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Resumo 

 

Com a problemática da crise verificou-se um aumento no consumo de pão. Para 

aumentar a oferta de tipos de pão mais fáceis de utilizar pelo consumidor, tornam-se de 

extrema relevância as inovações associadas à área da panificação, tornando as empresas 

mais competitivas. 

Neste estudo pretendeu-se desenvolver uma formulação de pão congelado, em 

estado avançado de cozedura, que levado uns minutos ao micro-ondas, se apresentasse ao 

consumidor como acabado de sair do padeiro. A cozedura em micro-ondas apresenta 

problemas tecnológicos que podem ser ultrapassados com adjuvante tecnológico ou 

melhorante. O melhorante de panificação utilizado nas amostras em teste foi o Fermaid® 

MW, desenvolvido pela Lallemand Baking Solutions Boulangerie, DK, com a finalidade de 

proporcionar uma boa estabilidade da massa e boa textura do produto final. 

Determinou-se a incorporação de Fermaid® MW e o período de cozedura em micro-

ondas, com a Metodologia de Superfície de Resposta (RSM). As amostras em estudo, foram 

cozidas no forno micro-ondas, envolvidas numa embalagem especial, um “susceptor”, de 

alumínio semi-descontinuo, com o intuito da cozedura ser feita do exterior para o interior do 

pão, como convencionalmente, induzindo assim o efeito de coloração designado por 

“browning”. 

Após cozedura, foram arrefecidas as amostras 5 minutos e iniciada a análise da 

dureza da côdea e do miolo, com testes de compressão e penetração, realizados no 

texturómetro. 

Os resultados obtidos não foram de acordo com o esperado, porque a variabilidade 

das amostras foi muito elevada e verificou-se que o “susceptor” aplicado não funcionou 

como pretendido, porém foi notório que a presença do melhorante diminuía a dureza dos 

pães, no entanto a formulação que ficou mais próxima dos valores padrão foi a formulação 

do ponto central do desenho experimental, com concentração de 1,5% de Fermaid® MW e 6 

minutos de aquecimento em forno micro-ondas, com média de peso de 68,9g. 
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Abstract 

 

With the problems of the economical crisis there was an increase in the consumption 

of bread. To increase the supply of convenience bread to be used by the consumer, 

innovations related to the area of baking become extremely important, making companies 

more competitive. 

This study intended to develop a formulation of frozen bread in advanced stages of 

cooking, left a few minutes in the microwave, it is presented to the consumer as freshly 

baked. Cooking with microwave technology presents problems that can be overcome with 

technological adjuvants or enhancers. The enhancer used in the baking test samples was 

the Fermaid® MW, developed by Lallemand Baking Solutions Boulangerie, DK, in order to 

provide a good dough stability and good texture of the final product. 

The Fermaid® MW incorporation and the cooking time period in micro-waves, were 

determined by the Response Surface Methodology (RSM). The studied samples, were 

cooked in the micro-wave oven, involved in a semi-discontinued aluminum susceptor, a 

special packaged with the intention that the cooking could be made from the outside to the 

inside of the bread, inducing the browning of the bread crust. 

After cooking, the samples were cooled for 5 minutes and the hardness of both the 

crust and the crumb were analyzed by penetration and compression tests and Texture Profile 

Analysis (TPA), carried out in the texturómeter. 

The results were not very conclusive, because the variability of the samples was very 

high and the susceptor applied did not work as intended, but it was clear that the presence of 

the enhancer decreased the hardness of the breads, however the formulation that was closer 

to standard values was the formulation of the central point of the experimental design, with 

concentration of 1.5% Fermaid® MW and 6 minute heating in microwave oven, with a mean 

weight of 68.9g. 
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Long Abstrat 

 

The bread at breakfast is an old habit originated in Japan and spread across the 

world adapting to different cultures. 

With the women’s emancipation, it became necessary to make fast food that keep the 

nutritional and sensory characteristics of conventional cooked food. Being the bread a staple 

food in the diet of many populations, we intend to study, in this thesis, a formulation for bread 

on microwave. This study was supported by the largest national bakery company, the 

Panicongelados. 

This new formulation has the purpose of achieving a bread with same characteristics 

of the freshly baked loaf, that means this product would not have low volume or lack of 

browning, a very viscous core and a very rapid hardening caused by the recrystallization of 

starch and will have the development of the desired flavor, homogeneous heating and a crust 

easy to tear,. There are advantages to create this product from an economic point of view, 

for the producer and for the final consumer, because the desired end product will have a 

lower cost. 

The study consisted in texture analysis of bread samples, at the end of the 

conventional technology process, which had as main technological steps mixing, 

fermentation, pre cooking and frozen, at the end it will suffer the ultimate cooking in a 

microwave oven during 4, 5, 6, 7 and 8 minutes.  

Different concentrations of dough conditioner Fermaid MW ®, developed by 

Lallemand Baking Solutions Boulangerie, DK, were incorporated in the test samples in order 

to provide a excellent dough stability and good texture of the end product. The main 

ingredient in the Fermaid ® MW composition is guar gum, which is mainly used as a 

thickening agent in bakery products, it is responsible to improve 5 to 8 times the thickening 

power of starch. The staling is primarily caused by starch retrogradation, a hardening 

process initially caused by the amylose molecules that bind via hydrogen bonds, crystallizing 

and a final stage caused by amylopectin chains that also begin to associate. The 

retrogradation of starch in the crumb gives the "dry bread" a lighter shade, and an increase in 

rigidity and lack of elasticity of the crumb texture. Fermaid® MW concentrations were 0%, 

0.44%, 1.5%, 2.54% and 3%. The determination of concentrations to incorporate and the 

time used in microwave were defined by the central composite rotable experimental design 

inhered to the statistical method Response Surface Methodology (RSM). 

Browning of the bread crust is also a quality parameter, however the type of wave 

that is to be used doesn’t cause Maillard reactions, present in the crust formation during 
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conventional baking, because these waves act from the inside to the outside of the food 

product, as a consequence the oven temperature do not raise, that means it will keep room 

temperature. Due to this major drawback of microwave oven susceptors were also added to 

the samples, in order to induce browning of the baked bread. Susceptor is an active 

packaging with conductive properties, typically consisting in a support of paper or cardboard, 

on the outside, a intermediate discontinuous layer, and a polyester film on the inside. The 

intermediate discontinuous aluminium layer is used because it is conductive of electricity. 

Thus, when this type of material is exposed to microwaves, electric fields of these waves will 

cause a flow of electric currents, which are to be driven through the discontinuous aluminum, 

causing heat. With the temperature increase in the susceptor, the heat will be conducted for 

the sample from the outside to the inside thus causing browning and crusting. 

After final microwave baking the samples were cooled for 5 minutes and analyzed for 

hardness in a texturometer with compression and texture profile analysis (TPA) tests with 2 

millimeter and 3.7 centimeter probs, for crust and crumb respectively. The maximum capacity 

of the texturometer model used is 5000 grams-force. 

The results were not very conclusive, one of the main problems was the weight of the 

test samples was not the same. The harder specimens, with less quality, were the lighter. 

Still, the best series of samples analyzed were those that had 1.5% incorporation of Fermaid 

® MW, and final cooking in microwave during 6 minutes, the average weights of these 

samples was 68.9 grams, value above the total average of the samples studied. 
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I. Introdução 

 

Enquadramento do Tema 

 

A atualidade é marcada pela industrialização, pela urbanização e pelas crises 

alimentares devido à subida do preço das matérias primas principalmente no caso dos 

cereais como se pode ver nos Índices de Preços dos alimentos da Food and Agriculture 

Organization, FAO. (FAO, 2013) 

Quanto à urbanização, esta veio causar mudanças no quotidiano das famílias, 

acentuadas pela emancipação da mulher. Consequentemente, a indústria alimentar teve 

necessidade de se modernizar e oferecer uma maior comodidade ao consumidor nos 

alimentos processados. O processamento de géneros alimentícios no micro-ondas oferece 

muitas vantagens, nomeadamente um menor tempo de iniciação, um aquecimento mais 

rápido, uma eficácia energética maior do que os processamentos por calor mais tradicionais. 

Assim torna-se possível ter um controlo mais preciso do processo. Igualmente relevante é o 

facto das micro-ondas permitirem uma alta manutenção da qualidade nutricional do produto 

processado (Sumnu, 2001). Subsequentemente, a utilização do micro-ondas tem vindo a 

adquirir uma importância crescente no modo de vida da sociedade atual, evidenciada pela 

necessidade de cada vez se despender menos tempo na preparação das refeições e a 

exigência de estas continuarem a manter uma qualidade nutricional semelhante à dos 

alimentos frescos, o micro-ondas veio assim simplificar a vida das famílias modernas. De 

acordo com o Anuário Estatístico Regional – Um Retrato Territorial de Portugal 2002 (INE, 

2003), registou-se que cerca de 35% da população portuguesa possui um micro-ondas, 

sendo nos Açores onde se verifica uma maior percentagem destes equipamentos, uma 

menor percentagem verifica-se na região Centro, do continente.  

Sob esta perspetiva, pretende-se através de um adequado trabalho de pesquisa, 

conhecer o panorama à escala mundial das inovações na indústria da panificação acerca da 

temática do pão em micro-ondas. 

 

Objetivos 

 

A crescente problemática da crise alimentar, afetando sobretudo o setor dos cereais, 

que são fundamentais para a alimentação humana e para a ração animal, quando se faz 

referência à alimentação humana, esta tem maior impacto no pão. Sendo o pão um alimento 

de excelência, de elevada importância na dieta de qualquer povo, tornam-se de extrema 

relevância as inovações associadas à área da panificação que permitam um panorama mais 
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competitivo deste produto, quer a nível do produtor quer a nível do consumidor final. A 

farinha é o ingrediente essencial para a produção de pães, sendo a de trigo a mais eficaz na 

sua elaboração, pois tem na sua constituição ingredientes fundamentais para a produção de 

uma boa massa, permitindo assim a obtenção de boas características de qualidade. O 

amido alimenta a fermentação, que fornece volume, e confere a cor dourada durante a 

cozedura, e o glúten, um complexo de proteínas constituintes da farinha de trigo, permite a 

adequada expansão do volume do pão, garantido a retenção do gás produzido durante a 

fermentação (Canella-Rawls, 2003). 

Numa altura em que os cereais foram dos produtos que mais contribuíram para o 

valor total da faturação dos produtos da indústria alimentar, apresentados no relatório 

Abastecimento Alimentar em Portugal, de Abril de 2013 do Instituto Nacional de Estatística, 

INE, torna-se necessário apostar em inovações nesta área que melhorem a sua 

sustentabilidade a nível económico e energético. Tendo em conta o impacto da urbanização 

e da industrialização na vida das famílias modernas, já constatado no ponto anterior, o 

Instituto Superior de Agronomia (ISA) em parceria com a Panicongelados reuniram 

competências para desenvolver um pão que, quando saísse do forno micro-ondas, tivesse 

as mesmas características que um pão acabado de fazer num forno convencional. 

A Panicongelados é uma empresa de excelência na conceção, produção e 

comercialização de massas congeladas. Nasceu em 1994, como descendência numa 

empresa familiar conhecedora da ciência da confeção de produtos de padaria e pastelaria 

tradicional, e tornou-se uma das empresas pioneiras em Portugal na produção de produtos 

de padaria e pastelaria ultracongelados, incorporando sempre a inovação tecnológica com a 

experiência e domínio dos métodos artesanais de fabrico. Os produtos desta empresa são 

comercializados sob duas marcas diferentes, a marca Panidor, para outras empresas e a 

marca Homemade Moments, para o consumidor final (Panicongelados, 2013). 

A necessidade de colmatar a falta de informação relativa à temática pão no micro-

ondas e disponibilizá-la de uma forma prática, concreta e útil à escala considerada, assume-

se também como um dos objetivos subjacente a toda esta dissertação. 

Perspetiva-se assim com o presente trabalho, desenvolver uma nova formulação de 

pão. Este novo pão poderá ser aquecido num forno micro-ondas e não sofrer as alterações 

estruturais e de cor que habitualmente ocorrem neste tipo de processamento 

nomeadamente: 

i) baixo volume, 

ii) falta de escurecimento, 

iii) não desenvolvimento do “flavour” pretendido, 

iv) não aquecimento homogéneo, 
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v) uma crosta difícil de rasgar, 

vi) um miolo muito viscoso, 

vii) um endurecimento muito rápido causado pela recristalização do amido. 

 

Resumindo, pretende-se que o resultado final seja idêntico ao de um pão aquecido 

em forno convencional. Este novo pão irá ser não só favorável ao produtor, que não terá 

despesas superiores ao fabrico de um pão convencional, como também ao consumidor final, 

uma vez que irá ter um gasto menor de energia, graças ao uso do micro-ondas, o que se 

reflete numa poupança económica. 

 

Estrutura da Dissertação 

 

Este trabalho de Mestrado foi realizado na fábrica de panificação da Panicongelados, em 

Leiria. A realização de um trabalho em ambiente empresarial tem condicionalismos 

específicos que se refletem sobretudo na parte experimental. Os pães foram produzidos nas 

instalações piloto da fábrica e depois analisados nos laboratórios do ISA. Durante o período 

de análise o colorímetro estava avariado e o medidor de aw não era sensível às variações 

dos materiais em teste. Não se fizeram as determinações de humidade porque para 

estabilizar o peso na estufa decorria algum tempo e a presença na fábrica estava 

condicionada por um contrato de estágio profissional. 

A estrutura da presente tese de Mestrado é muito simples e assenta fundamentalmente 

em 3 principais capítulos: 

• Um primeiro introdutório, em que se enquadra e define os objetivos associados ao 

tema; 

• Os fundamentos teóricos (Estado-da-Arte) onde é dado o enfoque às principais 

especificidades associadas à panificação no micro-ondas e à radiação micro-ondas, 

com base numa abrangente revisão bibliográfica; 

• O Estudo de Caso, onde se vai caracterizar o caso em análise e descrever a 

formulação ideal encontrada. 

 

  

II. Estado-da-Arte 

 

A farinha de trigo, sendo o ingrediente principal utilizado no processo tecnológico de 

produtos de panificação, deve apresentar características como: 
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i) alta capacidade de absorção de água, 

ii) boa tolerância à amassadura, 

iii) glúten de força média a forte e alta percentagem de proteína (Arf, et al. 2008).  

 Estudos anteriores explicam que o comportamento da farinha de trigo durante o 

processo de panificação está relacionado com a componente proteica, ou seja, as frações 

gliadínicas e glutenínicas, que sob hidratação formam o complexo chamado glúten 

(Andrade, et al. 2008). A gliadina apresenta uma massa molecular média de 40.000 dalton, 

apresenta uma cadeia simples e é extremamente gomosa quando hidratada, apresentando 

pouca ou nenhuma resistência à extensão, e sendo por isso, responsável pela coesividade 

da massa. A glutenina é formada por várias cadeias ligadas entre si, apresentando uma 

massa molecular média que varia de 100.000 dalton a vários milhões, é elástica, mas não 

coesiva e fornece à massa elasticidade e extensibilidade (Bustos, et al. 2001). O excesso 

destas frações de alta massa molecular causa a destruição da estrutura interna da massa, 

causando a perda do dióxido de carbono, formado durante a fermentação, provocando 

ausência de homogeneidade da textura interna do pão (Andrade, et al. 2008). O equilíbrio 

nas frações que compõe o glúten garante propriedades viscoelásticas à massa permitindo a 

sua deformação controlada, levando a uma estruturação de espuma sólida com alvéolos 

pequenos, uniformemente distribuídos, originando um miolo ou miga homogénea e 

caraterística. 

A forma de açúcar de reserva presente na farinha de trigo é o amido, que representa 

70% da sua composição, e é composto por dois polímeros de glucose: amilose (linear, 1-4) 

e amilopectina (ramificada, 1-4 e 1-6) (Faria, et al. 2006). 

Relativamente à panificação, esta consiste num processo complexo com reações 

físicas, químicas e bioquímicas.  

As principais etapas do processo produtivo de massa de pão são a amassadura, 

fermentação, cozedura e arrefecimento. A amassadura consiste na mistura da água, farinha, 

sal e aditivos para melhoramento das massas brancas. A água que entra nesta etapa deve 

estar a uma temperatura de 3 a 4ºC, para que as massas estejam sempre a temperaturas 

compreendidas entre 23 e 26ºC, uma vez que o contacto da massa com os braços da 

amassadeira e a própria cuba provocam um aumento de temperatura por fricção. A 

temperatura correta das massas é fundamental, pois vai influenciar a sua força, equilíbrio e 

capacidade de retenção de dióxido de carbono (Gonçalves, 2009). A estabilidade de uma 

massa é reconhecida como um parâmetro indicador de maior resistência à amassadura e 

melhor qualidade tecnológica. Os valores de estabilidade de massas dependem, em grande 

parte, do número de ligações cruzadas entre as moléculas de proteínas presentes no glúten, 

bem como da força destas ligações. As pontes de hidrogénio e as ligações de enxofre 
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desempenham grande importância na formação da estrutura do glúten, pois formam uma 

rede tridimensional que garante a extensibilidade, impermeabilidade ao dióxido de carbono, 

a elasticidade e o alto poder de absorção de água da massa (Andrade, et al. 2008).  

A fermentação é a etapa decisiva na panificação, uma vez que esta definirá a 

consistência, o arejamento e a leveza da massa. Nesta fase há a ação das leveduras 

Saccharomices cerevisiae, que vão converter os açúcares em dióxido de carbono e etanol. 

O amido, sendo um polímero não é diretamente utilizado pelas leveduras, ocorre por isso 

uma prévia hidrólise por amílase, naturalmente presentes na farinha. Globalmente, nesta 

etapa, todas as reações são do tipo biológico, o que significa que o seu desenvolvimento é 

condicionado por temperatura, humidade relativa do ambiente e acidez da massa. A 

levedura é inativada a temperaturas superiores a 53ºC, e a sua atividade é reduzida a 43ºC, 

todavia pode também ser inativada a 4°C, por exemplo e a esta temperatura ela pode ser 

conservada durante seis semanas sem ter uma redução do seu poder de fermentação 

(Faria, et al. 2006). 

Com o passar do tempo, o pão vai perdendo qualidade, a sua degradação por 

endurecimento é conhecida como “staling”, diminuindo a sua aceitação por parte dos 

consumidores. Um dos aspetos mais evidentes é o aumento da rigidez da miga. Surge 

assim a necessidade de arrefecer e congelar o pão após o seu cozimento, com o intuito de 

manter a qualidade do produto durante o seu armazenamento. A rede de glúten, 

principalmente a glutenina, e secundariamente a gliadina, podem ser danificadas 

(despolimerização) sob congelamento, causando uma redução do volume de pão final, e 

aumentando a retrogradação do amido com o tempo de armazenamento da massa. Assim, 

as farinhas com elevado teor de amido podem ser ideais para a produção de massas 

congeladas de ótima qualidade, sem causar danos na atividade da levedura, conseguindo-

se assim obter uma longa vida de prateleira. A etapa do congelamento sucede à do 

cozimento com a finalidade de evitar danos na levedura. É importante destacar que a 

qualidade dos pães descongelados depende das condições de cozimento, de 

armazenamento e de parâmetros da cozedura final (Mandala and Sotirakoglou, 2005; 

Mandala, 2005).  

 

Textura 

 

A textura do pão representa um importante indicador de frescura e qualidade para o 

consumidor, sendo um fator imprescindível para a aceitabilidade do produto no mercado 

(Sousa, 2012). 
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Existem diversos estímulos que contribuem para uma perceção de textura, incluindo 

pistas visuais e auditivas, relacionadas com o toque e com o som. Comparativamente com o 

dispositivo de deteção do corpo humano, os dispositivos instrumentais de teste dependem 

de transdutores para converter as medições físicas de produtos em sinais elétricos. O tipo 

de instrumento que se utiliza e a metodologia dependem do tipo de teste que se pretende 

realizar, para testes mecânicos muitas vezes são utilizados medidores de tensão e células 

de carga, para medir forças e posições ou detetores de movimento. Um aspeto crucial para 

o tipo de ensaio a ser aplicado é a geometria da célula de teste e a forma como a amostra é 

colocada. Os testes efetuados em materiais sólidos ou viscoelásticos são muitas vezes 

feitos sob compressão, corte, torção ou penetração. Os transdutores têm respostas lineares 

que, por meio de calibração com padrões, podem representar características físicas 

definidas em termos de unidades absolutas. Em contraste, a perceção humana é gerida por 

fenómenos psicossomáticos, que tendem a ser não lineares (Rosenthal, 1999). 

A dureza é a característica mecânica principal para o consumidor quando este ingere 

alimentos no estado sólido. No entanto, os parâmetros reológicos, como o carácter viscoso 

e elástico dos alimentos também são de elevada importância. Os ensaios de compressão 

são os adequados para determinar várias características reológicas de diferentes alimentos 

diretamente relacionadas com a perceção do consumidor (Csima, et al. 2012). 

Autores defendem que a dureza dos pães está relacionada com a força aplicada 

para ocasionar uma deformação ou rompimento da amostra, e pode ser correlacionada com 

a mastigação humana, afirmam também que um maior valor de dureza está associado a pão 

de pior qualidade. A textura do miolo é igualmente um parâmetro de qualidade, uma vez que 

está associado à sua frescura, associada à granulosidade ou estrutura das paredes do 

miolo. As células de parede fina e uniformes proporcionam uma textura do miolo macia, 

suave e elástica (Sousa, 2012). 

Fatores como a temperatura são determinantes do comportamento reológico de 

qualquer alimento, para tal é necessário ter em atenção os parâmetros termostáticos para 

se obter uma leitura reológica precisa. A metodologia instrumental típica envolve a 

introdução de um dispositivo de medição de temperatura na amostra, deixando-a obter uma 

temperatura constante, antes do teste ser aplicado. Porém, esta abordagem é muito 

diferente da que ocorre na boca durante a mastigação, uma vez que no centro do corpo tem 

uma temperatura constante a 37ºC, mas a boca, por norma tem uns graus abaixo e o 

alimento ingerido raramente está à mesma temperatura, o que vai provocar alterações no 

seu comportamento físico (Rosenthal, 1999). 

Os testes instrumentais para se medir a textura dos alimentos foram divididos em 

três grupos. Resumidamente, os testes empíricos medem aspetos físicos sob condições 
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bem definidas, os testes imitativos pretendem simular condições em que os alimentos são 

submetidos na boca e os testes fundamentais avaliam propriedades físicas bem definidas 

como a viscosidade e a elasticidade. Avanços recentes da medicina permitiram criar um 

quarto grupo, que tem como objetivo a análise neurofisiológica da experiência de comer 

(Rosenthal, 1999). 

  

Testes empíricos: 

  

 Por definição, os testes empíricos são desenvolvidos através de experimentação e 

observação, tendo pouca base científica, pois não são definidos em termos físicos, não têm 

resultados expressos em unidades fundamentais e só têm significado quando inseridos num 

contexto. No entanto, este aspeto não desqualifica o seu uso em sectores da indústria 

alimentar, em que estes são usados como padrões na qualidade alimentar e 

desenvolvimento de produtos, visto que se correlacionam bem com os resultados da análise 

sensorial e são aparelhos muito simples os usados neste tipo de testes. Por exemplo, o 

consistómetro de Bostwick é usado como um teste padrão para determinar a qualidade de, 

por exemplo, puré de maçã ou creme de milho, medindo a sua consistência em centímetros.  

Os testes empíricos têm sido criticados porque, por norma, são específicos para 

determinadas faixas estreitas de produtos. Cada teste empírico mede as características dos 

alimentos de uma forma arbitrária, e uma vez que elas são diferentes umas das outras, eles 

tendem a não fazer uma boa comparação e não podem ser usados de maneira preditiva 

(Rosenthal, 1999). 

 

Testes imitativos: 

 

 Os testes imitativos têm como objetivo imitar a mastigação, com aparelhos que 

simulam o mastigar. Estes instrumentos são utilizados para proporcionar medições de 

tensão e/ou deformação durante a sequência de ensaio. 

 Um exemplo deste tipo de teste é o teste de compressão, que mede a resistência do 

material à compressão, ou seja, mede a força necessária para provocar determinada 

deformação ou qual a deformação causada por uma força (Noronha, 2008). Este é o teste 

mais comum para medir as propriedades de deformação em produtos alimentares. 

Normalmente, a sonda utilizada neste tipo de teste é um cilindro e a força medida resulta da 

reacção do material à deformação, neste caso à compressão. A deformação ( ) é calculada 

pela variação relativa de altura ( hdh / ), e pela tensão ( ) isto é, a força dividida pela área 
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ajustada de contato, esta relação é dada pelas seguintes equações (Dobraszczyk and 

Vicent, 1999):  

 

 

H

H

hhhdh

0

)/ln(/ 0  II.1 

 

2/ rF     II.2 

 

   - Deformação (adimensional) 

   - Tensão (Pa) 

 

 A análise de perfil de textura dos alimentos (Texture Profile Analysis - TPA), criado 

pela General Foods em meados dos anos 60, é também um teste imitativo que tem detido a 

imaginação de muitos especialistas da área alimentar, pois propõe-se a fornecer os valores 

padronizados de textura de alimentos. O texturómetro criado pela General Foods foi 

baseado num instrumento que deformava comida através de um movimento axial, este novo 

aparelho utiliza uma sonda com uma terminação achatada, que entra em contacto com a 

amostra de produto alimentar e a deforma. Atualmente, há muitos instrumentos de 

compressão que são adequados para TPA (Mochizuki, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Texturómetro TA.XT2i/5 in http://128.121.92.221/TAXT2_Texture_Analyzer.htm 
 

 

http://128.121.92.221/TAXT2_Texture_Analyzer.htm


Pão em micro-ondas: Desenvolvimento de uma nova formulação com incorporação do melhorante 
de panificação Fermaid®MW 

2014 

 

9 
 

Durante o teste de TPA são aplicados, na amostra em análise, dois ciclos de 

compressão, imitando “duas dentadas”, e a tensão desenvolvida é medida ao longo da 

compressão. Uma sonda atua duas vezes no material em penetração ou em compressão, 

com um tempo de espera entre as duas ações, o objetivo deste teste é reproduzir a ação de 

duas dentadas permitindo durante um certo tempo alguma recuperação do material 

(Rosenthal, 1999). 

 

 

 

Figura 2 – Representação geral de resultados do teste Texture Profile Analysis in 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0987/texture-profile-analysis (adaptado) 

 

Testes fundamentais: 

 

Os testes fundamentais medem propriedades físicas características de cada 

material, são testes cientificamente rigorosos e os dados são expressos em unidades 

científicas fundamentais, independentemente das condições da experiência e do aparelho 

utilizado. (Rosenthal, 1999).  

Os inconvenientes deste tipo de testes são a sua difícil execução, o facto de 

envolverem aparelhos sofisticados e dispendiosos e muita vez os resultados não se 

relacionarem com os obtidos com a avaliação sensorial (Noronha, 2008). 

O conhecimento das propriedades físicas fundamentais podem ser muito uteis em 

situações para além da determinação da textura de um alimento. Podem ser também, por 

exemplo, importantes para se desenvolver uma embalagem que previna o esmagamento de 

frutas (Rosenthal, 1999).   

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0987/texture-profile-analysis


Pão em micro-ondas: Desenvolvimento de uma nova formulação com incorporação do melhorante 
de panificação Fermaid®MW 

2014 

 

10 
 

 

Princípios do aquecimento por micro-ondas 

 

O aumento do preço do petróleo e a necessidade de ter um método de transferência 

de calor mais eficiente deu origem à ideia de uso de micro-ondas na produção do pão 

(Ozmutlu, et al, 2001). 

No processo de descongelação de produtos de panificação a utilização de fornos 

micro-ondas, como fonte de energia/aquecimento, tem-se tornado muito popular em 

condições domésticas. Sob a perspetiva do consumidor, a cozedura com micro-ondas tem 

muito potencial visto que reduz o tempo de cocção e consequentemente de energia 

despendida, tornando assim um aquecimento mais económico que o convencional, feito em 

fornos elétricos ou a gás (Sumnu, 2001; Chavan e Chavan, 2010). 

 A radiação eletromagnética de microondas encontra-se dentro de uma ampla gama 

de frequências, a partir de 108 até 1011Hz com os comprimentos de onda de 0,3-300 

centímetros (Campbell, et al, 2005), fazendo com que as cozeduras praticadas com esta 

radiação sucedam devido à geração de calor interno, o que vai implicar uma taxa de 

aquecimento muito rápida. Durante a cozedura com esta radiação, a energia vai ser 

distribuída por todo o pedaço de massa, porém o forno vai manter-se à temperatura 

ambiente. Concludentemente, a temperatura da superfície da massa de farinha não vai ser 

suficientemente elevada para fomentar o escurecimento, promovendo assim uma 

característica indesejável no pão, reduzindo a qualidade do produto final (Demirekler, et al, 

2004). Esta ausência de acastanhamento no pão, devido à inexistência de reações Maillard, 

vai também causar particularidades indesejáveis relativamente à formação de compostos de 

sabor, visto que os compostos aromáticos vão ser volatilizados a uma taxa diferente da 

habitual, não se conseguindo obter no final da cozedura um sabor característico. Outro 

aspeto negativo nas formulações de pão convencionais, quando cozidas em forno micro-

ondas, são a formação de uma crosta resistente, ‘tipo borracha’, grossa e difícil de rasgar, e 

um miolo firme, difícil de mastigar. Os motivos para esta textura são a elevada perda de 

humidade durante este tipo de cocção, as interações das ondas micro-ondas com o glúten e 

a lixiviação da amilose durante este tipo de processamento. Outro ponto negativo é o staling 

ser mais rápido depois do aquecimento com as micro-ondas devido à retrogradação do 

amido. Este processo de endurecimento ocorre em duas fases, a primeira fase é marcada 

pela transição do estado do “pão novo” macio, que acontece pouco tempo após a cozedura, 

e é uma consequência do facto das moléculas de amilose serem cadeias lineares e por isso 

terem tendência a voltar a ligar-se entre si, através das ligações de hidrogénio, cristalizando. 

Numa escala de tempo mais longa, as cadeias de amilopectina também começam a auto 
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associar-se, esta nova associação caracteriza a segunda fase do endurecimento. A 

retrogradação do amido confere ao miolo do “pão seco” a sua tonalidade mais clara, o 

aumento de rigidez e falta de elasticidade na textura do miolo. (Botelho, 2012; Keskin, et al, 

2004; Mandala, 2005). Resumindo, os maiores problemas de qualidade do produto final 

associados à cozedura em micro-ondas resultam das alterações físico-químicas causadas 

pelos ingredientes principais, que ocorrem normalmente durante a cozedura convencional e 

não acontecem no sistema de cozedura por micro-ondas, devido ao tempo de cocção e o 

tipo de ondas eletromagnéticas diferirem (Sumnu, 2001). 

 

Propriedades dielétricas e profundidade de penetração 

 

As propriedades dielétricas e a profundidade de penetração, são propriedades 

elétricas que desempenham um papel importante na compreensão da interação de energia 

de microondas com o material durante o seu aquecimento, logo são importantes para a 

melhoria da qualidade de produtos alimentares para micro-ondas (Sahin and Sumnu, 2005; 

Sumnu, 2001). 

As propriedades dielétricas são a constante dielétrica (ε') e o fator de perda dielétrica 

(ε''), que são o real e as partes imaginárias, respetivamente, da permissividade relativa 

complexa (εr), dada pela equação seguinte: 

 

  jr   II.3 

 

A constante dielétrica é a capacidade de um material armazenar energia de, neste 

caso, micro-ondas, enquanto que o fator de perda dielétrica é a capacidade de um material 

para dissipar a energia destas ondas em calor. As propriedades dielétricas dependem da 

composição dos alimentos, temperatura e frequência das micro-ondas. Há dados 

disponíveis na bibliografia acerca das propriedades dielétricas de vários alimentos. No 

entanto, os dados dielétricos estão limitados sobre os componentes individuais. Por 

exemplo, para o amido, que é o componente principal da farinha (Sahin and Sumnu, 2005). 

As propriedades dielétricas foram determinadas para o amido de tapioca, milho, trigo, arroz 

e milho ceroso nas respetivas farinhas e em dispersão aquosa a temperaturas diferentes. 

Verificou-se que estas propriedades são dependentes da temperatura, teor de humidade e 

do tipo de amido. A constante dielétrica e o fator de perda dos grânulos de amido aumenta 

com o aumento de temperatura, enquanto que nas dispersões de amido diminui nas 

mesmas condições. Os amidos de trigo, milho e arroz apresentaram fatores de perda mais 
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elevados do que os outros amidos e estes podem ser utilizados em produtos de padaria 

para microondas, onde a gelatinização incompleta irá ser um problema (Sumnu, 2001). 

A profundidade de penetração das micro-ondas é definida como a distância entre a 

superfície do material onde a força desce para 1/e do valor à superfície mostrado na 

equação: 
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 II.4 

 

  - Profundidade de penetração (cm) 

0 - Comprimento de onda do espaço livre 

  - Constante dielétrica 

  - Fator de perda dielétrica. 

 

A equação II.4 indica que a profundidade de penetração aumenta com a diminuição 

da frequência. Generalizando, a profundidade de penetração em frequências abaixo de 100 

MHz apresenta pequenos problemas para a penetração, a menos que os fatores de perda 

sejam elevados. As frequências perto das do aquecimento por microondas têm 

profundidades de penetração pequenas, e muitas vezes o tamanho do material processado 

é superior à da profundidade de penetração e isto resulta num aquecimento por microondas 

com não-uniformidades na distribuição da temperatura. As magnitudes da profundidade de 

penetração e o tamanho da amostra determinam a uniformidade do aquecimento. Se a 

profundidade de penetração for muito maior do que o tamanho da amostra, irá haver pouca 

variação da taxa de calor da superfície para o interior do alimento e o aquecimento 

resultante será uniforme. Quando a profundidade de penetração é muito menor do que o 

tamanho da amostra o calor vai ser restrito às zonas próximas da superfície, resultará assim 

num aquecimento não-uniforme (Sumnu, 2001). A geometria dos alimentos também 

desempenha um papel fundamental para serem obtidos melhores resultados com o 

aquecimento de microondas. A esfera é a forma ideal para determinadas aplicações, porque 

a energia tende a ser focalizada para dar aquecimento no centro da esfera (Chavan e 

Chavan, 2010). No nosso caso, não é um efeito positivo, já que a energia se concentra no 

centro do pão, endurecendo o miolo.

  



Pão em micro-ondas: Desenvolvimento de uma nova formulação com incorporação do melhorante 
de panificação Fermaid®MW 

2014 

 

13 
 

Calor e transferência de massa em processamento por micro-ondas 

 

Os mecanismos de aquecimento de alimentos com micro-ondas podem ser 

categorizados em dois grupos: rotação dipolar e condução iónica. Alguns materiais 

dielétricos contêm dipolos que tendem a reorientar-se sob a influência de campos 

alternados, causando orientação de polarização. O calor é gerado como um resultado da 

incapacidade de rotação das moléculas, para manter o sentido do campo alternado. Devido 

à sua natureza dipolar, a água, é o principal componente de produtos alimentares, 

responsável por interações com as micro-ondas. Na condução iónica quaisquer partículas 

carregadas em alimentos irão experimentar uma força alternada a uma taxa de frequência 

de microondas, que acelera as partículas numa direção e depois na oposta. A partícula 

acelerada colide com uma partícula adjacente, estabelece um movimento mais agitado e o 

calor é gerado. Em alimentos aquecidos por micro-ondas, os perfis de tempo-temperatura 

no interior do produto são causados pela produção de calor interno, devido à absorção de 

energia elétrica a partir do campo de micro-ondas, e o calor é transferido por condução e 

convecção. A temperatura da superfície do alimento aquecido por energia micro-ondas é 

mais baixa do que a do interior, devido à ausência de calor ambiente e o efeito de 

arrefecimento da evaporação (Sahin and Sumnu, 2005). 

A equação energética do aquecimento por microondas define-se como: 

 

pC

Q
T


 



 2

t

T
  II.5 

 

T  - Temperatura (ºC) 

t  - Tempo (s) 

  - Difusividade térmica (m2/s) 

2  - Operador Laplaciano diferencial de segunda ordem  

 - Densidade (kg/m3) 

pC - calor específico do material (J/kg.K) 

Q  - calor gerado por unidade de volume de produto (J) (Sumnu, 2001). 

O calor gerado por unidade de volume de produto por unidade de tempo (Q ) 

representa a conversão de energia eletromagnética. A sua relação com a intensidade de 

campo elétrico ( E ) em que a localização pode ser derivada a partir de equações de Maxwell 

das ondas eletromagnéticas: 
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2

02 fEQ      II.6 

 

0  - Constante dielétrica do espaço livre 

   - Fator de perda dielétrica do material 

f  - Frequência de forno (Hz) 

E  - Intensidade do campo elétrico (Sumnu, 2001).  

 

Os gradientes de humidade são significativamente diferentes no aquecimento por 

micro-ondas, comparativamente ao convencional, tal acontece devido às elevadas 

quantidades de calor interno que resultam num aumento de produção de vapor de água no 

interior de um produto alimentar sólido, que origina uma pressão interna significativa e 

gradientes de concentração da água (Keskin, et al. 2004; Sumnu, 2001). 

 

 

Distinção entre cozedura com micro-ondas e cozedura convencional 

 

O objetivo da cozedura é alterar as propriedades reológicas e organoléticas da 

massa do pão, com o intuito de melhorar a qualidade sensorial melhorando o sabor, aroma 

e textura (Chavan e Chavan, 2010). 

Na cozedura convencional o fenómeno principal de transferência de calor é a 

convecção, realizada a partir dos meios de aquecimento por radiação e das paredes do 

forno e atua na superfície do produto, seguindo por condução para o interior (Sumnu, 2001). 

Em fornos micro-ondas durante a cozedura há geração de calor interno, por conseguinte, a 

taxa de aquecimento é muito alta. De seguida o calor é distribuído por todo o pedaço de 

empelo, por condução, enquanto o forno se mantém à temperatura ambiente. A massa sofre 

transformações estruturais, incluindo a gelatinização do amido, desnaturação da proteína, 

aumento de volume, a libertação de dióxido de carbono e álcool a partir de agentes de 

fermentação, a evaporação da água, formação de crosta e escurecimento não enzimático. 

(Chavan e Chavan, 2010; Demirekler, et al. 2004; Sumnu, 2001). 

A cozedura convencional pode ser dividida em quatro fases, inicia-se com a 

formação de crosta branca, há transmissão do calor proveniente da crosta para o interior, 

ocorre gelatinização de amido e por fim há o escurecimento da crosta. No entanto, visto que 

o mecanismo de transferência de calor em fornos micro-ondas é diferente, a transmissão de 

calor vai ser feita do interior para a crosta, contrário ao da cozedura convencional, e o tempo 
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de cozedura com micro-ondas é muito inferior. As consequências são: a não formação de 

crosta e a ausência de acastanhamento (Sumnu, 2001). Para além disto, em contraste com 

o ambiente do forno convencional, a radiação de micro-ondas interage com moléculas 

apolares e com carga, tais como água (incluindo os seus solutos dissolvidos e iões), para 

produzir calor, o que vai reverter em mudanças estruturais e de movimentação de água. O 

processamento de alimentos com micro-ondas oferece diversas vantagens, como menor 

tempo de iniciação, aquecimento mais rápido que resulta numa maior eficiência energética, 

economia de espaço, controlo preciso do processo, aquecimento seletivo e alimentos com 

alta qualidade nutricional (Chavan e Chavan, 2010). 

Uma vez que o principal constituinte dos produtos de panificação é o amido, tem 

extrema relevância a perceção do seu comportamento com a ação de micro-ondas, para ser 

possível serem executadas melhorias nos produtos alimentares processados com este tipo 

de onda. Neste sentido, foram observadas por microscopia eletrónica, características 

estruturais do amido que tinham sofrido ação de micro-ondas e amostras que foram 

aquecidas em forno convencional. As amostras de amido de trigo que foram aquecidas de 

modo convencional apresentaram uma estrutura mais uniforme, quando comparadas às 

aquecidas com micro-ondas. Foram realizados outros estudos, com diferentes tipos de 

amidos, e constatou-se que o tipo de amido é um fator importante no processamento com 

micro-ondas, uma vez que afeta a taxa de gelatinização. Um exemplo destes estudos é a 

gelatinização do amido de milho que se verificou ser muito mais lenta que a do amido de 

trigo ou o de arroz, isto verifica-se devido ao baixo fator de perda dielétrica e às elevadas 

propriedades térmicas (calor específico e entalpia de gelatinização) do amido de milho que 

são responsáveis pela sua gelatinização mais lenta, relativamente ao amido de trigo e ao de 

arroz (Sumnu, 2001). 

 

 

Formulações de pão para micro-ondas 

 

Diversas formulações foram desenvolvidas para melhorar a qualidade de pães no 

micro-ondas, as quais se têm focado sobretudo no efeito do glúten quando adicionados 

hidrocolóides (Mandala, 2005). Os hidrocolóides ou gomas são um grupo diverso de 

biopolímeros de cadeia longa caracterizados por formar soluções viscosas e/ou géis quando 

dispersos em água. A existência de um grande número de grupos hidroxilo na sua cadeia 

aumenta consideravelmente a sua afinidade de ligação para as moléculas de água, 

tornando-os assim compostos hidrofílicos. Os hidrocolóides têm uma ampla gama de 

propriedades funcionais em alimentos, como agentes espessantes, gelificação, emulsão, 
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estabilizantes, revestimento entre outros. A principal causa responsável pelo amplo uso de 

hidrocolóides em alimentos é a capacidade destes modificarem a reologia dos produtos 

alimentares, isto subentende a alteração de duas propriedades básicas de sistemas 

alimentares, o comportamento do escoamento (viscosidade) e propriedades mecânicas nos 

sólidos sendo responsáveis pela estruturação dos alimentos (textura). É evidente que vários 

hidrocolóides pertencem à categoria de aditivo alimentar, pois várias formulações de 

alimentos, como sopas, molhos, saladas, produtos de panificação e coberturas usam 

hidrocolóides como aditivos para alcançar a viscosidade e textura pretendida (Maleki and 

Milani, 2012). Nas formulações consideradas as gomas xantana ou guar têm sido os 

hidrocolóides escolhidos para melhorar tanto a qualidade dos pães congelados enquanto 

armazenados, como sob condições de aquecimento em fornos microondas. Nesta última 

condição, estas gomas são necessárias devido á sua capacidade de retenção de água, com 

a finalidade de se contrariar uma rápida perda de água e obtenção de um produto menos 

duro (Mandala and Sotirakoglou, 2005). 

Resumindo, para ser ultrapassado o problema da textura pouco aceitável do pão, 

que sofreu ação das micro-ondas, é utilizada a manipulação da rede proteica do glúten, 

controlando o tamanho, a expansão e o nível de humidade do pão. Uma vez que o problema 

da dureza do interior do pão está associado ao rácio amilose/amilopectina dos grânulos de 

amido, este controlo da dureza é feito com a incorporação de emulsionantes, para ser 

inibida a gelatinização, flexibilizando a rede de amilose (Sumnu, 2001). 

Quanto às soluções para o problema do endurecimento do exterior, ou seja da 

côdea, estas envolvem a despolimerização da proteína do glúten, com o intuito de reduzir o 

seu tamanho, quebrando as ligações bissulfeto. Agentes sulfidrilo contendo L-cisteína, 

glutationa, autolisado de levedura e potássio ou bissulfito de sódio, utilizados em 

formulações convencionais com esta finalidade, podem ser adicionados em formulações 

para micro-ondas em níveis duas a três vezes mais elevados do que em usos 

convencionais. Isto indica que, teoricamente, podem ser melhoradas formulações 

convencionais ou criadas formulações de novos produtos para se obterem produtos de 

panificação com qualidade. Outra solução será usar farinhas mais fracas, com mais amido e 

menos glúten, na formulação que vai ser submetida a micro-ondas (Sumnu, 2001). 

O outro grande impasse dos produtos de panificação cozidos em micro-ondas é a 

ausência de “browning”, devido à ausência de calor na superfície do pão, que vai fazer com 

que o pão não apresente o aspeto acastanhado característico, e que tenha por isso menos 

qualidade. Para além da perda de qualidade devido ao aspeto, vai também haver uma perda 

de qualidade devido ao gosto, visto que não acontecendo o “browning”, os compostos do 

gosto e “flavour” também não se vão desenvolver (Sumnu, 2001). Para se contornar este 
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problema surgiram os “susceptors”. Os “susceptors” consistem num filme de plástico 

laminado metalizado, forrado com cartão, onde o produto é colocado ou envolvido. O 

objetivo deste filme é absorver a energia micro-ondas e converte-la em calor, para de 

seguida a transferir para o alimento por condução ou radiação, criando zonas de elevada 

temperatura na superfície do alimento. A temperatura dos “susceptors” pode chegar a atingir 

200 a 260ºC, a taxa de calor gerada depende das propriedades elétricas do material de 

cada “susceptor” (Bergstrom, et al, 1991; Sumnu, 2001). 

Sais e corantes também têm sido misturados com gorduras e açúcares, com intuito 

de aumentar a temperatura da superfície do produto e obter algum grau de “browning”. A 

Pfizer Specialty Chemicals (Nova Iorque, EUA) desenvolveu um agente de acastanhamento 

para superfícies de alimentos que são expostos a micro-ondas, este agente quando aplicado 

provoca um ligeiro escurecimento da superfície do alimento, antes de este ser sujeito às 

micro-ondas e após a ação destas ondas o efeito “browning” é acentuado. As vantagens 

deste agente são o facto de não conferir “flavour” ao alimento e poder ser utilizado em vários 

tipos de pão (Sumnu, 2001). 

Foi feita uma procura de melhorantes de panificação disponíveis no mercado, 

encontraram-se três: o Fermaid®MW da Lallemand, Intens Microwave da Puratos e 

Fermex® MCM003 da Fermex Solutions. De referir que as fichas técnicas destes últimos 

dois melhorantes de panificação mencionados têm muito pouca informação sobre as suas 

especificações, nomeadamente, sobre a sua composição química. 

 

 

 

Análise do melhorante – Fermaid® MW 

 

O Fermaid® MW, da Lallemand, foi o melhorante usado, porque foi o disponibilizado 

pela Panicongelados, S.A. para melhorar a textura das amostras de pão. Este é descrito 

como um melhorante para produtos de panificação pré-cozidos, pré-fermentados 

congelados e massas congeladas que irão ser sujeitos a um cozimento por microondas. 

Proporciona uma boa estabilidade da massa, boa usabilidade* e boa consistência do 

produto final, uma vez que melhora a “maciez” do miolo e reduz o efeito de endurecimento 

que ocorre quando produtos levedados são reaquecidos no microondas. 
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Composição: 

 

- Goma Guar:  

 

A goma guar é um hidrocoloíde de origem vegetal, extraído da espécie Cyamoposis 

Tetragonolobus, é solúvel em água e possui propriedades espessantes em condições 

específicas. O seu peso molecular varia entre 250 000 a 2 milhões, este hidrocoloide é uma 

galactomanana formada por cadeias lineares de unidades de D-manopirosil ligadas entre si 

por ligações β(1-4) e unidades D-galactopiranosil, ligadas entre si por ligações α(1-6) 

(Chang  et al, 2004).  

 

 

Figura 3 - Estrutura química da goma guar, in: Botelho, 2012. 

 

A goma guar é usada principalmente como agente espessante, com 5 a 8 vezes o 

poder espessante do amido. Pode ser usada numa ampla gama de produtos, já que 

permanece estável numa faixa de pH entre 3-11. O único fator limitante é o “off-flavor”, ou 

seja, o sabor residual que confere aos produtos. Contudo, apresenta a vantagem de formar 

dispersões coloidais quando hidratada em água fria mas, quando aquecida, se os 

tratamentos térmicos são fortes, perde em parte sua viscosidade. É pouco sensível aos 

efeitos mecânicos e tem boa resistência aos ciclos de congelação-descongelação. 

Apresenta boa estabilidade quando os produtos são armazenados à temperatura ambiente. 

É muito utilizada em panificação para aumento de viscosidade e de volume, uma vez que 

retarda a retrogradação do amido e aumenta a retenção de humidade, aumentando assim a 

vida de prateleira do produto (Botelho, 2012; Chang  et al, 2004). 

 

*tradução de machinability 
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- Carbonato de Cálcio: 

 

Esta forma de cálcio é a mais indicada para enriquecimento do pão, devido à sua 

solubilidade e consequente melhor absorção no organismo. Este sal é amplamente utilizado 

devido à sua concentração rondar os 40% e ser economicamente mais barato (Germani et 

al., 2003). Para além disto, a presença deste mineral atua como nutriente para o fermento e 

não tem efeitos adversos na qualidade dos produtos onde é adicionado (Farias et al., 2010). 

 

- DATEM (Ésteres tartáricos de mono e diglicéridos de ácidos gordos): 

 

Na produção de pão o DATEM é considerado um melhorante (EUFIC, 2013). Estes 

são emulsionantes óleo/água, melhoram a retenção de CO2 e a estabilidade da massa, e 

ainda, aumentam a tolerância e a resistência necessária contra o trabalho mecânico. Isto faz 

com que sejam obtidos produtos de panificação com alto volume e boa estrutura de miolo, 

características de alta qualidade (Sousa, 2012) 

 

- Ácido Ascórbico: 

 

Este atua como agente anti-oxidante para proteção do DATEM. 

 

- Enzimas: 

 

 A função das enzimas, amilases, na panificação consiste no fornecimento do 

alimento às leveduras, através da hidrólise do amido a açúcares redutores e 

fermentescíveis. Atuam durante a fermentação, aumentam a produção de CO2 assegurando 

um maior volume do produto final, melhor textura e retardando o envelhecimento precoce do 

pão (Fabre et al., 2006). 

A farinha de trigo apresenta naturalmente um baixo teor de enzimas α-amilase, 

devendo portanto a sua concentração ser ajustada por adição, para que ocorra a formação 

de açúcares necessários à fermentação. A adição de β-amilase não é necessária, uma vez 

que normalmente a farinha de trigo já possui esta enzima em quantidade suficiente que 

ocorra a reacção (Sousa, 2012). 
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“Suspectors” 

 

Toda a informação referente a este material foi cedida pelo fornecedor (Ultimate 

Films, DK) 

Um “susceptor” é uma embalagem ativa, com propriedades condutoras, tipicamente 

constituída por um suporte de papel ou cartão, no exterior, uma camada intermédia de 

alumínio semi-descontinuo, com uma espessura normalmente de 60 ångströms, e uma 

película de poliéster, com 12 microns, no interior. É utilizado por norma um filme de 

poliéster, e não um de polietileno ou polipropileno, como foi referido, porque este material é 

mais resistente ao calor. O modelo que se utilizou neste estudo foi o da Ultimate Films, DK. 

A película intermédia de alumínio semi-descontinuo, é utilizada porque este é 

condutor de eletricidade. Assim, quando há exposição deste tipo de material a micro-ondas, 

os campos elétricos dessas ondas vão originar um fluxo de correntes elétricas, que vai ser 

conduzido através do alumínio. A espessura da película de alumínio em uso também é um 

paramento de elevada importância, uma vez que, se fôr muito fina, o fluxo de energia 

elétrica gerado vai ser superior ao que ele pode suportar, o resultado vai ser uma condução 

muito rápida de eletricidade, e o alumínio não aquece. Por outro lado, se o alumínio tiver 

uma espessura maior, vai lidar com estas correntes elétricas sem problemas. Resumindo, 

os condutores pobres em energia elétrica aquecem no micro-ondas, porque permitem que o 

campo elétrico das micro-ondas origine correntes elétricas, no entanto não as conseguem 

suportar sem aumentarem a temperatura. 

A resistência de superfície típica de um “susceptor” varia entre 50 a 250 ohm. A 

resistência de superfície é uma medida da capacidade que um revestimento de metal fino 

tem para conduzir eletricidade. Tendo em conta esta premissa, pode ser afirmado que um 

metal com grande espessura tem zero de resistência da superfície, porque todas as micro-

ondas são refletidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Representação gráfica do poder de absorção das películas de alumínio, de um 

susceptor típico, relativamente à resistência de superfície e à espessura deste metal. 
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À medida que a espessura do metal é reduzida, a resistividade de superfície 

aumenta gradualmente, o que implica que uma parte da energia transmitida é absorvida, e 

que cada vez menos é reflectida. Se a espessura for mais reduzida, a quantidade de energia 

absorvida aumenta rapidamente, até alcançar o máximo, após este ponto a absorção desce 

gradualmente para zero, enquanto que a superfície de resistividade aumenta até ao infinito, 

como está representado em cima na figura 4. 

Os “susceptors” utilizados neste estudo possuem um dispositivo de segurança. 

Consiste num “fusível” colocado com uma orientação de 45 graus em relação ao eixo do 

filme, que permite um aquecimento maior e mais controlado. É este “fusível” que permite a 

película não rachar, que por sua vez possibilita que a energia do micro-ondas seja 

absorvida. 
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III. Parte Experimental 

 

O presente estudo apresenta como objetivo principal a determinação da melhor 

formulação de pão para micro-ondas. As formulações testadas foram determinadas com 

base na metodologia de superfícies de resposta (RSM). Tendo em conta que a dureza é um 

dos principais fatores responsáveis pela perda de qualidade em produtos de panificação, 

que sofrem ação de micro-ondas, foi esta a propriedade analisada nas amostras.  

 

Metodologia Experimental 

 

Desenho Experimental (RSM – Metodologia de Superfícies de Resposta) 

 

A Metodologia das superfícies de resposta (Response Surface Methodology, RSM) é 

uma combinação de métodos matemáticos e estatísticos que são usados para determinar os 

efeitos de diferentes variáveis e modelar e otimizar os processos nos quais a resposta é 

afetada pelas diferentes variáveis, por si só, ou combinadas (Silva, 2009). Baseia-se em 

equações polinomiais que definem relações entre variáveis independentes e as variáveis 

dependentes. Uma das suas vantagens é uma redução considerável no número de 

experiências, o que resulta numa poupança significativa de tempo e materiais (Laureano e 

Sousa, 1995). 

A matriz central composta rotativa (Central Composite Rotatable Design, CCRD) é 

uma das mais utilizadas na RSM (Silva, 2009). Este delineamento experimental especifico 

oferece diversas vantagens, nomeadamente o facto de ser uma metodologia racional que 

poupa tempo e dinheiro, de permitir a identificação de valores ótimos, do erro experimental 

da variável dependente ter o mesmo valor para todos os pontos experimentais situados à 

mesma distância do centro do espaço experimental e por permitir a determinação dos 

efeitos das variáveis individualmente e das interações entre elas. Este último aspeto é muito 

importante uma vez que pode revelar determinados detalhes no comportamento das 

variáveis que podem ser relevantes do ponto de vista económico (Laureano e Sousa, 1995). 

A CCRD é constituída por uma matriz fatorial, por um conjunto de pontos estrela e 

um conjunto de repetições do ponto central. A matriz fatorial 2k (k é o número de variáveis) 

corresponde aos pontos extremos, que são os pontos que vão definir a zona de interesse. 

Estes pontos são os vértices de um cubo cujo centro é a origem (0, 0), e os extremos inferior 

e superior são (-1, 1) (Silva, 2009). 
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Tabela I – Matriz central composta rotativa (“Central  Composite  Rotatable  Design”) 

codificada para duas variáveis, X1 e X2 (Fermaid®MW(%) e tempo(min)) 

 

Ensaios X1 X2  

1 -1 -1 

Matriz fatorial 

2k 

2 1 -1 

3 -1 1 

4 1 1 

5 -α 0 

Pontos Estrela 

α= 2  

6 α 0 

7 0 -α 

8 0 α 

9 0 0 Repetições do 

ponto central 10 0 0 

 

 

Os pontos estrela, representados por (-α, α), permitem testar a aplicabilidade do 

modelo. Estes pontos vão diminuir a influência dos pontos centrais no resultado final e o erro 

que a região de interesse possa trazer, caso esta tenha sido mal definida (Silva, 2009). 

O ponto central (0, 0), situado na origem dos eixos, permite estimar a variância do 

erro experimental, que se considera constante ao longo de todo o domínio experimental, por 

isso deverão existir repetições deste ponto (Silva, 2009). 

As equações polinomiais que se obtêm através deste método, traduzem a resposta, 

Y, em função das variáveis de decisão, Xi, dando origem a uma superfície de resposta com 

(k+1) dimensão, sendo k o número de variáveis Xi. 

O polinómio estimador de Superfície de Resposta, para duas variáveis é dado por: 

 

Y= b0+ b1X1+ b2X2+ b11X1
2+ b22X2

2+ b12X1X2 

 

Em que:  

Y- variável dependente;  

X1X2 - variáveis independentes;  

b1, b2 – coeficientes lineares;  

b11, b22– coeficientes quadráticos;  

b12– coeficiente linear de interação X1X2. 
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O ponto ótimo da resposta equivale ao cálculo dos extremos da função polinomial, 

(máximo ou mínimo). Para se obterem estes valores, máximos ou mínimos, das variáveis X1 

e X2, calculam-se as suas respetivas derivadas parciais (Silva, 2009). 

O ajuste do modelo aos resultados experimentais é traduzido pelo coeficiente de 

determinação R2, sendo R, o coeficiente de correlação entre as variáveis independentes. 

O R2
aju deve ser sempre apresentado em conjunto com o R2 quando se estuda a 

aplicabilidade do modelo. O R2 e o R2
aju variam entre 0 e 1 e, quanto mais próximo estiver da 

unidade, mais o modelo se ajusta à realidade. O R2
aju é sempre inferior ao R2. Os valores 

preditos pelo modelo devem ser confrontados com os valores observados 

experimentalmente. Estes últimos devem ser expressos graficamente e a sua informação 

deve ser complementada com os valores de R2 e R2
aju (Silva, 2009). 

 

Para a compreensão das interações e efeitos na reação de duas variáveis, tempo de 

cozedura em micro-ondas e concentração de Fermaid MW®, aplicou-se a RSM, tendo por 

base as condições para o ponto central de 6 minutos como tempo de micro-ondas e 1,5% 

como concentração de Fermaid MW® na massa. Determinou-se o valor 6 minutos tendo em 

base ensaios realizados anteriormente, e a concentração 1,5% de Fermaid MW® com 

fundamento na sua ficha técnica. 

Realizaram-se 10 ensaios nas condições apresentadas na tabela que se segue: 

 

Tabela II – Matriz central composta rotativa codificada e descodificada da cozedura das 

massas em micro-ondas, com as variáveis tempo de cozedura em micro-ondas, em minutos, e 

concentração de Fermaid MW® acrescentada, em percentagem. 

 

 Matriz codificada Matriz descodificada  

Ensaio 
Tempo 

(min) 

FermaidMW® 

(% p/p) 

Tempo 

(min) 

Tempo Real 

(min) 

FermaidMW® 

(% p/p) 

1 -1 -1 1,76 5 0,44 

Matriz fatorial 

2k 

2 -1 1 1,76 5 2,56 

3 1 -1 10,24 7 0,44 

4 1 1 10,24 7 2,56 

5 -1,41 0 1 4 1,5 

Pontos estrela 

α= 2  

6 1,41 0 11 8 1,5 

7 0 -1,41 6 6 0 

8 0 1,41 6 6 3 

9 (C) 0 0 6 6 1,5 Repetições do 

ponto central 10 (C) 0 0 6 6 1,5 
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Na tabela II pode ser constatado que os períodos de tempo de cozedura da amostra 

em forno micro-ondas utilizados “Tempo Real (min)”, não são idênticos aos que resultavam 

da matriz codificada “Tempo (min)”. Os valores foram modificados porque com os pontos 

estrela corretos, 1 minuto e 11 minutos, o pão ou não descongelava, no caso de 1 minuto, 

ou com 11 minutos cozia em demasia e ficava muito duro, ao ponto de não se conseguir 

fazer nenhuma análise de textura, no texturómetro. Com a alteração dos pontos estrela para 

4 e 8 minutos a matriz fatorial também teve que sofrer alterações, como se pode verificar na 

tabela II.  

 

Preparação das massas 

 

A composição base das massas analisadas foi igual em todas as amostras, esta era 

constituída por 1 kg de farinha de trigo, 100g de farinha de centeio, 17,5g de sal, 0,9L de 

água e 7,5g de levedura. O componente variável, o Fermaid® MW, estava presente nas 

concentrações de 0%, 0,44%, 1,5%, 2,56% e 3%, estas concentrações foram estabelecidas 

tendo em conta a ficha técnica do melhorante e com base na metodologia das superfícies de 

resposta. 

O processo da preparação das massas teve como inicio a pesagem de todos 

ingredientes, numa balança (max:3/6 kg; min: 20g; e=1/2g), e seguiu-se a mistura de todos 

os ingredientes secos (farinha de trigo, farinha de centeio e sal, Fermaid® MW) durante 2 

minutos, numa amassadeira (Amassadora LABE M25, França). Em seguida, dissolveu-se a 

levedura em água a 15ºC e todos os ingredientes foram misturados de novo, durante 

aproximadamente 10 minutos, foi utilizada a mesma amassadeira e adicionada água à 

mistura. Este tempo de amassadura é aproximado, uma vez que com o aumento da 

concentração de Fermaid® MW o tempo de amassadura também é maior. Após esta etapa, 

a massa descansou num estancador cerca de 45 minutos. Em seguida, a massa foi dividida 

em pedaços de aproximadamente 50 gramas e moldados. Depois foi colocada numa estufa 

(NVe EN 400, Turquia) a 30º C com 85% de Humidade Relativa, durante 45 minutos, para a 

fermentação final. Finalizado o tempo de fermentação, as amostras estavam prontas para a 

pré-cozedura. 

 

Pré-cozedura convencional e Ultracongelação 

 

Para a pré-cozedura convencional, as amostras de massa foram cozidas num forno 

elétrico industrial (Ar Elik ARMF 4 Plus, Turquia), a uma temperatura de 220º C durante 22 

minutos, uma vez que são as condições térmicas e temporais vulgarmente utilizadas em 
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produtos de panificação semelhantes. O forno foi aquecido a 220º C durante 2 minutos 

antes do processo de cozimento. 

Após a sua cozedura as amostras foram colocadas numa sala de arrefecimento a 

18ºC durante 20 minutos. Seguiu-se a ultracongelação a -28ºC durante 50 minutos. 

 

Cozedura final em forno micro-ondas 

 

Na cozedura final, em forno microondas, as amostras foram submetidas a uma 

potência fixa, baixa, na gama da descongelação, durante um período de tempo variável de 4 

minutos, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos ou 8 minutos, acondicionadas numa manga de 

alumínio semi-descontínuo. 

 

Análise de Textura 

 

 Cada amostra foi analisada individualmente no texturómetro. Depois de submetida às 

micro-ondas, a amostra arrefeceu 5 minutos e após pesagem analisou-se a dureza da 

côdea, num texturómetro TA.XT2i/5, através de testes de compressão, com 4 penetrações e 

com uma sonda de 2 milímetros. Seguiu-se o corte na horizontal da amostra com 2 

centímetros de altura, com uma faca de serras. Prosseguiu-se a análise da dureza do miolo, 

num teste de TPA, com uma sonda de 3,7 centímetros de diâmetro. Fizeram-se 1 ou 2 

penetrações por amostra, dependendo da dimensão da amostra em teste. Repetiu-se o 

procedimento para a amostra seguinte. 

Foram no total analisadas 54 amostras de pão. 

 

IV. Análise dos Resultados 

 

Verificaram-se alterações no comportamento das massas com a incorporação do 

melhorante de panificação Fermaid MW®. 

As primeiras observações a serem constatadas ocorreram durante a amassadura, 

em que houve uma mudança de consistência das massas. Foi notado um aumento de 

viscosidade com a adição de maior concentração de melhorante, resultando num aumento 

de tempo desta etapa tecnológica. Analisando a composição do Fermaid® MW pode-se 

supor que é devido à presença do hidrocoloide, a goma guar, o componente responsável 

pela alteração referida no processamento, visto que é um espessante que retarda a 

retrogradação do amido e aumenta a retenção de água. 
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Durante as etapas tecnológicas que se seguiram, as fermentações, a pré cozedura 

convencional, o arrefecimento e a ultra-congelação, não se verificaram diferenças nas 

amostras com as diferentes concentrações de Fermaid® MW. 

Depois da cozedura final em micro-ondas, as amostras arrefeceram 5 minutos e 

determinou-se a dureza da côdea e do miolo. Na tabela III estão representadas as médias 

dos valores da dureza medidas, em Newtons.  

 

Tabela III – Matriz central composta rotativa codificada e descodificada com médias em 

gramas-força dos resultados de dureza de côdea e miolo obtidos através de teste de Texture Profile 

Analyses (TPA) e teste de Compressão, nas amostras com 0%, 0,44%, 1,5%, 2,54% e 3% de 

Fermaid® MW, que sofreram aquecimento em micro-ondas a uma potência fixa, baixa, na gama da 

descongelação durante 4, 5, 6, 7 e 8 minutos, com médias de pesos finais das amostras por ordem 

crescente. 

 

  Matriz codificada Matriz descodificada      

Ensaio Tempo 
(min) 

FermaidMW® Tempo 
(min) 

FermaidMW® Côdea 
(N) 

Miolo 
(N) 

Peso 
final (g) 

4 1 1 7 2,56 12,396 >49,033 35,8 

7 0 -1,41 6 0 11,984 >49,033 42,5 

2 -1 1 5 2,56 3,215 9,487 44,4 

10 (C) 0 0 6 1,5 3,031 18,127 49,7 

9 (C) 0 0 6 1,5 1,794 4,321 68,9 

8 0 1,41 6 3 1,176 3,736 69,4 

5 -1,41 0 4 1,5 0,867 2,556 73,2 

6 1,41 0 8 1,5 1,969 19,920 75,7 

3 1 -1 7 0,44 1,365 4,994 76,5 

1 -1 -1 5 0,44 0,875 3,085 86,2 

      média 62,2 

 

 

Analisando os resultados obtidos nos testes de textura das amostras é notório que o 

miolo obteve resultados significativamente superiores aos da côdea, o que significa que este 

é mais duro.  

O facto da dureza do miolo ser sempre superior à da côdea permite concluir que os 

“susceptors” Ultimate Films empregues, durante a cozedura no forno micro-ondas, não 

desempenharam a função pretendida, que seria tornar o aquecimento do exterior para o 

interior, como sucede cozendo convencionalmente. Deste modo, os “susceptors” de 

alumínio semi-descontinuo iriam permitir o “browning” das amostras, e este parâmetro 

também não se constatou visualmente, como é visível na figura 5. Nesta figura podem-se 

analisar três amostras: a amostra 1, que foi apenas pré-cozida, ou seja, não foi cozida em 
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forno micro-ondas, e as amostras 2 e 3 que foram pré-cozidas e após descongelação 

cozidas em forno micro-ondas, com “susceptors”. 

 

 

 

 

Figura 5 – Amostras exemplares da visual inatividade dos “susceptores” da Ultimate Films, no 

sentido de não provocarem o efeito “browning” no pão. 

 

Como foi referido na introdução, as micro-ondas geram calor do interior para o 

exterior do produto, por isso o interior da amostra, a miga, estava muito mais dura que o 

exterior, a côdea, estas ondas provocam também, como foi referido anteriormente, durante a 

cocção, elevada perda de humidade e lixiviação da amilose, o que vai acentuar as 

características previamente descritas, de maior dureza do miolo. Durante o período de 

arrefecimento, após cozedura das amostras com as micro-ondas, ocorre também uma 

retrogradação do amido mais rápida comparativamente à da cozedura convencional. Para 

além da perda de qualidade nestas etapas, no decorrer da análise de textura das amostras, 

durante o teste de TPA, o miolo ia perdendo notoriamente qualidade, tornando-se muito 

duro. 

Os dados padrão de dureza, de testes realizados em pães com características 

similares às que se pretendiam conseguir, são relativamente à dureza da côdea 3,192 N e 

quanto à dureza do miolo 6,111 N. Fazendo uma análise à tabela III é possível perceber que 

metade dos valores de dureza do miolo são superiores ao valor padrão, para além disto é 

preciso ter em conta que à medida que o tempo de arrefecimento passava o pão, quer o 

miolo quer a côdea, ficava significativamente mais duro. Em relação, aos valores de dureza 

da côdea há valores próximos do valor padrão, procedendo assim a uma análise global, 

miolo e côdea, a formulação que está mais próxima do ideal é a formulação do ponto central 
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com mais peso, ou seja concentração de 1,5% de Fermaid® MW e 6 minutos de 

aquecimento em forno micro-ondas, com média de peso de 68,9g. 

Analisando a tabela III, os resultados com valores mais elevados de dureza 

verificam-se nos minutos 6, 7 e 8. De acordo com esta leitura de resultados consegue-se 

perceber que o período de tempo que a amostra sofre radiação micro-ondas é muito 

determinante, uma vez que à medida que este aumenta que a dureza da amostra, 

particularmente a do miolo, também aumenta. 

Como se pode ver na tabela III os resultados da dureza, tanto na côdea como no 

miolo são muito irregulares. Esta variabilidade é logo evidente na repetição do ponto central 

que apresenta valores de 3,03 e 1,80 N para a côdea e 18,13 e 4,32 para o miolo, variações 

de 6 vezes mais na dureza do miolo. 

Podemos ainda constatar na tabela III que os quatro primeiros ensaios têm um peso 

menor que os seis seguintes. Os ensaios foram feitos em dias diferentes, mas mesmo os 

realizados no mesmo dia têm variações de peso da ordem dos 40%, nos pães pequenos, e 

cerca de 25% nos pães de maiores dimensões. Esta diferença de peso manifesta-se na 

forma, como podemos ver nas figuras 6, 7, 8 e 9. Como se viu no Estado da Arte (pag.12) a 

geometria da amostra é fundamental na interação das micro-ondas com o material. Sucede 

que estes ensaios foram realizados na indústria, nem todas as experiências foram feitas no 

mesmo dia nem sempre foi o mesmo operador, dai as diferenças significativas nas amostras 

analisadas. 

 

 

 

 

Figura 6 – Amostra analisada com 0,44% de incorporação de Fermaid® MW, com 86,9g. 
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Figura 7 – Amostra analisada com 1,5% de incorporação de Fermaid® MW, com 56,8g. 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Amostra analisada com 2,54% de incorporação de Fermaid® MW, com 45,1g 
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Figura 9 – Amostra analisada sem incorporação de Fermaid® MW, com 39,2g 

 

 

Tendo estes condicionalismos presentes não foi possível ajustar os resultados aos 

polinómios respetivos e obter as superfícies de resposta, já que a matriz se encontrava 

desequilibrada nos tempos de permanência do micro-ondas e havia falta de uniformidade 

nas dimensões dos pães. 

De referir que este já era o segundo ensaio, isto é, segunda matriz que se fazia onde 

as dimensões dos pães eram ainda mais diferentes porque as experiências tinham sido 

feitas todas em dias diferentes. São limitações do trabalho em fábrica porque não podíamos 

dispor da linha, e sobretudo do operador, mais do que as 8 horas de trabalho. 

Olhando com algum cuidado para a tabela III podemos avançar que a presença do 

melhorante de panificação é fundamental, que o tempo no micro-ondas deve ser o menos 

possível e que a embalagem ativa não funcionou. 
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V. Conclusão 

 

A radiação micro-ondas aquece a massa de pão num curto período de tempo. Este 

período de tempo não é suficiente para ocorrem as alterações físicas, químicas e biológicas 

similares ao da cozedura convencional. Outro aspeto associado a este tipo de radiação é o 

facto de o aquecimento ser feito do interior para o exterior do material, fazendo assim com 

que a temperatura do forno micro-ondas seja sempre baixa e não ocorram, no caso do pão, 

reações de “browning”. Isto vai dar origem a produtos de panificação com qualidade inferior 

aos cozidos convencionalmente. 

Os resultados obtidos nas experiências realizadas não foram muito conclusivos. 

Relativamente à incorporação de Fermaid® MW, não foi possível serem tiradas conclusões 

muito precisas devido às disparidades dos pesos das amostras, que estão associados à 

variação da geometria e à influência deste parâmetro na interação das micro-ondas com os 

materiais. Provavelmente, se as amostras tivessem sido realizadas em laboratório, 

metodicamente, e sempre pelo mesmo operador teriam uma geometria mais idêntica e os 

resultados seriam mais conclusivos, relativamente à ação do melhorante. Acerca do tempo 

de cozedura sob micro-ondas, notou-se ser um fator de extrema relevância porque se 

constatou um aumento de dureza durante os tempos mais longos, 6, 7 e 8 minutos. 

O ideal seria no ambiente fabril as amostras serem metodicamente produzidas, e 

isso iria certamente possibilitar melhores resultados, porém tal não é possível, numa 

indústria não se pode dispor de um operador de linha quando se quer, o tempo que se quer. 

A utilização dos “susceptors”, da Ultimate Films mostrou não ser eficaz. Em relação à 

cor, foi apenas possível tirar conclusões visuais, mas foi notório que não houve o “browning” 

que se esperava, assim se pode concluir que o aquecimento continuou a ser feito do interior 

para o exterior, influenciando, neste caso, negativamente a textura das amostras, visto que 

tornou o miolo muito duro. 

Foi possível ter noção que metade dos valores de dureza do miolo eram superiores 

ao valor padrão. Em relação, aos dados da dureza da côdea houve valores próximos do 

padrão, assim, fazendo uma análise global, miolo e côdea, a formulação que ficou mais 

próxima do ideal foi a formulação do ponto central, com mais peso, com concentração de 

1,5% de Fermaid® MW e 6 minutos de aquecimento em forno micro-ondas, com média de 

peso de 68,9g. 
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