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GUIMARÃES, A. P. N.; SOUSA, E. B. Influência de Enzimas Lipase na Qualidade do

Desenvolvimento de Pão de Forma. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Engenharia

de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2021.

RESUMO

O pão de forma é um dos produtos da panificação mais populares e consumidos em todo

mundo, sendo sua qualidade atribuída aos seus ingredientes. Com o intuito de melhorar as

características tecnológicas e sensoriais desse alimento, novos métodos são estudados e

utilizados, entre eles a aplicação de enzimas que são capazes de acelerar reações químicas e

gerar produtos de alta qualidade. Em pães, as lipases melhoram o tempo de fermentação,

aumentam o volume e a vida útil. O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito da

aplicação de diferentes tipos de lipase nas propriedades físicas e estruturais no

desenvolvimento de pães de forma. Uma formulação de pão foi desenvolvida com três

enzimas lipase (Lipopan F, Lipopan Prime e Lipopan XTRA) em cinco concentrações

diferentes (0, 8, 24, 32 e 40 ppm), analisadas em relação a extensão da massa na fermentação,

textura e volume específico. A aplicação de enzimas apresentou maior expansão durante a

fermentação, melhor característica de textura tanto na massa quanto no pão e maior volume

específico na maior parte das concentrações, sendo observadas a tolerância e a dosagem ideal

nas enzimas. A utilização de lipase se mostrou eficiente no desenvolvimento de pães, gerando

propriedades desejáveis por consumidores e fabricantes.

Palavras-chave: panificação, massa, textura, fermentação, volume.
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ABSTRACT

Loaf of bread is one of the most popular and consumed bread product in the world, and its

quality is attributed to its ingredients. In order to improve the technological and sensory

characteristics of this food, new methods are being studied and used, including the application

of enzymes that are capable of accelerating chemical reactions, providing high quality

products. In breads, lipases improve the fermentation time, increase the volume of them and

their shelf life. The present study aimed to evaluate the effect of the application of different

types of lipase on the physical and structural properties in the development of loaves of bread.

A bread formulation was developed with three type of lipase enzyme (Lipopan F, Lipopan

Prime and Lipopan XTRA) in five different concentrations (0, 8, 24, 32 and 40 ppm),

analyzed in relation to the extension of the dough in the fermentation, texture and specific

volume. The application of enzymes showed greater expansion during fermentation, better

texture characteristics in both the dough and bread and a higher specific volume in most

concentrations, observing the tolerance and the ideal dosage in the enzymes. The use of lipase

proved to be efficient in the development of breads, generating desirable properties for

consumers and manufacturers.

Keywords: bread making, dough, texture, fermentation, volume.
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1. INTRODUÇÃO

Os produtos de panificação de alta qualidade possuem vários atributos, incluindo sua

forma, estrutura do miolo, alto volume, prazo de validade, maciez e tolerância ao

envelhecimento. A qualidade destes produtos pode, ainda, ser influenciada pela adição de

substâncias que afetam essas propriedades, como os hidrocolóides (gomas). A aparência, o

volume e a textura do miolo de pães e bolos são as principais propriedades para avaliar a

qualidade do produto final (SALEHI, 2020).

A produção de pão caseiro é uma prática cada vez mais comum na sociedade, hábito

intensificado durante o isolamento obrigatório em casa, em razão da pandemia de COVID-19

(MCCARRON, 2020). As prateleiras das lojas e mercados ficaram vazias de farinhas e

fermento comercial e milhares de pessoas começaram a preparar massa fermentada, utilizando

inoculação espontânea de fermento em farinha e água (AVILES, 2020; LAHUE et al., 2020).

Essa tendência na panificação doméstica vem de encontro ao aumento do desejo de padeiros

comerciais na utilização de diferentes tipos de grãos e desenvolver sabores mais complexos e

interessantes em seus produtos (GLOVER et al., 2010; STEENSELS et al., 2014). Um

fenômeno semelhante ocorreu na indústria de cerveja artesanal, o que levou à explosão de

pesquisa sobre a história das cepas de cerveja comercial e no uso de leveduras alternativas

(FAY et al., 2019; GALLONE et al., 2019; LANGDON et al., 2019). No entanto, as leveduras

utilizadas na fabricação do pão têm recebido consideravelmente menos atenção do que as

cervejas e vinhos (LAHUE et al., 2020). Com o avanço das tecnologias e crescente demanda

pelo produto, surge a necessidade de adaptações no mercado de panificação. Buscando

atender um público mais amplo e se fortalecer no mercado, a indústria de pão, através da

diversidade nas formulações, implementação de novas técnicas de fabricação e

aprimoramento de métodos de conservação, começa a inovar na produção de pães (REGO;

VIALTA; MADI, 2020).

As enzimas são moléculas protéicas capazes de catalisar reações que garantem a

manutenção da vida. Elas são utilizadas na produção de alimentos desde o século XIX, no

entanto sua popularização em processos industriais ocorreu a partir do século XX devido à

sua capacidade de acelerar reações químicas sem produzir subprodutos indesejáveis, com alta

especificidade, serem biodegradáveis e obtidas a partir de fontes de energia renováveis. As

enzimas voltadas à indústria alimentícia são responsáveis pela maior parte do mercado

enzimático, estima-se atingir em 2021, US $2,94 bilhões (BATISTA; PAULA; ALMEIDA,

2019; RIGOLDI et al., 2018). Nesse sentido elas são uma alternativa tecnológica
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convencional baseada na síntese química para a produção de alimentos. O Departamento de

Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UNDESA) afirma que a demanda por

alimentos aumentará 70% até 2050, seguindo o crescimento da população mundial. Nesse

contexto, a aplicação de enzimas nas indústrias alimentícias será de suma importância para

suprir as necessidades do mercado (BATISTA; PAULA; ALMEIDA, 2019).

As lipases são enzimas muito versáteis e chamaram atenção nos diversos processos

industriais. Podem ser obtidas de várias fontes, animais, vegetais e microbiológicas. Em

produtos de panificação as lipases estendem a vida útil de pães, aumenta e controla a reação

de Maillard, aumenta o volume e melhora a estrutura do miolo (CHANDRA; SINGH;

ARORA, 2020; LAOPAIBOON et al., 2009; SATO et al., 1992).

Portanto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação de

diferentes tipos de enzima lipase nas propriedades físicas e texturais no desenvolvimento de

pães de forma.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Panificação e seus produtos

A população está cada vez mais exigente por alimentos que sejam seguros, nutritivos,

isentos de aditivos e sensorialmente agradáveis, trazendo novos desafios às indústrias de

alimentos. Dentre a cadeia alimentícia, os produtos de panificação se tornam opções atrativas

para escolha dos consumidores e, devido ao seu sabor e praticidade no consumo, são

procurados por toda faixa etária em todo mundo (JEROME; SINGH; DWIVEDI, 2019).

A indústria de panificados é um mercado muito forte mundialmente. Estima-se que o

setor de pães cresça em 3,4% até 2023, chegando à venda de mais de 87 milhões de

quilogramas (SILVA, 2020; STATISTA, 2021). No Brasil, de acordo com a Associação

Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP, 2020), os panificados

movimentaram aproximadamente R$ 92 bilhões em todo país no ano de 2020.

O consumo de derivados do trigo teve um aumento devido à disponibilidade biológica,

capacidade nutricional e benefícios à saúde relacionados ao trigo (SHEIKHOLESLAMI et al.,

2021). A variedade dos produtos de panificação como os bolos, pães, biscoitos, bolachas,

cookies, waffles e tortas tem se expandido cada vez mais a procura desse mercado (JEROME;

SINGH; DWIVEDI, 2019).

2.1.1. Pão

Entre os panificados, destaca-se o pão, sendo ele um dos alimentos básicos mais

importantes consumidos em todo o mundo (GARCIA; COPETTI, 2019). A definição de

“pão” geralmente é para massa fermentada especificamente com farinha de trigo, devido às

propriedades únicas encontradas no glúten, grupo de proteínas (gliadina e glutenina), que são

responsáveis por uma massa viscoelástica (CONTE et al., 2019).

No mercado, é muito comum encontrar uma diversidade enorme de pães, devido às

diferentes combinações de ingredientes e inúmeras técnicas aplicadas nesse processo, que

desencadeiam resultados totalmente variados. Devido à busca pela variedade no produto e

aumento na indústria de panificação, a mudança se torna essencial (DAHIYA et al., 2020).

Por ser um alimento muito versátil, mudando os ingredientes certos, em sua composição é

possível adaptar para atender necessidades específicas da população (CARCEA, 2020).

Os pães são classificados de acordo com seus ingredientes ou características gerais,

entre eles, o pão de forma, é o produto mais consumido pela população (REGO; VIALTA;

MADI, 2020), sendo este classificado como o produto obtido pela cocção da massa em
15



formas untadas com gordura, resultando em pão com casca fina, macia e grande quantidade

de miolo (ANVISA, 2005).

A qualidade e concentração dos ingredientes têm um grande impacto na qualidade

final do produto, essas mudanças ocorrem devido a modificações bioquímicas complexas

durante o processamento do pão, desde interações moleculares entre os ingredientes da massa

até as reações químicas desencadeadas durante o forneamento e armazenamento (ZHOU et

al., 2021).

2.1.2. Farinha de Trigo 

A farinha é um dos principais ingredientes nos produtos panificados. Sua composição

consiste principalmente de amido, proteína e água. O amido é um componente que funciona

como uma emulsão estabilizante, agente de gelificação e substituto de gordura (DAHIYA et

al., 2020). O nível destes componentes e do teor de umidade apresentam efeitos na qualidade

de massas elaboradas a partir de cada tipo de farinha (AREPALLY et al., 2020). A farinha de

trigo é a farinha que mais se destaca em relação a outras farinhas de cereais, devido a

formação de uma massa tridimensional, com capacidade de retenção de gás e

viscoelasticidade (ZHOU et al., 2021).

As farinhas são a base e estrutura inicial das massas de pães, no processamento, sua

formação é a principal preocupação, pois é um dos parâmetros para a determinação da

qualidade do produto final (DURMUS; ANIL; SIMSEK, 2020). Durante o desenvolvimento

do pão, as propriedades reológicas são resultado da interação entre o amido e o glúten (LI et

al., 2020). Segundo Borght (2005), considera-se que as proteínas monoméricas do glúten

(gliadinas) conferem viscosidade, e as proteínas poliméricas do glúten (gluteninas) são

responsáveis   pela elasticidade.

Apesar de grande parte da farinha ser constituída de amido e proteínas, elas podem

conter outros componentes em sua formação, como no caso de grãos de trigo integral que

possuem quantidades de fibras, favorecendo as propriedades nutricionais do produto

(GÓMEZ; GUTKOSKI; BRAVO-NÚÑEZ, 2020). Tradicionalmente, as enzimas amilases

presentes nas farinhas de trigo são consideradas baixas para efeitos tecnológicos (REBHOLZ

et al., 2020). O tamanho de partícula de farinha também influencia nas propriedades e efeitos

da massa e farinhas com granulometria mais fina geram produtos mais macios (AREPALLY

et al., 2020).
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2.1.3. Água

A água é um fator crítico durante o desenvolvimento e fermentação das massas de

pães. Durante a preparação, ela hidrata os ingredientes secos como a farinha, açúcar e

fermento. Posteriormente, ela é responsável pela hidratação das proteínas do glúten, glutenina

e gliadina, para formação da massa característica das farinhas de trigo, e por fim a água livre

disponível mantém as atividades das leveduras e enzimas durante o processo de fermentação

(ERIVE et al., 2020).

Ao adicionar água junto ao processo de amassamento, desencadeiam interações entre

as gliadinas e gluteninas permitindo a formação da rede de glúten viscoelástica (SCHOPF;

SCHERF, 2021). As gliadinas não são diretamente as precursoras desse atributo, porém elas

aumentam o espaçamento da rede, elevando a viscosidade e elasticidade da massa

(DELCOUR et al., 2012).

Para formação das características viscoelásticas da massa, a quantidade de água

adicionada é crucial nesse processo, pois ela age como agente amolecedor na estrutura da

massa (SCHOPF; SCHERF, 2021). O baixo teor de água proporciona uma estrutura seca,

rede de proteínas desuniforme, baixa atividade metabólica das leveduras e limitação de

hidrólise enzimática do amido, acarretando em baixo volume no produto final (JEKLE;

MÜHLBERGER; BECKER, 2016). Por outro lado, grandes quantidades de água na

formulação, também podem proporcionar pouco volume ao pão, excesso de água torna a

massa muito pegajosa no preparo e reduz a capacidade de retenção de gás na massa (ERIVE

et al., 2020).

2.1.4. Açúcares

O açúcar é um dos principais ingredientes de muitos produtos de confeitaria e

panificados, entre eles pães e biscoitos, graças às suas funções estruturais e organolépticas

(GODEFROIDT et al., 2019). Devido a muitas propriedades críticas para obter uma estrutura

e características sensoriais desejáveis, a sacarose é o açúcar mais comumente usado. Ela

transmite um sabor doce e limpo apreciado pelos consumidores, e aumenta a temperatura de

gelatinização do amido e desnaturação da proteína do ovo, permitindo que as bolhas de gás se

expandam antes da formação do gel (PSIMOULI; OREOPOULOU, 2012). Além disso, a

sacarose fornece estabilidade de espuma e estende a vida de prateleira de bolos

(GODEFROIDT et al., 2019). Quando exposta à alta temperatura, a sacarose se degrada em
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frutose e glicose, que são os açúcares redutores que participam das reações de escurecimento

de Maillard (KRUPA-KOZAK et al., 2020).

Os açúcares formados pelo ativo hidrolítico da amilase podem ser substrato em várias

reações formando sabores e aromas. Principalmente, o processo de caramelização, a reação de

Maillard e a degradação de Strecker são reações que ocorrem durante o processo de

cozimento sob a influência do calor e na presença de vários redutores açúcares. Eles são os

principais responsáveis   pelo sabor de pão de trigo (CHO; PETERSON, 2010; REBHOLZ et

al., 2020).

2.1.5. Gordura

Gorduras e óleos são essenciais na nutrição humana e importantes componentes de

muitos alimentos onde contribuem significativamente para qualidade do produto (ROHM;

SCHÄPER; ZAHN, 2018). A gordura fornece propriedades sensoriais importantes, como cor,

sabor, textura e odor para produtos de panificação, que geralmente contêm grandes

quantidades desse lipídio (CARCEA, 2020).

Em produtos de panificação, as gorduras afetam a massa ou propriedades de

processamento da massa, como viscosidade ou extensibilidade, o comportamento durante o

cozimento, como o aumento de volume ou perda de cozimento e a textura e sabor dos

produtos finais (ROHM; SCHÄPER; ZAHN, 2018).

Margarina e gordura são ingredientes viscoelásticos semi-sólidos com propriedades

que dependem muito da fração de gordura cristalizada e, portanto, da temperatura. Em

massas, a fração líquida da gordura garante a lubrificação adequada considerando que a fração

sólida contribui para a microestrutura da massa e retém bolhas de ar que contribuem para o

desenvolvimento do volume durante o cozimento. O termo encurtamento refere-se

especificamente à capacidade da gordura em prevenir o desenvolvimento de uma rede de

glúten na massa, quando as partículas de farinha são cobertas com gordura, há a difusão de

umidade e consequentemente, a hidratação das proteínas é limitada. Isso leva a uma massa

mais curta e menos elástica e produtos finais mais macios (HUSCHKA et al., 2011;

MARANGONI; GOLDSTEIN; SEETHARAMAN, 2014; ROHM; SCHÄPER; ZAHN, 2018)

O encurtamento de panificação é definido como a capacidade de uma gordura

lubrificar, enfraquecer ou encurtar a estrutura de produtos de panificação, proporcionando

assim efeitos de amaciamento e outras propriedades texturais desejáveis   para produtos de

confeitaria (XU et al., 2018). Durante o processo de mistura da massa, os lipídios interagem
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com o glúten e partículas de amido para fortalecer sua rede, melhorando assim a retenção de

gás da massa. Consequentemente, produtos de padaria tornam-se amolecidos, resultando em

grãos consistentes, sensação de lubrificação na boca, transferência de calor aprimorada e vida

útil estendida (GHOTRA; DYAL; NARINE, 2002; HUANG et al., 2019).

Os lipídios desempenham ainda um papel crítico na fabricação do pão. Como no efeito

de reduzir a firmeza do miolo e a digestibilidade do amido por sua interação com a rede de

glúten e sua conjugação com a amilose (JUKIĆ et al., 2019; LAU; ZHOU; HENRY, 2016;

ZHU; LI, 2019). Parte disso podem ser as interações do glúten em termos de reologia da

massa e características texturais do pão (CHANDRASHEKAR; THANGARAJ; DASAPPA,

2019; ZHAN et al., 2019). Isso pode ser ligado às interações proteína-proteína durante a

formação da massa (BRAVO-NUÑEZ et al., 2018; HUANG et al., 2020).

As interações de ligação lipídio-proteína podem aumentar a polimerização do glúten.

No entanto, a ligação iônica anfifílica causará agregação de interface devido à neutralização

de carga e, portanto, esta interação também pode diminuir a atividade de superfície, como a

concentração de lipídios na interface óleo-aquoso aumenta a certo nível, o que leva à

interrupção das interações proteína-proteína na interface filme (DALGLEISH, 2004). A

interação glúten-lipídio produz um equilíbrio dinâmico na atividade de superfície, alterando a

atividade da superfície e capacidade de aeração. Este mecanismo é crítico para as

características reológicas da massa e propriedades texturais do produto (HUANG et al., 2019).

Assim, as gorduras desempenham principalmente três tipos de funções na massa de

pão. Primeiro, os cristais de lipídios protegem o desenvolvimento da rede de glúten como

plastificante. Em segundo lugar, os cristais de lipídios se alinham à interface gás-líquido das

bolhas durante a mistura de massa, exercendo efeitos lubrificantes (FERNANDES;

SALAS-MELLADO, 2017). Por último, os cristais de lipídios aumentam o índice de

estabilidade de massa de pão (GRAÇA et al., 2018).

2.1.6. Leite

Na panificação os leites e seus derivados desempenham diversas funções, não só como

matéria-prima base para consumo, mas como ingrediente complementar para os mais variados

produtos, principalmente pela presença de gorduras em sua composição. As gorduras agem

como melhorados nas massas, podem fortalecer, amaciar e intensificar os produtos de

panificados (HUANG et al., 2019).
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2.1.7. Ovos 

Os ovos são considerados ingredientes saudáveis que devido às proteínas, minerais,

vitaminas e lipídios presentes, viabilizam seu consumo e utilização para agregar qualidade

nutricional e tecnológica à formulação de produtos alimentícios (SANG et al., 2020).

A utilização de ovos já é amplamente aplicada em molhos, cremes, maionese e

panificação, por melhorar significamente a textura, sabor e cor destes produtos. Se tratando

especificamente em pães, o ovo pode atuar como um substituto da gordura vegetal,

aumentando o volume do pão, o amaciamento do miolo, originado maior capacidade de

retenção de gases (SANG et al., 2020).

O ovo causa o aumento na elasticidade, resistência e adesividade nas massas

(LARROSA et al., 2016), a albumina do ovo pode promover maior mastigabilidade dos

ingredientes adicionados, e a clara viabilizar a formação de uma rede de proteína (GUO;

GAO; ZHU, 2020).

2.1.8. Sal

Entre os alimentos, os produtos de confeitaria são uma das principais fontes de sal

(SILOW et al., 2016). A substituição total de cloreto de sódio em produtos de panificação é

muito difícil de alcançar devido aos seus efeitos tecnológicos no processamento e na

qualidade do produto assado, especialmente no sabor (LYNCH et al., 2009; MOREAU et al.,

2009). O impacto mais importante do sal está presente no perfil de sabor, pelo fato de conferir

um sabor salgado único (KOLIANDRIS et al., 2010). Além do mais, mesmo em pequenas

quantidades, é um dos ingredientes com grande impacto nas propriedades reológicas da massa

e na qualidade do produto final (VOINEA; STROE; CODINĂ, 2020).

O sal endurece o glúten, aumenta a consistência da massa e retarda a fermentação e a

reação de Maillard. Além de favorecer a formação de crosta (AREPALLY et al., 2020).

2.1.9. Fermento

O incremento de fermento nas massas é o que irá promover a produção de gases de

fermento através das leveduras, atuando diretamente no aumento e na textura dos produtos

durante o cozimento (AREPALLY et al., 2020). A principal levedura utilizada na fermentação

de alimentos e bebidas é a Saccharomyces Cerevisiae, sua utilização e resposta dependem do

meio e resultado esperado, nas produções de pães, ela utiliza o complexo de açúcar, resiste às

diversas etapas no processamento e produz aromas e sabores desejados (LAHUE et al., 2020).
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A S. Cerevisiae prefere a utilização de glicose e frutose, por serem monossacarídeos e

facilmente fermentáveis, entretanto com baixo teor de açúcar na massa, ela passa a utilizar a

maltose, que é um complexo de açúcar, constituída por duas moléculas de glicose. A maltose

é obtida pela quebra do amido, através das amilases presentes nos grãos de trigo (LAHUE et

al., 2020).

A quantidade de volume irá depender da quantidade de gás CO2 produzido durante a

fermentação. Esse processo metabólico é o resultado da conversão dos carboidratos em ácido,

gases (CO2) e álcool (DECOCK; CAPPELLE, 2005). As leveduras quebram o açúcar e libera

o CO2 fazendo a massa crescer, o que proporciona uma massa lisa e com um grande volume

(JEROME; SINGH; DWIVEDI, 2019).

Os compostos aromáticos e atuações da levedura podem variar de acordo com as cepas

de S. cerevisiae, sendo assim os fermentos podem apresentar diferentes perfis de pães, entre

os compostos mais frequentes destaca os álcoois, aldeídos e cetonas (LAHUE et al., 2020;

PÉTEL; ONNO; PROST, 2017).

2.1.10. Melhoradores

Os melhoradores são adicionados para aprimorar características em produtos. Na

panificação são cuidadosamente selecionados devido à sua atividade e efeito sinérgico

(TEBBEN; SHEN; LI, 2018).

Emulsificantes são lipídios polares com natureza hidrofílica e hidrofóbica. Eles

reduzem a tensão da interface e alcançam maior estabilidade para a fase dispersa e também

melhoram a massa de glúten, tensão superficial de água e fases de gordura (AREPALLY et

al., 2020). Ao se correlacionar com a superfície hidrofóbica da proteína na rede do glúten,

resulta em uma textura melhor, miolo mais macio e um maior volume no pão (RIBOTTA et

al., 2004; SHEIKHOLESLAMI et al., 2021).

Os emulsificantes podem ser usados para dispersar as gorduras do leite, aumentar sua

atividade de panificação, auxiliar na mistura dos ingredientes e emulsificação durante a

formação da massa, promovendo aeração e distribuição de ar. São úteis também tanto no

fortalecimento da massa quanto no amolecimento do pão (HUANG et al., 2019; STAMPFLI;

NERSTEN, 1995).

Nos produtos de panificação, os hidrocolóides são usados para melhorar o

desempenho da massa, características do pão e do bolo, qualidade sensorial e prolongar a vida

de prateleira dos produtos. Além disso, as gomas podem desenvolver o sabor dos alimentos,

sensação na boca, textura, retardar a retrogradação do amido, aumentar a umidade e melhorar
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a qualidade total dos produtos de panificação durante o armazenamento. Eles também

desenvolvem a mistura e extensão da vida útil dos produtos de panificação através da

preservação da umidade e prevenção de sinérese em alimentos congelados (SALEHI, 2020).

2.1.11. Enzimas

As enzimas são utilizadas em baixas quantidades, sendo assim, compostos tóxicos

são menos favoráveis a serem desenvolvidos. As enzimas, por muitas vezes são consideradas

ingredientes mais naturais, por isso o uso é cada vez mais aceito na cadeia de produção

de alimentos, principalmente pelos seus efeitos tecnológicos (AMANTE; FANTE; PIRES,

2020).

Na indústria de panificação, o uso de tecnologias auxiliares, como aditivos, é

considerado para melhoria reológica e propriedades químicas da massa e do pão. A

utilização de enzima contribui igualmente como os produtos químicos, principalmente as

enzimas de origem microbiana, sendo consideradas mais seguras que as de origem biológica,

e que os aditivos químicos. Diversas enzimas são exploradas para aplicação industrial, pelo

seu efeito em aumentar a qualidade do pão, apesar de serem encontradas enzimas endógenas

na farinha, o acréscimo de enzimas exógenas, mesmo em baixas quantidades, afetam

diretamente o produto final (DAHIYA et al., 2020).

 Não só enzimas, mas o incremento de emulsificantes vem sendo cada vez mais

estudado e aplicado nos processos de panificação. Aplicando enzimas e melhoradores nota-se

uma textura uniformizada, e melhor qualidade nos produtos desenvolvidos, que pode ser

devido às ligações químicas destes componentes com a rede de glúten e os grânulos de amido

(SHEIKHOLESLAMI et al., 2021).

Melhoradores como monoglicerídeos de ésteres diacetil tartáricos, podem ser

substituídos por lipases microbianas. Em estudos realizados, foi observado que o uso da lipase

resultou em propriedades reológicas e textura do miolo semelhantes ou melhores, quando

comparados aos melhoradores (HUANG et al., 2020).

O emprego de lipase em pães reduz o tempo de fermentação, aumenta o volume

durante o forneamento (GERITS; PAREYT; DELCOUR, 2014), retarda o envelhecimento e

proporciona maior estabilidade das células de gás (GERITS et al., 2015a, 2015b). As lipases

modificam as propriedades, a estabilidade, força e reologia de massa. Em consequência, o

incremento dela proporciona aumento no volume do pão, miolos uniformes e farelos mais

macios (FRAUENLOB et al., 2018).
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As lipases são enzimas solúveis em água, capazes de agir em fases aquosas e

orgânicas (MOUSAVI; KADIVAR, 2018). Elas podem catalisar a hidrólise na ligação de

triacilgliceróis, assim os lipídeos podem atuar como substrato das lipases. Além das

aplicações para melhorar a estrutura e textura do miolo, as lipases atuam na retrogradação do

amido durante o armazenamento (COLAKOGLU; ÖZKAYA, 2012; GERITS et al., 2015b;

GERITS; PAREYT; DELCOUR, 2014; MELIS et al., 2019).

2.2. Textura

A escolha de um produto é influenciada por sua textura, sensação na boca,

digestibilidade e saciedade (BISWAS et al., 2014; MCCRICKERD; FORDE, 2016). A

textura, apesar de não possuir uma definição unânime, a Organização Internacional de

Normalização (ISO) define textura como “todos os atributos mecânicos, geométricos e de

superfície de um produto perceptível por meio de técnicas mecânicas, táteis e, quando

apropriado, visuais e auditivos receptores” (ISO, 2020; STOKES; BOEHM; BAIER, 2013),

ou seja, compreendem todas as características do alimento percebido pelos sentidos humanos

(PEREIRA; BARROSO; GIL, 2021).

As percepções sensoriais são análises de grande importância para um produto. A

preferência aos atributos de textura pode variar de indivíduo para indivíduo, essa variação

pode ser principalmente devido às vivências pessoais, lembranças estabelecidas com o

produto, e a cultura de cada pessoa (CHEN; ROSENTHAL, 2015; PEREIRA; BARROSO;

GIL, 2021), entretanto as análises instrumentais estabelecem padronização e controle de

qualidade na produção dos alimentos, alguns aparelhos como reômetro, viscosímetro e

analisador de textura podem ser utilizados para verificação de alguns atributos esperados pelo

consumidor, como maciez, cremosidade, oleosidade e etc (WANG; WANG; CHEN, 2021).

Dureza, coesão, elasticidade, gomosidade e mastigabilidade são características

texturais frequentemente estudadas. A dureza é a força necessária para causar certa

deformação em um produto. A coesão está relacionada às ligações internas e sua aptidão de se

desfigurar antes de romper. A elasticidade é referente à habilidade de recompor sua estrutura

após compressão. Por fim, a gomosidade e mastigabilidade estão relacionadas à energia

exigida para fragmentar e mastigar, respectivamente, o alimento. A gomosidade está

associada aos produtos pastosos e mastigabilidade aos sólidos (OYINLOYE; YOON, 2020;

SUNGSINCHAI et al., 2019). Cada propriedade terá papel fundamental na percepção da

textura, e podem ser utilizadas no design e fabricação de produtos mais saudáveis com

atributos que incentivem as pessoas nessa escolha (PEREIRA; BARROSO; GIL, 2021).
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A análise do perfil de textura (TPA - Texture Profile Analysis) tem sido

abrangentemente utilizada na área de panificação para avaliar os atributos de qualidade que

interferem na aceitação dos alimentos. Através da TPA é possível analisar a firmeza,

elasticidade, coesividade, mastigabilidade, entre outras propriedades, tornando-a um método

vantajoso na caracterização de novos produtos alimentícios (WEE; TAN; FORDE, 2018).

O teste de compressão é um dos testes de deformação mais utilizados. Este teste aplica

uma determinada força para causar uma deformação no alimento (CHEN; OPARA, 2013). A

partir do emprego de uma tensão, inicia uma perturbação no interior do alimento até que um

ponto crítico seja alcançado e ocorre a quebra da estrutura (ANDREANI, 2018; PIAZZA;

GIGLI; BALLABIO, 2007).
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3. MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram conduzidos nos Laboratórios de Processamento de Alimentos

e no Laboratório Multiusuário de Análises (LabMulti) no Setor de Engenharia de Alimentos,

da Escola de Agronomia, da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia (GO), entre os dias

25 de janeiro a 16 de fevereiro de 2021.

3.1. Matéria-prima

As matérias-primas foram adquiridas no comércio local de Goiânia. As enzimas

Lipase Lipopan® F BG, Lipase Lipopan® XTRA BG e Lipase Lipopan® Prime foram doadas

pela empresa Novozymes Latin America LTDA, e armazenadas a 5°C ao abrigo da luz.

Segundo informações cedidas pelo fornecedor, as lipases Lipopan® F BG, Lipopan® XTRA

BG e Lipopan® Prime apresentam atividade enzimática de 25 KLU/g, 7,2 KLU/g e 10 KLU/g,

respectivamente.

3.2. Formulação da massa

As massas foram formuladas com o percentual de farinha de trigo (100%), água

(35,5%), açúcar (13%), leite (12,5%), ovos (10%), margarina (4,5%), fermento (2%) e sal

(1%), semelhantes em todos tratamentos, seguindo a metodologia de Silva (2016) com

adaptações. Foram formulados pães com cinco concentrações diferentes, 0 (P0), 8 (P1), 24

(P2), 32 (P3) e 40 ppm (P4), para cada enzima: Lipopan F (TF), Lipopan Prime (TP) e

Lipopan XTRA (TX).

Os ingredientes foram pesados em balanças semi-analíticas (0,01), modelo

BL-3200AS-BI, marca Even, com exceção das enzimas utilizando-se balanças de precisão

analíticas (0,0001), modelo AY220, marca Marte.

Primeiramente, os ingredientes secos foram homogeneizados para que ocorresse a

diluição das enzimas e então, todos os ingredientes foram misturados em máquina

Panificadora Mondial Premium modelo PF-51 220V, por cerca de 20 minutos e descanso de

10 minutos. Após a retirada da máquina, a massa foi dividida em quatro partes, na qual uma

parte foi utilizada para análises e as demais foram modeladas. Todas foram fermentadas por 1

hora e 30 minutos, em temperatura de 32°C, em seguida foram assadas em forno pré-aquecido

a 150 ºC por 25 minutos. Após o forneamento, os pães foram desenformados e embalados ao

atingirem temperatura de 25°C.
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3.3. Análises das massas

3.3.1. Expansão da massa

Para analisar a expansão da massa durante a fermentação, as massas foram boleadas e

acomodadas em provetas, a temperatura de 32°C durante 1 hora e 30 minutos. O aumento da

massa foi medido pelo deslocamento da massa na proveta, calculada de acordo com a

Equação 1, expresso em porcentagem (%).

(1)𝐸𝑀 =
(𝑉

𝑓
−𝑉

𝑖
)

𝑉
𝑖

×100

= Expansão da massa durante a fermentação;𝐸𝑀

= Volume Final;𝑉
𝑓

= Volume Inicial.𝑉
𝑖

3.3.2. Textura da massa

As massas foram analisadas pelo teste de compressão em Texturômetro (Texture

Analyser, TA-XT Plus, Surrey, England), de acordo com a metodologia de Tsatsaragkou et al.

(2014), utilizando geometria de placas paralelas (diâmetro de 25 mm e intervalo de 1 mm). As

amostras foram comprimidas por duas vezes até 40% da altura com um probe cilíndrico de 35

mm de diâmetro, velocidade de pré-teste, teste e pós-teste de 2,0, 5,0 e 5,0 mm/s,

respectivamente. Todas as massas estudadas possuíam média de 15 g, e foram analisadas em

placas de petri após o período de fermentação.

3.4. Análises do pão

3.4.1. Textura do pão

Os pães foram analisados pelo teste de compressão em Texturômetro (Texture

Analyser, TA-XT Plus, Surrey, England), de acordo com a metodologia de Tsatsaragkou et al.

(2014), utilizando geometria de placas paralelas (diâmetro de 25 mm e intervalo de 1 mm). As

amostras foram comprimidas por duas vezes até 40% da altura com um probe cilíndrico de 35

mm de diâmetro, velocidade de pré-teste, teste e pós-teste de 2,0, 5,0 e 5,0 mm/s,

respectivamente, obtendo o parâmetro de Mastigabilidade (N*m). Apenas os miolos dos pães

foram comprimidos, em temperatura ambiente (aproximadamente 25°C), com 15 mm de

espessura cada fatia de pão.

26



3.4.2. Volume específico

O volume específico do pão foi estabelecido pela relação entre o volume (cm³) e a

massa (g) de cada amostra formada, com resultados expressos em cm3.g-1. Para determinação

da massa foi utilizada balança analítica e o volume pelo deslocamento de sementes de painço,

como no método AACC (2000).

3.5. Análise Estatística

Os experimentos foram realizados em duplicata e conduzidos através de um

delineamento fatorial 3x5, tendo como variáveis independentes o tipo de enzima a ser

aplicado no processo e a concentração das enzimas a serem adicionadas (0, 8, 24, 32 e 40

ppm).

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), seguido com teste de

comparação múltipla, utilizando o teste de Dunnett para comparação com a testemunha e o

teste de Tukey para comparação de média entre os tratamentos que se diferenciam do

controle, a nível de 5% de significância, utilizando o programa estatístico SISVAR e o

Microsoft Excel, versão 2019.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Análises das massas

4.1.1. Expansão da massa

A expansão da massa durante a fermentação foi analisada através do teste de Dunnett,

sendo o controle (P0) a variável testemunha, comparada com as enzimas lipase TF (Lipopan

F), TP (Lipopan Prime) e TX (Lipopan XTRA), nas concentrações de 8, 24, 32 e 40 ppm

(Tabela 1).

Tabela 1. Expansão das massas de pão, em porcentagem (%), elaboradas com diferentes
lipases nas concentrações 8, 24, 32 e 40 ppm.

Tratamentos P0 P1 P2 P3 P4

TF 159,15b 171,53b 230,77a 277,04a 205,86a

TP 159,15b 171,45b 244,23a 218,75a 164,14b

TX 159,15b 196,78a 218,25a 220,56a 213,81a

Médias seguidas com letra b, na mesma linha, não se diferem estatisticamente do tratamento controle.

O tratamento TF na formulação P1 e o TP nas formulações P1 e P4 não se diferem da

formulação controle, enquanto, as demais formulações apresentam diferença significativa na

expansão da massa durante a fermentação.

Esse aumento na capacidade de crescimento durante a fermentação pode ser explicado

pelo fato das lipases presentes na massa alterarem a interação entre as gorduras. Elas

hidrolisam os lípidos polares e apolares que formam emulsões importantes para expansão, os

grupos hidrofílicos combinam com a gliadina e o grupo hidrofóbico com a glutamina, e essas

interações fortalecem a rede de glúten (WANG et al., 2018). Além disso, a presença de lipase

favorece o aumento da quantidade de glicerol, induzindo a maior atividade da levedura

fermentativa com melhor rendimento (LI et al., 2011).

Nota-se que as formulações P2 e P3 apresentaram maiores valores na expansão para

todas as enzimas. Para verificar a melhor enzima foi realizado o teste de Tukey entre as

concentrações (Figura 1).
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Figura 1. Expansão das massas de pão elaboradas com diferentes lipases nas concentrações 8,
24, 32 e 40 ppm.

Barras com a mesma letra, não se diferem estatisticamente entre si.

Os tratamentos TF e TP em 24 ppm apresentaram valores intermediários para a

expansão da massa durante a fermentação. Já o TF em 32 ppm obteve maior destaque nessa

análise, possivelmente por essa enzima ter maior atividade enzimática em sua composição. As

lipases agem sobre a interface lipídio-água, e a sua atividade consegue ter um efeito muito

maior durante a homogeneização dos ingredientes. Nessa etapa hidrolisam os fosfolipídios,

gerando uma variedade de produtos lipídicos que são importantes na estabilidade de bolhas de

gás formadas durante a fermentação (MARIA et al., 2007). O crescimento na fermentação é

desejável, pois aumentam o rendimento da massa e produzem pães mais suaves e mais

porosos (AQUINO, 2012).

4.1.2. Textura da massa

Os parâmetros de textura analisados foram: dureza (N), elasticidade (%), coesividade

(adimensional) e gomosidade (N) (Tabela 2). Esses parâmetros são importantes ao avaliar a

textura da massa: a dureza diz respeito à força necessária para provocar a sua deformidade,

enquanto que a elasticidade se refere à habilidade de recomposição desse material após sua

deformação, a coesividade é à força de deformação antes de seu rompimento, e a gomosidade

é a energia necessária para fragmentá-la.
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Tabela 2. Textura das massas de pão elaboradas com diferentes lipases nas concentrações 8,
24, 32 e 40 ppm.

Parâmetro Tratamentos P0 P1 P2 P3 P4

Dureza
(N)

TF 86,48b 76,74a 84,47b 108,97a 111,97a

TP 86,48b 88,08b 82,14a 83,90b 84,02b

TX 86,48b 105,51a 90,63b 72,82a 96,65a

Elasticidade
(%)

TF 0,3641b 0,4190a 0,4509a 0,4648a 0,3828a

TP 0,3641b 0,3686b 0,3422b 0,5572a 0,4432a

TX 0,3641b 0,3342a 0,4334a 0,4334a 0,6510a

Coesividade
TF 0,2013b 0,3024a 0,3592a 0,3686a 0,2116b

TP 0,2013b 0,2754a 0,2087b 0,3486a 0,2726a

TX 0,2013b 0,1874b 0,2898a 0,2538a 0,4493a

Gomosidade
(N)

TF 17,72b 23,59a 30,62a 42,67a 26,40a

TP 17,72b 27,17a 17,64b 30,23a 22,89a

TX 17,72b 20,78a 28,15a 18,40b 43,01a

Médias seguidas com letra B, na mesma linha, não se diferem estatisticamente do tratamento controle.

Com a aplicação das enzimas, nota-se um aumento da dureza nos tratamentos TF (P3

e P4) e TX (P1 e P4) e também uma redução da dureza em determinadas concentrações, como

TF (P1), TP (P2) e TX (P3). Nesse parâmetro os maiores valores apresentam massas que

necessitam de mais força para a mistura dos ingredientes e seu desenvolvimento (AQUINO,

2012). Essa característica depende do processo de mistura utilizado, para misturadores com

grande força mecânica é desejável massas mais firmes.

As enzimas atuam de forma positiva na elasticidade da massa, apenas o tratamento TP

(P1 e P2) não se diferencia do controle. O aumento da elasticidade pode ser atribuído à

atuação enzimática na rede de glúten, fortalecendo as redes de gliadina e glutenina,

propiciando uma massa mais estável, o que provoca a melhoria na qualidade do produto final,

com o aumento de volume e uma melhor estrutura do miolo do pão. O tratamento TX (P1) foi

o único que obteve elasticidade inferior ao controle, possivelmente pela baixa concentração de

enzimas, não conseguindo atuar de forma significativa para o aumento desse parâmetro.

A coesividade da massa é um parâmetro para predizer o frescor do pão (BOLLAÍN;

COLLAR, 2004). Subentende-se que quanto maior os valores desse critério haverá produção
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de pão com maior frescor, o que demonstra um fator positivo da alta coesividade das massas

ao utilizar enzimas. Com adição de enzimas, as massas apresentaram maior coesividade ou

não se distinguiram do controle, como em TF (P4), TP (P2) e TX (P1). Para TF é notório que

a alta concentração enzimática não causa grandes efeitos para este parâmetro. Já para TX a

baixa concentração apresenta o mesmo comportamento.

Os valores de gomosidade podem indicar a energia necessária para desintegrar um

alimento, quanto maior, mais energia (COSTA et al., 2020). A utilização de enzimas

demonstrou massas com maior gomosidade, o que reflete na dificuldade em fragmentá-las,

resultando em massas mais compactas. A incorporação de enzima apresentou massas com

valores de gomosidade superiores ao controle, exceto para TP (P2) e TX (P3).

Entre as enzimas, nas concentrações que se diferem do controle, observam-se

variações (p<0,05) no comportamento de cada lipase para as propriedades de textura,

conforme as figuras abaixo.

Figura 2. Efeito das lipases, com 8, 24, 32 e 40 ppm, nas propriedades texturais do pão:
dureza (A), elasticidade (B), coesividade (C) e gomosidade (D).

Barras com a mesma letra, não se diferem estatisticamente entre si.

Os tratamentos TF (P3 e P4) e TX (P1) obtiveram maior dureza nas massas. Nas

indústrias os processos seguem padrões de produção, valores mais altos na dureza podem
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exigir mais energia dos equipamentos de mistura, no entanto essa dureza pode indicar a

uniformidade para os produtos modelados após a fermentação e o forneamento (AQUINO,

2012). Já índices mais baixos podem dificultar o manuseio e a modelagem da massa durante o

processamento.

Para produção, padronização e mudanças nas massas de pães, as lipases TF e TX se

mostram mais interessantes, já que seus índices de dureza obtiveram variações com a adição

de dosagem, podendo modificar a resistência da massa, conforme desejado. Já o TP apresenta

valores constantes em suas concentrações, assim sua utilização não se mostra vantajosa, uma

vez que ela não apresentará grandes mudanças para esse atributo.

O tratamento TX apresentou maior desempenho em 40 ppm, e foi a enzima com maior

grau de elasticidade. Valores maiores de elasticidade podem conferir maior expansão das

massas durante o forneamento, o que auxilia na retenção das células de gases, evitando

rupturas precoces na massa em altas temperaturas, favorecendo assim a porosidade dos pães

(RENZETTI, S. 2010).

A alta coesividade somada a elasticidade apresentam uma massa mais consistente

(SANTOS et al., 2021) e os tratamentos TF (24 e 32 ppm) e TX (40 ppm) tiveram maior

destaque nesse critério. Esse aumento na coesão da massa pode indicar fortalecimento da

estrutura interna.

Na gomosidade, destaca-se os valores dos tratamentos TF 32 ppm e TX 40 ppm. A

gomosidade, elasticidade e coesividade estão diretamente ligadas ao poder de inchamento. O

inchaço dos grânulos de amido, com o processo de gelatinização, permite a expansão da

massa (CAZZANIGA et al., 2021). As lipases intensificaram significativamente as

propriedades de expansão e textura (dureza, elasticidade, coesividade e gomosidade). A

concentração de 8 ppm, apesar de para algumas enzimas ter efeitos positivos, foi a

concentração com menor desempenho tecnológico nesses parâmetros. É evidenciado a faixa

de 24 a 40 ppm os melhores desenvolvimentos. Entre as enzimas, a lipase TP foi o tratamento

que menos se diferenciou do controle nas concentrações analisadas.

As lipases TF e TX foram as enzimas com maior destaque nas características da

massa, sendo a melhor concentração da TF a de 32 ppm, visto que concentrações superiores,

como 40 ppm, apresentaram efeitos negativos. Comportamento contrário foi observado para

TX, tendo maior atividade na concentração de 40 ppm. Essa diferença pode ser devido a

atividade enzimática de cada lipase, visto que na TF há uma redução nas propriedades de
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textura, possivelmente pelo excesso de atividade microbiana, enquanto no TX há um ponto

ótimo nesse parâmetro, no mesmo intervalo.

Os resultados encontrados para as massas estão de acordo com pesquisas que associam

a atuação das lipases na distribuição e modificação dos lipídios. As mudanças nas interações

dos lipídios com as proteínas podem fortalecer a rede glúten e auxiliar na retenção de gás. Na

literatura, é proposto que as ligações de lipídios fortalecem a estrutura viscoelástica das

massas, seja por pontes entre a glutenina e a gliadina através dos galactolipídeos, por meio

das interações do amido com as proteínas do glúten pela lecitina e pelos galactolipídeos, ou

pela blindagem da rede de glúten por lipídeos, entre outros efeitos (HOSENEY;

POMERANZ; FINNEY, 1970; JANSSEN et al., 2018; KÖHLER, 2001; MELIS; DELCOUR,

2020). Estudos também associam esses efeitos, diretamente na reologia das massas, devido às

ações na interface gás-líquido, pelas camadas lipídicas sobre as células de gás

(SCHAFFARCZYK et al., 2016). Essas alterações ocorrem principalmente durante a mistura,

nesta etapa os lipídios agem como lubrificantes, ou seja, causam uma mistura mais suave,

permitindo uma distribuição uniforme do glúten (GARZÓN et al., 2018; HUANG et al.,

2020).

Os lipídeos polares também influenciam as estruturas das proteínas, aumentando a

extensão da massa e de sua superfície, garantindo melhor estabilidade às células de gás.

Porém vale ressaltar que como as lipases estão associadas a essa distribuição, as perturbações

nas interações entre o glúten, amido e os lipídios, podem também implicar em efeitos

negativos a rede de glúten, devido ao aumento excessivo na concentração e/ou polaridade dos

lipídios (MELIS; DELCOUR, 2020; MELIS; MEZA MORALES; DELCOUR, 2019) como

observado com o aumento de concentração em algumas lipases, causando efeitos

desfavoráveis para a massa do pão.

4.2. Análises do pão

4.2.1. Textura do pão

O parâmetro avaliado de textura do pão foi a mastigabilidade, levando em

consideração o tratamento controle (P0) (Tabela 3).
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Tabela 3. Mastigabilidade (N*m) do pão elaborado com diferentes lipases nas concentrações
8, 24, 32 e 40 ppm.

Tratamentos P0 P1 P2 P3 P4

TF 172,76b 128,98a 116,49a 205,43a 178,91b

TP 172,76b 167,75b 142,71a 139,70a 213,23a

TX 172,76b 163,07b 288,22a 159,65b 135,15a

Médias seguidas com letra B, na mesma linha, não se diferem estatisticamente do tratamento controle.

Estatisticamente as lipases TF (P4), TP (P1) e TX (P1 e P3) são semelhantes ao

controle. Nas formulações TF e TP após atingirem um ponto ótimo não são observadas

melhorias significativas com o aumento de enzimas, mas sim o aumento na mastigabilidade

por uma possível competição entre as enzimas, o que não acontece na formulação TX,

possivelmente por ela apresentar uma menor atividade enzimática.

Figura 3. Mastigabilidade do pão elaborado com diferentes lipases nas concentrações 8, 24,
32 e 40 ppm.

Barras com a mesma letra, não se diferem estatisticamente entre si.

Ao comparar os resultados percebe-se melhores valores de mastigabilidade em TF (8

ppm e 24 ppm) e TX (40 ppm). Valores menores são mais preferíveis para os pães, pois são

considerados mais fáceis de digerir, ou seja, mais macios. A maciez desses pães pode ser

atribuída pelo efeito da lipase na modificação da gordura do leite (HUANG et al., 2020).

Gandra et al. (2008) observaram em estudo com análises sensoriais, maior preferência dos
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provadores, nos atributos de textura e aparência, pães com aplicação de lipases em relação ao

pão de forma tradicional.

Ao correlacionar o controle aos pães adicionados com enzimas é notória uma

redução de mastigabilidade na maior parte das concentrações de cada lipase, exceto em TF

(P3), TP (P4) e TX (P2). Esse atributo não deve apresentar um valor muito alto para o pão de

forma (NUNES, 2008). Para TF (P3) e TP (P4) o aumento dos valores em comparação ao

controle não foi tão expressivo como em TX (P2). Collar, Bollaín e Angioloni (2005) ao

avaliarem o efeito da α-amilase, transglutaminase e xilanase em pão produzido com farinha

branca e farinha integral também observaram aumento na mastigabilidade com adição de

enzima. Apesar desses tratamentos possuírem maior valor de mastigabilidade, alguns

consumidores apreciam esse tipo de característica pela sensação de saciedade (CAUVAIN,

1998).

4.2.2. Volume específico

O volume específico (cm³/g) do tratamento testemunha (P0) e das enzimas (TF, TP e

TX) foi analisado através do teste de Dunnett (Tabela 4).

Tabela 4. Volume específico (cm³/g) de pão elaborado com diferentes lipases nas
concentrações 8, 24, 32 e 40 ppm.

Tratamentos P0 P1 P2 P3 P4

TF 5,51b 5,94b 6,77a 6,50a 6,13b

TP 5,51b 6,14b 6,58a 6,55a 5,50b

TX 5,51b 6,15b 6,88a 7,05a 7,29a

Médias seguidas com letra B, na mesma linha, não se diferem estatisticamente do tratamento controle.

O controle não possui diferença para as enzimas TF e TP nas concentrações P1 e P4 e

TX na concentração P1. Para o TF e TP há um aumento de volume específico entre P2 e P3,

após esse intervalo há um declínio nessa característica. Para o TX foi identificado um

aumento gradativo no volume com o acréscimo de enzima (Figura 4).
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Figura 4. Volume específico de pão elaborado com diferentes lipases nas concentrações 24,
32 e 40 ppm.

Barras com a mesma letra, não se diferem estatisticamente entre si.

As lipases obtiveram bons resultados para o volume específico de pães não se

diferenciando entre si. Ao observar a maior concentração (40 ppm), o volume específico do

tratamento TF e TP não se difere do controle, enquanto o tratamento TX possui o maior

volume específico nessa quantidade. O volume específico é associado à qualidade do pão

sendo um dos atributos mais importantes para avaliar sua estrutura, relacionada

principalmente à quantidade de gás produzido e a sua capacidade de retenção (EL DASH,

1982). Assim, maiores valores de volume específico são desejados. Esse aumento de volume

específico em pães incorporados com enzima está associado a uma boa formação da rede de

glúten. As propriedades do glúten, nas interações físicas e nas reações químicas, são afetadas

durante as etapas de mistura, fermentação e cozimento. Essas propriedades apresentam grande

impacto nas características finais do pão.

O aumento do volume do pão provocado pela lipase está relacionado à quebra dos

galactolipídeos, que afetam fortemente o volume do produto. Sendo o volume específico do

pão, aperfeiçoado pelo lisogalactolipídeo (GERITS et al., 2014). Melis, et al. (2019)

avaliaram diferentes dosagens de uma lipase em pão, visto que o aumento do volume foi

causado pela hidrólise desses substratos, que são mais acessíveis. Como observado em TF e

TP nas concentrações 8, 24, 32 e 40 ppm, a influência da lipase no volume específico depende

de sua quantidade, com o acréscimo de lipase, o volume específico aumenta até alcançar seu

ponto máximo, após isso ele começa a decair, resultando em volumes cada vez menores.

Assim, ao alcançarem um nível ótimo (24 e 32 ppm) seu volume específico começou a
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reduzir de acordo com sua concentração não se diferenciando da amostra controle em 40 ppm.

Essa overdose diminui o volume do pão, o que se deve a redução da estabilidade da célula de

gás, causando um colapso ao atingir o ápice de porosidade em altas concentrações. Três

fatores descrevem o efeito da lipase em pães, a dosagem ideal, a tolerância à sobredosagem e

o aumento máximo do volume (GERITS et al., 2014; HUANG et al., 2020).

Interações hidrofóbicas fortalecem a rede de glúten. Na homogeneização da massa, ao

serem hidratados, as partículas de amido incham, resultando em uma rede extensível. Os

cristais lipídicos, ao provocar a lubrificação da rede de glúten, causam sua uniformização e

aumentam a aeração da massa (DING; YANG, 2013; GARZÓN et al., 2018; PAREYT et al.,

2011), o que favoreceu o aumento do volume dos pães.

Liu et al. (2017) observou que pães maiores eram mais macios e possuíam maior

porosidade, apresentando menores valores de firmeza e menor força de mastigação. Ao

correlacionar o volume dos pães com esse parâmetro, aponta-se que a TX 40 ppm apresentou

maior volume e menor mastigabilidade, o mesmo comportamento foi observado em 24 ppm

para a TF e TP. Constata-se que a utilização de enzimas é um fator positivo para as

características tecnológicas tanto da massa quanto do pão.
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5. CONCLUSÃO

As lipases apresentam eficiência e importância para melhor qualidade no

desenvolvimento dos pães de forma e as propriedades encontradas nas massas após aplicação

da enzima, refletiram na melhoria da textura final e volume dos pães. Os melhores efeitos

foram observados na Lipopan F, entre 24 e 32 ppm, e na Lipopan XTRA em 40 ppm.
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