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RESUMO 

 

BORGES, M. V.; BORGES R. B. R., PERFIL DE TEXTURA DE MARCAS 

COMERCIAIS DE PÃES DE FORMA TRADICIONAL E INTEGRAL. Trabalho de 

Conclusão de Curso – Curso de Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de 

Goiás, Goiânia, 2018. 

 

O consumo de pão de forma tem crescido ao longo dos anos, sua composição varia 

com os ingredientes incorporados à massa, proporcionando modificações no pão, interferindo 

assim na textura e em consequência na qualidade. O presente estudo teve como objetivo 

analisar sete marcas comerciais de pão de forma a fim de verificar semelhanças e diferenças 

entre os tipos tradicional e integral. Os pães foram obtidos em supermercados da Região 

Metropolitana de Goiânia, e a data de fabricação, a validade e os ingredientes eram 

semelhantes para evitar e minimizar possíveis interferências durante as análises de atividade 

de água (Aw), umidade e análise do Perfil de Textura (TPA).  Todos os pães apresentaram 

Aw acima de 0,90, à umidade dos pães de forma tradicionais em todas as marcas foi menor 

que dos pães integrais e com relação à textura, foi observado que a dureza, mastigabilidade e 

gomosidade foram superiores para pães tradicionais, e a coesividade e elasticidade maior para 

os pães integrais das marcas analisadas neste trabalho. Conclui-se que a marca “F”, tanto o 

tipo tradicional quanto o integral, apresentaram maior discrepância entre os resultados em 

comparação às outras marcas, devido provavelmente aos ingredientes da formulação ou 

tempo de armazenamento. 

 

PALAVRAS CHAVE: Textura, umidade e atividade de água. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A mudança dos hábitos alimentares levou à fabricação em larga escala de pão fatiado 

ou pão de forma. Com o intuito de atender a maior variedade de consumidores, os fabricantes 

de pães industrializados produzem diversos tipos, entre eles tradicional e integral (ABIMAPI, 

2016). Segundo o Instituto Tecnológico de Panificação e Confeitaria, os consumidores 

buscam em produtos panificados o frescor, sabor, saúde e indulgência (ITPC, 2018).  

De acordo a Portaria RDC nº 90/2000, “pão é um produto obtido pela cocção da 

massa, levedada ou não, preparado tendo como base a farinha de trigo e/ou outras farinhas 

que tenham condição natural de formar a rede de glúten, após a adição de água e de processo 

mecânico. No pão de forma a cocção da massa advém em formas, apresentando miolo elástico 

e homogêneo, com poros finos, casca fina e macia” (BRASIL, 2000). 

No mercado de pães industrializados, 76,6% do consumo são de fatiados, 12,1% 

de bisnaguinhas, 2,6% de pães próprios para hambúrguer e 2,5% de pães para hot dog.  Os 

pães de forma integrais, incluso nos fatiados, cresceram 21,5% no ano de 2016 comparado ao 

ano de 2015.  O pão de forma tradicional compreendeu 62,2% do consumo anual em 2016, 

sendo o líder de vendas. Em seguida, o pão integral representou 14% do total de consumo dos 

fatiados, e, em terceiro lugar, com 6%, ficaram os pães adicionados com diferentes 

grãos (ABIMAPI, 2016).  

O pão de forma integral é uma opção acessível aos consumidores que buscam 

aliar saudabilidade com prazer, devido à farinha de trigo integral e/ou fibra de trigo e/ou 

farelo de trigo.  Ao incorporar esses ingredientes ricos em fibras ocorrem modificações na 

massa do pão referente à absorção de água interferindo assim na textura e em consequência na 

qualidade do pão (SLUIMER, 2005). 

A textura pode ser definida como todos os atributos mecânicos, geométricos e de 

superfície de um produto que sejam perceptíveis por meios instrumentais e sensoriais 

(ESTELLER et al., 2004). O método para determinação do perfil de textura de cada amostra 

consiste em submeter os pães à compressão e analisar a dureza, a coesividade, a adesividade, 

a elasticidade, a gomosidade e a mastigabilidade.  

A água é muito importante para a obtenção de caraterísticas de textura satisfatórias no 

pão, pois possibilita a formação da rede de glúten, umedece o amido facilitando a deglutição 

do mesmo, permite a ação das enzimas que ajudam a aumentar o volume dos produtos de 

panificação, aumenta a maciez e torna o pão agradável ao paladar (NITZKE; BIEDRZYCKI, 

2004). 

mailto:%20julio@ufrgs.br
mailto:abiedrzycki@pop.com.br?subject=pao
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A atividade de água e a umidade interferem diretamente na qualidade dos pães. A 

atividade de água (Aw) indica a quantidade de água disponível para promover o crescimento 

microbiano (ZAMBRANO, 2005). Produtos com Aw próxima a 0,90 favorecem o 

desenvolvimento de bolores e leveduras. O pão de forma é um produto de alta Aw, por esse 

motivo, normalmente os produtos disponíveis no mercado possuem baixa vida de prateleira 

(FERREIRA et. al., 2016). 

A   umidade média dos pães de forma varia de 32% a 37%. Com relação à legislação 

brasileira, durante muitos anos a umidade dos pães foi controlada, sendo estabelecido 

inicialmente um limite máximo de 30%. Posteriormente, esse valor foi alterado para 38%, e, a 

partir de setembro de 2005, essa característica foi extinta e atualmente é determinada pelo 

próprio fabricante. O teor elevado de umidade em pães aumenta a atividade microbiana, deixa 

o produto grudento e borrachudo, alterando sua textura, sendo este um dos fatores 

responsáveis pela perda da qualidade do produto (OLIVEIRA et. al., 2011). 

O sabor é uma das qualidades mais esperadas em um alimento, sendo definido como a 

junção dos gostos, aromas, temperatura e textura sendo que a textura e a temperatura poderão 

interferir na percepção do sabor (PURGATTO, 2018). Segundo Bourne (2002), o sabor é o 

aspecto mais estimado pelo consumidor, e uma textura inadequada é o aspecto mais relevante 

para a rejeição do produto pelos consumidores.  

Em razão da importância do pão de forma para o mercado, o presente trabalho teve 

como objetivo estudar os parâmetros de análise, quanto ao perfil de textura, atividade de água 

e umidade de sete marcas comerciais de pães de forma, a fim de defrontar semelhanças e 

diferenças entre os pães tradicionais e integrais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

FARINHA DE TRIGO  

 

Os cereais são pertencentes à família das gramíneas, sendo o trigo, o milho e o arroz 

os três principais representantes cultivados. O trigo surgiu próximo ao Oriente Médio, 

contribuindo de maneira vital para a fixação do homem a terra, nos primórdios da agricultura. 

Houve a partir daí um aumento demográfico e por consequência a necessidade de aumentar a 

quantidade de alimentos, dentre eles, o trigo. Desde então, o trigo tem se destacado pela sua 

importância para a economia global (TAKEITI, 2015). 

 O nome trigo advém do seu gênero Triticum, que significa despedaçado, fazendo 

alusão à trituração que ocorre para se separar o grão da casca (FLANDRIN; MONTANARI, 

1998; ABITRIGO, 2007; MORENO et al., 2013; CONAB, 2017).  Consumido em grãos e 

misturado a alimentos frescos, só em torno de 10.000 a.C que o trigo foi utilizado para 

fabricação do pão, a partir da descoberta da fermentação pelos egípcios. Cerca de 2.000 a.C, 

os chineses também o utilizavam para elaborar farinha e massas (FLANDRIN; 

MONTANARI, 1998; PROPAN, 2010; FREIRE, 2011; CONAB, 2017).    

A farinha de trigo branca é proveniente do endosperma, o qual constitui 80% do peso 

do grão, em que a maior parte são carboidratos formados por amido (amilose e amilopectina). 

(GWIRTZ et al., 2014; SCHEUER et al., 2011; CONAB, 2017).  A amilose e amilopectina 

são responsáveis pela formação de géis que interferem na textura e na qualidade dos produtos 

elaborados. Quando determinadas quantidades são submetidas a tratamento térmico, podem 

sofrer gelatinização e a retrogradação (SCHEUER et al., 2011; CONAB, 2017). 

As proteínas existentes no grão de trigo e na farinha são classificadas como proteínas 

solúveis, albuminas, globulinas e proteínas de reserva (gliadina e glutenina). O glúten é uma 

proteína composta pela mistura das proteínas gliadina e glutenina, formado após ser hidratado 

e submetido a processo mecânico, proporciona propriedades visco elástica à massa, adequada 

para preparação de produtos panificáveis (SCHEUER et al., 2011; CONAB, 2017).   

A maior parte dos componentes saudáveis presentes no grão do trigo (fibras, minerais, 

vitaminas, antioxidantes naturais e aminoácidos) é encontrada no farelo e no gérmen, que são 

retirados na elaboração da farinha branca, por isso o consumo de produtos obtidos a partir de 

farinha de trigo de grão integral, como, por exemplo, o pão de forma integral, traz maiores 

benefícios à saúde quando comparado aos produtos que utilizam farinhas oriundas apenas do 

endosperma (CONAB, 2017). 
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O desempenho da farinha na indústria está relacionado às suas propriedades 

reológicas, como viscosidade (resistência que o fluido apresenta ao escoamento), plasticidade 

(qualidade da matéria que pode ser moldada), elasticidade (capacidade de a matéria retornar 

ao estado original após sofrer uma deformação) e extensibilidade (capacidade de a matéria se 

esticar sem se romper) (GUTKOSKI et al., 2008; CONAB, 2017).  As propriedades 

reológicas da farinha estão relacionadas à rede de glúten, complexo insolúvel formado pela 

interação das proteínas de reserva gliadina e glutenina na presença de água e sob trabalho 

mecânico (amassamento) (FARINHAS, 2009; SCHEUER et al., 2011; CONAB, 2017).   

O glúten possui características únicas relacionadas à extensibilidade, proporcionada 

pela gliadina e elasticidade e à força, conferidas pela glutenina, capazes de gerar uma massa 

bastante elástica que se estende em todas as direções e se expande em várias vezes o seu 

volume original, permitindo o aprisionamento de bolhas de gás carbônico produzido durante a 

fermentação (FARINHAS, 2009; SCHEUER et al., 2011; CONAB, 2017).   

 Quanto à quantidade de proteínas formadoras do glúten, a farinha de trigo pode ser 

diferenciada em fraca ou forte. Uma farinha forte possui glúten com textura mais firme, 

absorve mais água, é mais resistente à fermentação e tende a crescer mais e a farinha fraca o 

inverso (FARINHAS, 2009; SCHEUER et al., 2011; FARINHA, 2014; CONAB, 2017).    

No Brasil, a farinha de trigo é o principal ingrediente dos múltiplos usos culinários. A 

área cultivada com trigo no país, em 2016/17, se concentra na Região Sul, com 91,3% do 

plantio. Segundo a Conab, na Região Sudeste era cultivado 149,4 mil hectares e, na Região 

Centro-Oeste, apenas 33,0 mil hectares. Quanto à produção, 90,6% tinha origem na Região 

Sul, 7,5% no Sudeste e 2,0% no Centro-Oeste (CONAB, 2017).  

O consumo per capita no país poderia ser maior, pois são consumidos 50 kg de farinha 

de trigo/ano, sendo o pão responsável por 54%, ou seja, 27 kg/per capita ano. Na forma de 

pão, o trigo está presente na mesa de todas as classes sociais, através de seus diversos tipos, 

desde os mais simples e populares até os mais elaborados e sofisticados (ABITRIGO, 2007; 

MORENO et. al., 2013).   

 

PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO  

 

Segundo a Associação  Brasileira  da  Indústria  de  Panificação  e  Confeitaria 

(ABIP), em 2015, o segmento de Panificação e Confeitaria no Brasil era formado, por 

aproximadamente, 52 mil estabelecimentos de pequeno e médio porte, gerando cerca de 600 
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mil empregos diretos, 1.500 empregos indiretos, 105 mil empresários, e com um 

faturamento  anual  em  torno  de  1,4% do PIB, chegando a 84,7 bilhões de reais (ABIP, 

2015). 

Segundo a ABIP, o mercado brasileiro apresenta grande oportunidade para o 

segmento, visto que o consumo per capita tem média nacional estabilizada em 33,11 Kg de 

produtos de panificação/ano. A Organização Mundial de Saúde (OMS) sugere 60 

Kg/capita/ano e a Food Agricultural Organization (FAO), de 50 kg/capita/ano. Em relação ao 

consumo, os produtos panificados ocupam a terceira colocação na lista de compras do 

brasileiro, representando, cerca de, 12% do orçamento familiar para alimentação. Cada 

brasileiro consome, em média, 26 kg de pão por ano.  Entretanto, existem grandes diferenças 

regionais. Enquanto algumas regiões no Leste e no Sul do país consomem cerca de 35 kg de 

pão, no Norte e no Nordeste esta média cai para 10 kg. O atual consumo per capita anual do 

Brasil representa apenas metade da porção recomendada por órgãos mundiais de alimentação 

como a OMS (Organização Mundial da Saúde – 60 kg/capita/ano) e a FAO 

(Food and Agriculture Organization – 50 kg/capita/ano).  O Brasil ocupa ainda o oitavo lugar 

dentre os países de maior consumo per capita por ano de trigo, principal matéria-prima 

utilizada na fabricação do pão (BRASIL, 2003; INSTITUTO NACIONAL DE 

METROLOGIA, 2005; MORENO et al.,2013).   

Países da América Latina têm um consumo superior ao brasileiro, como a Argentina 

73 kg/ano, o México 37 kg/ano e o Chile 88 kg/ano. Por isso grandes esforços têm sido 

desenvolvidos com o objetivo de provocar o aumento do consumo do pão, em médio prazo, 

em todo país (MORENO et al. 2013).   

 

PÃO 

 

O pão é um dos produtos mais consumido pela humanidade, especialmente pelas 

populações ocidentais. A história do pão se inicia nos primórdios da civilização, quando o 

homem ainda era nômade. Levantamentos arqueológicos detectaram vestígios do fabrico de 

pão há cerca de 10.000 a.C. nas aldeias Palafitas, onde hoje se situa a Suíça (PROPAN, 2010; 

FREIRE, 2011).   

Alguns historiadores, afirmam que é provável que o pão tenha se originado a partir de 

uma massa rudimentar denominada de “gruel”, conhecida desde os primórdios da Idade da 

Pedra e preparada com grãos triturados ou moídos com água e leite. A partir do gruel se 
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iniciou o preparo do pão chato, no formato de disco, o qual era seco ao ar e cozido sobre 

pedras quentes.  No início, todos os tipos de grãos eram utilizados na preparação do gruel. 

Com o tempo, a matéria-prima foi sendo gradativamente selecionada e atualmente o trigo e o 

centeio são os mais empregados e denominados grãos de pão. Aproximadamente 60% da 

população mundial ainda consomem o gruel e o pão chato (PROPAN, 2010; FREIRE 

2011).  O Brasil somente conheceu o pão no século XIX, principalmente por meio das 

atividades de panificação dos imigrantes italianos. Foram eles os responsáveis pela instalação 

de padarias, especialmente, em São Paulo (PROPAN, 2010; FREIRE 2011).   

Por definição, “pão é o produto obtido pela cocção, em condições tecnologicamente 

adequadas, de uma massa, fermentada ou não com farinha de trigo e ou outras farinhas que 

contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou adicionadas das mesmas e água, 

podendo conter outros ingredientes desde  que  não  descaracterizem  o  produto. Pão integral 

é definido como produto preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo e farinha de trigo 

integral e ou fibra de trigo e ou farelo de trigo. Podem apresentar cobertura, recheio, formato e 

textura diversos” (BRASIL, 2000).   

A popularidade do pão é devida ao sabor, preço e disponibilidade junto às milhares de 

padarias e supermercados do país. Grande parte do consumo brasileiro é representada pela 

linha constituída por pães com crosta fina ou nenhuma e bastante miolo. O maior consumo é 

de pães francês, seguido de pão de forma, de hambúrguer, hot-dog, bisnagas, impulsionado 

pelas cadeias de fast-food (ESTELLER et al., 2004).   

Os pães de forma, por exemplo, podem ser consumidos, desde que em quantidades 

corretas, por praticamente todas as pessoas, pois complementam a dose diária de carboidratos, 

lipídios e proteínas que o organismo necessita. Além disso, são ricos em sódio, cálcio, fósforo 

e potássio.  A única restrição se aplica às pessoas celíacas, que têm intolerância aos pães 

elaborados com farinha de trigo, centeio e aveia. O pão é fonte essencial de carboidratos, 

sendo, portanto, elemento fornecedor de energia de rápida metabolização. O pão é um 

alimento de uso universal, diário, fazendo parte do desjejum, lanches ou acompanhamento das 

refeições principais (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 2005).     

Para a elaboração de pães, os ingredientes essenciais são farinha, água, fermento 

(Sacharomyces cerevisae) e sal. Outros ingredientes podem ser empregados como 

enriquecedores na elaboração de pães, como gordura, açúcar, ovos e leite.  Uma vez reunidos, 

cumprem funções tecnológicas específicas, tais como fermentar e favorecer o crescimento da 

massa, reter água, realçar o sabor, conservar, formar e fortalecer a rede de glúten, aumentar a 

maciez, desenvolver coloração agradável, distribuir a temperatura por toda a massa, reter gás, 



15 
 

 

conferir umidade, aromatizar, aerar, melificar, aumentar o valor nutritivo e ampliar a 

durabilidade (MACHADO, 1996; RHEINBOLDT et al., 2014).     

A farinha de trigo é o principal ingrediente do pão, ela pode ser farinha de trigo e ou 

farinha de trigo integral. No Brasil, a legislação, pelo projeto de lei n° 5.081, de fevereiro de 

2013, dispõe sobre normas relativas à comercialização de pães integrais e propõe que para um 

pão ser considerado integral deverá conter ao menos 51% de grãos integrais em sua 

composição e, semi-integral entre 15 e 51%, tornando também mandatória à impressão na 

embalagem do percentual de grãos integrais no produto (BRASIL, 2013).   

Outro ingrediente utilizado nas formulações de pão de forma é o sal. Influencia nos 

microrganismos modificando os gradientes de concentração nos meios intra e extracelular, 

por isso ele é importante no controle da fermentação, permitindo assim um melhor 

desenvolvimento da massa durante este processo e a produção de ácidos e outros 

componentes que serão responsáveis pelo sabor e aroma do pão. O sal também é necessário 

para dar sabor (GUTKOSKI, et al, 2005; SILVA, 2016).   

Dentre os ingredientes do processo de panificação, um dos principais é o fermento. A 

levedura utilizada é a Saccharomyces cerevisiae. A ação da levedura ocorre metabolizando 

açúcares (glicose, sacarose, maltose e frutose), em condições de anaerobiose com a produção 

de gás carbônico (CO2), colaborando para o aumento do volume das massas (SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, 2004; ZAMBELLI, 2014).  

A água é indispensável na formação da massa de pão. Permite a formação da rede de 

glúten e a gelatinização do amido, determina a consistência da massa, controla a temperatura 

da massa, dissolve os ingredientes sólidos, distribuindo-os de forma uniforme em toda a 

massa e torna possível a atividade enzimática e ação de leveduras (CAUVAIN, 2009; DE SÁ 

DIÓRIO et al., 2018). A adição em excesso pode fornecer massa mole e pegajosa, resultando 

em pães de qualidade inferior. Por outro lado, a escassez de água fornece massas mal 

desenvolvidas, de difícil fermentação, os pães envelhecem mais rápido e terão menor volume 

(MORETTO; FETT, 1999; ZAMBELLI, 2014).   

 A umidade do pão de forma atualmente é determinada pelo próprio fabricante. A falta 

de equivalência a esse valor não representa risco a saúde dos consumidores, entretanto 

corresponde a um maior risco por contaminação de fungos e bolores, por ser um meio próprio 

à proliferação de microrganismos. Os fabricantes buscam controlar esse risco, para aumentar 

o shelf-life do produto, isto é, o tempo de validade. Em referência a textura, o consumidor 

prefere um pão com maior teor de água, já que aumenta a maciez do produto e oferece um 

aspecto de fresco (INMETRO, 2011). 
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ATIVIDADE DE ÁGUA  

 

A atividade de água (Aw) expressa o teor de água disponível no alimento para realizar 

reações químicas e para o crescimento microbiano, sendo relevante para a conservação de 

alimentos (DITCHEFIELD, 2000). Bourne (1987) afirmou que a textura do alimento é 

influenciada pela sua Aw.   

Grande parte dos alimentos possui Aw maior que 0,80, o que facilita a mastigação e 

torna o produto agradável ao paladar do consumidor. Produtos com Aw entre 0,80 e 0,88 

favorecem o desenvolvimento de bolores e leveduras, respectivamente. Entretanto, se a 

Aw baixar até um ponto que haja nenhum desenvolvimento microbiano, a textura e o sabor 

podem se tornar desagradáveis ao consumidor (DITCHEFIELD, 2000).  

A Aw influencia no tempo de prateleira, pois quanto mais alto for Aw, maior a 

velocidade de reação, ou seja, para a maioria dos alimentos secos, um aumento de 0,1 na Aw, 

diminui de 2 a 3 vezes o tempo de prateleira (SHIBATA, 2017).   

 

TEXTURA EM ALIMENTOS 

 

A textura pode ser definida como um conjunto de características físicas que provém 

dos elementos estruturais dos alimentos (SZCZESNIAK, 2002). É um importante atributo 

físico dos alimentos, que além de dar satisfação ao consumidor, ajuda no exercício 

mastigatório (DUTCOSKY, 2007). Ela representa um importante indicador de frescura e 

qualidade para o consumidor, sendo um fator imprescindível para a aceitabilidade do produto 

no mercado (KOWALSKI et al., 2002). Produtos, como o pão de forma, apresentam 

alterações na textura durante o período de estocagem em consequência do fenômeno 

conhecido como envelhecimento do pão. 

Como a maciez é considerada um parâmetro importante na compra de pães, se acredita 

que de forma geral a textura influencia na qualidade dos pães. A textura está relacionada com 

uma série de propriedades físicas presentes nos elementos estruturais dos alimentos, que são 

quantificadas por meio de análises de textura sensoriais ou instrumentais. Com relação ao pão 

de forma é um fator indispensável na escolha do produto no mercado, pois pode indicar 

frescor e qualidade influenciando, significativamente, a percepção do consumidor de um pão 

de boa qualidade. No pão, os atributos de textura mais relevantes são dureza, 

elasticidade, coesividade, mastigabilidade e gomosidade. A dureza em produtos de 

panificação depende de vários fatores, como a qualidade da farinha de trigo, teor de açúcares, 
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gorduras, emulsificantes, enzimas, adição de glúten e melhoradores, umidade da massa, 

tempo de fabricação do produto e embalagem. Altos teores de fibras geralmente podem ser 

associados com um pão de textura mais firme (LIRA, 2017).    

A análise de textura dos alimentos pode ser realizada por testes objetivos (realizados 

por instrumentos) e testes sensoriais (realizados por pessoas) (BOURNE, 2002).  A Análise 

do Perfil de Textura Instrumental (Texture Profile Analysis – TPA) é realizada 

por texturômetro que comprime uma amostra de tamanho e forma padronizados, em dois 

ciclos que simulam a ação da mandíbula durante a mastigação. Os resultados do teste são 

representados por meio de um gráfico de força x tempo, resultando em alguns 

parâmetros texturais, dureza, elasticidade, coesividade, mastigabilidade e gomosidade que 

podem se correlacionar com a avaliação sensorial (SZCZESNIAK, 2002; BOURNE, 

2002; CARR et al., 2006; LIRA 2017). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

MATERIAL 

Foram adquiridas sete marcas comerciais de pão de forma tradicional (PFT) e integral 

(PFI) em lojas de varejo na região metropolitana de Goiânia-GO. As marcas de pães de forma 

obtidas apresentavam data de fabricação próxima e semelhança entre os ingredientes das 

composições para minimizar possíveis interferências nos resultados. Os ingredientes comuns 

neste tipo de produtos são farinha de trigo branca ou integral, gordura vegetal, açúcar, sal e 

fermento biológico. Todos os pães foram submetidos às análises de Aw, umidade e perfil de 

textura (TPA). 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA  

As análises foram realizadas no laboratório de Análise de Alimentos da Universidade 

Federal de Goiás. Sendo estas realizadas em triplicata em todos os PFT e PFI para maior 

confiabilidade nos resultados.  Cerca de 5 g de cada amostra foram cortadas e pesadas 

utilizando a balança analítica, modelo AY220, marca Marte. 

 

ATIVIDADE DE ÁGUA (AW)  

A atividade de água foi determinada por meio de um analisador de atividade de água 

modelo CX-2, marca Aqualab, na temperatura de 25ºC. As amostras foram colocadas em um 

recipiente próprio e inseridas no equipamento, realizando-se a leitura em triplicata. 

 

UMIDADE  

A determinação do teor de umidade foi feita pelo método de secagem direta em estufa 

de secagem a 105ºC (modelo ORION 515, marca FANEN/ São Paulo, Brasil), segundo o 

Instituto Adolfo Lutz (2008). A matéria seca (MS) foi determinada através da secagem de 5g 

de cada amostra até peso constante, os resultados foram expressos em porcentagem.  

O cálculo foi feito utilizando-se a Equação 1:  

Teor de água (%) = (N * P) x 100 (Equação 1) 

 

Em que: 

                       N = nº de gramas de umidade (perda de massa em g)  

  P = nº de gramas da amostra 
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ANÁLISE DE PERFIL DE TEXTURA INSTRUMENTAL (TPA)  

Foi realizada a análise do perfil de textura dos pães de forma no Laboratório 

Multiusuário de Análises – LabMulti. Com o auxílio do texturômetro modelo TA. XT (Plus, 

Surrey, Inglaterra), equipado com probe cilíndrico de compressão, com 50 mm de diâmetro 

(P/50). Os parâmetros de ensaios foram: velocidade de pré – teste: 1,0 mm/s; Velocidade do 

teste: 1,7 mm/s; Velocidade pós - teste: 10,0 mm/s; Percentual de compressão de 50%, 

obtendo – se dureza (N), elasticidade (%), coesividade, gomosidade (N) e mastigabilidade 

(N*m). Os dados para obtenção dos parâmetros de textura foram processados através do 

software Texture Expert. Para a realização da análise instrumental de textura utilizaram-se as 

amostras de pão à temperatura ambiente (aproximadamente 25ºC), apenas o miolo das fatias, 

estes com 16 mm de espessura. A Figura 1 exemplifica o princípio da análise de textura. 

 Figura 1: Análise do perfil de textura do pão de forma integral.  

 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA   

Os dados obtidos para o perfil de textura (TPA) foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo de teste Tukey a 5% de probabilidade de 

erro, utilizando-se o programa Microsoft Excel, versão 2016. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

ATIVIDADE DE ÁGUA 
 

Os resultados das análises em relação à Aw dos pães em estudo encontram-se na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1: Comparação entre a atividade de água de sete marcas comerciais de pães de forma 

tradicionais e integrais. 

 

Marcas 

 

Atividade de Água (Aw) * 

Tradicional  Integral 

A 0,920 ± 0,01 dB 0,941 ± 0,01 abA 

B 0,931 ± 0,01 bB 0,950 ± 0,01 aA 

C 0,930 ± 0,01 bcB 0,943 ± 0,01 abA  

D 0,916 ± 0,01 cdB 0,926 ± 0,01 cA 

E 0,940 ± 0,01 abA 0,930 ± 0,01 cA 

F 0,929 ± 0,01 bA 0,932 ± 0,01 bcA 

G 0,946 ± 0,01 aA 0,945± 0,01 abA 

*Médias com as mesmas letras maiúsculas, em uma mesma linha, ou com letras minúsculas, na mesma coluna, 

não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Com os dados da Tabela 1, foi possível equiparar a mesma marca quanto ao tipo de 

pão de forma, tradicional (PFT) e integral (PFI), assim como comparar entre as sete marcas de 

PFT e PFI. A partir da Tabela 1, fez- se a plotagem do gráfico, para facilitar a compreensão 

como mostra a Figura 2. 

Figura 2: Atividade de água das amostras comerciais de pães de forma tradicionais e integrais. 
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*Médias com as mesmas letras maiúsculas, em uma mesma linha, ou com letras minúsculas, na mesma coluna, 

não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Os resultados apresentados na Figura 2 comprovam que todas as amostras 

apresentaram valores de Aw superiores a 0,90, constatando assim ser um produto de 

estabilidade crítica, consequentemente, não possui uma vida de prateleira muito longa. 

As amostras “A, B, C e D” apresentaram diferença significativa entre os PFT e PFI 

destas marcas, e os PFI apresentaram maior Aw, ou seja, o PFI (marca “A”) apresentou maior 

Aw que o PFT (marca “A”). O pão de forma da marca “B” difere o tradicional do integral 

desta marca, sendo o PFI o de maior Aw. A marca “C” apresentou diferença significativa, e o 

tipo integral apresentou Aw maior que o tradicional. E por fim a marca “D”, que apresentou 

dissemelhança entre o tipo tradicional do integral, sendo a Aw do integral superior à do 

tradicional. 

As amostras “E, F e G”, demonstraram não haver diferença significativa, entre os tipos 

de PFT e PFI destas marcas. Os pães da marca “E”, não apresentaram diferencial quanto a 

Aw, e o mesmo aconteceu para as marcas “F” e “G”.   

Foi possível verificar que a mesma marca pode ou não apresentar diferença 

significativa do PFT para o PFI. Com base nesses resultados e correlacionando que quanto 

maior a Aw menor a vida de prateleira, os pães das marcas “A, B, C e D” tradicionais 

apresentam maior vida de prateleira se comparados aos respectivos destas marcas integrais. Já 

as marcas “E, F e G” tanto os tradicionais quanto os integrais destas marcas não apresentaram 

diferença significativa para Aw, então a vida de prateleira é bem semelhante, levando em 

consideração a Aw. 
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Mesquita (2015), observou em seu trabalho que os valores de Aw obtidos para o pão 

estudado eram ligeiramente superiores aos do pão de forma da marca comercial. A 

discrepância pode ser justificada pela diferença de tempo de fabricação entre os dois, visto 

que o pão de forma estudado tinha apenas um dia de fabricação, enquanto o pão da marca 

comercial tinha quatro dias.  Além disso, a utilização de outros ingredientes, como o ovo, na 

formulação do pão desenvolvido (bem como as quantidades dos outros ingredientes) também 

interferiram no valor da Aw.  Sendo assim, ocorreram diferenças na Aw entre as marcas, 

mesmo tendo proximidade entre as datas de fabricação. 

Todos os valores encontrados para Aw foram superiores a 0,90, que coincidem com os 

valores de atividade de água obtidos por Ferreira et. al. (2016) em seu estudo de pães 

enriquecidos com farinha do albedo de maracujá amarelo e farinha da casca da jabuticaba.  

Montenegro (2011) também encontrou em produtos panificados Aw nesse valor. 

Segundo Montenegro (2011), o pão de forma é um produto de alta atividade de água, 

ou seja, possui muita água livre disponível para crescimento microbiano e para as reações 

químicas de deterioração do produto, por esse motivo, normalmente, os produtos disponíveis 

no mercado possuem baixa vida de prateleira, pois estão susceptíveis, principalmente, a 

crescimentos de bolores e leveduras em sua superfície. Os resultados obtidos em seu estudo 

comprovam esse fato, onde todas as amostras apresentaram valores de Aw superiores a 0,90, 

conforme encontrados neste estudo, com diferenças significativas entre os pães de forma 

analisados, porém a grandeza dos valores apresentados acaba colocando todos os pães dentro 

de uma faixa crítica de estabilidade.  

Com base nestes resultados, a marca “A”, apresentou diferença significativa se 

comparado às demais marcas para o PFT, tendo como resultado a menor Aw. Em comparação 

entre as marcas com os PFI, apresentou diferença significativa apenas para a marca “B”, que 

teve Aw de 0,950, a maior atividade de água dos pães analisados. 

 

UMIDADE  

 

A análise do teor de umidade teve seus resultados expressos na Tabela 2, foram 

separados os tipos tradicionais, integrais e as marcas.   

 

Tabela 2: Comparação do teor de umidade dos pães de forma tradicionais e integrais 

Marcas Umidade (%) 
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Tradicional Integral 

A 32,82 ± 0,69 bA 20,80 ± 0,78 cB 

B 28, 68 ± 0,69 cA  27,53 ± 0,78 bA 

C 29,79 ± 0,69 cA 30,06 ± 0,78 aA 

D 30,04 ± 0,69 cA 18,52 ± 0,78 dB 

E 36,68 ± 0,69 aA 27,38 ± 0,78 bB 

F 28,76 ± 0,69 cA 26,84 ± 0,78 bB 

G 35,14 ± 0,69 aA 27,78 ± 0,78 bB 

Médias com as mesmas letras maiúsculas, em uma mesma linha, ou com letras minúsculas, na mesma coluna, 

não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Para auxiliar no entendimento da Tabela 2, os dados foram plotados. A Figura 3 

apresenta os valores de teor de umidade dos PFT e PFI, as letras maiúsculas representam 

semelhança ou não na mesma marca, e as letras minúsculas são em comparação as sete 

marcas em relação ao tipo integral ou tradicional.  

Figura 3: Teor de umidade das amostras comerciais de pães tradicionais e integrais. 

 

*Médias com as mesmas letras maiúsculas, em uma mesma linha, ou com letras minúsculas, na mesma coluna, 

não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.  
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A umidade das sete marcas de pães de forma foi comparada. Dentre a mesma marca, 

os PFT e PFI, apresentaram diferença significativa, a marca “A” apresentou diferença 

estatística significativa entre o PFT do PFI, o PFT apresentou maior umidade em comparação 

ao PFI. O mesmo se repete para as marcas “D, E, F e G”. A marca “B”, não apresentou 

diferença estatística significativa entre o PFT e o PFI com relação à umidade e isso também 

aconteceu com a marca “C”.  

Ao equiparar os tipos PFT de todas as marcas analisadas e os PFI, obteve-se que em 

relação aos PFT, as marcas “E e G” não apresentaram diferença significativa entre si, mas 

possuem dessemelhança às outras marcas, estas apresentam os maiores teores de umidade 

(36,68 e 35,14%). A marca “A” distingue de todas as marcas analisadas e apresenta uma 

umidade de 32,82%, as marcas “B, F, C e D”, não apresentam diferença estatística entre si, e 

diferem das demais marcas, suas unidades foram 28,68%, 28,76%, 29,79% e 30,04%, 

respectivamente, estas marcas apresentam os menores teores de umidade para PFT. 

De acordo com Quaglia (1991), produtos à base de farinha tem um alto teor de 

umidade, que interfere no endurecimento e surgimento de mofos ou bolores. Por outro lado, 

no mercado da panificação, nota-se a tendência de produtos com maior teor de umidade, por 

conferir um pão macio e com aspecto mais fresco.  

As mesmas marcas, mas em relação ao teor de umidade dos PFI, demonstraram que a 

marca “C” (30,06%), apresenta diferença comparado às demais marcas, esta apresenta o 

maior teor de umidade. As marcas “G, B, E e F”, não apresentaram diferença estatística entre 

si, apresentando teores de umidade próximos (27,78%, 27,53%, 27,38% e 26,84%). A marca 

“A” apresentou diferença significativa em comparação às outras marcas e apresentou uma 

umidade de 20,80%, e a marca “D” (18,52%), apresentou o menor teor de umidade e 

diferença estatística significativa às marcas analisadas no presente trabalho.  

De acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos da USP, em média 

um PFI clássico possui 34,70 g/100 g
–1 

de
 
umidade. Neste estudo todos os valores para teor de 

umidade se apresentaram inferiores, alguns fatores que podem ter ocasionado essa diferença 

podem ser a composição do produto ou tempo de estocagem. 

Ao avaliarem o pão de forma, Ishida e Steel (2014), encontraram um teor médio de 

umidade em amostras de pão branco (tradicional) de 37,07% no primeiro dia e 34,14% no 

décimo dia de armazenamento, enquanto as amostras de pão integral apresentaram valores de 

41,23% e 37,22% no mesmo período de análise, respectivamente. Durante a vida de 

prateleira, o teor de umidade diminuiu para todas as amostras.  
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Zambelli et al., (2013) avaliaram os teores de umidade de pães tipo francês de 35 

padarias da cidade de Fortaleza - CE, os teores variaram de 17,35% a 28,35%, umidades 

inferiores aos encontrados neste estudo. Esta variação pode ser evidenciada pelo tipo de pão. 

Valores superiores foram obtidos por Borges et al. (2012) quando avaliou o teor de umidade e 

de proteína de pães tipo forma incorporados com farinha de quinoa, com teores da ordem de 

35,37% a 35,59% para a umidade, e os resultados foram mais próximos ao deste trabalho.  

Segundo Mesquita (2015), em seu estudo sobre desenvolvimento de pão de forma 

isento de glúten, observou a diferença no valor da umidade entre duas formulações, essa 

diferença se deve ao fato de que os pães tinham datas de fabricação diferentes. Enquanto que 

as análises para o pão “A” foram realizadas após 24 horas de fabricação, para o pão “B” 

foram realizadas após quatro dias da fabricação. Consequentemente, durante esses quatro 

dias, o pão “B” perdeu umidade, apesar da embalagem. 

No caso de pães, a textura está relacionada com a umidade e a maciez do miolo, ou 

seja, com a qualidade do produto para o consumidor (CALLEJO et al., 1999), sendo este um 

fator imprescindível para a aceitabilidade do produto no mercado. Segundo Esteller e Lannes 

(2005), a umidade em excesso, além de aumentar a atividade microbiana, deixa os produtos 

panificados grudentos e “borrachudos”, então cabe ao fabricante, o controle do teor de 

umidade.  As diferenças de umidade podem ser explicadas no que se refere a tempo de 

compra e métodos de fabricação. 

ANÁLISE DE PERFIL DE TEXTURA (TPA) 

 

As médias e os resultados do teste de Tukey para textura estão apresentados nas 

Tabelas 3 e 4. A Tabela 3 apresenta os resultados em relação aos parâmetros de textura do 

miolo de PFT. E a Tabela 4, apresenta os resultados em relação ao PFI.  

 

Tabela 3: Perfil de textura instrumental (TPA) de marcas comerciais de pão de forma 

tradicional, os parâmetros analisados foram dureza, coesividade, mastigabilidade, elasticidade 

e gomosidade. 

Marcas Perfil de textura - marcas de pães Tradicionais 

 Dureza (N) Coesividade 

 

Mastigabilidade 

(N.m) 

Elasticidade 

(%) 

Gomosidade (N) 

A 633,65 ± 86,34 b 0,70 ± 0,02 a 409,56 ± 67,86 b 0,92 ± 0,01 a 443,25 ± 72,26 b 
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B 707,67 ± 149,28 b 0,66 ± 0,02 ab 422,03 ± 104,70 b 0,90 ± 0,02 bc 466,67 ± 113,60 b 

C 830,46 ± 220,38 b 0,66 ± 0,03 ab 501,36 ± 147,37 b 0,92 ± 0,01 ab 543,04 ± 165,84 b 

D 1.141,04 ± 205,76 b 0,63 ± 0,04 b 645,80 ± 163,77 b 0,90 ± 0,01c 716,21 ± 175,97 b 

E 606,43 ± 66,11 b 0,69 ± 0,02 a 372,27 ± 47,98 b 0,89 ± 0,02 c 416,35 ± 51,14 b 

F 2.124,13 ± 801,88 a 0,58 ± 0,03 c 1.159,56 ± 503,55 a 0,91 ± 0,02 abc 1.273,61 ± 554,15 a 

G 744,78 ± 51,48 b 0,69 ± 0,04 a 462,59 ± 42,14 b 0,90 ± 0,02 c 515,66 ± 45,98 b 

Médias com as mesmas letras minúsculas, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si pelo teste 

de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

Tabela 4: Perfil de textura instrumental (TPA) de marcas comerciais de pão de forma integral, 

os parâmetros analisados foram dureza, coesividade, mastigabilidade, elasticidade e 

gomosidade. 

Marcas Perfil de textura - Pães Integrais 

 Dureza (N) Coesividade 

 

Mastigabilidade 

(N.m) 

Elasticidade 

(%) 

Gomosidade (N) 

A 477,01 d ± 86,34 b 0,74 ± 0,02 a 332,24 ± 67,86 b 0,94 ± 0,01 a 353,19 ± 72,26 b 

B 644,15 ± 149,28 d 0,70 ± 0,02 a 406,31 ± 104,70 b 0,90 ± 0,02 bc 453,59 ± 113,60 b 

C 1.209,39 ± 220,38 c 0,71 ± 0,03 a 787,35 ± 147,37 a 0,91 ± 0,01 b 862,11 ± 165,84 a 

D 1.650,52 ± 205,76 b 0,62 ± 0,04 b 915,90 ± 163,77 a 0,88 ± 0,01 c 1.034,53 ± 175,97 a 

E 572,14 ± 66,11 d 0,74 ± 0,02 a 377,76 ± 47,98 b 0,89 ± 0,02 c 423,71 ± 51,14 b 

F 1.986,52 ± 801,88 a 0,49 ± 0,03 c 823,57 ± 503,55 a 0,84 ± 0,02 d 972,82 ± 554,15 a 

G 580,96 ± 51,48 d 0,71 ± 0,04 a 372,77 ± 42,14 b 0,91 ± 0,02 bc 411,18 ± 45,98 b 

Médias com as mesmas letras minúsculas, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si pelo teste 

de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Com base nos resultados obtidos foi realizada a plotagem dos gráficos, para cada 

parâmetro separadamente, comparando os PFT e PFI da mesma marca, esta informação foi 

descrita apenas no gráfico, e os PFT e PFI de marcas distintas. O primeiro parâmetro é em 

relação à dureza, apresentado através da Figura 4. 

Figura 4: Comparação do parâmetro dureza para pães tradicionais e integrais. 
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*Médias com as mesmas letras maiúsculas, em uma mesma linha, ou com letras minúsculas, na mesma coluna, 

não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Segundo Mesquita (2015), a dureza pode ser definida como a força necessária para 

atingir uma dada deformação, sensorialmente é a força requerida para comprimir uma 

substância sólida entre os dentes incisivos. De acordo com Esteller e Lannes (2005) a dureza 

ou firmeza dos pães está relacionada com a força (Newton (N)) aplicada para ocasionar uma 

deformação ou rompimento da amostra, e pode ser correlacionada com a mastigação humana. 

A força máxima avaliada para produtos de panificação é dependente da formulação 

(qualidade da farinha, quantidade de açúcares, gorduras, emulsionantes e enzimas) e umidade 

da massa.  

Inicialmente, a comparação foi realizada na mesma marca, verificando se havia ou não 

diferença estatística do PFT para o PFI da marca analisada. A marca “A” apresentou diferença 

significativa quanto à dureza do PFT para o PFI, sendo o PFT o de maior dureza, desta marca. 

A marca “G” se comportou da mesma forma que a marca “A”. A marca “C” apresentou 

diferença estatística do PFT para o PFI, no entanto o PFI compreendia a maior dureza desta 

marca. O mesmo vale para a marca “D”. As marcas “B, E e F”, não apresentaram diferença 

significativa, ou seja, dentre cada uma destas marcas o PFT e PFI apresentavam dureza 

estatisticamente próxima.  

Ao realizar a comparação dentre as marcas dos PFT, foi possível observar que apenas 

a marca “F”, apresenta estatisticamente diferença significativa, a maior dureza dentre as 
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marcas estudadas, 1.986,52 N. Se comparando as mesmas marcas, mas através dos resultados 

dos PFI, pode-se afirmar que as marcas “A, B, E e G” não apresentam estatisticamente 

diferença significativa e em relação às demais marcas, apresentam as menores durezas (477, 

01 – 644,15N). A marca “F” apresentou diferença significativa, sendo a marca de PFI com a 

maior dureza (2.124,13 N), seguido da marca “D” que apresentou diferença significativa das 

demais marcas, sendo a segunda maior dureza (1.650,52 N) obtida das marcas estudadas e a 

marca “C”, também apresentou diferença estatística significativa em comparação às demais 

marcas, sendo a terceira de maior dureza (1.209,39 N). As marcas “F, D e C” apresentaram 

maiores valores de dureza para pães integrais e a marca “F” apresentou maior dureza para 

PFT.  

O endurecimento e envelhecimento do pão está relacionado a perca da água, o que 

justifica os altos valores de dureza no PFI da marca “D”, que possui a menor Aw e umidade. 

A força máxima avaliada para produtos panificados depende da formulação (qualidade da 

farinha, quantidade de açúcares, gorduras, emulsificantes, enzimas, adição de glúten e 

melhoradores de farinha), umidade da massa e conservação (tempo de fabricação do produto e 

embalagem) (ROUDAUT et al., 2002; LUYTEN; PLIJTER; VAN VLIET, 2004; 

ESTELLER; LANNES, 2005). 

Esta diferença quanto à dureza pode estar relacionada à data de fabricação. As diversas 

marcas, foram obtidas em locais distintos da região metropolitana de Goiânia, pela 

dificuldade em encontrar produtos com a mesma data de fabricação, se optou pelas amostras 

com a data de fabricação mais próxima possível que estavam disponíveis. O aumento da 

dureza dos pães ao longo do tempo de armazenamento foi observado por Schleibinger et al. 

(2013), quando avaliou a dureza de pães padrão e adicionados de fibras durante três dias, os 

autores observaram que as fibras aumentaram a firmeza dos pães de modo significativo, bem 

como o tempo de armazenamento. 

 Segundo estudos de Esteller et al., (2004), os fatores que interferem no aumento da 

dureza em pães estão relacionados à perda de umidade, a evaporação da água após a cocção, 

retrogradação do amido e desnaturação das proteínas.  

Quaglia (1991) verificou que alguns ingredientes acrescidos à massa do pão podem 

retardar o processo de endurecimento, são eles: açúcar invertido, sorbitol, xarope de malte, 

gorduras especiais para panificação e soro de leite. O controle da temperatura é outro aspecto 

importante na dureza do pão de forma, visto que está relacionado à estabilidade e estado de 

frescor do produto por mais tempo, o que pode influenciar na aceitabilidade do produto no 

mercado (LASSOUED et al., 2008). Ribotta et al. (2008) afirmam que um maior valor de 
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dureza está associado a pão de pior qualidade, diante disto, a qualidade dos pães diminui à 

medida que o tempo de estocagem aumenta. 

O segundo parâmetro analisado, através do perfil de textura, foi coesividade. Os 

valores das marcas de PFT e PFI foram plotados e representados na Figura 5. 

Figura 5: Comparação do parâmetro coesividade para pães tradicionais e integrais.  

 

*Médias com as mesmas letras maiúsculas, em uma mesma linha, ou com letras minúsculas, na mesma coluna, 

não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

A coesividade é a extensão até onde um material pode ser deformado antes da ruptura, 

sensorialmente é o grau de deformação da amostra antes da ruptura com os molares (RIPARI; 

SERAVALLI, 2016).   

A coesividade foi analisada através de comparações entre os PFT e PFI da mesma 

marca e em seguida comparado com as demais marcas. A marca “D”, não apresentou 

diferença estatística significativa entre o PFT e PFI para esta marca no quesito coesividade. A 

marca “G”, também não apresentou diferença significativa do PFT e PFI, ambos apresentam 

estatisticamente, coesividade próximas.  A marca “A” apresentou diferença estatística 

significativa entre o PFT e PFI desta marca, sendo o integral, o que apresentou maior 

coesividade. O mesmo vale para as marcas “B”, “C”, “E”. A marca “F” apresentou diferença 

entre PFT dos PFI desta marca e o de maior coesividade foi o PFT.  
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Ao realizar a comparação das diversas marcas para o parâmetro coesividade de pães 

de PFT, pode-se perceber que apenas a marca “F”, apresentou diferença significativa quanto à 

coesividade, apresentando a menor coesividade (0,58), ao ser comparado as demais marcas de 

PFT analisadas neste estudo. Ao comparar as mesmas marcas, contudo de PFI, obtém-se que 

as marcas “A, B, C, E e G”, não apresentam diferença estatística significativa, e apresentam 

os maiores valores de coesividade (0,70 – 0,74), a marca “D” apresentou diferença 

significativa das demais marcas e apresentou uma coesividade de (0,62) e a marca “F”, 

apresentou diferença significativa ao ser comparada com as demais marcas de PFI e 

apresentou a menor coesividade do estudo (0,49).  

Segundo Ripari e Seravalli (2016), quanto menor a coesividade, mais propenso está o 

miolo à desintegração. Defeito este que pode ocorrer devido à elaboração excessiva 

(fermentação longa) ou insuficiente (resfriamento rápido do pão), assim como pela utilização 

inadequada dos ingredientes (QUAGLIA, 1991). 

 Os pães da marca “F”, tradicional e integral, apresentaram os menores valores de 

coesividade. A coesividade dos PFT variou entre 0,58 e 0,70, sendo que dos PFI entre 0,49 e 

0,70. Com relação à coesividade do pão francês, Feitosa et al., (2013) observaram valores 

médios entre 0,72 e 0,86, enquanto Carr e Tadini (2003) obtiveram valores entre 0,65 e 0,72.  

Zambelli et. al., (2014), encontraram coesividade entre 0,66 a 0,81 em uma formulação 

padrão de pão de forma. Estes valores se assemelham aos obtidos nas análises.  

Após analisar dureza e coesividade, o próximo parâmetro é mastigabilidade. Os pães 

foram comparados entre si, na mesma marca e comparados entre PFT e PFI das demais 

marcas. Os resultados foram apresentados na Figura 6.  

Figura 6: Comparação do parâmetro mastigabilidade para pães tradicionais e integrais.  
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*Médias com as mesmas letras maiúsculas, em uma mesma linha, ou com letras minúsculas, na mesma coluna, 

não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

   

A mastigabilidade é a energia requerida para desintegrar um alimento a um estado 

pronto para ser engolido, neste caso é o número de mastigações necessárias, sob força 

constante, para reduzir a uma consistência adequada para ser engolida (MESQUITA 2015).   

Ao analisar a mastigabilidade da marca “A”, houve diferença significativa entre o PFT 

e PFI, o PFT apresentou maior mastigabilidade em comparação ao PFI desta marca. Este 

mesmo comportamento vale para as marcas “D” e “G”. A marca “B”, não apresentou 

diferença estatística significativa, a mastigabilidade do pão de forma PFT e PFI desta marca é 

bem próxima estatisticamente, o mesmo aconteceu para as marcas “E e F”. A marca “C” 

apresentou diferença significativa ao ser comparada o PFT e PFI desta marca, sendo o PFI o 

de maior mastigabilidade.  

A comparação de mastigabilidade foi feita para PFT de todas as sete marcas estudadas 

e também para as mesmas marcas, de PFI. As marcas “A, B, C, D, E e G” não apresentaram 

diferença estatística significativa para o parâmetro mastigabilidade de PFT, a única marca que 

difere estatisticamente das demais é a marca “F”, ela indica uma mastigabilidade maior que as 

demais marcas (1.159, 56 N.m). Os resultados expressos para mastigabilidade de PFI foram 

que, as marcas “A, B, E e G”, exibem valores de mastigabilidade menores entre (332,24 – 

406,31 N. m) e não apresentaram diferença estatística significativa entre elas, mas se diferem 

das demais marcas. As marcas “C, D e F”, apresentaram maiores valores de mastigabilidade 

(787,35 – 915,90 N. m) estas, não apresentaram diferença estatística entre si, mas diferem das 

marcas.  

 Em seu estudo, Zambelli (2014) observou que para pães produzidos a partir de massas 

não congeladas, quanto maior a incorporação de ingredientes funcionais, maior os valores de 

mastigabilidade, este resultado assemelha-se aos obtidos por Gokmen et al. (2011), Waters et 

al. (2012) e Simmons et al. (2012), que estudaram a adição de transglutaminase em pães, a 

fortificação com proteínas, fibras e minerais e óleo de soja. À medida que a incorporação 

destes constituintes foi elevada nos pães, observou-se o aumento da mastigabilidade. 

As marcas de PFI que apresentaram maior mastigabilidade podem ser explicadas pela 

composição dos pães, menor quantidade de farinha de trigo e acréscimo de farinha de trigo 

integral. Os pães integrais apresentam maior teor de fibras, consequentemente, maior 

mastigabilidade, além disso, quanto maior o tempo de armazenamento, maior a 

mastigabilidade. A marca “F”, apresentou alta mastigabilidade em comparação às demais, 
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esta discrepância pode ser justificada pelo tempo de armazenamento, pois quanto menos 

fresco, maior a mastigabilidade. 

 Zambelli (2014), afirma que à medida que o tempo de estocagem das massas 

aumenta, a mastigabilidade também tende a aumentar. A influência do tempo de estocagem 

sobre a mastigabilidade de pães também foi observada por Simmons et al. (2012), onde houve 

aumento após 14 dias.   

Ainda relacionado ao perfil de textura, o parâmetro elasticidade, teve seus valores 

tabelados transcritos para um gráfico, conforme a Figura 7.  

Figura 7: Comparação do parâmetro elasticidade para pães tradicionais e integrais.  

 

*Médias com as mesmas letras maiúsculas, em uma mesma linha, ou com letras minúsculas, na mesma coluna, 

não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Elasticidade é definida como taxa em que o material deformado volta para a condição 

inicial, ou seja, é o grau em que o produto retorna para sua forma original quando comprimido 

entre os dentes (MESQUITA, 2015). 

A partir da Figura 7 pode-se analisar o gráfico de duas maneiras, primeira comparação 

se baseia na mesma marca, entre o PFT e PFI e a segunda comparação é de todas as marcas 

em relação a pão de forma tipo PFT ou PFI. Relacionado à primeira comparação, a marca 

“A”, entre os PFT, PFI, há diferença significativa, o PFI possui uma elasticidade superior à 

elasticidade do PFT. A marca “B”, não apresenta diferença estatística significativa para os 

valores de elasticidade do PFT e PFI, ou seja, estatisticamente, em relação à elasticidade os 

PFT e PFI, desta marca não diferem, e o mesmo vale para as marcas “C, E e G”. A marca “D” 
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apresenta diferença estatística significativa entre os PFT e PFI desta marca, sendo PFT o que 

apresenta maior elasticidade, esta situação também ocorre com a marca “F”.  

A comparação entre as marcas foi feita separando os tipos de pães quanto a 

tradicionais e integrais. Os resultados obtidos dos PFT indicam que não houve diferença 

estatística entre as marcas estudadas para o parâmetro elasticidade. Os PFI apresentaram 

diferença estatística, a marca “A” apresentou a maior elasticidade (0,94%), e a marca “F” 

apresentou a menor elasticidade (0,84%).  

Segundo Zambelli (2014), o principal hidrato de carbono presente na farinha de trigo é 

o amido, responsável por aproximadamente 65% da sua composição. As proteínas 

correspondem, aproximadamente, a 12% de sua composição, dividindo-se em proteínas 

solúveis, as albuminas e globulinas, responsáveis por um sexto do total, e o restante referente 

às proteínas insolúveis, que são as gliadinas e gluteninas. Estas últimas conferem 

propriedades de panificação à farinha. As gliadinas são proteínas de cadeia simples, 

extremamente pegajosas, com ligações dissulfeto intramoleculares, responsáveis pela 

extensibilidade da massa. As gluteninas, por sua vez, apresentam cadeias ramificadas, com 

ligações dissulfeto intramoleculares e intermoleculares, sendo responsáveis pela elasticidade 

da massa (STAUFFER, 1998). 

Em um estudo foi observado por Doxastakis et al.(2002), Ribotta et al.(2005), 

Maforimbo et al. (2006) e Roccia et al.(2009), ao avaliarem a influência da adição de outras 

fontes proteicas (lupin, soja e cacau) em mistura à farinha de trigo nas propriedades reológicas 

da massa que, tais proteínas, promovem a interrupção na estrutura tridimensional do glúten, 

prejudicando sua capacidade de retenção de gases, o que, juntamente com outros 

componentes da farinha de linhaça, contribuem para a redução da elasticidade.  

A diluição do glúten em formulações contendo farinhas mistas de trigo e outras 

farinhas isentas dessa proteína é responsável pela baixa retenção de CO2 oriundo da 

fermentação, tendo como principal consequência a redução de volume e aumento da 

densidade no produto (SHARMA; CHAUHAN, 2000). Essa redução no volume dos pães 

pode estar relacionada também à presença de fibras na mistura. Resultados semelhantes foram 

obtidos por Conforti e Davis (2006) ao produzirem pão de sal contendo farinha integral de 

linhaça. Segundo Katina et al. (2006), as fibras causam problemas de qualidade por 

enfraquecerem a estrutura dos pães, diminuindo o volume e a elasticidade do miolo. Essa 

interferência foi também constatada por Dhingra e Jood (2004), Couto (2007) e Soares Júnior 

et al. (2008) ao utilizarem farinha de cevada, farinha de casca de pequi e farelo de arroz, 

respectivamente, em substituição parcial à farinha de trigo na formulação de pães. 
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As autoras Esteller e Lannes (2005), afirmam que a manutenção da elasticidade em 

derivados de trigo está relacionada principalmente às interações moleculares dos 

componentes, principalmente pontes de hidrogênio, dissulfeto e ligações cruzadas com a 

participação de íons metálicos e a mobilidade da água na massa. Produtos “envelhecidos”, ou 

seja, apresentando maior tempo de estocagem perdem sua elasticidade. 

O parâmetro a seguir, ainda está relacionado diretamente ao perfil de textura, dos pães, 

a Figura 8 apresenta os valores de gomosidade expressos em Newtons (N). 

Figura 8: Comparação do parâmetro gomosidade para pães tradicionais e integrais. 

 

*Médias com as mesmas letras maiúsculas, em uma mesma linha, ou com letras minúsculas, na mesma coluna, 

não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

A gomosidade é um atributo mecânico de textura que relaciona a firmeza com a 

coesividade, portanto apresentam alta correlação. São desejados pelos consumidores valores 

baixos de gomosidade, mastigabilidade e dureza, visto que altos valores nestes parâmetros 

fornecem característica de produto velho (HAGER et al., 2012).   

A gomosidade foi investigada pela comparação entre as mesmas marcas de pães, 

diferenciando o tipo: integral e tradicional, posteriormente entre as marcas do mesmo tipo. 

Dentro das análises entre tipos de pães da mesma marca, “A, C, D e G” apresentaram 

diferença estatística entre PFT e PFI. Sendo que nas marcas “A” e “G”, o PFT apresentou 

maior gomosidade e nas marcas “C” e “D”, o PFI teve o maior valor no parâmetro analisado.  

Percebe-se que as amostras de PFT e PFI “B, E e F”, pela análise de mesma marca 

apresentam gomosidade estatisticamente confinante ao nível de 5% de probabilidade, o que 
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condiz com o resultado do parâmetro de dureza, em que as mesmas marcas não apresentaram 

diferença significativa. 

Ao proceder pela análise de gomosidade em diferentes marcas, pode-se observar que 

somente a marca “F’ apresenta diferença significativa com quaisquer das marcas de PFT, 

tendo o maior valor de gomosidade (1.273,61 N), a marca “E” apresentou o menor valor 

(416,35 N) podendo ser eleita pelo consumidor como produto com características de “pão 

novo”, um parâmetro de qualidade importante em produtos panificados.  

Enquanto que, comparando as marcas do tipo integral, “A, B, E e G” não apresentaram 

diferença significativa, sendo da marca “A” (353,19 N) o PFI com menor gomosidade, 

seguida da marca “G”, “E” e “B” (411,18 N, 423,71 N e 453,59 N). As marcas “C, D e F” não 

apresentaram entre si, diferença significativa, mas diferem das demais marcas. A marca “D” 

(1.034,53 N) denota o maior valor de gomosidade entre os PFI seguido da marca “F e C”, 

(972,82 N e 862,11 N).  

A marca “D” apresentou a maior gomosidade para PFI e o segundo maior valor entre 

os PFT. E a marca “F”, teve como resultado a segunda maior gomosidade para PFI e a maior 

gomosidade para PFT. Isso pode ser explicado pelo tempo de estocagem, provavelmente estas 

marcas apresentavam maior tempo de armazenamento que as demais.  

Segundo Silva et al. (2013), em seu estudo com massas de pão de forma congeladas, 

concluiu que a gomosidade, assim como a dureza, aumentam conforme o tempo de estocagem 

das massas. Segundo Ulziijargal et al. (2013), a inserção de outros componentes na 

panificação tende a alterar características de textura, dentre elas a gomosidade. Pajak et al. 

(2012) avaliaram as mudanças físicas em pães durante a estocagem, percebeu-se que para os 

pães armazenados até o 3° dia houve aumento da gomosidade. Escouto e Cereda (2004), ao 

analisarem a formação de uma rede capaz de reter os gases de oxigênio, observaram redução 

significativa de gomosidade. 

Estudando o comportamento de massas de pão de forma congeladas Zambelli (2014), 

concluiu que os pães, que apresentavam elevada dureza e gomosidade, possuíam difícil 

mastigabilidade. Os atributos dureza, gomosidade e mastigabilidade estão interligados e 

interferem diretamente nas características sensoriais do produto. 

 Segundo Maurício (2011), os atributos dureza e gomosidade interferem 

negativamente na aceitação de um produto panificado. Quanto maior a dureza e gomosidade, 

mais evidente ficam as características de pão estocado há muito tempo e menos fresco, o que 

não agrada o consumidor e sensorialmente não é o desejado. A maciez, coesividade, 
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elasticidade e atividade de água interferem positivamente, quanto maior esses parâmetros 

mais aspecto de novo o produto apresenta, proporcionando maior satisfação ao consumidor. 

Cauvain (1998) relaciona algumas alterações que ocorrem em produtos panificados, 

vinculadas às condições de armazenamento, embalagem, temperatura e umidade relativa, 

estes podem perder a crocância devido à absorção ou migração da água do miolo para a 

crosta, aumentar a dureza em pães devido à perda de água para a atmosfera, aumento da 

dureza devido à perda de água no processo de retrogradação do amido, tendência ao 

esfarelamento devido às alterações na coesividade e modificações (normalmente perda) no 

aroma e sabor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

5 CONCLUSÃO  

 

Os fabricantes das marcas “E” e “B” obtiveram maior êxito ao equiparar a textura do 

pão tradicional e integral. As marcas “A” e “D” são as mais distantes dos parâmetros de 

textura do tradicional para o integral. A marca “F” apresentou a maior discrepância 

comparada às outras marcas. A marca “A” finda como o pão integral de melhores atributos 

dentro dos parâmetros analisados, as quais estes podem ser usados para estimar se os pães 

comercializados possuem características esperadas pelo consumidor.  
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