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1. Introdução: 
 

 “Conta Bulhão Pato, nas suas memórias, que Alexandre Herculano, quando 

bibliotecário da Ajuda, no período de maior actividade cerebral, costumava mandar vir as 

refeições à biblioteca, para êle e alguns amigos, a-fim-de não perder tempo saindo. 

 O pão dessas refeições, era: o pão saloio. 

 Os cerebrais só podem alimentar-se de trigo alvo?   

 Parece que o pão grosseiro não embota os cérebros de eleição, e que o trigo não 

desperta os cérebros obtusos. Se o trigo comido estivesse na razão directa da inteligência, 

deviam obrigar-se alguns jornalistas, professores primários, oradores de comício, estadistas 

de café, freqüentadores do Chiado, Rocio e escadas de Santa justa e vários poetas dos dois 

sexos a ingerir muito trigo, mas muito. 

 Seria um país felicíssimo.” [1] 

Pão de trigo: Puro ou com mistura? 

 A alimentação dos nossos dias, conta com uma gama de produtos que 

provavelmente é a mais ampla desde os primeiros homens na Terra. No entanto o pão é 

hoje, como o foi sempre, um alimento de base nesta alimentação, facto que é estranho se 

verificarmos a pouca importância que é dada actualmente ao seu fabrico [2].  

 Assim e apesar de desde há muitos anos se ter conhecimento de que o pão deve 

incorporar farinhas de diversos tipos de trigo ou mesmo de outros cereais e que quanto mais 

grosseiras melhor, daí a referência ao Pão Saloio, efectuada por Bulhão Pato, na citação 

acima reproduzida, verifica-se em especial no século passado um consumo, pelos mais 

abastados, de pão de farinha flor que por ser muito branco seria mais fino [2]. 

 Por outro lado temos a cerveja, um produto alimentar, também ela milenar que 

utiliza, tal como o pão, cereais na sua formulação e que produz uma massa, denominada 

drêche, que é considerada resíduo ou subproduto, mas que nada mais é que uma “papa” de 

cereais, onde está presente milho, cevada, etc… para além de leveduras, entre elas a 

Saccharomyces cerevisiae, também esta presente no fabrico do pão [10]. 

 É neste contexto que surge o tema da presente tese de dissertação, cujo objectivo é 

estudar diferentes formulações de massa panar, com incorporação de drêche cervejeira, 

que hoje ou é considerada como resíduo ou como subproduto e enviada para alimentação 

animal [3, 4 e 5]. 

 Tendo em conta que só a Sociedade Central de Cervejas, SA, produzia em 2009, 

segundo o seu Relatório de Sustentabilidade, 36 462 toneladas de drêche cervejeira e 396 

toneladas de levedura [5]. Sendo que segundo dados recolhidos directamente na SCC, a 

referida drêche é produzido na razão de 10 a 15 Kg por cada hectolitro de cerveja fabricada, 

o que em média actualmente e por mês, resulta numa produção de 2 400 000 Kg a 4 500 
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000 Kg/mês.1 O aproveitamento deste subproduto pode constituir uma mais-valia quer na 

poupança do consumo de cereais, quer mesmo no acréscimo de outros benefícios para a 

saúde, associados ao enriquecimento deste pão com drêche. 

 Assim e no que concerne à estrutura da presente tese de dissertação, esta é 

composta por uma parte de enquadramento teórico, onde se descreve o processo de 

panificação no seu global, a farinha de trigo como matéria-prima, por excelência, no fabrico 

de pão, a importância das fibras, na alimentação humana e por último a valorização do que 

é hoje um resíduo, a drêche cervejeira, e a sua passagem a matéria-prima. Numa segunda 

parte é apresentado todo o trabalho experimental desenvolvido em laboratório, bem como 

os resultados obtidos, para que no final seja possível estabelecer algumas conclusões sobre 

a viabilidade de incorporação de drêche cervejeira em massas panares. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Dados recolhidos directamente na Sociedade Central de Cervejas, S.A. 
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2. Enquadramento Teórico: 
 

2.1 O Processo de Panificação 

 O início de um processo de panificação começa no cereal, na sua escolha, na sua 

moagem para a obtenção de farinha. Assim, é importante que o cereal seja de boa 

qualidade, já que este é o principal ingrediente [9]. 

 Existem vários cereais que podem ser utilizados no fabrico de pão, sendo os mais 

comuns o trigo, o milho e o centeio. Destes cereais é o trigo o mais utilizado no fabrico de 

pão, podendo ser utilizado individualmente ou misturado, com um ou mais cereais, para 

obtenção de pães denominados de mistura, com o objectivo de enriquecimento nutricional, 

mas também de paladar e de textura, sendo ainda muito comum a utilização de farinha de 

trigo integral, também com fins nutricionais específicos [9]. 

 No fabrico de pão existem ingredientes que são considerados essenciais, a farinha 

de um ou mais cereais, a água, fermento biológico e o sal, e existem outros que podem ser 

considerados secundários, por serem não essenciais, nomeadamente açúcares, lípidos, 

malte, leite, ovos e derivados, oxidantes, redutores e emulsionantes entre outros [10]. 

 Ao longo dos séculos o processo de panificação foi evoluindo, no entanto existia um 

objetivo único e comum, isto é, para converter a farinha de trigo num arejado e palatável 

alimento [12 e 14]. 

 A proteína é o componente estrutural da massa, em especial da farinha de trigo, 

dado ser esta a única com capacidade de formar glúten. O desenvolvimento da estrutura de 

glúten (proteínas hidratadas), na massa, é conseguido através da aplicação de energia 

durante o processo de amassadura [11 e 14]. 

 De entre os cereais panificáveis, o trigo é o único com capacidade para formar 

glúten, pois embora todos os outros também possuam uma fracção proteica semelhante às 

gliadinas, só o trigo tem uma fracção glútenina que confere carácter elástico à massa, sendo 

que além do trigo, os mais aptos para o fabrico de pão são o centeio e o triticale. O glúten é 

a fracção proteica insolúvel responsável pela capacidade das farinhas formarem massas e 

reterem gases, tem a capacidade de fixar quantidades apreciáveis de água. O glúten é 

composto pelas gliadinas que conferem a extensibilidade e as glúteninas que por sua vez 

conferem a elasticidade [11 e 14]. 

 A água é um dos constituintes químicos com maior importância em panificação pelo 

que seria aconselhável que possuísse um grau de dureza médio entre 50 e 100 ppm. Uma 

água mole produz uma massa pegajosa, pode ser corrigida com a adição de outras águas 

minerais, e uma água dura (muito alcalina), produz glúten muito rígido, prejudicando a 

actividade de leveduras e enzimas e afectando as necessidades em oxigénio das massas, 

no entanto pode ser corrigida por adição de vinagre ou por fervura [10]. 
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 A sua importância em panificação deve-se essencialmente ao facto de que ao ser 

misturada com a farinha produz um material cujo comportamento mecânico permite a 

formação de estruturas desejáveis, por outro lado, pela sua ausência, na pós-cozedura, 

conduz à formação da textura desejada. [9] 

 O fermento biológico é um agente levedante, sendo que na indústria de panificação é 

utilizada uma levedura selecionada da espécie Saccharomyces cerevisiae, que durante o 

processo de produção do pão origina fermentações anaeróbias (no interior) que se traduzem 

na transformação da glucose em etanol e dióxido de carbono, bem como fermentações 

aeróbias (no exterior) com transformação de glucose e oxigénio em dióxido de carbono e 

água [10 e 15]. 

 Para que estas fermentações ocorram é necessário que se mantenha uma 

temperatura controlada e que exista água livre, contribuem para a formação dos alvéolos 

internos e para o crescimento da massa, sendo que no final do processo são responsáveis 

pelo gosto e aroma do pão [10 e 13]. 

  O sal tem como objectivo principal o aumento da estabilidade da massa, já que os 

aminoácidos carregados das proteínas do glúten, que por repulsão electrostática impedem a 

agregação em unidades maiores, são neutralizados pelos iões do sal. Assim a adição de 1,5 

% de NaCl, vai exercer funções de fortalecimento do glúten, exercendo um controlo da 

fermentação (grandes concentrações inibem a fermentação e baixas concentrações 

aceleram o processo de fermentação).   Por outro lado, a adição de sal, melhora o 

aroma, o gosto e a textura do pão [10 e 13]. 

  No caso dos ingredientes secundários, existe um principal destaque para os agentes 

oxidantes e redutores e para os emulsionantes, dado que são utilizados mais comumente, 

sendo que todos os outros são adições determinadas para tipos de pão específicos.  

 Os agentes oxidantes e redutores originam a modificação das proteínas do glúten. 

Entre eles o Ácido Ascórbico (redutor) facilmente oxidado (por O2) e por acção da L AA 

Oxidase transforma-se em Ácido Desidroascórbico (oxidante), no entanto o Ácido Ascórbico 

pode actuar como pró- oxidante. Utiliza-se normalmente em quantidades iguais a 75 ppm, 

prevenindo o abrandamento do glúten por reassociação molecular das proteínas por pontes 

de enxofre, ao nível das massas de pão conduze a uma maior elasticidade, promove um 

efeito benéfico das mesmas, apesar de que este efeito está dependente do oxigénio e da 

intensidade da amassadura, por outro lado está também dependente da actividade 

enzimática da farinha [10 e 11]. 

 São ainda utilizados, dentro desta gama, Halogenetos e a Azodicarbonamida, sendo 

que a adição de Brometo ou Iodeto de Potássio à farinha previne o abrandamento excessivo 

do glúten durante a formação da massa. No caso da Azodicarbonamida melhora as 

propriedades da farinha com glúten débil e também diminui o aporte de energia necessário 

para a amassadura da massa [11]. 
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 Relativamente aos emulsionantes como reforçadores da massa e amolecedores de 

miolo, considera-se que existe uma correlação positiva entre a qualidade da farinha 

destinada à panificação e o teor em lípidos polares, através da adição de emulsionantes à 

massa. Tendo como exemplo o Glicerol Monoestereato de Sódio (GMS), o Esterol Lactilato 

de Sódio (SSL), e o Esterol Lactilato de Sódio (CSL). Estes agentes funcionam como 

ligantes, fortalecendo as massas, desta forma promovem o aumento da tolerância à 

amassadura e da absorção de água, o aumento da formação de espuma através da 

capacidade de retenção de gás, a diminuição da ruptura alveolar e consequentemente um 

aumento global do pão, melhorando a sua textura [11]. 

 No que concerne ao processo de panificação, utiliza-se o seguinte diagrama de 

fabrico, que permite analisar cada uma das etapas, tendo em conta os fenómenos que aí 

irão ocorrer e que estão na base do pão dito tradicional, somente com farinha de trigo [11]. 

 

 

Figura 1 – Diagrama de Panificação 2 

 

 A amassadura é um processo mecânico onde se promove a incorporação dos 

ingredientes e do ar que irá permitir o desenvolvimento da massa. A incorporação de ar 

atmosférico, permite a formação de núcleos para as células de gás (não se originam novas 

células de gás após a amassadura), o nível de incorporação de ar depende da natureza dos 

agentes de superfície (lípidos), podendo este sistema ser comparado a uma espuma [11].  

 O processo de amassadura gera efeitos físico‐químicos, nomeadamente ao nível da 

hidratação das partículas de farinha, da incorporação e mistura uniforme dos ingredientes, 

promovendo o aumento da elasticidade através do desenvolvimento do glúten, permite, 

também, distribuir as células de levedura e reter o gás formado, bem como a incorporação 

de oxigénio. Este processo na realidade torna-se visível na estrutura das massas, pois 

origina o decréscimo da sua extensibilidade, mas indirectamente e resultante da inclusão de 

oxigénio, promove o acréscimo na resistência à extensão das mesmas [11]. 

 O desenvolvimento do glúten, durante a amassadura, é o fenómeno mais importante 

desta etapa e que vai condicionar o produto final (o pão). Este fenómeno ocorre através da 

hidratação das proteínas que compõe a farinha, que por acção da energia mecânica, do 

próprio processo de amassadura, vão ser reorientadas, permitindo a ocorrência de 

interações entre os componentes da farinha e outros componentes não proteicos (lípidos, 

amido, pentosanas) ou outros ingredientes. Desta forma, a hidratação das proteínas e a 
                                                      
2
 Nunes, Cristiana, 2009 
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energia conferida pela amassadura vão provocar quebra da estrutura quaternária das 

proteínas globulares, ou seja, a quebra das ligações intramoleculares, ficando os grupos tiol 

(SH) livres [11]. 

  Na amassadura ocorre ainda, a paralelização das moléculas proteicas e ligação 

intermolecular mediante pontes de enxofre (SS), permitindo assim que as proteínas formem 

uma matriz contínua que irá conter e ligar os grânulos de amido, na realidade a amassadura 

apresenta um pico de elasticidade da massa, correspondente à hidratação de todas as 

moléculas proteicas [11]. 

 A massa resultante do processo de amassadura é uma massa pegajosa, sendo este 

facto devido à orientação das proteínas na direcção do escoamento, bem como a 

fenómenos de oxidação-redução, nomeadamente, a acção de agentes redutores, como a 

cisteína que conduzem à degradação da massa, assim como oxidantes rápidos (iodeto de 

potássio, azodicarbonamida), pois na situação de carência de grupos SH não há intercâmbio 

de ligações SH/SS, pelo que a aplicação de tensões conduz à quebra das ligações SS [11]. 

 Após o processo de amassadura, inicia-se uma nova etapa, denominada Estanca ou 

Fermentação Prolongada, pode demorar, no processo convencional, entre duas a quatro 

horas, realiza-se a uma temperatura entre os 20◦ C e os 40◦ C, mas que irá rapidamente 

subir até cerca de 50◦ C, durante o processo, possuindo a massa, valores de pH que 

oscilam 4 e o 6 [10, 11 e14]. 

 Esta etapa inicia‐se com o consumo de monossacáridos (glucose e frutose) por 

acção de estripes melhoradas de Sacharomyces cerevisiae, até que estes tenham sido 

esgotados na totalidade, após este esgotamento inicia‐se a hidrólise da maltose, tendo 

como produtos resultantes desta fermentação o dióxido de carbono e o etanol. [10 e 11] 

 Esta fermentação pode ser aumentada, quando à formulação base são incorporados 

outros açúcares até um máximo (6%), pois acima deste valor e por influência da pressão 

osmótica a mesma decresce. [10 e 11] 

 O processo de fermentação tem três objectivos principais, a produção de dióxido de 

carbono para criar uma textura leve e arejada no pão, a melhoria do sabor do pão e ainda a 

alteração da estrutura da proteína do pão, evitando assim uma textura “aborrachada” [15]. 

 A etapa posterior, denomina-se Corte, Pesagem e Enroladura, sendo que através 

dos dois primeiros o objectivo é fraccionar a massa em porções, cuja quantidade seja 

adequada ao pretendido, para tal durante o corte vai-se procedendo à pesagem dos 

empelos [10 e 11]. 

 Na enroladura, pretende-se a obtenção de uma superfície uniforme, seja ela esférica, 

cilíndrica ou outra, de fácil manuseamento, que possa originar uma redistribuição das 

células de gás, tentando, paralelamente, minimizar as perdas de CO2, por difusão, 

provocando a sua acumulação nos alvéolos da massa [10, 11 e 14]. 
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 Na etapa seguinte vai promover-se uma 2ª fermentação, de duração muito curta, que 

oscila entre os 8 e os 12 minutos, com o objectivo de repor as características perdidas, pela 

etapa anterior, com o manuseamento da massa, nomeadamente, perda do CO2 formado e 

alteração nas propriedades viscoelásticas [10 e 11]. 

 Posteriormente, inicia-se uma nova etapa, denominada Tendedura, onde se procede 

ao último manuseamento da massa, atribuindo-lhe uma forma definitiva, facto que vai de 

novo interferir com a produção de gás, razão pela qual esta operação é também 

denominada de “Ponto Crítico” do processamento tecnológico [11]. 

 Após esta operação, inicia-se a penúltima fase do processamento a que se dá o 

nome de Tempo de Tabuleiro, os empelos na sua forma final, são colocados numa estufa 

durante 60 minutos, a uma temperatura que varia entre os 30◦ C e os 35◦ C, com um grau 

de humidade que oscila entre os 80 e os 85% [10 e 11]. 

 A última etapa, a Cozedura, engloba diversos fenómenos, numa primeira fase dá-se 

a formação de uma côdea branca, para tal é injectado vapor cujo objectivo é impedir a 

formação de uma côdea escura, que se formaria devido à variação brusca da temperatura, 

esta formação, de côdea, ocorre pela evaporação de água e gelatinização do amido. O 

amido é a base da textura do miolo acabado, dado que dá estrutura permanecendo flexível 

e macio, sem ele o pão seria um produto sem volume e duro [11 e 16].  

 A cozedura desenvolve-se em três fases, que ocorrem em função do aumento de 

temperatura, no interior da massa, sendo durante esta etapa que irão ser produzidos os 

compostos responsáveis pelo gosto e aroma [10 e 11]. 

 À medida que a temperatura vai subindo e até que atinja os 50 ◦ C , ocorre a 1ª fase 

que se denomina de Over‐Spring, nesta fase, irão ocorrer diversos fenómenos, 

nomeadamente a redução da solubilidade dos gases, dado que o ar aprisionado na massa 

contribui para o aumento do volume, por expansão devido ao aquecimento (expansão 

térmica do gás) e em paralelo, a evaporação dos líquidos (água e etanol) [10, 11 e 15]. 

 A 2ª fase, denominada de Gelatinização do Amido, ocorre quando a massa atinge a 

temperatura de 60◦ C, é nesta fase que ocorre o início da gelatinização do amido, e que 

devido a este valor de temperatura existem condições óptimas à actividade enzimática, o 

que origina desenvolvimento da β-amilase a 50◦ C e da α‐amilase entre os 60◦ C e os 70◦ C 

[10]. 

 A 3ª fase, inicia-se após a massa atingir a temperatura dos 70◦ C, é denominada de 

Desnaturação Proteica, nela ocorre a inactivação da actividade enzimática, quer da 

α‐amilase que já se teria iniciado aos 55◦ C, como também da β-amilase, que cessará 

totalmente aos 85◦ C, este processo é acompanhado pelo decréscimo da solubilidade, 

ocorrendo a fixação das estruturas por alterações do amido e proteínas. Sendo que no final, 

a temperatura máxima no interior do pão deve rondar os 80◦ C e na côdea esta poderá 
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atingir os 195◦ C, o que origina que, ao nível da côdea, ocorram reacções de Maillard, 

caramelização de açúcares e dextrinização de amido [10 e 16]. 

 

2.2 A Farinha de Trigo 

 Ao longo de milhares de anos o trigo tem sido uma importante fonte de alimento, 

sendo o único cereal cujas propriedades das suas proteínas, quando hidratadas têm uma 

boa flexibilidade o que o tornou ideal para uma infinidade de produtos de panificação [12]. 

 A natureza dotou a semente de trigo de características especiais que protegem a 

planta embrionária dos rigores do mundo exterior até que as condições sejam favoráveis à 

sua germinação e crescimento subsequente. O “casaco” de farelo exterior com sua 

exclusiva estrutura física que se dobra a semente, em si mesma, formando um vinco que 

protege a semente. Como resultado desta forma complexa, muitos engenheiros tentam 

encontrar maneira de quebrar a semente através destas camadas protetoras para extrair o 

endosperma com o seu valor máximo nutricional [12]. 

Relativamente à Constituição dos grãos de trigo, temos a seguinte divisão:3 

� Endosperma (amêndoa) - (85%)   

� Farelo - (12-12,5%)  

• Pericarpo 

� Epiderme 

� Hipoderme 

� Camada cruzada 

� Camada células tubulares 

• Invólucro da Semente 

� Testa 

� Camada hialina 

� Camada de Aleurona 

� Gérmen - (2,5% a 3,5%) 

• Escutelo 

• Embrião 

� Escova 

 Nesta composição destaca-se, ao nível do farelo, a camada de aleurona, que 

representa 6‐8% do grão, trata-se de uma única camada de células celulósicas, que 

tecnologicamente não é possível separar das outras camadas do farelo. A sua importância 

deve-se ao alto teor em cinza (contêm 60% dos minerais, especialmente fósforo, quase todo 

na forma de ácido fítico), possui ainda um alto teor em proteína, (cerca de 20%) contém 

                                                      
3
 Costa, Sara Beirão da, 2011 
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ainda 32% tiamina, 80% niacina, 37% riboflavina, 61% piridoxina e 41% ácido pantoténico 

[10]. 

 O Endosperma é também uma parte importante do grão de trigo, sendo constituído 

por grânulos de amido (lenticulares e esféricos) embebidos numa matriz proteica, com 10% 

de Proteínas, 70% de Amido e 14% de Água. A proteína é principalmente de reserva, 

estando aqui contidas as principais proteínas do glúten, as gliadinas e as glúteninas. As 

suas paredes celulares são constituídas por hemiceluloses (pentosanas) e apresenta 

actividade enzimática [10]. 

 Por último, referencia-se a composição do gérmen, com 25% de Proteínas, 18% de 

Açúcares (10% em oligossacáridos e o restante em sacarose e rafinose) e 5% de Cinza. 

Destaca-se, como característica principal, o facto de ser um tecido viável, que contém um 

embrião, cujos tecidos têm crescimento rudimentar. Sendo responsável pelo processo de 

germinação, durante este tem a capacidade de digerir e absorver alimento a partir do 

endosperma que transfere para a planta em crescimento [10]. 

  Existem três tipos de trigo, os Rijos, os Moles e os Duros. O Trigo Rijo, possui um 

teor proteico médio e produz uma massa forte elástica, apta para panificação. O Trigo Mole 

possui menor teor proteico, produz massa viscosa e é apto para a produção de bolachas. 

Por último, o Trigo Duro ou Durum, possui um teor proteico elevado, com uma matriz muito 

rígida e maior aptidão para a produção de massas alimentícias [10]. 

 O Trigo Rijo, é apto ao processo de panificação, pois a sua farinha tem menor teor 

de amido, mas é mais rica em glúten (10 a 18%) e ainda porque possui um elevado teor em 

hemiceluloses (pentosanas) o que origina alta capacidade de absorção de água. Uma das 

características principais deste trigo é a força de ligação entre os grânulos de amido e a 

matriz proteica que os envolve ser elevada, pelo que a sua moagem é mais difícil, existindo 

mesmo a quebra de muitos grãos de amido [11]. 

 O produto resultante da moagem dos trigos é a farinha, sendo muito importante, logo 

numa primeira fase a avaliação dos critérios de qualidade. Desta forma, as farinhas 

destinadas à panificação devem possuir características organolépticas próprias do produto, 

ser adequadas ao fim a que se destinam, apresentarem-se em conveniente estado de 

conservação ou seja não conspurcadas ou com sinais de parasitação quer de origem 

vegetal, quer de origem animal, isentas de agentes patogénicos ou de substâncias 

derivadas de microrganismos, em níveis que representem risco para a saúde, bem como de 

outras substâncias estranhas à sua normal composição [9]. 

 A composição química da farinha depende de vários factores, nomeadamente da 

variedade do trigo utilizado na moagem (umas variedades têm mais tendência para níveis 

mais elevados de proteína do que outras), do clima onde o trigo foi produzido (ex. trigos de 

Inverno têm um carácter diferente dos trigos de Primavera), da composição do solo onde o 

trigo cresceu (grãos provenientes de solos ricos em azoto apresentam teores mais elevados 
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de proteína) e por último das condições da colheita, dado que estas vão, também, 

influenciar os níveis de actividade enzimática [9]. 

 Por outro lado, depende, também, do grau de extracção, no caso particular da 

farinha integral, esta é obtida por trituração do cereal sem separação de nenhuma parte 

edível, tal como é possível verificar na tabela 1 [9]: 

 

Tabela 1 – Composição química da farinha de trigo d e acordo com o grau de 

extracção 4 

Componente 100% 80 % 70 % 42-46 % 

Proteínas (%) 9,0 – 14 8,3 - 13 8,0 - 12 7,7 - 12 

Cinzas (%) 1,5 – 1,6 0,59 – 0,71 0,41 – 0,43 0,34 – 0,37 

Fibras (%) 2,0 – 2,2 0,13 – 0,20 vestígios vestígios 

Lípidos (%) 2,0 – 2,5 1,3 – 1,5 1,1 – 1,2 0,765 – 0,87 

Amido (%) 64-68 70-74 71-75 72-77 

Riboflavina 
(µg/g) 

3,5 2,0 0,7 0,3 

Vit. B1 (µg/g) 1,7 0,8 0,7 0,5 

Cálcio ( µg/g) 27,6 15,4 12,8 11,1 

  

 A grande diminuição que ocorre no valor percentual relativamente às fibras, 

vitaminas do grupo B e ainda aos minerais, que se verifica, na referida tabela, quando 

tendemos para farinhas mais “puras”, ou seja mais brancas, deve-se ao processo de 

moagem dos grãos de trigo, onde a separação do gérmen existente nas capas protectoras 

(incluindo a capa de aleurona) e da casca é retirado [9].  

 Assim, a farinha branca, tem menos micronutrientes (vitaminas e sais minerais), bem 

como menos valor proteico e fibras, mas pelo facto de ter menor teor em gordura, torna mais 

fácil a sua conservação (dado que diminuem as probabilidades de ocorrência de fenómenos 

de rancificação), por outro lado tem melhores características para panificação. No caso da 

farinha escura, esta tem um teor mais elevado de gordura, o que torna mais difícil a sua 

conservação, mas tem um alto teor em fibra e um maior teor proteico, no entanto é pouco 

panificável. [9] 

 Relativamente aos constituintes químicos da farinha referencia-se a importância dos 

hidratos de carbono, que apesar de constituírem somente 2%, possuem açúcares, 

nomeadamente frutose, glucose, maltose e a sacarose e que são responsáveis pelo 

arranque do processo fermentativo, bem como conferem o sabor doce à massa e ainda por 

possuírem pentosanas, que são polímeros de arabinose e xilose altamente ramificados, com 

                                                      
4 Nunes, Cristiana, 2009 
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grande capacidade de absorção de água (até 10x o seu peso em água) e que conferem alta 

viscosidade às massas devido ao seu contributo para a formação de géis [9 e 19]. 

 A farinha de trigo, quimicamente, é também constituída por várias substâncias que a 

tornam mais apta ao processo de panificação, entre elas está o amido, substância, existente 

na forma de grânulos (1-100 µm), é divida em três fracções, a amilose, que é um polímero 

linear com ligações α-1,4 entre unidades de D-glucose, que se encontra na zona amorfa do 

grânulo de amido; a amilopectina, que se trata de um polímero com ligações α-1,4 entre 

unidades de D-glucose, mas mais ramificado que a amilose, com 4-6 % de ligações α-1,6 

nos pontos de ramificação, situando-se na zona cristalina do grânulo de amido e por último a 

fracção intermédia, o fitoglicogénio que contém cadeias α-1,4 com comprimentos e número 

de cadeias por moléculas diferente das outras fracções [9 e 23]. 

 O amido é insolúvel em água fria, aumentando apenas o seu volume (5% a 20%), 

devido à difusão e absorção de água nas regiões amorfas, mas esse processo é reversível 

pela secagem. No entanto, quando os grânulos são aquecidos em água, eles incham 

irreversivelmente, ocorrendo perda da organização estrutural com fusão dos cristais, 

iniciando-se este processo nas regiões amorfas, devido à fragilidade das ligações de 

hidrogênio nessas áreas, contrariamente ao que ocorre nas regiões cristalinas, mas à 

medida que os grânulos continuam a expandir-se, ocorre a lixiviação da amilose da fase 

intergranular para a fase aquosa, resultando no aumento substancial das propriedades 

reológicas do sistema. O conjunto de mudanças que envolvem a ruptura da estrutura 

granular, o inchamento, a hidratação e a solubilização das moléculas de amido é definido 

como o fenómeno da gelatinização. A forma como este fenómeno ocorre deve-se 

essencialmente à composição do amido, em especial às proporções de amilose e 

amilopectina. Por outro lado a sua ocorrência está associada à temperatura de 

aquecimento, sendo que se considera um ponto a partir do qual os grânulos aumentam 

significativamente de volume (acima dos 20 %), aumentando, paralelamente a viscosidade 

do sistema, com perda da cristalinidade, assim, esta temperatura denomina-se, também ela, 

por Temperatura de gelatinização [9 e 23]. 

 Existe ainda outro fenómeno, relativamente ao amido, e que é particularmente 

importante para a panificação, trata-se do fenómeno de retrogradação do amido, que 

envolve quer a amilose quer a amilopectina, isto é a retrogradação é um processo que se 

desenvolve a quando da cristalização das cadeias de amido com formação de um gel mais 

opaco e mais rígida (altura em que este perde a cristalinidade). A taxa de retrogradação é 

muito maior para a amilose do que para a amilopectina, pelo que a amilose é responsável 

pelas alterações a curto prazo, (acontece durante o arrefecimento do pão), enquanto a 

amilopectina é responsável pelas alterações a longo prazo (determinante para o tempo de 

prateleira). Assim, a taxa de retrogradação depende de vários factores, nomeadamente da 
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razão amilose/amilopectina, temperatura de cozedura, concentração de amido, origem 

botânica e presença de outros ingredientes [9 e 23]. 

 Ainda no contexto da composição química da farinha de trigo, estão as proteínas, 

que para além da fracção residual, encontram-se divididas em fracções de solubilidade e 

insolubilidade, como é o caso das Albuminas, solúveis em água, das Globulinas que são 

insolúveis em água, mas solúveis em soluções salinas diluídas, das Gliadinas que são 

somente solúveis em álcool etílico a 70%, ou das Glúteninas que são solúveis em ácidos e 

bases diluídas, sendo que as duas primeiras não dão origem à formação de glúten [9 e 19]. 

 Paralelamente e no que concerne às proteínas formadoras de glúten, este é devido à 

acção da Gliadina (ou prolamina) e da Glútenina, que quimicamente reportam à fracção 

proteica insolúvel em água e que representam 80 a 90 % das proteínas totais do trigo. A 

fracção gliadina é monomérica, com ligações SS, e são intramoleculares, por outro lado a 

fracção glútenina é polimérica, e as suas subunidades estão ligadas por ligações SS em 

intercadeias. Possuem, também, pesos moleculares muito diferenciados, que no caso da 

gliadina pode variar entre 30000 – 45000 unidades, sendo constituída por 50 polipéptidos, 

relativamente à fracção glútenina, o seu peso molecular é muito mais elevado e pode ir de 

100000 a vários milhões de unidades, mas constituída no máximo por 20 polipéptidos, tendo 

ainda um outro detalhe associado que é o facto de os polipéptidos presentes nas duas 

fracções, serem, também, bastante diferentes [9 e 19]. 

 Por outro lado, o papel das enzimas, nomeadamente as Amilases (α- amílase e β-

amilase) que são responsáveis pela degradação do amido e que participam na formação da 

espuma que ocorre no processo de fermentação por acção das levedura. As Proteínases 

que são responsáveis pela abrandamento da formação do glúten, provocando a hidrólise 

das ligações peptídicas, na fabrico do pão. As Lipases, estão presentes no trigo, enquanto 

cereal, em concentrações diversas, a sua atividade pode ser prejudicial à farinha, quando 

durante o armazenamento ocorre o aumento da concentração em ácidos gordos livres, dos 

quais se destaca o ácido linoleico, permitindo a actuação das lipases, que nalguns casos 

podem até ser o resultado de actividade bacteriana, transformando assim estes ácidos 

gordos libertados em ácidos hidroxilados que vão conferir um sabor amargo na farinha. As 

Fitases exercem a sua actividade na degradação da fitina que é um anti-nutriente, que 

promove a formação de sais insolúveis, isto é o trigo contém 1% de fitina, que liga 

aproximadamente 70% do fósforo do grão, sendo que durante a elaboração de uma massa 

ácida somente 70 a 80% das fitinas são hidrolisadas, é desejável que esta reacção ocorra, 

do ponto de vista fisiológico e nutritivo, para que possa ser degradada a fitina restante, dado 

que esta inibe a absorção intestinal dos iões Ca2+ e Fe2+ [9 e 19]. 

  Referencia-se ainda, o papel dos Lípidos, que estão armazenados essencialmente 

no gérmen e na capa de aleurona, dos quais o ácido linoleico é sempre predominante. Os 

lípidos do trigo têm muita influência nas características das massas, pois quando se amassa 
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a farinha os glucolípidos unem-se ao glúten, no entanto o grau da sua fixação depende do 

trabalho da massa e do arejamento intensivo da mesma [9 e 19]. 

 Para finalizar, e em termos de legislação nacional, a farinha encontra-se actualmente 

regulada pela Portaria nº 254/2003 de 19 de Março, que na alínea a) do nº 2 da, faz a sua 

definição: “«Farinha» o produto resultante da moenda de grãos de um ou mais cereais, 

maduros, sãos, não germinados e isentos de impurezas, bem como da sua mistura;”. No 

entanto esta mesma Portaria, estabelece que a farinha de trigo varia consoante o tipo de 

refinação a que é sujeita, classificando-a numa nomenclatura que se inicia por “t” e que é 

acompanhada de um valor numérico que indica a percentagem de cinzas por incineração de 

100 g de farinha (ou seja o tipo de farinha é medido pelo teste de cinzas), e que consta na 

tabela seguinte, que foi extraída da acima citada Portaria [38]: 

 
Tabela 2 – Características analíticas da farinha de  trigo 5 

Tipos 
de farinha 

Humidade 
(% máxima) 

Acidez (1) 
(g/100 g máximo) 

Cinza total 
(% limite) 

Cinza insolúvel (2) 
(% máxima) 

Glúten seco (3) 
(% 

mínima) 

Tipo 45         14,5                0,120                     0,49                 Vestígios                      8 

Tipo 55         14,5                0,120                  0,50-0,60             Vestígios                     8 

Tipo 65         14,5                0,120                  0,61-0,75                 0,02                          8 

Tipo 80         14,5                0,120                  0,76-0,90                 0,02                          8 

Tipo 110         14,5                0,120                  0,91-1,20                 0,04                          8 

Tipo 150         14,5                0,120                  1,21-2,00                 0,06                          7 

  

 (1) A acidez é determinada no extracto alcoólico e expressa em ácido sulfúrico. 
 (2) Cinza insolúvel em HCl. 
 Os valores de acidez, cinza total, cinza insolúvel e glúten seco são referidos à matéria seca. 
 O valor da humidade refere-se ao momento de embalamento. Posteriormente as variações de humidade 
 devido  ao carácter higroscópico da farinha deverão ser relacionadas com a variação em massa. 
 (3) Salvo nos casos em que pela sua utilização específica se requer um teor inferior, o qual deverá 
 constar do rótulo ou quaisquer outros documentos referentes ao produto. 

 

2.3 As Fibras Alimentares 

 Com o objectivo de contribuir para a prevenção do aparecimento de doenças 

crônicas relacionadas com dieta alimentar, a FAO/OMS recomenda o consumo de pelo 

menos 25 g/dia de fibras alimentares, no entanto e em pleno séc. XXI, existem muitos 

países onde a adesão a essa recomendação não é alcançada [27]. 

 A definição de fibra alimentar, evoluiu ao longo dos tempos, sendo que somente em 

1981, Prosky et al, iniciam o processo para a obtenção de consenso, na comunidade 

científica, sobre a sua definição e as suas metodologias de análise. Nesta sequência, pode-

se definir fibra alimentar como o remanescente das plantas comestíveis e de substâncias 

associadas, polissacáridos e outros hidratos de carbono análogos, bem como de lenhina, 

                                                      
5 http://dre.pt/pdf1sdip/2003/03/066B00/18611865.PDF 
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resistentes quer à digestão, quer à absorção do intestino delgado humano, mas tem 

fermentação completa ou parcial no intestino grosso. No entanto prevalecem discussões, no 

meio científico dado que a maioria dos cientistas, concorda que os oligossacáridos, a 

celulose, a hemicelulose, as pectinas, as gomas, a lenhina, os polissacáridos indigeríveis e 

não amilosos, além das ceras e outras substâncias inerentes às plantas, devem ser 

classificados como fibras alimentares [24 e 27]. 

 Em 2006, a Comissão do Codex Alimentarius estabeleceu uma nova definição para 

fibra alimentares [31]: “O termo fibra dietética indica polímeros de carbohidratos com um 

grau de polimerização (DP) não menor do que três, os quais não são digeridos nem são 

absorvidos no intestino delgado. O grau de polimerização não inferior a três pretende excluir 

os monos e dissacáridos; não pretende reflectir o grau de polimerização médio de uma 

mistura. A fibra alimentar consiste em um ou mais: 

- polímeros de carbohidratos comestíveis presentes naturalmente nos alimentos na forma 

em que estes são consumidos; 

- polímeros de carbohidratos que foram obtidos de material alimentício cru por métodos 

físicos, enzimáticos ou químicos, ou de polímeros de carbohidratos sintéticos”.6 
 A necessidade de definir fibra alimentar resulta, essencialmente, da pretensão que 

instituições governamentais têm, em fornecer informação rigorosa ao consumidor na 

rotulagem dos produtos alimentares. As definições que vêm sendo utilizadas baseiam-se em 

diversos métodos analíticos adoptados pela Association of Official Analytical Chemists 

International, conforme se pode verificar no Anexo 1. Desta forma e com a finalidade de 

garantir uma rotulagem segura, em 2009, foi desenvolvido um método 

enzimático/gravimétrico e de cromatografia líquida de alta eficiência (AOAC 2009.01) [31]. 

 As fibras alimentares são constituídas, em grandes parte, por substâncias de origem 

vegetal, cuja fonte predominantemente é a parede celular, mas, menor parte podem ter a 

sua fonte nalguns polissacáridos extraídos de outras partes das plantas ou mesmo serem 

sintetizados por microrganismos, tal como se pode verificar pelo Anexo 2 [31]. 

 A fibra alimentar deve estar presente na dieta humana através do consumo de 

alimentos de origem vegetal de forma directa, mas pode também estar presente 

indirectamente, através da adição a outros alimentos, passando a denominar-se como 

suplemento alimentar rico em fibras [31]. 

 A composição das fibras presentes nos vegetais é muito variável, dado que esta 

depende de muitos factores [31]: 

� espécies vegetais diferentes; 

� a mesma espécie vegetal, mas com variedades diferentes; 

� a mesma espécie vegetal, mas com diferentes órgãos ou tecidos vegetais;  

                                                      
6
 Mendes, Ana Rita, 2011 
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� o mesmo órgão ou tecido vegetal, apresenta diferenças durante a fase de 

desenvolvimento e/ou maturação;   

� ocasionados por condições de armazenamento, por processamentos industriais ou 

culinários. 

 As fibras alimentares podem ser classificadas de acordo com a sua estrutura, a sua 

solubilidade em água e em relação ao seu grau de fermentação, sendo que esta 

classificação se torna muito útil para a compreensão das suas propriedades fisiológicas. 

Assim, apresentam-se em duas fracções, com base na sua solubilidade em água, fibra 

alimentar solúvel (FAS) e fibra alimentar insolúvel (FAI) [24 e 31]. 

 A FAI que é a principal fracção (cerca de 75%), está presente nas verduras, no farelo 

de trigo e nos grãos integrais. Nos vegetais a sua fonte principal são os constituintes da 

parede celular das células vegetais, onde se inclui a celulose, a hemiceluloses e a lenhina. 

Possui um efeito mecânico, ao nível do tracto gastrointestinal, é pouco fermentável e acelera 

o tempo de trânsito intestinal devido à absorção de água [24 e 31]. 

Os seus principais efeitos metabólicos são [31]: 

� aumentam o peso e a maciez das fezes; 

� aumentam a frequência da evacuação e diminuem o tempo de 

� trânsito no cólon, reduzindo a obstipação; 

� retêm água; 

� são pouco fermentáveis; 

� aumentam a protecção contra infecção bacteriana. 

 A FAS são polissacáridos não-celulósicos, tais como as pectinas, as gomas, as 

mucilagens, a inulina, os FOS (frutoligossacáridos) e as polifrutoses, sendo que grande uma 

grande parte sofre degradação/fermentação no intestino grosso. Estas fibras têm a 

capacidade de se ligar à água e formar géis. Ao nível do tracto gastrointestinal, retardam o 

esvaziamento gástrico e o tempo de trânsito intestinal, diminuindo o ritmo de absorção de 

glucose e de colesterol. Por outro lado, são substratos para fermentação bacteriana, 

traduzindo-se este facto em gases (hidrogénio, metano e dióxido de carbono) e ácidos 

gordos de cadeia curta (AGCC),que são importantes para o metabolismo intestinal. São, 

também encontradas, principalmente em frutas e verduras, mas estão ainda presentes nos 

cereais (aveia e cevada) e nas leguminosas (feijão, grão de bico, lentilha e ervilha) [24 e 31]. 

Os seus principais efeitos metabólicos são [31]: 

� retardam o esvaziamento gástrico e o trânsito intestinal; 

� alteram o metabolismo intestinal através da produção dos AGCC; 

� modulam a mobilidade gastrointestinal 

� reduzem a diarreia (aumento na absorção de água); 

� promovem o desenvolvimento da mucosa intestinal (íleo e cólon); 

� proporcionam energia (devido à fermentação) para a mucosa intestinal; 



ISA – Mestrado em Engenharia Alimentar 2013 

 

Tese de Dissertação: Incorporação de drêche de cerveja em produtos de panificação – Adaptação da fórmula e do processo  Página 16 

 

� diminuem o pH do cólon;  

� melhoram a protecção contra a infecção (função de barreira, imunidade); 

� aumentam tolerância à glucose;  

� diminuem os níveis de colesterol total. 

 Ao nível estrutural verifica-se que grande parte das fibras alimentares pertence ao 

grupo dos polissacáridos, os quais são muito variáveis física e quimicamente, apresentando 

a sua estrutura diferenças essencialmente ao nível de: [31] 

� quantidade de monossacáridos; 

�  tipo de monossacáridos na cadeia polimérica; 

� sequência dos monossacáridos na cadeia; 

� existência ou não de cadeias secundárias; 

�  tipo de ligação, alfa ou beta, entre os monossacáridos. 

 Desta forma, verifica-se que a classificação das fibras alimentares, com base na sua 

estrutura subdivide-se em duas categorias: polissacáridos não amiláceos (definidos como 

polissacáridos com grau de polimerização ≥10) e polissacáridos amiláceos [31]. 

 Por outro lado, a fermentação das fibras alimentares ocorre nos intestinos por acção 

das bactérias anaeróbicas. O tracto gastrointestinal possui mais de 500 espécies diferentes 

de bactérias e ao nível do cólon, a flora bacteriana consiste na sua quase totalidade em 

bactérias anaeróbias estritas, tais como Bacteróides, Bifidobacterium, Clostridium e 

Lactobacillus. O grau de fermentação ao nível do cólon é em função da composição da flora 

intestinal e das características químicas e físicas das fibras alimentares, ou seja, o tipo de 

fibra, a sua solubilidade, a sua fonte, e a forma e o tamanho das suas partículas [31]. 

Os produtos da fermentação bacteriana das fibras são [31]: 

� ácidos gordos de cadeia curta (AGCC): onde os mais importantes são os obtidos por 

fermentação das hemiceluloses e pectinas, ou seja os ácidos acéticos, butírico e 

propiónico. Estes caracterizam-se por serem removidos do lúmen intestinal por 

difusão iónica e facilitam a absorção do sódio e potássio; 

� gases: tais como o hidrogénio, o metano e o dióxido de carbono, que são excretados 

por via rectal; 

� energia: que é utilizada para crescimento e manutenção das bactérias; 

 A fermentação das fibras varia de 0% a 90%, sendo que a fibra, só é considerada 

fermentável quando essa fermentação for no mínimo de 60%. Quanto mais solúvel for a 

fibra, maior o seu grau de fermentação (lenhina, 0%; celulose, 15% a 60%; hemiceluloses, 

56% a 85%; e pectinas, 90% a 95%) [31]. 

 No que concerne à classificação química das fibras alimentares, é de referenciar que 

a celulose é um polissacarídeo linear, não-ramificado, consistindo apenas em unidades de 

glucose. As suas moléculas encontram-se intimamente compactadas, formando de fibras 

longas, que são muito insolúveis e muito resistentes à digestão pelas enzimas humanas. A 
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celulose é o principal componente da parede celular da maioria dos vegetais, encontrando-

se disponível em hortofrutícolas e cereais, sendo que no caso dos farelos, a maioria da fibra 

presente é constituída por celulose. Ao nível dos grãos e das frutas a celulose representa 

cerca de um quarto da fibra alimentar e um terço no caso das hortaliças, das castanhas e 

das nozes [24 e 31]. 

 As hemiceluloses ou pentosanas são polissacáridos que contêm outros açúcares 

para além da glucose, estão associadas à celulose na parede celular dos vegetais, podendo 

apresentar-se como polímeros lineares ou polimeros ramificados, sendo no entanto menores 

que a celulose; genericamente contêm 50 a 200 unidades de pentoses (xilose e arabinose) 

e hexoses (glucose, galactose, manose, ramnose, ácidos glucurónico e galacturónico). O 

seu nome descreve um grupo heterogéneo de substâncias presentes nos alimentos de 

origem vegetal quer nas formas solúvel quer insolúvel, constituindo cerca de um terço da 

fibra alimentar disponível em hortofrutícolas, leguminosas, castanhas e nozes [24 e 31]. 

 As pectinas são também polissacáridos, que são solúveis em água quente e que 

formam géis depois de frias. A sua composição é principalmente em cadeias de ácido 

galacturónico intercalado com unidades de ramnose, exibindo ramificações com cadeias de 

unidades de pentose e hexose. Estão presentes nas paredes celulares e nos tecidos 

intracelulares dos hortofrutícolas, sendo muito utilizados como agentes gelificantes e 

espessantes em diversos produtos alimentares. Embora sejam as frutas a principal fonte de 

pectinas, estas substâncias também representam 15% a 20% da fibra alimentar existente 

nas hortaliças, leguminosas, castanhas e nozes [24 e 31]. 

 As β-glucanas são polímeros da glucose, mas ao contrário da celulose, as ligações 

entre as moléculas de glucose são variáveis, possuindo uma estrutura ramificada, sendo 

ainda menores que a celulose. As suas propriedades influenciam a sua solubilidade, 

favorecendo a formação de soluções viscosas. As β-glucanas são importantes componentes 

do material da parede celular dos grãos de aveia e de cevada, no entanto estão presentes 

apenas em quantidades reduzidas no trigo e no centeio [24 e 31]. 

 Denomina-se como amido resistente, tanto o amido, como os seus produtos de 

degradação que não são absorvidos no intestino delgado dos seres humanos, estando 

presente numa ampla variedade de alimentos, em proporções variáveis. Estão identificadas 

quatro classes de amido resistente [24 e 31]: 

� Amido fisicamente inacessível (RS1); 

� Grãos de amido nativo (RS2); 

� Amido cristalizado (RS3); 

� Amido quimicamente modificado (RS4).  

 As leguminosas constituem uma das principais fontes de RS1, por conterem uma 

parede celular espessa que torna o amido inacessível às enzimas. Certos tipos de amido, 

como o existente na batata crua e na banana verde, são muito resistentes à hidrólise 



ISA – Mestrado em Engenharia Alimentar 2013 

 

Tese de Dissertação: Incorporação de drêche de cerveja em produtos de panificação – Adaptação da fórmula e do processo  Página 18 

 

enzimática (RS2). Contudo e contrariamente à banana que é na grande maioria consumida 

crua, a batata é consumida após cozedura, sendo que quase todos os processos de 

confecção promovem a gelatinização do amido, o que origina que seja a banana verde a 

principal fonte de RS2 na dieta humana, estando a quantidade de RS2, presente na banana, 

dependente do seu grau de maturação. Existe ainda outra categoria de RS2 que é 

constituída pelos amidos ricos em amilose, fontes frequentes de amido resistente ao nível 

industrial. A cozedura, o arrefecimento e o armazenamento de alimentos sem prévia 

desidratação provocam retrogradação do amido gelatinizado (cristalizado): RS3. O 

reaquecimento de, por exemplo, batata fria, pode reduzir o conteúdo de RS3. No entanto, 

ciclos repetidos de aquecimento e arrefecimento aumentam os níveis de RS3 nas batatas. O 

amido quimicamente modificado (RS4) inclui éteres e ésteres do amido, amidos com 

ligações cruzadas e amidos pirodextrinados. As modificações químicas originam a redução 

da digestibilidade do amido no intestino delgado e contribuem para a formação de RS4. 

Alguns amidos quimicamente modificados, nos quais a digestibilidade do amido não foi 

modificada, são utilizados como ingredientes, em alimentos infantis. O conteúdo de amido 

resistente num alimento pode alterar-se durante o armazenamento, face à temperatura a 

que este é conservado e à quantidade de água nele disponível, mas também durante a 

preparação do alimento. Consequentemente, é impossível quantificar-se com exactidão a 

concentração de amido resistente num alimento no momento do seu consumo [24 e 31]. 

 Os oligossacáridos não-digeríveis com grau de polimerização entre 3 e 12 estão 

presentes naturalmente em alimentos de origem vegetal, em especial nos hortofrutícolas e 

nos cereais. No entanto, estas substâncias também podem ser sintetizadas por processos 

químicos ou enzimáticos, a partir de monossacáridos e dissacáridos, ou por hidrólise 

enzimática de polissacáridos. Os oligossacáridos não-digeríveis estão incluídos na definição 

de fibra alimentar porque, como resultado da sua não-digestibilidade, exibem efeitos 

fisiológicos similares aos dos polissacáridos maiores e seus congéneres. Em geral, os 

oligossacáridos não-digeríveis são altamente fermentáveis, sendo que alguns possuem 

propriedades pré-bióticas. Alguns dos pré-bióticos mais conhecidos são as frutanas, que 

incluem a inulina, e os frutooligossacáridos ou oligofrutoses, obtidos pela hidrólise 

enzimática da inulina de forma natural (com grau de polimerização 3 a 60), e seus análogos 

sintéticos que são obtidos por síntese enzimática a partir da sacarose. A cebola, a chicória e 

a alcachofra são as principais fontes alimentares de frutanas de origem natural, a partir das 

quais são obtidos a inulina e os frutooligossacáridos [24 e 31]. 
 Existem outros hidratos de carbono sintéticos (derivados sintéticos da celulose, e.g. a 

metilcelulose e a hidroxipropilmetilcelulose), que apresentam a mesma característica da 

celulose, no que concerne ao facto de não ser digerível no intestino delgado, mas ao 

contrário desta, apresentam-se como substâncias solúveis, sendo dificilmente fermentáveis 

pela colónia macrobiótica. A polidextrose é um polissacárido ou oligossacárido resistente, 
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sendo também uma fibra solúvel resistente sendo um polímero de hidratos de carbono não-

digerível, que possui um grau médio de polimerização de 12, é sintetizado a partir da 

glucose e do sorbitol, podendo ser utilizado como catalisador de ácidos orgânicos (por 

exemplo, ácido cítrico). A sua estrutura é complexa e resistente à hidrólise pelas enzimas 

digestivas humanas, mas é parcialmente fermentada no colo – cerca de 50% em seres 

humanos – e apresenta propriedades pré-bióticas e de formação de volume. As dextrinas 

resistentes são produzidas por calor em pH alcalino e por tratamento enzimático de amidos, 

como o do milho e o da batata, possuem um grau de polimerização aproximadamente igual 

a 15, sendo parcialmente digeridas pelas enzimas digestivas humanas e também 

parcialmente fermentadas no cólon, o que origina que estas substâncias se comportem 

fisiologicamente como fibras alimentares, mas sem que os seus efeitos pré-bióticos tenham 

sido confirmados [24 e 31]. 
 As gomas e as mucilagens são hidrocolóides que se apresentam numa ampla gama 

de polissacáridos viscosos. As gomas são substâncias derivadas de exsudatos vegetais 

(goma arábica), sementes (gomas de guar e locust) ou de extractos de algas marinhas 

(agar, carragena e alginatos). As mucilagens estão presentes nas células das camadas 

externas das sementes da família “plantain”, por exemplo, isphagula (Psyllium), sendo 

utilizados em alguns alimentos, em pequenas quantidades, como agentes gelificantes, 

espessantes, estabilizantes e emulsificantes [24 e 31]. 

 A lenhina não é um polissacarídeo, mas quimicamente encontra-se ligada à 

hemicelulose na parede celular dos vegetais, portanto, mantém-se ligada aos polissacáridos 

existentes nesse local. A lenhina tem, por esse facto influencia na fisiologia gastrointestinal. 

Está presente em alimentos possuidores de componente “lenhoso”, como o aipo, e nas 

camadas externas dos grãos de cereais. 
 Existem ainda outros componentes, como o ácido fítico (hexafosfato de inositol) que 

se encontra associado à fibra em alguns alimentos, sobretudo nos grãos de cereais, este 

ácido, tem uma característica especial ao nível dos grupos fosfatos que ao ligarem-se muito 

fortemente aos iões positivamente carregados como o ferro, o zinco, o cálcio e o magnésio, 

podem interferir na absorção de minerais. Outros constituintes de vegetais que se 

encontram associados à fibra alimentar são, por exemplo, os polifenóis (taninos), as cutinas 

e os fitosteróis [24 e 31]. 

 

2.4 A Drêche Cervejeira 

 A drêche cervejeira corresponde à fracção insolúvel do mosto, preparado por 

moagem e mistura de cereais como o malte e a cevada germinada; bem como de cereais 

não maltados, o gritz de milho, o arroz ou o trigo), separada por filtração, ou seja trata-se de 

um resíduo da indústria cervejeira [32]. 



ISA – Mestrado em Engenharia Alimentar 2013 

 

Tese de Dissertação: Incorporação de drêche de cerveja em produtos de panificação – Adaptação da fórmula e do processo  Página 20 

 

 Em 1992, por ocasião de Conferência da Terra realizada no Rio de Janeiro bem 

como no 5º Programa Europeu para o Ambiente e Desenvolvimento de 1993, foi 

reconhecida a necessidade de reduzir a poluição ambiental e nesta sequência surge a 

politica dos três R’s, (Reduzir, Renovar e Reciclar) sendo que esta política é válida para todo 

o tipo de resíduos e/ou efluentes sólidos, líquidos e gasosos [33]. 

 Mais tarde em 1997, Portugal aprova a Lei-Quadro dos Resíduos (Decreto-Lei n.º 

239/97, de 9 de Setembro), que tem como objectivo estabelecer as regras a aplicar para a 

gestão de resíduos, redefinindo o conceito de “Resíduo” pois era muito importante classificá-

lo de acordo com sua origem, natureza, quantidade produzida diariamente e propriedades, 

para que cada um pudesse ser objecto de tratamento adequado. Surge então a 

classificação dos resíduos em cinco categorias [34]: 

� Resíduos Perigosos;  

� Resíduos Industriais;  

� Resíduos Urbanos;  

� Resíduos Hospitalares;  

� Outros tipos de resíduos. 

 Posteriormente esta legislação foi revogada com o objectivo de introduzir novas 

formas de protecção do ambiente e é neste contexto que em 2006, surge o Decreto-Lei nº 

178/2006 de 5 de Setembro, onde no seu artigo 7º estabelecia que [35]: 

1- “A gestão de resíduos deve assegurar que à utilização de um bem sucede uma nova 

utilização ou que, não sendo viável a sua reutilização, se procede à sua reciclagem 

ou ainda a outras formas de valorização. 

2- A eliminação definitiva de resíduos, nomeadamente a sua deposição em aterro, 

constitui a última opção de gestão, justificando-se apenas quando seja técnica ou 

financeiramente inviável a prevenção, a reutilização, a reciclagem ou outras formas 

de valorização.  

3- Os produtores de resíduos devem proceder à separação dos resíduos na origem de 

forma a promover a sua valorização por fluxos e fileiras.  

4- Deve ser privilegiado o recurso às melhores tecnologias disponíveis com custos 

economicamente sustentáveis que permitam o prolongamento do ciclo de vida dos 

materiais através da sua reutilização, em conformidade com as estratégias 

complementares adoptadas noutros domínios.”7 

 Este diploma foi alterado e republicado Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de Junho que 

transpõe para o direito nacional a Directiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 19 de Novembro, relativa à gestão dos resíduos, mas os princípios inerentes à 

filosofia estabelecida no artigo 7º da legislação anterior permanece [36]. 

                                                      
7
 Diário da República, 1.a série—N.o 171—5 de Setembro de 2006 
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 Apesar de a drêche cervejeira ser um resíduo das indústrias produtoras de cerveja, 

sendo um resíduo lenho-celulósico, é um material rico em proteína e fibra, com baixo valor 

acrescentado, que está a ser essencialmente incorporado na alimentação animal, mas que 

pela sua composição, têm vindo a ser exploradas novas aplicações, nomeadamente como 

aditivo alimentar (mistura até 15 % em farinha para produção de pão com maior teor de fibra 

e proteína), onde se pretende recuperar os polissacáridos e as proteínas, e.g. oligómeros 

solúveis não digeríveis que possam actuar como pré-bióticos, para aplicação em alimentos 

funcionais ou como suporte de imobilização de biomassa e também como biossorvente. 

Para além do facto de constituir um produto de baixo custo e elevada disponibilidade, ser 

uma alternativa economicamente viável nos processos de tratamento de águas residuais, 

através da sua utilização em sistemas de biorremediação de metais [40]. 

 No caso concreto da sua utilização na indústria de panificação, esta possibilidade 

deve-se essencialmente ao facto de na realidade a drêche cervejeira, ser em grosso modo 

“uma papa cozida de cereais”, que tal como se referencia em inglês, “Brewery Spent Grain” 

trata-se de grãos, aos quais foi removido o seu conteúdo de açúcar, sendo por isso 

denominado como um produto conhecido como grão gasto, mas que na realidade continua a 

manter um grande valor nutricional [39]. 

 Este facto pode ser confirmado pela composição química deste subproduto, que 

sendo variável, em função da variedade de cevada utilizada, o período da sua colheita, as 

características do lúpulo e de outros adjuvantes adicionados, bem como da tecnologia 

utilizada na produção da cerveja, apresenta, genericamente, a seguinte composição média 

(em base de peso seco): glucano (21,9 %), xilano (20,6 %), arabinano (9,0 %), lenhina 

Klason – resíduo insolúvel em ácido (21,7 %), grupos acetil (1,1 %), proteína (24,6 %), 

lípidos (3,9 %), cinzas (3,4 %) e conteúdo fenólico extraído por alcális (18,7 %) [40].   

 Por outro lado existe a questão da alimentação mundial, apesar de tudo o que nos 

rodeia a população mundial está a aumentar, tornando-se por esse facto necessário que 

exista maior produção de alimentos. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO) é a entidade mundial que emite relatórios permanentes sobre 

alimentação no mundo, compulsando os seus relatórios verifica-se que em Junho de 2012, 

esta organização alertou que .”… diversas regiões do mundo encontrarão dificuldades para 

ter a quantidade necessária de alimentos. Os motivos são a falta de chuvas, o clima 

adverso, os conflitos armados e o desalojamento de populações.”  e ainda que “…No Leste 

Europeu, a FAO alertou que a produção de trigo da Ucrânia está ameaçada neste ano. No 

Commonwealth de Estados Independentes, a FAO prevê queda de 6% na produção de 

cereais neste ano, para 148 milhões de toneladas. "Isso reflete principalmente perspectivas 

desfavoráveis na Ucrânia, onde condições climáticas adversas durante o inverno estão 

atingindo as lavouras de grãos". "A produção de trigo é estimada em 14 milhões de 

toneladas, quase 40% menor do que a safra do ano passado e bem menor do que a média 
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dos últimos cinco anos", disse a FAO. "A queda significativa na Ucrânia, maior produtora da 

região, deve impactar a oferta e os preços nos países vizinhos."8 [37] 

 É dentro desta filosofia de reutilizar resíduos, da valorização de subproduto, que se 

desenvolve a presente tese de dissertação, ou seja a valorização de um subproduto, a 

drêche cervejeira, incrementando-o numa formulação de panificação, com dois objetivos: 

1- Reaproveitar um resíduo que de outra forma poderia constituir uma fonte de poluição 

ambiental; 

2- Reduzir a quantidade de farinha a ser utilizada nas formulações de pão e desta 

forma contribuir para a redução do consumo de cereal, o que em última análise 

contribui para uma boa gestão de recursos naturais. 

  

3. Trabalho Experimental: 

3.1 Materiais e Métodos  

 Pretende-se neste ponto apresentar as matérias-primas que foram utilizadas nos 

ensaios laboratoriais, bem como os métodos aplicados para definir quer as formulações 

panares utilizadas, quer posteriormente todo o estudo analítico realizado aos pães 

confeccionados, nas onze formulações que foram elaboradas. 

 
3.1.1 Materiais 

 Para a realização da parte experimental, utilizou-se uma formulação panar básica, 

farinha de trigo T55, fermento biológico, sal e água, na qual se incorporou a drêche 

cervejeira e um emulsionante, o Esterol Lactilato de Sódio [SSL].  

 

3.1.1.1 Avaliação dos Ingredientes Base  

 A farinha utilizada nas formulações foi somente de trigo e do tipo 55, que foi cedida 

pela Cerealis, SGPS, da marca “Nacional”, em duas sacas de 50kg, pertencentes ao mesmo 

lote.  

  A drêche cervejeira utilizada, foi cedida pela Sociedade Central de Cervejas, SA, 

sendo proveniente da mesma filtração, dado que a mesma possui um teor de água muito 

elevado, que não permitia a sua moagem, foi imediatamente após a sua recepção, no 

Laboratório “Ferreira Lapa”, do ISA, colocada numa estufa até que se considerasse que 

estava seca, ambas as avaliações (presença de água e secagem) foram efectuadas 

somente por avaliação visual e tacto. Posteriormente, foi moída, com recurso a um crivo 

muito fino, num moinho de martelos, o que permitiu que fosse reduzida a um pó e desta 

forma pudesse ser conservada a temperatura ambiente. 

                                                      
8 Da Agência Estado -FAO, 13/06/2012 16h36 - Atualizado em 13/06/2012 17h08, 
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 A avaliação da farinha de trigo, utilizada nas formulações panares, foi efectuada com 

base em critérios tecnológicos de qualidade por meio de ensaios físicos, com o objectivo de 

verificar a absorção de água, isto é a capacidade da farinha para fixar água, porque quanto 

mais água for incorporada maior é a quantidade de pão produzida por Kg de farinha [10 e 

11]. 

 Assim, os testes foram efectuados com recurso ao Farinógrafo de Brabender, 

existente na “Padaria” do ISA, instrumento que mede as propriedades de amassadura e em 

simultâneo faz o registo da resistência à amassadura com o tempo, tendo os seguintes 

parâmetros [10]: 

� Absorção de água ideal (”Ensaio de titulação”até às 500 Unidades Brabender) 

� Tempo de desenvolvimento (do glúten) 

� Estabilidade 

  Relativamente ao presente trabalho experimental e dado que este inclui a 

incorporação de drêche cervejeira em farinha de trigo, para o fabrico de pão, foram 

efectuados cinco farinogramas, que se apresentam no Capítulo dos Anexos, sob os nºs 3, 4, 

5, 6 e 7, sendo que o primeiro correspondeu à avaliação da farinha pura, portanto com 0% 

de incorporação de drêche cervejeira, e os restantes corresponderam a incorporações de 

percentagens variadas, nomeadamente 2,9%, 10% e 20%, valores trabalhados 

estatisticamente com recurso a uma matriz RSM, descodificada. Foi ainda estabelecido que 

na formulação panar seria incluído um emulsionante, o SSL (esterol lactilato de sódio), no 

entanto este não foi incorporado nos testes do Farinógrafo, porque não iria traduzir-se em 

qualquer efeito durante a amassadura. Assim, a matriz descodificada obtida foi a seguinte: 

 

Tabela 3 – Matriz Descodificada  

 

Matriz 
Codificada 

Matriz 
Descodificada 

Ensaio A B Drêche Emulsionante 
1 0,00000 1,41421 10 0,5 
2 1,41421 0,00000 20 0,25 
3 -1,00000 -1,00000 2,9 0,07 
4 1,00000 1,00000 17,1 0,4 
5 -1,41421 0,00000 0 0,25 
6 0,00000 0,00000 10 0,25 
7 0,00000 0,00000 10 0,25 
8 1,00000 -1,00000 17,1 0,07 
9 0,00000 -1,41421 10 0 
10 -1,00000 1,00000 2.9 0,4 
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 Para a elaboração desta matriz foram identificadas as variáveis independentes, a 

drêche cervejeira e o SSL (emulsionante), sendo que a primeira será colocada a variar entre 

O% e 20% e a segunda a variar entre 0% e 0,5%. Na efectivação desta matriz, definiu-se 

que o ponto central seria o 0 (0% de incorporação), que seria replicado, nas formulações 

panares a efectuar, que os pontos estrela seriam o +/-√ 2 e que corresponderiam ao valor 

máximo de incorporação (20% para a drêche e 0,05% para o SSL) e os pontos extremos 

seriam o +/- 1 (correspondendo aos restantes valores de incorporação), que se 

desdobrariam de acordo com a presente matriz descodificada. 

 

3.1.2 Métodos 

 Os métodos analíticos que foram seleccionados para avaliar a incorporação de 

drêche cervejeira na fórmula panar, tiveram por base pão elaborado com farinha de trigo e 

drêche cervejeira, pelo que foi necessário efectuar uma adaptação da referia fórmula panar 

e do processo tecnológico. 

 

3.1.2.1 O Processo Tecnológico 

 De acordo com o que já foi referenciado, foi efectuada a adaptação da formulação 

panar para produção de pão de trigo e do processo tecnológico inerente a essa mesma 

formulação. 

 Assim, foram criadas nove formulações panares diferentes, correspondendo cada 

uma às variações percentuais a efectuar, quer na incorporação da drêche cervejeira, quer 

na quantidade de SSL.  

 Paralelamente e de forma a que os resultados analíticos pudessem ser devidamente 

verificados, a formulação referente ao ponto central da matriz descodificada, ou seja a 

incorporação de 10% de drêche cervejeira e 0,25% de SSL, foi efectuada três vezes, pelo 

que no total foram efectuadas onze fornadas de pão, sendo que cada uma correspondeu a 

quatro empelos de igual peso, correspondentes à seguinte tabela de ingredientes e 

quantidades: 
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Tabela 4 – Ingredientes e Quantidades 

Formulações  
Farinha de 

Trigo T 55 (Kg)  

Drêche 

Cervejeira (Kg)  

Água  

 (%) 

SSL 

 (Kg)  

Sal  

(Kg)  

Levedura 

(Kg)  

1ª 1,5 0 59 0,00375 0,03 0,045 
2ª 1,4565 0,0435 59,5 0,001095 0,03 0,045 
3ª 1,4565 0,0435 59,5 0,00645 0,03 0,045 
4ª 1,2435 0,2565 64 0,001095 0,03 0,045 
5ª 1,2435 0,2565 64 0,00645 0,03 0,045 
6ª 1,2 0,3 65 0,00375 0,03 0,045 
7ª 1,35 0,15 62,5 0 0,03 0,045 
8ª 1,35 0,15 62,5 0,0075 0,03 0,045 
9ª 1,35 0,15 62,5 0,00375 0,03 0,045 

10ª 1,35 0,15 62,5 0,00375 0,03 0,045 
11ª 1,35 0,15 62,5 0,00375 0,03 0,045 

 

 A produção de quatro empelos, tinha como objectivo o facto de que para as análises 

a efectuar aos pães seriam necessários três por cada fornada, ficando assim, em cada 

formulação sempre um pão de reserva, caso algum deles se danificasse e não fosse 

possível ser submetido aos testes analíticos.  

 

 3.1.2.2 Métodos Analíticos 

 Os métodos analíticos escolhidos para avaliação da qualidade dos pães 

confeccionados, foram os seguintes: 

 

3.1.2.2.1 Análise da Aparência 

 A avaliação da aparência foi efectuada com recurso a uma máquina fotográfica 

digital, tendo sido fotografados os pães após cozedura e arrefecimento. 

 

3.1.2.2.2 Análise do Alveolado 

 Para a avaliação do alveolado foram obtidas imagens, através da digitalização em 

scanner, de diferentes fatias de um dos pães produzidos em cada uma das onze 

formulações, após 24 horas de cozedura. Estas digitalizações tinham como objectivo a 

posterior análise de cada uma das imagens, através de um programa informático apropriado 

a este fim, no entanto e como tal não foi possível, a análise das imagens será efectuada 

através da observação visual de cada uma das amostras digitalizadas. 
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3.1.2.2.3 Determinação do Volume 

 A determinação de volume foi efectuada após 24 horas de cozedura do pão, com 

recurso a sementes de Colza e cumprindo os seguintes procedimentos: 

a) mediu-se o volume total da caixa – Encher a caixa com sementes de colza e medir o 

volume destas com recurso a uma proveta; 

b) colocou-se o pão na caixa e cobrir totalmente com sementes até ao nível anterior; 

c) retirou-se o pão e medir o volume das sementes; 

d) por diferença calculou-se o volume do pão. 

 

3.1.2.2.4 Estudo da Cor 

 A determinação da cor foi efectuada no miolo de fatias de um dos pães produzidos 

em cada formulação, após 24h da sua cozedura.  

 Nesta sequência foram efectuadas 12 determinações do miolo, com recurso ao 

colorímetro Minolta., CR – 300 (DIFIS Portugal), previamente calibrado com um padrão 

branco (L* = 97,46; a* = -0,02; b = 1,72). Os parâmetros analisados foram L*, a* e b*. O eixo 

L* representa a luminosidade e pode variar de preto (0) a branco (100); o eixo a* varia de 

vermelho (+60) a verde (-60) e o eixo b* varia de amarelo (+60) a azul (-60), de acordo com 

o seguinte gráfico: [41] 

 

Figura 2: Gráfico de cor segundo o modelo CIELab
9
 

 

 A determinação dos parâmetros L*,a* e b*, teve como objectivo o cálculo da 

luminosidade bem como o cálculo dos parâmetros tonalidade (h) e saturação (c), de acordo 

com as seguintes fórmulas: 

                                                      
9
 http://colmat.icmse.csic.es/?page_id=198 
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� Luminosidade - parâmetro calculado a partir da média das determinações de L* 

� Tonalidade – parâmetro calculado com base nas seguintes equações: 

 
Equação 1:  h =arctg (b*/a*) 

Equação 2: h = [arctg (b*/a*)] / 6,2832 x 360 
se a *> 0; b ∗> 0 

Equação 3: h = 180 + [arctg (b*/a*)] / 6,2832x 360,   se a<0 

Equação 4: h = 360 + [arctg (b*/a*)] / 6,2832 x 360 se a>0 e b<0 

 

� Saturação – parâmetro calculado com base na seguinte equação: 

  C* = √ a *2 +b *2 

 

3.1.2.2.5 Determinação da Perda de Massa 

 A determinação da perda de massa foi efectuada após cozedura e durante o 

envelhecimento, de acordo com os seguintes procedimentos: 

a) pesou-se a massa de cada forma antes da cozedura; 

b) pesou-se o pão de cada forma após cozedura e total arrefecimento; 

c) pesou-se o pão ao fim de 48h e 72h de armazenamento. 

d) calculou-se a perda de massa pela diferença entre o valor obtido na alínea b) e cada 

um dos valores obtidos na alínea c). 

 Referencia-se que todas as pesagens foram efectuadas em balança digital, existente 

na Padaria e no Laboratório Ferreira à Lapa. 

  

3.1.2.2.6 Determinação de % Humidade 

 A determinação do teor de humidade foi efectuada em triplicado, a partir de amostras 

de miolo retiradas de diferentes fatias e em zonas diferentes da fatia, colocadas em estufa a 

100 ◦C. O processo iniciou-se após 24h de cozedura dos pães, e os cadinhos, contendo as 

amostras, foram pesados uma ou duas vezes por dia, em balança analítica de laboratório, 

até que atingissem peso constante. Para a efectivação deste teste foi seguido seguinte 

procedimento: 

a) colocou-se uma cápsula vazia na estufa durante 2 horas; 

b) pesou-se a cápsula vazia arrefecida no exsicador (P0); 

c) pesou-se a amostra + cápsula (P1); 

d) colocou-se na estufa e fazer pesagens, até peso constante, do conjunto cápsula + 

amostra; 
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e) arrefecidos em exsicador (Pf); 

f) colocou-se o teor de humidade de acordo com a seguinte equação: 

% Humidade = (P1‐Pf)/(P1‐P0)*100 
 

3.1.2.2.7 Determinação da Actividade da Água 

 A determinação do valor de aw foi efectuada a partir de pedaços de miolo e de côdea 

de pão, após 24 h da sua cozedura. Estas amostras foram colocadas no ROTRONIC 

Higrosdkop DT (Rotronic Ag Suísso), de acordo com o seguinte procedimento: 

a) efectuou-se a determinação à temperatura ambiente; 

b) colocou-se uma amostra no porta amostras; 

c) esperou-se que a luz do indicador de humidade apague e registou-se o valor; 

 

3.1.2.2.8 Avaliação da Textura 

 A determinação da textura foi efectuada com recurso a um texturómetro, existente no 

Laboratório Ferreira à Lapa, com as seguintes referências, Tax-Tplus texturometer (Stable 

microsystems UK), da empresa Dias de Sousa, SA, Portugal, tendo sido avaliada a textura 

quer ao nível da côdea quer ao nível do miolo do pão. Para tal foram utilizados três dos 

quatro pães confeccionados para cada amostra, distribuídos um para cada análise que se 

efectuou após 24 h, 48h e 72 h da cozedura, de acordo com os seguintes testes e 

procedimentos: 

� Côdea - Ensaio de compressão até 3mm, com sonda cilíndrica de 8 mm de diâmetro, 

a uma velocidade de 1 mm/s sobre os pontos marcados lateralmente na côdea de 

cada um dos pães que foram analisados, a 2 cm de distância da extremidade inferior 

e lateral, bem como entre si. 

 

� Miolo - Teste de perfil de textura (TPA) em compressão, com sonda cilíndrica de 4 

cm de diâmetro, a uma velocidade de 1mm/s até uma deformação de 11mm, sobre 

provetes, quadrados, com 2 cm de espessura e 2 cm de lado, retirados de fatias de 

cada um dos pães que forma analisados. 

 

3.1.2.2 Estatística e Delineamento Experimental 

 Os resultados obtidos pelos métodos analíticos anteriormente descritos, foram 

tratados com recurso ao programa informático da Stat Soft, Inc., Statistica 7.0, através da 

aplicação de Delineamento Experimental – Central composit, non-factorial, suface designs. 

Nessa sequência, foram construídas tabelas de efeitos que foram colocadas no Capítulo dos 

Anexo, sob o nº 8, bem como gráficos de análise de superfície inseridos no ponto 3.2.2. 

Ensaios de Panificação. 
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3.2 Discussão de Resultados 

3.2.1 Caracterização Farinográfica das Misturas 

 A caracterização farinográfica da farinha e das diferentes misturas de farinha com 

incorporação de drêche cervejeira, através dos farinogramas efectuados permitiu verificar 

que quanto maior é o valor de incorporação deste subproduto, maior é o volume de água 

necessário para a elaboração da massa, tal como se pode verificar pela seguinte tabela: 

 
Tabela 5 – Resultados dos Farinogramas 

 

% Drêche  Factores  
0% 2,90% 10% 17,10% 20% 

Grau hidratação (%) 59 59,5 62,5 64 65 

Tempo amassadura (min)* 3 3 4 4 4 

Tempo estabilidade (min)** 9,5 9 6,5 8 8 
  
 * Tempo de amassadura definido até ao ponto máximo da curva 
 ** Considerado o tempo desde que se atinge a linha das 500 UB e o tempo a partir do qual o traçado 
     abandona completamente esta linha 

 
 A obtenção destes resultados está de acordo com o que seria expectável, tendo em 

conta a composição da drêche cervejeira, que sendo um resíduo lenho-celulósico, é um 

material rico em proteína e fibra [40]. 

 No entanto, ao avaliarmos os tempos de amassadura e estabilidade da massa, 

verificamos que estes não aumentam na razão directa do aumento do valor de incorporação 

da drêche cervejeira, dado que a incorporação deste subproduto, na farinha de trigo, vai não 

só aumentar o teor de fibra presente na massa, mas também a quantidade de proteína, o 

que vai influenciar o processo de formação de glúten, reforçando a matriz. 

 Assim, a incorporação de drêche cervejeira tem um efeito de diluição das proteínas 

do glúten e desta forma é necessário mais tempo para que durante o processo de 

amassadura seja formada a matriz proteica. Tendo em conta os resultados dos 

farinogramas passou-se aos ensaios de panificação.  

 

3.2.2 Ensaios de Panificação 

3.2.2.1 Análise da Aparência e do Alveolado 
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 A partir das fotografias dos pães e das digitalizações de fatias, dos mesmos, foi 

construída uma tabela que se inseriu na página seguinte. Esta tabela tem como objectivo a 

análise visual tanto a parte exterior (côdea) como interior (miolo e alveolado) do pão 

produzido nas onze formulações. 



ISA – Mestrado em Engenharia Alimentar 2013 

 

Tese de Dissertação: Incorporação de drêche de cerveja em produtos de panificação – Adaptação da fórmula e do processo  Página 31 

 

Tabela 6 – Fotografias de pão e Digitalizações de f atias de um dos pães confeccionados em cada uma das  formulações  
 

Formulação nº 1 Formulação nº 2 Formulação nº 3 Formulação nº 4 
Drêche Cervejeira – 0% 

SSL - 0,25 % 
Drêche Cervejeira – 2,9% 

SSL - 0,073 % 
Drêche Cervejeira – 2,9% 

SSL - 0,43 % 
Drêche Cervejeira – 17,1% 

SSL - 0,073 % 

        

Formulação nº 5 Formulação nº 6 Formulação nº 7 Formulação nº 8 
Drêche Cervejeira – 17,1% 

SSL - 0,43 % 
Drêche Cervejeira – 20% 

SSL - 0,25 % 
Drêche Cervejeira – 10% 

SSL - 0 % 
Drêche Cervejeira – 10% 

SSL - 0,5 % 

        
Formulação nº 9 Formulação nº 10 Formulação nº 11 

Drêche Cervejeira – 10% 
SSL - 0,25 % 

Drêche Cervejeira – 10% 
SSL - 0,25 % 

Drêche Cervejeira – 10% 
SSL - 0,25 % 

      

 

 

Nota:  Em algumas fotografias, verificam-se manchas pretas, que não são bolores, mas sim defeitos da digitalização.
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 A aparência exterior do pão modifica-se, não existindo uniformidade nos pães 

produzidos com as diferentes percentagens de incorporação de drêche cervejeira, facto que 

é visível não só pela comparação entre o pão produzido somente com farinha de trigo e os 

restantes que possuíam a mistura (farinha de trigo e drêche cervejeira), mas também à 

medida que os valores da incorporação aumentam, sendo que para este facto a adição de 

SSL também teve um papel importante, dado que cumpriu a função a que se destinava, isto 

é aumentar o volume do pão e tornar o mesmo mais macio, mesmo perante a incorporação 

de drêche cervejeira a 20%. Esta situação é repercutida no miolo de igual forma. 

 No entanto, para valores mais elevados de incorporação de drêche cervejeira, 

verificou-se existir fractura na parte superior da fatia, que poderá ser originada pela 

alteração que ocorre, pela incorporação de drêche cervejeira, na matriz proteica da massa.  

 Referencia-se ainda que o alveolado do miolo é de maior dimensão e mais disperso 

para adições de SSL mais elevadas, o que também era expectável pois uma das suas 

funções é o aumento da formação de espuma através da capacidade de retenção de gás, a 

diminuição da ruptura alveolar e consequentemente um aumento global do pão, melhorando 

a sua textura. 

 Ainda ao nível da aparência, tanto no exterior como no interior, a incorporação da 

drêche cervejeira, produziu alterações de cor, ou seja visualmente era notório um pão mais 

escuro, mesmo para valores de incorporação de 2,9% de drêche cervejeira. 

  

3.2.2.2 Determinação do Volume 

 Os valores obtidos na determinação de volume não ajustaram ao modelo polinomial, 

pelo que não poderam ser construídos os respectivos gráficos de superfície de resposta.  

 Assim, a discussão dos resultados é efectuada pela memória visual retida dos pães, 

pelas fotografias mencionadas na tabela nº6 e pela análise dos resultados que constam nas 

tabelas de efeitos que inseridas no Capítulo dos Anexos, sob o nº 8. 

 Desta forma, verificou-se que a um aumento da adição de SSL, corresponde pães de 

maior volume, no entanto este facto é contrariado à medida que a percentagem de 

incorporação de drêche cervejeira aumenta.  

 

3.2.2.3 Estudo da Cor 

 Para complementar a análise das características visuais, foi analisada a cor do pão, 

ao nível do miolo, tendo sido determinados os parâmetros da Luminosidade, Saturação e 

Tonalidade para em conjunto se poder extrair conclusões da interferência que a 

incorporação de drêche cervejeira e eventualmente o SSL, possam provocar na cor final do 

pão. Com base nos resultados obtidos, foram construídos os gráficos de superfície de 

resposta, figuras nº 3, 4 e 5, que a seguir se inserem: 
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Figura 3 – Superfície de resposta para Luminosidade do miolo: x – concentração de drêche 

cervejeira e y – adição de SSL 

 

Figura 4 – Superfície de resposta para Tonalidade do miolo: x – concentração de drêche 

cervejeira e y – adição de SSL 

 

R2 = 0,99 
R Adj: 0,97 

 

Z=68,07-1,84*x+0,047*x2+22,97*y-31,47*y2+0,062*x*y+0  

Z=90,89-1,37*x+0,040*x2+23,70*y-28,24*y2-0,60*x*y+0 

R2 = 0, 996 
R Adj: 0, 992 
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 Figura 5 – Superfície de resposta para Saturação do miolo: x – concentração de 

drêche cervejeira e y – adição de SSL 

 

 Assim, quando analisamos os parâmetros da cor ao nível do miolo, verificámos que a 

uma maior incorporação de drêche cervejeira vai corresponder uma menor Luminosidade, 

i.e., escurecimento, sendo que neste caso a incorporação de SSL, não apresenta efeitos 

relevantes.  

 Relativamente à tonalidade, valores de h, observa-se que a incorporação de drêche 

cervejeira tem impacto relevante, já que mesmo a a partir de valores baixos de 

incorporação, as variações na tonalidade são perceptíveis. O pão feito sem a adição de 

drêche cervejeira apresenta miolo com tonalidade nos amarelos (h≈95) enquanto que com 

2,9% de incorporação de drêche cervejeira a tonalidade situa-se nos castanhos (h≈88). 

Neste parâmetro não se verifica a influência da incorporação de SSL. 

 Por último e no que se refere ao parâmetro da Saturação, o grau de pureza da cor, 

verifica-se que também aqui a incorporação de drêche cervejeira, tem um grande impacto 

na cor do miolo, aumentando a Saturação e que a adição de SSL apenas provoca variações 

muito reduzidas. 

 

 

 

R2 = 0, 92 
R Adj: 0, 83 

 

Z=12,99+0,59*x-0,017*x2+0,73*y+1,82*y2-0,22*x*y+0 
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3.2.2.4 Determinação da Perda de Massa 

 Relativamente às alterações que ocorreram nos pães, onde foi incorporada a drêche 

cervejeira e o SSL, verificámos que os níveis da perda de massa após cozedura e 

arrefecimento, foram originados principalmente pela adição do SSL, acima dos 0,2%, tal 

como se pode verificar no gráfico de superfície de resposta, figura nº 6 que a seguir se 

apresenta: 

 

 
   

Figura 6 – Superfície de resposta para Níveis de perda de massa após cozedura e 

arrefecimento: x – concentração de drêche cervejeira e y – adição de SSL 

 

 Por outro lado, a presença de drêche cervejeira vai contrariar este efeito para valores 

de incorporação acima dos 8%. Estes resultados podem ser explicados pelo efeito do SSL 

no volume do pão ou melhor, na estrutura alveolar da miga.  

 Acompanhada a perda de massa ao longo do envelhecimento, às 24h, 48h e 72h, 

não se observaram diferenças quantitativas que nos permitissem ajustar o modelo 

polinomial. Estas perdas de massa são essencialmente devidas a perdas de água, sendo 

que neste período os pães perderam pouca água, já que estiveram embalados, i.e, o valor 

máximo da perda foi na ordem dos 1,8%. 

   

 

 

 
R2 = 0, 88 

R Adj: 0,77 
 

Z=11,08-0,077*x+0,006*x2+22,84*y-17,77*y2-0,78*x*y+0 
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3.2.2.4 Determinação da % de Humidade 

 No que concerne á determinação da % Humidade, os valores obtidos ajustaram-se 

ao modelo e foi construído o gráfico de superfície de resposta, figura nº 7, que se insere: 
 

 

 

Figura 7 – Superfície de resposta para % de Humidade: x – concentração de drêche 

cervejeira e y – adição de SSL 

 

 Nesta superfície podemos verificar que a incorporação de drêche cervejeira conduziu 

a valores mais baixos de humidade de pão. Apesar de as formulações com mais drêche 

terem um grau de hidratação superior (absorção farinográfica), a água fornecida é perdida 

durante o processo de cozedura, dado que a fibra da drêche cervejeira tem uma boa 

capacidade de absorção de água, mas também a perde com facilidade. 

 A presença do SSL, vem modificar esta tendência, i.e., o SSL combina a água com 

carácter mais permanente. Assim, para níveis máximos de incorporação de drêche 

cervejeira a presença de SSL limitou a disponibilidade de água visto que, para pães com 

diferentes teores de humidade (30 – 42 %)o conteúdo em água disponível é semelhante 

(aw≈0, 98). 

 

 

 

 

R2 = 0, 85 
R Adj: 0, 69 

 

Z=42,15‐1,34*x+0,035*x
2
+17,65*y‐65,34*y

2
+1,78*x*y+0 
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3.2.2.5 Determinação da Actividade da Água 

 Paralelamente, foi analisado o valor de aw do pão, com base em amostras de pão ao 

fim de 24 h de cozedura, tendo os valores obtidos sido ajustados ao modelo polinomial, pelo 

que foi construído o gráfico de superfície de resposta, figura nº 8 que se insere: 

 

 

 
  

Figura 8 – Superfície de resposta para actividade da água: x – concentração de drêche 

cervejeira e y – adição de SSL 

 

 Face aos resultados obtidos, conclui-se que neste parâmetro, o que influencia na 

realidade a actividade da água é o valor da incorporação da drêche cervejeira, o que 

também era expectável dada a grande apetência das fibras para a absorção de água.  

 Assim, verifica-se que à medida que o valor de incorporação de drêche cervejeira 

aumenta, existe também um aumento do valor de aw nos pães produzidos. 

  

3.2.2.6 Avaliação da Textura 

  No que concerne à avaliação das características da textura dos pães, os ensaios 

incidiram sobre a côdea e o miolo, sendo que os mesmos foram iniciados 24 h após a 

cozedura, com acompanhamento durante o seu envelhecimento, pelo que foram efectuadas 

avaliações às 48 h e 72 h.   

 Assim, para a côdea avaliou-se somente o parâmetro da dureza, de onde resultou o 

seguinte gráfico de superfície de resposta, figura nº 9: 

 

R2 = 0, 78 
R Adj: 0, 55 

 

Z=0,89+0,0094*x‐0,00028*x
2
‐0,21*y+0,18*y

2
+0,00699*x*y+0 
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 > 8 
 < 8 
 < 6 
 < 4 
 < 2 

 

 

Figura 9 – Superfície de resposta para dureza da côdea (24h): x – concentração de drêche 

cervejeira e y – adição de SSL 

 

 Como se pode ver na figura à medida que aumenta a incorporação de drêche 

cervejeira, aumenta a dureza da côdea, nas primeiras 24 horas. A adição de SSL minimiza 

este efeito até 10 a 12% de drêche cervejeira, acima deste valor o emulsionante não tem 

efeito na dureza da côdea. Este comportamento poderá explicar-se por um lado, pelo efeito 

do SSL na retrogradação do amido, i.e, o SSL vai ligar-se ao amido, mais concretamente às 

cadeias de amilose retardando os fenómenos de retrogradação do amido, responsáveis pelo 

endurecimento. Acima de determinado nível de drêche cervejeira este fenómeno é superado 

pelo efeito da adição da própria drêche cervejeira, aumentando a dureza. 

 Relativamente à avaliação da textura do miolo, foram avaliados os parâmetros da 

dureza e da elasticidade. No entanto, para qualquer um destes dois parâmetros, nos 

ensaios realizados, após 24 h de cozedura do pão, não se detectaram variações que 

permitissem o ajuste do modelo polinomial.  

 Pelo que no parâmetro da dureza, ao fim de 48h, já temos um ajuste considerável ao 

modelo polinomial (77%) e este melhora ao fim de 72h, de acordo com as figuras nºs 10 e 

11: 

 

R2 = 0,84  
R Adj:0,68 

 

Z=7,74-0,57*x+0,03*x2-20,55*y+14,43*y2+0,78*x*y+0 
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Figura 10 – Superfície de resposta para dureza do miolo (48h): x – concentração de drêche 

cervejeira e y – adição de SSL 
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Figura 11 – Superfície de resposta para dureza do miolo (72h): x – concentração de drêche 

cervejeira e y – adição de SSL 

R2=0,77 
R Adj; 0,54 

 

Z=11,91+0,27*x+0,013*x2-18,36*y+18,65*y2-0,90*x*y+0 
 

R2=0,903 
R Adj; 0, 806 

 

Z=23,78-1,34*x+0,062*x2-74,56*y+68,29*y2+2,2*x*y+0 
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 A presença de drêche cervejeira conduz a um aumento da dureza do miolo do pão 

durante o período de envelhecimento analisado. Este aumento é mais relevante para níveis 

de incorporação superiores 8% e atenuado pela presença do SSL. No entanto, verifica-se 

que o efeito positivo do SSL, para níveis superiores de incorporação de drêche cervejeira 

deixa de ser notório às 72 h de armazenamento. 

 Tal como se verificou na dureza do miolo, também a elasticidade ao fim de 48 h, 

apresenta um ajuste considerável ao modelo polinomial (73%) e com melhoria ao fim de 

72h, figuras nºs 11 e 12: 
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Figura 12 – Superfície de resposta para elasticidade do miolo (48 h): x – concentração de 

drêche cervejeira e y – adição de SSL 

 
 
 
 
 
 

R2=0,73 
R Adj; 0,47 

 

R2=0,73 
R Adj; 0,47 

 

Z=74,22+2,68*x-0,18*x2+94,2*y-169,31*y2-2,19*x*y+0 
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Figura 13 – Superfície de resposta para elasticidade do miolo (72 h): x – concentração de 

drêche cervejeira e y – adição de SSL 

 

 No que se refere ao valor de elasticidade do miolo ao fim de 48 h, esta só diminui 

para valores de incorporação de drêche cervejeira superiores a 17 % e não é influenciada 

pelo SSL, Já para 72h os valores de elasticidade vêm afectados quando não tiveram 

qualquer adição, continuando a manter-se a tendência anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2=0,87 
R Adj; 0,73 

 

Z=56,005+3,56*x-0,16*x2+178,35*y-196,79*y2-7,55*x*y+0 



ISA – Mestrado em Engenharia Alimentar 2013 

 

Tese de Dissertação: Incorporação de drêche de cerveja em produtos de panificação – Adaptação da fórmula e do processo  Página 42 

 

4. Conclusões 

 As massas de farinha de trigo suportam incorporações de drêche cervejeira até 

níveis da ordem dos 10 %, com adição de emulsionante (SSL) de valor aproximado a 

0,15%. Acima destes valores de drêche cervejeira o pão produzido começa a apresentar 

problemas de dureza e volume, tornando-se muito pesado. 

 A incorporação de drêche cervejeira poderá levantar ainda questões de conservação 

já que apresenta valores de aw acima dos 0,95, para incorporações da referida drêche 

cervejeira superiores a cerca de 10%.  
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5. Sugestões para Trabalhos Futuros 
 
 O presente trabalho pretendeu avaliar se era possível incorporar drêche cervejeira 

numa formulação panar de farinha de trigo e até que percentagem essa incorporação era 

possível. 

 No entanto, após a sua elaboração verifica-se que mais ainda se poderia fazer para 

melhorar esta avaliação, assim seria importante que: 

� Fosse estudada a secagem da drêche cervejeira e posteriormente a sua moagem; 

� Fossem avaliados os pães através de análises microbiológicas, ao longo do 

envelhecimento, facto que permitiria estabelecer um tempo de vida útil; 

� Fosse estudada a possibilidade de ser considerado um alimento funcional; 

� Fosse efectuado um estudo de aceitação destes pães por eventuais consumidores, 

através de um painel de provadores; 

� Fosse verificada a possibilidade de ser comercializado pré-cozido e ultracongelado, 

para posterior acabamento nas lojas denominadas “Pão quente”. 
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