaptado de Matuda, (2004) 

 

Parâmetro Definição Física Definição sensorial 
Interpretação na 

curva 
Unidade 

Dureza 

Força necessária para 

realizar uma dada 

deformação 

Força requerida para 

comprimir uma 

substância sólida 

entre os dentes 

incisivos 

Força máxima 

registada no 

primeiro ciclo de 

penetração ou 

compressão 

N 

Fracturabilidade 

Existe quando são 

registados dois picos 

durante o primeiro ciclo 

 
Força registada no 

primeiro pico 
N 

Coesividade 

Extensão que o 

material aguenta antes 

de deformar 

Grau de deformação 

da amostra antes da 

ruptura com os 

dentes molares 

Razão entre A2 e A1 adimensional 

Elasticidade 

Velocidade com a qual 

o material deformado 

volta ao seu estado 

inicial após remoção da 

força que o deformou 

Grau em que o 

produto retoma a sua 

forma original quando 

comprimido entre os 

dentes 

Razão entre a 

distância2 e 

distância1 

adimensional 

Adesividade 

Trabalho necessário 

para superar as forças 

de atracção entre a 

superfície do alimento 

e outras 

superfícies com as 

quais o alimento entre 

em contacto. 

Força necessária 

para remover o 

alimento que fica 

aderente à boca (em 

geral ao palato 

durante o processo 

de mastigação). 

Valor da área 

correspondente à 

força negativa A3 N.m. 

Mastigabilidade 

Energia requerida para 

transformar o material 

sólido num estado 

pronto para ser 

engolido. Está 

relacionada com os 

parâmetros primários 

de coesividade, 

elasticidade e dureza. 

Número de 

mastigações 

necessárias, com 

força constante, para 

reduzir a amostra a 

uma consistência 

adequada para ser 

engolida. 

Dureza x 

coesividade x 

elasticidade N.m. 
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As propriedades elásticas são características importantes da resistência dos materiais. 

A elasticidade  de um material é a sua capacidade de voltar à forma original depois de ser 

comprimido ou de sofrer tracção por uma força externa. Quando uma força externa actua 

sobre um material causa uma tensão no interior do material que provoca a sua deformação. 

A deformação elástica é reversível, ou seja, desaparece quando a tensão é removida, e não 

há dependência do tempo, isto é, a deformação mantém-se constante como resposta a uma 

tensão constante. Casos em que o material se comporta desta forma designam-se sólidos 

de Hooke, no entanto a maioria dos produtos alimentares possuem um comportamento 

viscoelástico. O comportamento viscoelástico é característico dos materiais cujas 

propriedades reológicas revelam simultaneamente a existência de uma componente elástica 

e uma componente viscosa em todas as situações, ou seja, materiais com comportamento 

dependente do tempo e intermédio entre sólidos e líquidos.  

 

 A razão entre a tensão (σ) e a deformação (ε), ou tensão por unidade de deformação, 

é chamada módulo de elasticidade ou módulo de Young (expressão 1). Quanto maior o 

módulo da elasticidade, maior será a tensão necessária para produzir uma dada 

deformação. Dentro do limite elástico, em que a deformação é totalmente reversível e 

proporcional à tensão, a lei de Hooke é então equivalente à afirmação de que dentro do 

limite de proporcionalidade o módulo de elasticidade de uma dado material é constante, 

dependendo apenas da natureza do material (Sears et al., 2000).  

[ ] [ ]1PaE
ε
σ=                

 Para a determinação do módulo de Young é utilizado um aparelho designado de 

texturómetro. Este aparelho é essencialmente constituído por um dinamómetro que fornece 

energia mecânica a taxa constante através de uma sonda cilíndrica que exerce uma 

compressão uniaxial numa amostra de um alimento com forma geométrica bem definida e 

plana na sua base. O resultado é uma curva que relaciona a força requerida para deformar o 

alimento ao longo do tempo ou distância. A percentagem de deformação que o material vai 

sofrer pode ser definida, através da qual se calcula a variação da altura experimentada pela 

amostra durante a compressão. Geralmente o tipo de ensaio realizado neste equipamento, é 

de carácter destrutivo, não podendo uma amostra ser reutilizada em futuros ensaios. 

Para o cálculo da tensão em função da deformação deve efectuar-se uma correcção 

da área da amostra ao longo do ensaio uma vez que esta com o aumento da deformação 

tende a mudar de forma e portanto de área também. A correcção pode ser feita mediante a 



Aproximação ao Estudo da Tipificação do Pão de Mafra 

35 

 

expressão 2 onde L0 é a altura inicial da amostra, Ao é a área inicial da amostra, e ∆L é a 

variação de altura experimentada pela amostra (Alvarenga e Sousa, 2004)  

[ ] [ ]220
0 m

LL

L
AA

o
t ∆−

=                

 Para o cálculo da deformação  (ε), utiliza-se normalmente para percentagens de 

deformação elevadas a deformação de Hencky (expressão 3), onde Lt  é (L0-∆L): 

[ ] [ ]3ln
0

imensionalad
L

Lt
H 








=ε  

 Para o cálculo da tensão (σ) que actua sobre o material, definida como força aplicada 

por unidade de área foi utilizada a expressão 4. 

[ ] [ ]4Pa
A

F=σ  

 

Mediante os dados obtidos pelo texturómetro (variação da força exercida com a 

distância percorrida pela sonda ao longo do alimento) e o cálculo da área traça-se o gráfico 

tensão vs deformação a partir do qual se retira o módulo de Young que corresponde ao 

declive do troço inicial da curva onde se pode considerar que a tensão é proporcional à 

deformação. Quando tal não acontece é sinal de que provavelmente os topos das amostras 

não são paralelos entre si e perpendiculares à altura ocorrendo uma sub-avaliação da 

tensão no momento inicial. Deste modo, torna-se útil traçar o gráfico do módulo de Young 

(no instante t) vs deformação. O módulo de Young para uma dada amostra é o valor máximo 

da curva correspondente, para tal, à curva obtida ajusta-se uma função, normalmente 

polinomial de 3º grau, a qual através da sua derivada se obtém o valor máximo (Alvarenga e 

Sousa, 2004). 

 

 

7.7.7.7. Desenvolvimento ExperimentalDesenvolvimento ExperimentalDesenvolvimento ExperimentalDesenvolvimento Experimental    

    

7.1.7.1.7.1.7.1. MaterialMaterialMaterialMaterial    

    

7.1.1. Selecção e recolha de amostras   

Com vista a contribuir para a eventual Candidatura à designação de Identificação de 

Origem Protegida, o pelouro do Turismo da Câmara Municipal de Mafra, procedeu à recolha 
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de amostras em unidades industriais daquele Concelho e de concelhos limítrofes de forma a 

estas últimas constituírem termo de comparação.  

Foram seleccionadas seis unidades fabris do concelho de Mafra: 

• Panificadora Justino Alexandre Sardinha LDA, da Freguesia de Encarnação (ENC) e 

(ENC 2); 

• Mário Firmino - Moagem e Panificação, LDA, da localidade de Charneca, Freguesia 

de Encarnação (BAR); 

• Pani-Mafra LDA, da localidade de Carvalhal, Freguesia de Cheleiros (CAR); 

• Ericeira Pão, LDA, da localidade de freguesia de Ericeira (ERIC); 

• Carlos Manuel Coelho Alves, da localidade Casal do Rodo, Freguesia de Encarnação 

(CROD); 

• Panificação C. Malveira LDA, da localidade e freguesia de Malveira (MALV). 

 (http://www.cm-mafra.pt).  

No que se refere à região limítrofe de Mafra, foram seleccionadas amostras do 

concelho de Sintra e Loures. Em todas as unidades foram recolhidas amostras, 

normalmente em triplicado, com a excepção da panificadora Justino Alexandre Sardinha, em 

se procedeu à recolha de dois tipos de pães com formulações diferentes.  

Cada tipo de pão recolhido no concelho de Mafra foi acompanhado de uma ficha 

técnica ou de identidade, com todas as características das matérias-primas e processo de 

fabrico. As fichas encontram-se no anexo1. 

7777.2. Métodos Analíticos .2. Métodos Analíticos .2. Métodos Analíticos .2. Métodos Analíticos     

 

7.2.1. Determinação do Teor de Humidade 

O teor de Humidade é determinado pela perda de massa da amostra quando seca em 

estufa com circulação de ar a 100ºC, até que atinja massa constante (NP 2966, 1993). 
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7.2.2. Determinação da actividade da água (a w) 

A actividade da água foi determinada através de um higrómetro eléctrico Rotronic DT. 

Este método baseia-se na medição da humidade relativa de uma pequena atmosfera onde 

se estabelece o equilíbrio com o produto a ensaiar. A determinação foi efectuada à 

temperatura de 22 ºC. 

 

7.2.3. Determinação do teor de cinza  

Para a determinação do teor em cinza usou-se o método de incineração dupla, no qual 

uma quantidade de amostra é submetida a um processo de carbonização prévia seguido de 

incineração completa em mufla (Vulcan™ 3-550) a 550ºC (NP 518,1986). 

 

 

7.2.4. Determinação do teor de lípidos 

Para determinação do teor de gordura bruta das amostras foi utilizado o método de 

Soxhlet (NP 4168,1991). 

 

7.2.5. Determinação do teor de proteínas 

Para determinação do teor de proteína bruta das amostras foi utilizado o método de 

Kjeldahl. O teor de azoto obtido foi convertido em proteína por meio de um factor de 

conversão médio (6,25) (AOAC, 1984) 

 

7.2.6. Determinação da densidade  

O volume de um sólido irregular pode ser determinado pelo método do deslocamento 

de areia, contas de vidro ou sementes de painço. Entre esses métodos, o mais usado para 

medir a densidade aparente de produtos de panificação é o deslocamento das sementes de 

painço (Queiroz, 2001). A densidade aparente de matérias com geometrias regulares pode 

ser determinada pelo quociente da massa pelo volume que é calculado a partir das 

dimensões características. Este método não é adequado para materiais moles e de 

geometrias irregulares (Rahman, 1995).  

Neste trabalho, optou-se por cortar vários pedaços de pão sob a forma de um 

paralelepípedo, prosseguindo-se à medição das suas dimensões características e posterior 

pesagem. 
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7.2.7. Parâmetros de textura  

Para a análise das características texturais dos pães utilizou-se um texturómetro do 

tipo TA-XT2 da “Stable Microsystems”. As análises foram realizadas no primeiro dia após o 

fabrico, cortaram-se quatro fatias (15mm de espessura) por amostra, retirando-se quatro 

cubos por fatia (de miolo) com 15mm de aresta  

Foi utilizada uma sonda cilíndrica de Pespex com 60mm de diâmetro na base (a sonda 

de compressão é maior que a amostra), correspondente a uma área de 2862 mm2 à 

temperatura de 20ºC. As condições utilizadas na realização dos ensaios foram: 

• Velocidade de compressão de 1mm/s, 

• Distância de compressão de 6mm (correspondendo a uma deformação de 40% 
da altura da amostra),  

• Tempo de recuperação (pausa) entre as duas compressões de 5 segundos, 

• Taxa de aquisição (número de leituras efectuadas por segundo) de 50 
 

7.2.8. Cor 

A avaliação da cor foi levada a cabo por um colorímetro Minolta CR-300. Utilizou-se o 

sistema CIELAB que avalia a cor através dos parâmetros L* (luminosidade e varia entre 0 

(preto) e 100 (branco)), a* (varia entre -60 (verde) e +60 (encarnado)) e b* (varia entre -60 

(azul) e +60 (amarelo)). Determinaram-se ainda os parâmetros: tonalidade (hº) (5), 

saturação (c) (6) e diferença entre duas cores (∆E) (7), a partir de L*, a* e b* conforme 

demonstram as seguintes equações (Hutchings, 1994): 

2832,6
*

*
arctan

0










= a

b

h     (5) 

( ) ( )22 ** bac +=     (6) 

( ) ( ) ( )222 *** baLE ∆+∆+∆=∆   (7) 

 

7.2.9. Análise Calorimétrica 

 Para estudar o perfil térmico das amostras, foi utilizado um Calorímetro diferencial de 

varrimento (DSC de fluxo de calor) SHIMADZO, modelo DSC-50 equipado com programa de 
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análise térmica TA-50WSI. O equipamento de DSC foi calibrado com índio (m.p. 156,61ºC; 

∆H = 28,54J/g). A câmara foi preenchida com azoto a uma taxa constante de 30 ml/min.  

 Utilizaram-se cápsulas próprias de alumínio, com capacidade de 30μL, onde se 

colocaram cerca de 20-30mg de pão desfeito e o peso rigoroso devidamente registado. As 

cápsulas são seladas hermeticamente na cravadeira e introduzidas no DSC, onde serão 

analisadas. De um lado fica a cápsula com a amostra e do outro a referência, que é uma 

cápsula de alumínio vazia 

 As amostras são sujeitas a um programa de temperaturas, onde são submetidas a um 

aquecimento à taxa de 10ºC/min até aos 30ºC, em seguida são mantidas durante 3 minutos 

à mesma temperatura. Passado esse tempo voltam a ser submetidas à mesma taxa de 

aquecimento até à temperatura de 250ºC. 

 No final obtém-se o perfil térmico da amostra, expresso em entalpia (mW) versus 

temperatura (ºC). No caso das amostras do pão de Mafra foram realizados três varrimentos 

ao logo do tempo de armazenagem (0 dia, 3º dia e 8º dia), com o intuito de verificar 

eventuais diferenças no processo de envelhecimento do pão das diferentes amostras dos 

pães de Mafra.  

7.2.10. Análise Sensorial  

O método de análise sensorial utilizado foi o teste descritivo, com prova escalar. Os 

testes descritivos permitem-nos identificar e quantificar os atributos sensoriais de um 

produto. Nas provas escalares apresenta-se um conjunto de amostras em que o provador 

deve classificar numa escala, os diferentes atributos de um produto (Louro e Nunes, 1998).  

As provas realizaram-se numa sala de provas própria para análise sensorial, 

cumprindo todos os requisitos necessários para a mesma, em cabines isoladas, com 

iluminação própria e ausência de interferentes tais como ruídos e odores, conforme descrito 

em Louro e Nunes, (1998). 

 A análise sensorial foi efectuada no dia seguinte à entrega das amostras no ISA, por 

um painel constituído no mínimo por onze provadores não treinados, aos quais se pediu 

para avaliar os seguintes atributos: cor do miolo e da côdea; aroma a pão, a lenha e a 

fermentado; sabor a pão, a lenha e a fermentado; elasticidade e densidade. A ficha de prova 

encontra-se no Anexo 2.  

Nesta prova o provador expressa a intensidade de cada atributo, utilizando uma escala 

onde expressões verbais hedónicas são convertidas em valores numéricos permitindo a 
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análise estatística dos resultados. A escala de valores da ficha de avaliação varia de 1 a 5 

de acordo com a seguinte denominação: 1 - Característica ausente, 2 - Fraca intensidade, 3 

- Intensidade média, 4 - Intensidade forte e 5 - Intensidade muito forte. 

As amostras foram codificadas com três dígitos, distribuídas e degustadas à 

temperatura de cerca de 20ºC. Os provadores receberam nas cabines aproximadamente 15 

g de cada amostra, um copo com água, caneta e a ficha para a avaliação (NP 4258,1993).  

 

7.2.11. Análise de Imagem de Fatias de Pão  

  Para a análise de imagem das fatias de pães deste trabalho foi utilizado o programa 

“Image J”, desenvolvido por Wayne Rasband (Instituto Nacional de Saúde Mental dos 

Estados Unidos da América). 

 As fatias de pão fresco foram digitalizadas num scanner. Na imagem de cada fatia foi 

efectuado um corte (rectângulo de dimensões 203 x 168 pixeis) na zona central, de forma a 

eliminar o efeito da zona da côdea (Figura 13). Com o auxílio do programa Imaje J foi 

possível determinar o número, o tamanho médio dos alvéolos, a área total e a percentagem 

alveolar naquela secção. Na figura14 está esquematizada a área sobre a qual incidiu o 

estudo dos parâmetros alveolares, após o tratamento de imagem. O programa ao converter 

a imagem para um sistema de 2 cores permite diferenciar melhor os alvéolos, facilitando a 

avaliação. 

 

 

  

 

Figura 13 e 14 - Fatia de pão digitalizada esquematizando o corte efectuado e respectiva secção da 

imagem sobre a qual se incidiu o estudo dos parâmetros alveolares 
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7.2.12. Tratamento Estatístico de Resultados 

 

Para análise estatística dos resultados recorreu-se ao programa StatisticaTM v.6.0 da 

Stasoft. 

Os resultados da análise química, física e sensorial foram submetidos a uma análise 

de variância (ANOVA/MANOVA Factorial ANOVA), para avaliar a capacidade de 

descriminação de cada parâmetro, entre várias amostras diferentes. Para a análise sensorial 

e física, como o número de repetições entre amostras era relativamente alto e heterogéneo, 

foi utilizado o teste “ANOVA/MANOVA”, com comparação post-hoc segundo Scheffé. Para 

os resultados da análise de imagem e química, uma vez que o número de repetições é 

menor, utilizou-se o teste “ANOVA/MANOVA”, com comparação post-hoc segundo Fisher 

LSD (95% de confiança). Os resultados da análise térmica não foram submetidos a 

nenhuma análise elementar porque não foram realizadas repetições. 

Uma vez que o principal interesse do trabalho é verificar como as amostras se 

relacionam, ou seja, o quanto estas são semelhantes segundo as variáveis utilizadas 

destacam-se, dois métodos de análise multivariada que podem ser utilizados: a análise de 

componentes principais (ACP) e a análise de Cluster.  

O objectivo da ACP é verificar se existe um pequeno número de primeiras 

componentes principais que seja responsável por explicar uma proporção elevada da 

variação total associada ao conjunto original, sendo possível descartar as restantes sem 

grande perda de informação. Permite transformar um conjunto de variáveis originais, 

intercorrelacionadas, num novo conjunto de variáveis não correlacionadas, as componentes 

principais e com menor número de dimensões (Rodrigues e Branco, 2006). 

A análise de cluster é um processo de partição de uma população heterogénea em 

vários subgrupos mais homogéneos. Este tipo de análises pretende agrupar elementos de 

dados baseando-se na similaridade entre eles. Os grupos são determinados de forma a 

obter-se um elevado grau de homogeneidade dentro dos grupos e um alto nível de 

heterogeneidade entre eles (Viana Doni, 2004). 

 

8.8.8.8. Análise eAnálise eAnálise eAnálise e Discussão dos Resultados Discussão dos Resultados Discussão dos Resultados Discussão dos Resultados    

8.1.8.1.8.1.8.1. Caracterização das amostrasCaracterização das amostrasCaracterização das amostrasCaracterização das amostras    

    

Na sequência do levantamento das amostras para análise, indicadas pelo pelouro de 

turismo da Câmara Municipal de Mafra foi elaborada uma ficha técnica para cada amostra 
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que foi preenchida pelo industrial aquando do levantamento da amostra. No quadro 3 está 

resumida toda a informação recolhida a partir dessas mesmas fichas. 

Quadro 3-  Resumo das fichas de identificação de todas as amostras de pão de Mafra 

analisadas 

 

 

 

 

 

 

 

Com base no quadro 3 poder-se-á colocar como hipótese uma formulação típica do 

pão de Mafra, constituída por uma mistura de duas farinhas, trigo e centeio, em proporção 

variável ou só de trigo, com um grau de hidratação de aproximadamente 80% e 2% de 

levedura e sal (base farinha). No entanto, a amostra proveniente da Malveira tem 

incorporado um aditivo que pode fazer com que se demarque totalmente das restantes. O 

tipo de forno e combustível utilizado não se tornam relevantes na caracterização das 

amostras uma vez que são fornos de aquecimento indirecto, todos constituídos pelo mesmo 

material, com a excepção do forno utilizado na amostra da Malveira que poderá praticar 

temperaturas mais altas no início da cozedura. 

 O tipo de farinha utilizado não é muito homogéneo entre amostras. Existem algumas 

que contêm uma mistura de farinhas de centeio (de elevada taxa de extracção) e trigo e 

outras, compostas só por farinha de trigo. Em todos estes casos a farinha de trigo utilizada é 

de baixa extracção (tipo 65), com a excepção da amostra proveniente da Encarnação (tipo 

80). No entanto, apesar de tais diferenças, analisando os resultados do teor em cinza 

verifica-se que praticamente todas rondam 1,65%, com a excepção da amostra do Carvalhal 
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que apresenta um valor superior, devido a ter na sua constituição uma farinha com mistura 

de dois cereais de elevada extracção (figura15). 

 

 

Figura 15-  Variação do teor de cinza nas amostras do pão de Mafra 

 

  Analisando em conjunto a informação disponível constante das fichas técnicas, com 

os resultados da análise de imagem, pode deduzir-se que a característica abertura da 

estrutura do pão por parte de amostras pode ser justificada pelos longos tempos de 

amassadura praticados quando relacionados com a qualidade das farinhas utilizadas. De 

facto as farinhas de uma maneira geral apresentam um valor de P traduzindo uma baixa 

tenacidade. Este facto associado a tempos de amassadura longos vai ser traduzido por uma 

quebra na estrutura do glúten e a união de vários alvéolos. Esta consequência é 

comprovada pelos resultados provenientes da análise de imagem. Quando o tamanho 

médio dos alvéolos é muito alto por comparação com o número de alvéolos relativamente 

baixo e com a % alveolar elevada pode-se considerar que ocorreu uma quebra da estrutura. 

São exemplo disso, as amostras da Ericeira, da Encarnação 2 (um segundo tipo de pão 

proveniente da mesma panificadora), do Carvalhal e da Malveira (figura 16).  

 

 

 

 

 

 



Aproximação ao Estudo da Tipificação do Pão de Mafra 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16-  Resultados do estudo da análise de imagem feita ao Pão de Mafra 

 

 No entanto face ao elevado valor de W (261) e P/L (1,46) da farinha utilizada na 

amostra proveniente da Malveira, seria de esperar que esta fosse a única amostra cuja 

estrutura alveolar não quebrasse. Tal pode ter sido devido à elevada temperatura do forno 

(250ºC), como consta na ficha em anexo. Elevadas temperaturas aquando do início da 

cozedura podem ter provocado a antecipação da formação de côdea, enclausurando as 

bolhas de gás formadas aquando da fermentação, o que se traduz na sua fusão e 

acumulação próximo da côdea (figura17). Em relação às restantes amostras, não foram 

facultados dados acerca das temperaturas de cozedura. 
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Figura 17 - Imagem de uma fatia de pão proveniente da Malveira 

 

  Em relação aos valores de P/L,as amostras apresentam alguma diferenciabilidade,a que 

apresenta valor mais baixo  corresponde à amostra proveniente do Carvalhal (0,79), 

possuindo portanto, baixa resistência à deformação, uma vez que P é inferior a L, daí se 

supor que a estrutura alveolar não suporte o tempo de amassadura aplicado (figura 18). 

Nesta amostra destaca-se ainda o teor de levedura inferior às restantes amostras  (1-1,5%), 

contrabalançada com tempos de fermentação maiores por comparação com as restantes. 

 

 

Figura 18 - Imagem de uma fatia de pão proveniente do Carvalhal 

 

 Desta tabela destaca-se ainda a amostra proveniente do Barril, possuindo um elevado 

W(246) mas P/L(1,07) relativamente baixo em relação às restantes amostras. Esta amostra 
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sujeita ao tempo de amassadura mais elevado (40 minutos), dificilmente terá capacidade 

para manter uma  estrutura alveolar, como se pode ver na figura 19. Possui tempos de 

fermentação totais que rondam os 50 minutos. Apesar de se tratar de tempos relativamente 

curtos quando comparado com o processo convencional de cerca de 2 horas, é a que 

possui maior teor de levedura na sua formulação (3%), o que irá compensar em parte o 

curto período de fermentação. 

 

Figura 19-  Imagem de uma fatia de pão proveniente do Barril 

 

 De uma maneira geral o pão proveniente da região de Mafra distingue-se do processo 

de confecção tradicional. Elevados tempos de amassadura (25 a 40 minutos), contrastando 

com o do processo convencional que dura cerca de 10-15 minutos, o tempo de fermentação 

demasiado curto e o reduzido teor de levedura, estão na base dessa diferenciação. Os 

elevados tempos de amassadura irão fazer com que a estrutura alveolar quebre mais 

facilmente originando o rompimento dos alvéolos, deixando de existir uma estrutura densa e 

pouco porosa, como é característico, por exemplo, no pão alentejano. Os tempos de 

fermentação demasiado curtos quando comparados com o processo tradicional (cerca de 3 

horas), poderão originar pães com menor sabor a ácido. 
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8.2.8.2.8.2.8.2. Tratamento estatístico incluindo amoTratamento estatístico incluindo amoTratamento estatístico incluindo amoTratamento estatístico incluindo amostras de pão stras de pão stras de pão stras de pão 

do Alentejodo Alentejodo Alentejodo Alentejo    

    

Dispondo dos resultados obtidos por Vaz (2004) em “Aproximação ao estudo da 

tipicidade do pão alentejano”, optou-se por incluir os resultados das análises de dois pães 

alentejanos, do Redondo (REDOND) e Ferreira do Alentejo (FALENT), com o intuito de 

poder alargar o campo de amostragem. Dado que nos dois estudos não se verifica 

coincidência total nas análises realizadas, optou-se por criar uma tabela só com os valores 

médios das variáveis em comum submetendo-a então a tratamento estatístico. As variáveis 

em comum utilizadas foram: cor do miolo, aroma a pão e a lenha, sabor a pão e fermentado, 

elasticidade e densidade a nível sensorial, os parâmetros químicos: humidade, proteína, 

gordura e cinza, e físicos: aw, dureza e coesividade. Utilizou-se ainda um parâmetro 

representativo da análise de imagem, a área média dos alvéolos. Os resultados foram 

submetidos a análise multivariada, através da análise de componentes principais (ACP) e 

análise de Cluster (AC) com recurso ao software statistica 6.0. 

 

8.2.1. Análise multivariada dos resultados (ACP) 

 A análise de componentes principais (ACP) dos resultados globais permite verificar 

que as 2 primeiras componentes principais explicam apenas 58,71% da variabilidade total 

(quadro 4). 

 

Quadro 4-  Valores próprios e extracção das componentes principais da análise conjunta dos 

resultados incluindo amostras do Alentejo 

Variância total 
Factor Valor próprio Variância total (%)  

 acumulada (%) 

1 5,91 39,39 39,39 

2222    2,90 19,32 58,7158,7158,7158,71    

3 2,49 16,59 75,30 

4 1,66 11,07 86,37 

5 0,73 4,89 91,26 

6 0,52 3,50 94,76 

7 0,49 3,24 98,00 

8 0,21 1,43 99,42 

9 0,08 0,52 99,94 

10 0,01 0,06 100,00 
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De acordo com o quadro 4, a análise multivariada deveria ter em linha de conta quatro 

componentes principais (só com quatro componentes principais se obtém um valor próprio 

superior a um), que explicam 86,37% da variância total acumulada, que dificultaria a 

visualização gráfica. Assim, pela análise da importância das variáveis na definição das 

componentes principais (quadro 5) eliminaram-se as variáveis não significativas, (valor 

próprio < 0,7), ou seja, as variáveis aroma a pão, sabor a pão, gordura, cinza e coesividade 

submetendo os restantes resultados a nova análise de componentes principais. 

 

Quadro 5- Importância das variáveis na definição das primeiras componentes 

principais 

Variável Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

CM 0,7905 0,1408 0,4788 0,3050 

A.Pão 0,5891 0,4620 -0,4148 0,4867 

A.Lenha 0,8480 0,1890 -0,2599 0,0817 

S.Pão 0,3560 0,1974 -0,8278 0,3212 

S.Ferm -0,0190 0,7756 0,5154 -0,1205 

Elast -0,7081 0,5347 -0,2998 0,3202 

Dens. -0,5033 0,7445 0,0753 -0,0877 

Aw 0,4897 0,7694 -0,1351 -0,2981 

Humd 0,8208 -0,4850 0,1437 -0,0657 

Prot 0,8037 -0,2190 -0,2230 -0,0402 

Gor -0,2026 -0,3591 0,1075 0,7972 

Cin -0,6556 -0,1802 -0,5826 0,0392 

Dur 0,7578 0,0380 0,4004 0,1352 

Coesiv -0,1846 0,2540 0,5528 0,5733 

Área média 0,8348 0,2140 -0,2615 -0,1299 

A análise de componentes principais das variáveis que se mostraram significativas 

permite agora verificar que 74,59% da variabilidade total é explicada pelas duas primeiras 

componentes principais (quadro 6). Mediante o quadro 7 pode verificar-se que a primeira 

componente principal é definida pelas variáveis cor do miolo, aroma a lenha, elasticidade, 

humidade, proteína, dureza e área média e a segunda componente principal é definida pelas 

variáveis sabor a fermentado e actividade da água. A variável densidade, como não define 

nenhuma das duas componentes principais será considerada como secundária nas análises 

seguintes, tal como os atributos anteriormente separados.  
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Quadro 6 - Valores próprios e extracção das componentes principais da análise conjunta dos 

resultados incluindo amostras do Alentejo após rejeição de variáveis 

Variância total 
Factor Valor próprio Variância total (%)  

 acumulada (%) 

1 5,06 50,57 50,57 

2222    2,40 24,02 74,5974,5974,5974,59    

3 1,03 10,34 84,93 

4 0,58 5,76 90,69 

5 0,34 3,40 94,09 

6 0,29 2,91 97,00 

7 0,23 2,35 99,34 

8 0,06 0,60 99,94 

9 0,01 0,06 100,00 

10 0,00 0,00 100,00 

 

Quadro 7 - Importância das variáveis na definição das duas primeiras 

componentes principais incluindo amostras do Alentejo após rejeição de variáveis 

Variável Factor 1 Factor 2 

CM -0,77791 -0,31844 

A.Lenha -0,75561 -0,24911 

S. Ferm 0,12301 -0,84625 

Elast 0,81015 -0,34204 

Dens. 0,61620 -0,66735 

aw -0,34253 -0,82727 

Humd -0,90299 0,31719 

Prot -0,82695 0,09844 

Dur -0,78865 -0,23650 

Área média -0,76893 -0,33088 

 

Os resultados, incluindo os referentes aos pães alentejanos foram ainda submetidos a 
análise de cluster (Figura 20). 
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Figura 20- Dendrograma das amostras da região de Mafra e Alentejo 

Como se pode comprovar pela análise do dendrograma (figura 20), à distância 

euclidiana de 5,4 formam-se dois grandes grupos, as duas amostras provenientes do 

Alentejo por um lado e as amostras provenientes de Mafra e regiões limítrofes por outro. À 

distância euclidiana de 4,2 formam-se três grupos separando as amostras das regiões 

limítrofes das de Mafra e das do Alentejo. Face a este resultado, é possível assumir a 

possibilidade de existirem características discriminatórias do pão de Mafra em relação aos 

demais.  

Pela análise das figuras 21 e 22 e atendendo aos Clusters definidos anteriormente, é 

possível identificar as variáveis mais directamente relacionadas com cada grupo de 

amostras. Assim, as amostras com maiores pontuações de sabor a fermentado são 

Carvalhal e Encarnação 2 (figura 23), por sua vez as que se encontram no lado oposto do 

eixo são as que possuem menores valores de sabor a fermentado (caso das amostras 

provindas de Loures, Sintra, e do Alentejo). No que se refere à actividade da água, acontece 

o mesmo, os valores mais altos (figura 24) correspondem às amostras que se encontram 

sobre a parte negativa do eixo e as que possuem menores valores de aW estão na parte 

positiva. 
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Figura 21 e 22- Projecção das amostras incluindo as do Alentejo e variáveis no plano definido pelas 

duas componentes principais 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 e 24- Valores do sabor a fermentado e actividade da água das amostras da região de 

Mafra e Alentejo 

A primeira componente principal (eixo xx), é definida pelas variáveis humidade e 

proteína que estão no segundo quadrante (figura 22), onde se situam também as amostras 

provenientes do Redondo e Ferreira do Alentejo e como se pode comprovar pelas figuras 25 

e 26 são as que apresentam maiores valores de humidade e proteína, ao contrário das 

amostras Loures e Sintra que apresentam os valores mais baixos e se encontram no lado 

oposto do gráfico. 
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Figura 25 e 26- Variação do teor de humidade (% m/m) e proteína (% m/m) das amostras das região 

de Mafra e Alentejo   

A primeira componente principal é também definida pelas variáveis Dureza, Aroma a 

lenha, Cor do miolo e área média. 

De maneira geral as amostras que se encontram do lado esquerdo do eixo dos xx 

apresentam valores elevados destas variáveis (figuras 27 a 30), como é o caso das 

amostras provenientes do Alentejo (elevados valores de aroma a lenha e cor do miolo), 

Casal do Rodo (elevada pontuação da cor do miolo) e Malveira (elevados valores de aroma 

a lenha e área média). Já as amostras que se encontram no lado oposto, possuem valores 

mais baixos naquelas variáveis, como é o caso das amostras Sintra e Loures (valores 

baixos nas variáveis dureza, cor do miolo e área média), Barril e Encarnação (valores baixos 

na variável área média). 

  

 

 

 

Figuras 27 e 28- Pontuações do aroma a lenha e cor do miolo atribuídas às amostras da região de 

Mafra e Alentejo 
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Figuras 29 e 30- Variação da dureza e área média dos alvéolos das amostras da região de Mafra e 

Alentejo 

 

 

8.3.8.3.8.3.8.3. Tratamento estatístico incluindo Tratamento estatístico incluindo Tratamento estatístico incluindo Tratamento estatístico incluindo apenasapenasapenasapenas    amostras amostras amostras amostras 

do pão de Mafra e regiões limítrofesdo pão de Mafra e regiões limítrofesdo pão de Mafra e regiões limítrofesdo pão de Mafra e regiões limítrofes    

 
 

Face aos resultados encontrados procedeu-se às análises multivariadas (ACP e 

Cluster), bem como a análise elementar de variância incluindo apenas as amostras de Mafra 

e regiões limítrofes, com todas as variáveis analisadas. 

 

 
8.3.1. Análise de Variância (ANOVA/MANOVA) 

 

Nas tabelas seguintes apresentam-se os resultados provenientes da análise de 

variância. Amostras acompanhadas da mesma letra, não apresentam diferenças 

significativas naquele parâmetro, para p>0,05. Assim para um parâmetro, quanto maior for o 

número de letras de classificação, maior é a capacidade de discriminação entre as 

amostras.  
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Quadro 8-  Análise de variância dos resultados da análise sensorial das amostras de pão 

(comparações post-hoc, segundo Scheffé) 

C C C M A. Pão
A. 

Lenha
A. Ferm S. Pão

S. 
Lenha

S. Ferm Elast Dens

ENC a ab a a a a ab a a a
BAR abc ab a a a a ab a a a
CAR abc b a a a a ab a a a

MALV c ab a a a a b a a a
ENC2 ab ab a a a a ab a a a
CROD abc ab a a a a ab a a a
ERIC abc ab a a a a ab a a a
LOU ab a a a a a a a a a
SIN bc ab a a a a ab a a a  

 Com base no quadro 8, pode-se verificar que não existe grande discriminação a nível 

sensorial entre amostras, com a excepção da cor da côdea e sabor a lenha. Nestas duas 

variáveis destaca-se principalmente a amostra proveniente da Malveira, principalmente na 

cor da côdea, verifica-se uma grande diferença em relação às amostras de Encarnação e 

Loures. No que se refere às análises de variância do quadro 9 já se nota alguma 

discriminação na maioria dos parâmetros com a excepção da humidade. A actividade da 

água é a variável com maior capacidade discriminatória entre amostras. Somente as 

amostras Encarnação 2, Ericeira e Malveira apresentam semelhanças neste parâmetro. 

Quadro 9-  Análise de variância dos resultados da análise química e actividade da água das 

amostras de pão (comparações post-hoc, segundo Fisher LSD) 

Hum Cinza aw Gor Prot

ENC ab b c a a
BAR c b d b a
CAR ab a d c a

MALV ab bc f a abc
ENC2 ab bc ef ab bc
CROD ab c e ab c
ERIC bc bc ef ab ab
LOU ab e b ab a
SIN ab d a c ab  
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L c h Dur Coes
M. 

Young
Densidade

ENC abc cd a abc a a bcd
BAR bc abc a d a ab e
CAR abc abc a cde a ab bcd

MALV cd abc a ab a ab bc
ENC2 ab bcd a de a a cde
CROD abc d a de a ab e
ERIC a abcd a bcd a ab de
LOU d ab a a a ab a
SIN cd a a ab a a bc

 

 

  

 

 

 

 

    

    

    

A análise de variância aplicada aos resultados de avaliação física (quadro 10) 

evidenciam grandes diferenças, principalmente nos parâmetros relacionados com a cor, L 

(luminosidade) e c (saturação), bem como a dureza e densidade. No caso da cor, em termos 

de luminosidade, destacam-se as amostras de Sintra, Loures e Malveira. No que se refere à 

dureza, diferenciam-se dois grupos, um, formado pelas amostras Encarnação, Malveira, 

Loures e Sintra e por outro lado, as amostras Barril, Carvalhal, Encarnação 2, Casal do 

Rodo e Ericeira. A densidade leva à diferenciação da amostra de Loures. 

 

Aplicando o mesmo procedimento aos resultados da análise de imagem, verifica-se 

que todas as variáveis possuem elevado poder discriminatório. É de salientar a formação de 

um grupo em comum nas variáveis tamanho médio o número de alvéolos. As amostras 

Malveira, Encarnação 2 e Ericeira possuem características em comum relacionadas com 

estas duas variáveis que as permitem distinguir das restantes amostras. 

8.3.2.  Análise multivariada dos resultados (ACP) 

A análise das componentes principais incidiu sobre a tabela no anexo4. Nesta tabela 

não constam todas as variáveis. De acordo com a análise elementar, como a componente 

sensorial, permite discriminar muito pouco as amostras, foram consideradas somente as 

variáveis cor da côdea e sabor a lenha. O mesmo acontece no caso da cor, tendo-se 

excluído o parâmetro h. No que se refere à análise de imagem, utilizou-se uma só variável 

(tamanho médio) que relaciona as restantes componentes da análise de imagem e é 

Quadro 10-  Análise de variância dos resultados 

da análise física das amostras de pão 

(comparações post-hoc, segundo Scheffé) 

Quadro 11-  Análise de variância dos resultados 

da análise de imagem das amostras de pão 

(comparações post-hoc, segundo Fisher LSD) 

% 
alvéolos

Tam. 
médio

Nº 
alvéolos

ENC bc ab de
BAR a a cd
CAR cd bc bcd

MALV abcd c a
ENC2 cd c ab
CROD cd ab cd
ERIC d c ab
LOU cd ab e
SIN ab a cde
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definida como a razão entre a área alveolar total e o número de alvéolos. Nesta tabela foi 

incluída também a variável entalpia proveniente do estudo do perfil térmico.  

 A análise de componentes principais (ACP) dos resultados globais permite verificar 

que, a análise multivariada deveria ter em linha de conta quatro componentes principais, que 

explicam 84,16% da variância total acumulada (quadro12), mas que dificultaria a 

visualização gráfica. Optou-se assim por reter apenas as duas primeiras componentes 

principais que explicam 59,07% da variância total acumulada. 

 

Quadro 12-  Valores próprios e extracção das componentes principais da análise 

conjunta dos resultados do Pão de Mafra e regiões limítrofes 

Variância total  
Factor Valor próprio Variância total (%)   acumulada 

(%) 
1 6,01 40,05 40,05 

2222    2,85 19,02 59,07 

3 2,00 13,33 72,40 

4 1,76 11,76 84,16 

5 0,94 6,29 90,45 

6 0,79 5,24 95,69 

7 0,45 3,02 98,72 

8 0,19 1,28 100,00 

 

Assim, pela análise da importância das variáveis na definição das componentes 

principais (quadro 13) eliminaram-se as variáveis não significativas (valor próprio < 0,7), ou 

seja, as variáveis cor da côdea, humidade, proteína, gordura, cinza e entalpia, submetendo 

os restantes resultados a nova análise de componentes principais. Optou-se por não ignorar 

o sabor a lenha porque possui um valor próprio próximo de 0,7 e a área média com valor 

próprio de 0,65 para que o resultado final deste tratamento estatístico incluísse uma variável 

relacionada com o alveolado das amostras, uma vez que julgamos ser uma variável que 

permite discriminar muito bem as amostras, tal como se pode ver pela análise elementar das 

variáveis (quadro 11). 
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Quadro 13-  Importância das variáveis analisadas no Pão de Mafra e regiões limítrofes na 

definição das duas primeiras componentes principais 

Variáveis Factor 1 Factor 2 

CC 0,1087 -0,1171 

S.Lenha -0,6959 -0,5958 

Aw -0,8369 -0,4854 

Humd -0,3454 0,5438 

Prot -0,3125 -0,5266 

Gor 0,5099 0,4769 

Cin 0,6569 -0,4626 

Densidade -0,7940 0,2479 

Dur -0,8718 0,2987 

Coesiv -0,3765 0,7661 

M.Young -0,7737 0,0690 

L 0,8392 -0,2064 

C -0,7678 0,0238 

Área média -0,5095 -0,6547 

entalpia 0,4665 -0,1440 

 

A análise de componentes principais das variáveis que se mostraram significativas 

permite agora verificar que 79,50% da variância total acumulada é explicada através das 

duas primeiras componentes principais (quadro 14). Como se pode verificar através do 

quadro 15, a primeira componente principal é definida pelas variáveis actividade da água, 

densidade, dureza, Luminosidade, c (saturação) e módulo de Young. A segunda 

componente principal por sua vez é definida pela coesividade e área média. A variável sabor 

a lenha apesar de possuir um valor próprio inferior a 0,7, uma vez que está muito próximo, 

poder-se-á incluir na definição da primeira componente principal também. 

Quadro 14-  Valores próprios e extracção das componentes principais da análise 

conjunta dos resultados do Pão de Mafra e regiões limítrofes 

Variância total 
Factor Valor próprio Variância total (%) 

 acumulada (%) 

1 4,94 54,88 54,88 

2222    2,22 24,62 79,50 

3 0,69 7,69 87,19 

4 0,42 4,66 91,85 

5 0,40 4,44 96,29 

6 0,27 3,04 99,33 

7 0,06 0,66 99,98 

8 0,00 0,02 100,00 
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Quadro 15-  Importância das variáveis analisadas no Pão de Mafra e regiões limítrofes 

na definição das duas primeiras componentes principais 

 Variáveis Factor 1 Factor 2 

S.Lenha -0,6952 0,6234 

aw -0,8363 0,5019 

Densidade -0,8267 -0,3815 

Dur -0,8887 -0,2794 

Coesiv -0,3278 -0,7594 

L 0,8315 0,1837 

c -0,7673 -0,2766 

M.Young -0,8080 -0,0924 

Área média -0,4926 0,8099 

*CC 0,9436 -0,0583 

*Humd -2,5026 -0,9882 

*Prot -1,3759 -0,3949 

*Gor 0,4402 0,7553 

*Cin 1,5534 2,0313 

*entalpia -0,6188 1,6416 

 

Após se submeter os resultados obtidos à análise de cluster obtém-se a figura 31. 
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Figura 31- Dendrograma das amostras de Mafra e regiões limítrofes 

Como se pode comprovar pela análise do dendrograma (figura 31), para distâncias 

euclidiana acima de 5, observa-se a formação de dois grandes grupos de amostras, por um 
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lado as amostras provenientes do concelho de Mafra e por outro, as regiões limítrofes 

(Loures e Sintra). Observando a distâncias euclidianas mais baixas, encontra-se um 

subgrupo dentro das amostras de Mafra composto pelo pão proveniente da Malveira que se 

destaca dos restantes.  

Pela análise das figuras 32 e 33 e atendendo aos Clusters definidos anteriormente, é 

possível identificar as variáveis mais directamente relacionadas com cada grupo de 

amostras. 

 

 

 

 

 

Figura 32 e 33- Projecção das variáveis e das amostras do pão de Mafra e regiões limítrofes no 

plano definido pelas duas componentes principais  

 

A variável área média encontra-se situada no segundo quadrante do gráfico 32. Como 

contribui para a definição da segunda componente principal, relaciona-se positivamente com 

as amostras que se encontram na parte positiva do eixo yy, o que se pode comprovar 

através dos valores muito altos desta variável nas amostras Malveira, Ericeira e 

Encarnação2 (figura 34). Já a variável coesividade está no terceiro quadrante, logo está 

relacionada positivamente com as amostras Encarnação, Barril, Carvalhal e Casal do Rodo 

e que são as amostras com maior valor nesta variável (figura 35). 
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Figura 34 e 35 - Variação da área média dos alvéolos e da coesividade das amostras 

analisadas 

No segundo quadrante do gráfico 32 estão representadas duas das variáveis que 

definem a primeira componente principal, o sabor a lenha e actividade da água, e os seus 

valores mais elevados correspondem às amostras Malveira, Encarnação 2, Casal Rodo e 

Ericeira (figura 36 e 37), uma vez que são as amostras que se relacionam positivamente 

com estas variáveis (à esquerda do eixo dos xx). Relacionando-se pela negativa estão as 

amostras Loures e Sintra, apresentando valores mais baixos nestas variáveis.  

 

 

 

 

 

Figura 36 e 37 - Variação da pontuação do sabor a lenha atribuída às amostras e variação da 

actividade da água  
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A variável luminosidade que se encontra no primeiro quadrante do gráfico 32 está 

relacionada positivamente com as amostras Loures e Sintra, que por sua vez são as que 

apresentam valores mais altos (figura 38), logo pode-se considerar a luminosidade como 

uma das variáveis que distingue as amostras provenientes da região de Mafra das regiões 

limítrofes.  

 

 

 

Figura 38 - Variação da luminosidade (parâmetro da cor) das amostras analisadas 

As restantes variáveis que também definem a primeira componente estão situadas no 

terceiro quadrante  e relacionam-se com as amostras que estão próximas dessa zona. Dai 

as amostras Encarnação 2,  Casal do Rodo, Ericeira e Barril possuirem valores mais altos 

nas variáveis croma (c), densidade e módulo de Young (figuras 39 a 42). Verifica-se também 

que todas as variáveis presentes no terceiro quadrante do gráfico 32, apresentam os valores 

mais baixos nas amostras Loures e Sintra. Na base de distinção entre as amostras 

provenientes da região de Mafra das regiões limítrofes podem estar incluidas estas variáveis 

também. 

 

 

 

 

Figura 39 e 40 - Variação do croma ou saturação (parâmetro da cor) e da densidade das 

amostras analisadas 
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Figura 41 e 42 - Variação dos parâmetros de textura (dureza e módulo de Young) das 

amostras analisadas 

 

8.4.8.4.8.4.8.4. Estudo do Envelhecimento do Pão de MafraEstudo do Envelhecimento do Pão de MafraEstudo do Envelhecimento do Pão de MafraEstudo do Envelhecimento do Pão de Mafra    

Com o intuito de aprofundar o estudo de base técnico-cientifica acerca do pão de 

Mafra, prosseguiu-se ao estudo do envelhecimento do mesmo através de calorimetria 

diferencial de varrimento. Este estudo permite avaliar a degradação mais ou menos rápida 

do pão aquando do seu armazenamento e quais das amostras, perdem o seu valor 

comercial mais rapidamente. A degradação/envelhecimento do pão irá ser avaliada através 

do estudo da retrogradação do amido. Para tal, fizeram-se três varrimentos de todas as 

amostras ao longo do tempo de armazenagem de 0, 3 e 7 dias. Através do software do 

aparelho (TA-50WS) foi possível determinar a entalpia e temperatura associadas a cada 

pico encontrado no varrimento das amostras analisadas. 

No gráfico seguinte (figura 43) encontra-se o resultado de três varrimentos efectuados 

a uma das amostras. Verificou-se que em todos os varrimentos somente se encontrou um 

pico, indicativo de uma reacção endotérmica. No anexo (5) encontram-se todos os 

varrimentos efectuados para cada amostra.  
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Fazendo uma fusão dos dados dos picos encontrados ao longo dos três varrimentos 

obtém-se os gráficos seguintes. Na figura 44 está representada a variação da entalpia ao 

longo dos três varrimentos para cada amostra e na figura 45 a variação da temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44- Variação da entalpia do pico encontrado ao longo dos três varrimentos para cada amostra 

analisada 

Figura 43-  Termograma de DSC de uma amostra de pão analisada ao longo dos três varrimentos 
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Figura 45- Variação da temperatura do pico encontrado ao longo dos três varrimentos para cada 

amostra analisada 

Como se pode ver pela figura 44, desde o dia em que foram confeccionados (primeiro 

varrimento) até ao terceiro dia, todas as amostras apresentaram uma diminuição drástica no 

valor de entalpia do pico encontrado. Do terceiro dia para o sétimo, o valor da entalpia 

aumentou ligeiramente. 

No que se refere às temperaturas, através da figura 45 pode-se observar para todas 

as amostras, com a excepção do Casal do Rodo e Igreja Nova, um aumento da temperatura 

entre o pico detectado no primeiro varrimento e o detectado no segundo varrimento (terceiro 

dia), verificando-se uma diminuição no terceiro varrimento (sétimo dia). A gama de 

temperaturas varia entre os 130ºC e os 190ºC. Face à elevada temperatura a que ocorre 

esta reacção, desde já se pode excluir o fenómeno da retrogradação da amilopectina que 

ocorre a temperaturas mais baixas.  

Tendo em linha de conta os trabalhos de vários autores, como Léon et al (2006), o 

valor entálpico dos complexos amilose-lípidos não se altera durante a armazenagem. No 

trabalho em causa, o valor da entalpia aumenta bastante desde o dia em que o pão é 

confeccionado até o terceiro dia, apresentando no sétimo dia um valor muito pequeno, o que 

nos leva a supor que o pico detectado não corresponde à fusão dos compexos amilose-

lípidos. 



Aproximação ao Estudo da Tipificação do Pão de Mafra 

65 

 

Face às elevadas temperaturas registadas, tudo leva a crer que o que foi detectado 

através de DSC tenha sido a retrogradação da amilose que começa a ocorrer logo após a 

gelatinização do amido (cozedura) e termina após o primeiro dia de armazenamento. As 

elevadas temperaturas a que ocorre tal fenómeno estão ligeiramente acima das encontradas 

nos trabalhos desenvolvidos por Rasmussen e Hansen (2001) onde é defendido que a 

temperatura de fusão da amilose retrogradada ronda os 130-150ºC. 

Outros autores também defendem que a contribuição da retrogradação da amilose 

para o envelhecimento do pão é mínima, sendo somente responsável por um ligeiro 

aumento da firmeza do miolo logo após a sua confecção, mas não influencia directamente o 

processo de envelhecimento do pão (Hoseney et al, 1978). Assim sendo, apesar da amostra 

proveniente da Ericeira apresentar um valor entálpico ligeiramente mais baixo que as 

restantes, nada nos permitem afirmar que esta se degrade mais lentamente. 

Contudo, este estudo permite-nos verificar, tendo em conta as entalpias de 

retrogradação da amilose, que praticamente todas as amostras apresentam valores 

próximos, sendo portanto visível a semelhança entre amostras. 
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9.9.9.9. ConclusõesConclusõesConclusõesConclusões    

Através das fichas de identificação anexadas a cada amostra é possível concluir que 

de uma maneira geral o pão proveniente da região de Mafra distingue-se do processo de 

confecção tradicional. Elevados tempos de amassadura, tempos de fermentação muito 

curtos e o reduzido teor de levedura utilizado, estão na base dessa diferenciação. Os 

elevados tempos de amassadura irão fazer com que a estrutura alveolar quebre mais 

facilmente originando o rompimento dos alvéolos, e os tempos de fermentação demasiado 

curtos, poderão originar pães com menor sabor a ácido. Entre amostras, pode-se também 

concluir que existe uma elevada heterogeneidade no que respeita aos tipos de matérias-

primas utilizadas e suas proporções relativas, tempos de processamento e propriedades das 

farinhas utilizadas, sendo possível destacar desde logo uma amostra que se demarca das 

restantes. A amostra proveniente da Malveira apresenta características totalmente 

diferentes. A utilização por parte desta panificadora de farinhas mais fortes, temperaturas de 

cozedura elevadas e a incorporação de um aditivo, não especificado, estão na base dessa 

diferença. 

Utilizando os resultados obtidos por Vaz (2004), foi possível adicionar ao campo de 

amostragem, duas amostras provenientes da região do Alentejo, e dessa forma avaliar 

também a capacidade de discriminação entre regiões diversas, mediante a aplicação de 

tratamento estatístico. Através da análise de Cluster e de componentes principais é possível 

concluir uma completa diferenciação das amostras do Alentejo e das amostras provenientes 

das regiões limítrofes em relação às restantes. Essa diferenciação pode estar associada a 

variáveis como por exemplo o sabor a fermentado e actividade da água, que apresentam 

valores mais baixos em relação às amostras provenientes de Mafra. 

Dentro das amostras de Mafra a proveniente da Malveira distingue-se por completo 

das restantes, como se previu logo no 9999início com base nas fichas técnicas. As variáveis 

que estão associadas a esta distinção, segundo a análise de componentes principais são: a 

área média dos alvéolos, o sabor a lenha e a actividade da água, uma vez que esta amostra 

apresenta valores mais altos nestas variáveis em relação às restantes. 

Associada á diferença encontrada entre as regiões limítrofes e de Mafra estão as 

variáveis aw, sabor a lenha, croma, densidade, dureza e módulo de Young. Nestas variáveis 

as amostras provenientes das regiões limítrofes apresentam valores inferiores às 

provenientes de Mafra. A variável L (luminosidade) também está associada a esta distinção, 

tal como sugeriu a análise elementar de variância, as amostras de Sintra, Loures e Malveira 
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destacaram-se das restantes. A luminosidade correlaciona-se positivamente com as 

amostras Loures e Sintra por comparação com os valores inferiores para as amostras de 

Mafra. 

A análise de cluster dentro das amostras da região de Mafra, para além de distinguir a 

Malveira das restantes, a distâncias euclidianas mais baixas diferencia um outro grupo 

constituído pela amostra Encarnação e Carvalhal. Esta diferenciação é explicada pelas 

variáveis sabor a lenha e actividade da água. As amostras em causa são as que têm teores 

mais baixos a seguir às amostras de Loures e Sintra. 

As amostras Encarnação 2, Ericeira, Casal do Rodo e Barril são caracterizadas por 

elevados valores de elasticidade (módulo de Young), dureza, croma ou saturação e 

densidade.  

Pode assim concluir-se existirem características diferenciadoras que possam constituir 

uma base para uma potencial Indicação Geográfica Protegida do Pão de Mafra e desta 

forma a valorização de um recurso regional. 
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