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Resumo 
 

Quando se trata da indústria alimentar, em especifico a indústria panificadora, a 

construção da cultura baseada na segurança e qualidade dos alimentos é uma ótima forma 

de manifestar responsabilidade e transparência, aumentando a eficácia dos processos, 

através de estudos sobre o seu processo de fabrico. 

Um dos pontos de grande importância dá-se no cozimento, pois nesta fase ocorrem 

grandes mudanças, químicas, físicas e biológicas, que são determinantes para a textura, 

aroma, humidade, e redução de microrganismos. Com a produção em grande escala, e o 

constante aumento de demanda pelo consumidor por produtos seguros e com qualidade, 

torna-se fundamental o entendimento e controlo dos processos. 

O objetivo deste trabalho foi estudar o processo de cozimento na unidade fabril de 

Gulpilhares da Panrico Produtos Alimentares, Lda, entender o seu funcionamento, avaliar 

se há oportunidades de melhoria e estudar se o mesmo é eficiente na redução dos 

microrganismos a níveis satisfatórios de acordo com legislação vigente.  

Com base neste contexto, o estudo realizado foi o de controlo do processo de 

cozimento através do perfil térmico, para dois formatos de pães com côdea, sendo também 

recorrido a estudos ao nível microbiológico. 

Os resultados obtidos permitiram concluir que alterações na passagem de calor através 

da modificação dos parâmetros dos manípulos do forno, podem alterar o perfil térmico, 

desta forma os resultados obtidos mostram que o resultado foi insatisfatório para o formato 

1, satisfatório para o formato 2, porém são necessários mais estudos a fim de verificar a 

melhor forma de proceder às alterações. Para as análises microbiológicas foi evidenciado 

que o processo é efetivo em reduzir os microrganismos a níveis satisfatórios pela legislação 

vigente. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Controlo de Processos, Perfil Térmico, Forno, Binómio 

temperatura/Tempo. 
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Abstract 
 

When considering the food industry, specifically the bakery industry, building a culture 

based on food safety and quality is a great way to express responsibility and transparency, 

increasing the effectiveness of processes, through studies on their manufacturing process. 

One of the points of great importance occurs in cooking, because in this phase there 

are major changes, chemical, physical and biological, which are decisive for texture, aroma, 

humidity, and reduction of microorganisms. With large-scale production and the constant 

increase in consumer demand for safe and quality products, it is essential to understand 

and control processes. 

The objective of this work was to study the cooking process at the Gulpilhares factory 

unit of Panrico Produtos Alimentares, Lda, understand its operation, evaluate if there are 

opportunities for improvement and study if it is efficient in reducing the microorganisms to 

satisfactory levels according to current legislation. 

Based on this context, the study carried out, was the control of the cooking process 

through the thermal profile, for two formats of breads with rind, being also resorted to studies 

at the microbiological level. 

The results obtained allowed us to conclude that changes in the heat passage, through 

the modification of the oven handle parameters, can change the thermal profile, thus the 

results obtained show that the results was unsatisfactory for format 1, satisfactory for format 

2, but further studies are needed in order to verify the best way to proceed alterations. For 

the microbiological analyzes it was evidenced that the process is effective in reducing the 

microorganisms to satisfactory levels by the current legislation. 

 

 

 

 

Keywords: Process control, thermal profile, oven, temperature/time binomial. 
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PARTE I - Introdução 

1. Descrição da empresa 

 

O estágio decorreu na empresa PANRICO® Produtos Alimentares, Lda, a mesma é 

uma empresa espanhola, sendo fundada em 1962 pelas famílias Rivera e Costafreda, 

sendo o seu nome a junção das palavras PANificio, RIvera, COstafreda,  e que está 

presente em Portugal desde 1986, dispondo atualmente de uma fábrica em Portugal em 

Gulpilhares. (Superbrands, 2005). 

No início a Panrico só produzia e comercializava em Portugal produtos da área de 

pastelaria, como Donuts, Bollycao e produtos de pastelaria fresca, sendo o Donuts o 

primeiro produto lançado em Portugal no ano de 1986, sendo que este já era sucesso na 

Espanha desde a década de 1960. Estes dois produtos formaram os pilares-base da 

Panrico em Portugal, sendo o sucesso assente no fato de agradar as crianças e seus pais 

devido a conveniência (Panrico, 2020). 

Já 1989 marca o lançamento de pão de forma, que entrou de forma progressiva nos 

hábitos de consumo Português, pois seu tempo de validade alargado era e é muito 

conveniente para o ritmo de vida atual, além disso foi a primeira marca de pão embalado 

do país, o que mostra que a Panrico sempre esteve na linha de frente das inovações. No 

ano de 1991 há o lançamento do pão de forma integral, em 1995 o pão de forma 7 cereais 

e em 2002 o formato sem côdea, este revelando ser um grande sucesso, o que chegou a 

representar cerca de 30% do mercado. (Superbrands, 2005). 

Já no ano de 2015, o grupo Bimbo efetuou a compra da marca Panrico, porem devido 

a livre concorrência e ao comércio, este vendeu sua participação na produção de pães de 

forma, passando essa área a fazer parte do grupo Adam Foods no ano de 2016, assim a 

Panrico passou a integrar o conglomerado Nutpor Breads. (Ribeiro, S. 2016). 

A unidade fabril de Gulpilhares onde decorreu este estágio localiza-se em Vila Nova de 

Gaia e no início da sua atividade eram produzidos pão de forma, Donuts, madalenas, 

travesseiros de chocolate e palmiers (Panrico). Atualmente a produção se concentra em 

pão de forma, abastecendo o mercado português e espanhol. Esta unidade desempenha 

todas as funções do processo produtivo, indo do recebimento de matérias primas até à 

expedição, dispondo de 3 linhas de produção, sendo estas: 

• Linha 01: Pão de forma sem côdea; 
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• Linha 02: pão de forma com côdea; 

• Linha 03: que está em processo final de montagem. 

 

2. Panificação 

 

O pão, em suas diversas formas, é um dos alimentos mais básicos e consumidos pela 

humanidade. Tradicionalmente, o pão é baseado na farinha derivada do processamento 

do trigo cereal, este apresenta proteínas capazes de transformar um papa de farinha e 

água em uma massa glutinosa esta por sua vez através do processamento térmico se 

transforma em pão, sendo considerado um dos alimentos mais antigos e processados 

(Cauvain, S. e Young, L. 2007, p. 21). 

Segundo Collar (2016) a sua produção data inicialmente entre 10.000 a.C. a 8000 a.C., 

sendo inicialmente produzido com farinha de trigo simples e alguns cereais (Collar, 2016). 

Atualmente o pão tem como ingredientes farinha, água, fermento e sal, outros ingredientes 

também podem ser adicionados com o intuito de melhorar o processamento e qualidade 

do mesmo, aumentando seu valor nutricional. (Dewettinck et al., 2008). 

Por definição, segundo a portaria (nº 52/2015). designa-se por pão  “o produto obtido 

da amassadura, fermentação e cozedura, em condições adequadas, das farinhas de trigo, 

centeio, triticale ou milho, estremes ou em mistura, de acordo com os tipos legalmente 

estabelecidos, água potável e fermento ou levedura sendo ainda possível a utilização de 

sal e de outros ingredientes, incluindo aditivos, bem como auxiliares tecnológicos, 

nomeadamente enzimas, nas condições legalmente fixadas”. 

O pão é um excelente transportador de macro e micronutrientes e componentes 

bioativos que atendem a um número crescente de nutrientes e alegações de saúde (Collar, 

2016). Com um conteúdo energético de cerca de 2,2 kcal por grama, é considerado um 

alimento de “calorias médias” da perspectiva da densidade de energia, da perspectiva de 

fibras alimentares uma fatia de pão com aproximadamente 40 g, pode fornecer de 1 g a 

4,5 g, dependendo do tipo de farinha utilizada na sua confecção, assim este tem um grande 

efeito sobre a necessidade diária de ingestão de fibras (Collar, 2016). O mesmo também 

favorece o funcionamento do sistema digestivo, melhorando a assimilação de outros 

nutrientes pelo corpo humano, também fornece até 50% da necessidade energética diária, 

além de vitaminas do grupo B e 75% das proteínas vegetais (Popova et al., 2016). 

Dessa forma a evolução da moagem e subsequente panificação em escala comercial 

garantiu que o pão seja um componente vital da sociedade não apenas satisfazendo os 
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gostos locais, mas de um mercado global, evoluindo para a diversidade atual, sendo 

omnipresente na dieta mundial. Atualmente o pão é revisitado como um dos principais 

produtos assados à base de cereais, dirigido a grupos-alvo específicos da população, como 

pães de baixa densidade calórica para prevenção e controle da obesidade, sem glúten 

para pacientes celíacos e produtos ricos em fibras para aliviar a baixa ingestão atual de 

fibra alimentar. De acordo com estudos realizados pela Comissão Europeia em 2010 

constatou-se que o mercado europeu de pão é de cerca de 32 milhões de toneladas em 

27 países da EU, sendo um produto de grande importância no mercado Europeu (Collar, 

2016). 

 

3. Processo de fabrico 

 

3.1. Mistura 

 

O processo de fabrico do pão baseia-se na transição de um meio sólido, a farinha, para 

um meio contínuo, através da hidratação e da ação mecânica e térmica, bem como da 

complexidade de diferentes reações físico-químicas, microbiológicas e bioquímicas. (Della 

Valle, 2014). 

Na fase de mistura há a transição de um meio sólido para um meio contínuo por meio 

da hidratação dos constituintes da farinha, através da agitação mecânica, onde a farinha, 

levedura, sal e outros ingredientes são misturados (Collar, 2016). A mistura leva à 

distribuição de água nos componentes da farinha e, em seguida, causando o 

desenvolvimento de uma rede de glúten que contribui para as propriedades reológicas da 

massa, para subsequente retenção de gás e estabilização das células de gás (Bloksma, 

1990a, 1990b). Os lípidos naturalmente presentes na farinha também participam da 

formação dessa rede por meio de glicolípidos e monodigliceridios que se ligam ao amido 

por meio de interações com a amilose (Aquino, C., 2012).  

A massa apresenta algumas características reológicas, como extensibilidade, 

viscosidade, endurecimento por tensão e resistência à deformação. Tal massa é 

viscoelástica combinando propriedades de um sólido hookeano com as de um fluido 

viscoso não newtoniano. Assim a massa é essencialmente uma espuma que se torna 

esponja após o cozimento. Devido a isso é de grande importância ter um equilíbrio entre 

resistência e extensibilidade para se fazer um bom pão. Para se ter um bom equilíbrio é 
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importante saber em que proporção se apresentam as proteínas, pois a gluteína polimérica 

é a principal responsável pela elasticidade da massa, enquanto as gliadinas monoméricas 

são os caracteres relacionados à extensibilidade no sistema. Assim, a proporção de 

proteínas poliméricas para proteínas monoméricas (a proporção de glutenina para gliadina) 

pode estar diretamente relacionada com o equilíbrio da resistência da massa e 

extensibilidade da amostra (Tömösközi, S. e Békés, F. 2016). Com a boa proporção 

polimérica forma-se uma rede viscoelástica, constituída de gluteína e gliadina, sendo estas 

proteínas as principais responsáveis por reter as bolhas de gás, que terá uma grande 

importância nas etapas subsequentes (Aquino, 2012). 

 

3.2. Boleamento 

 

Após a mistura, a massa é cortada em tamanhos específicos, de acordo com o tipo de 

pão a ser produzido e segue para a boleadora, que é um equipamento que circunda a 

massa para que se crie uma bola. Este processo simplifica a modelagem posterior e auxilia 

na retenção de gases produzidos pela levedura. Como há um esforço mecânico envolvido 

no processo, forma-se uma película em volta da massa que auxilia na retenção do gás 

(Aquino, 2012). 

 

3.3. Pré-fermentação e fermentação 

 

Dando continuidade ao processo de fabrico, o pão segue para a pré-fermentação, nesta 

etapa o pão inicia o seu crescimento devido a ação da levedura, tornando assim a massa 

um pouco mais maleável. Esta etapa é de grande importância, pois facilita o processo de 

modelação da massa de forma que a mesma não quebre ao ser enrolada para ser colocada 

nos moldes onde a mesma seguirá para a fermentação. 

A maioria dos produtos de panificação, principalmente pães, são fabricados usando 

leveduras como agentes de fermentação, normalmente a levedura usada é a 

Saccharomyces cerevisiae. (Cauvain, S. e Young, L., 2007, p. 79). Na fermentação ocorre 

uma série de reações complexas e interligadas, onde a levedura irá converter os açucares 

hidrolisados pela α-amílase e β-amílase, em dióxido de carbono e etanol, a temperatura 

deve ser em torno de 35-40 ºC. A seguir pode ser observado a reação: 

C6H12O6⇒2C2H5OH+2CO2 
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A levedura decompõe os carboidratos em dióxido de carbono e álcool durante a 

fermentação alcoólica, ocorrendo uma redução significativa no nível de açúcares redutores 

ao longo da fermentação. Outro ponto é sobre o dióxido de carbono, que faz com que a 

massa aumente, enquanto o álcool produzido evapora durante o processo de cozimento 

(Rosell, 2016). 

Segundo Rosell (2016) durante a fermentação outros compostos como a 

endoenzima α-amilase, facilita a decomposição de grânulos de amido hidratado em 

moléculas mais curtas, de cadeia não ramificada, conhecidas como dextrinas. 

Posteriormente, a enzima β-amilase, uma exoenzima abundante na farinha, hidrolisa as 

cadeias de glicose disponíveis (oligossacarídeos) e amido danificado pelas ações 

anteriores à maltose. É também o metabolismo da levedura o responsável pelo aroma do 

pão, verificando-se que o desenvolvimento do aroma na migalha de pão depende não 

apenas da concentração de levedura e do tempo de fermentação, mas também do estágio 

de mistura. Os principais compostos aromáticos são álcoois, aldeídos, 2,3-butanodiona 

(diacetilo), 3-hidroxi-2-butanona (acetoína) e ésteres (Rosell, 2016). 

À medida que o dióxido de carbono é produzido, este é retido nas pequenas células 

formadas na matriz protéica durante a mistura, fazendo com que as células cresçam e a 

massa se expanda. Outros produtos da atividade de leveduras, principalmente ácidos, 

também são formados durante a fermentação e podem contribuir significativamente para o 

desenvolvimento do sabor. (Cauvain, S. e Young, L. 2007, p. 146).  

 

3.4. Cozedura 

 

Após o processo de fermentação os moldes contendo a massa fermentada são 

devidamente fechados e conduzidos à etapa de cozedura, onde ocorrerão diversas 

alterações químicas, físicas e biológicas. Nesta etapa a temperatura varia de acordo com 

o tipo de pão e pela forma em que a transferência de calor ocorre sendo que, por norma, 

a temperatura do ar do forno ronda os 200-300 ºC, ocorrendo a transferência de calor 

através de radiação, condução e convecção, sendo melhor explanados ao final do tópico. 

A primeira fase da cozedura provoca uma expansão do volume, pois a taxa de 

fermentação é favorecida pelo ganho de temperatura, porém conforme a temperatura 

aumenta, a atividade da levedura diminui, sendo inativada a 55 ºC, onde cessa a sua 

atividade. (Cauvain, S. e Young, L. 2007, p. 154). Outro ponto na expansão da massa é a 

fusão das gorduras sólidas. A maioria das gorduras fundem entre 30 a 55 ºC, a as enzimas 
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presentes são inativadas sendo o caso da α-amilase e a β-amilase que desnaturam entre 

57 e 95ºC. Dessa forma o ar e água contida nos mesmos escapam, a água evapora e o 

vapor se expande, empurrando a massa e aumentando assim o seu volume. (Figoni, 2008, 

p. 32). 

Ao mesmo tempo em que ocorrem tais processos, a gelatinização do amido 

também acontece, por volta dos 60 ºC. Inicialmente os grânulos de amido absorvem a água 

livre da massa, perdendo sua estrutura cristalina, envolvendo assim uma redistribuição da 

água livre da massa. Esta fase é de grande importância para a determinação da extensão 

e forma da miga no produto. É importante identificar que nessa gama de temperatura ocorre 

a morte da levedura, cessando o processo de fermentação (Cauvain, S. e Young, L., 2007, 

p. 155). 

Outro parâmetro chave na qualidade do pão é a temperatura de chegada do núcleo, 

que deve rondar entre 92 a 95 ºC, sendo definida pela capacidade do pão suportar o 

fatiamento. Esta gama de temperatura é aceite como necessária para que a estrutura seja 

adequadamente rígida, porem caso o pão seja tirado do forno quando esta temperatura 

seja atingida torna o pão pouco resistente e fraco não suportando o próprio peso, por isso 

é importante que a cocção continue até a formação satisfatória da crosta (Cauvain, S. e 

Young, L. 2007, p. 156). 

Outro ponto de grande interesse no cozimento do pão é a formação da crosta. 

Sendo um dos aspetos mais importantes, ela fornece a maior parte da força do pão e a 

maior parte do sabor. É na crosta onde se dão reações químicas complexas, o processo 

se inicia com a condensação à superfície do pão, porém logo a temperatura sobe e a 

evaporação tem início, causando a sua desidratação e a formação da crosta. A cor vem 

principalmente das reações de Maillard, que têm início a temperaturas acima de 115 ºC, 

estas reações são responsáveis pelo que o pão adquira características sensoriais, como 

cor acastanhada, aroma e sabor característicos. (Figoni, 2008, p. 37). 

É no processo de cozimento que também há uma redução significativa dos 

microrganismos. Como referido anteriormente as leveduras são inativadas por volta dos 55 

ºC, e são destruídas a uma temperatura por volta dos 60 ºC. No entanto, estes não são os 

únicos microrganismos presentes, segundo Legan (1993) os microrganismos mais comuns 

na deterioração do pão são penicillium spp, aspergillus spp, cladosporium, mucorales e 

neurospora, sendo o último muito raro. Desta forma é importante garantir que o centro do 

pão atinge temperaturas em torno de 92 a 95 ºC, podendo ainda chegar a 98 ºC, garantindo 

assim a eliminação dos mesmos. Além do cozimento é importante a redução do pH do pão 

o que ajuda no seu shelf-life, normalmente são usados ácido acético, propionatos, sorbatos 
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e entre outros (J. legan, 1993). 

 

3.4.1. Radiação 

 

Radiação é a transferência rápida de calor através do espaço de um objeto mais 

quente para a superfície de um mais frio. Uma vez que moléculas na superfície de um 

objeto absorvem raios de calor, eles vibram rapidamente, tratando-se de uma forma de 

calor indireta (Figoni, 2008, p. 16). 

  

3.4.2. Condução 

 

A condução ocorre quando o calor passa de uma área quente de um objeto para 

uma área mais fria. O calor é passado molécula por molécula, ou seja, uma molécula 

absorve calor e vibra, e esta passa calor para uma molécula vizinha através de vibração e 

assim por diante. A condução do calor continua molécula por molécula, até que 

eventualmente o objeto inteiro se torne quente. Como é necessário o contato para 

transferência de calor por condução, a mesma é descrita como uma forma de transferência 

direta de calor.  

A condução térmica é de grande importância no cozimento, onde o calor é 

adicionado a partir da fonte de calor externa, como no forno por chamas. Ocorre 

diretamente do lado de fora do molde para o interior do mesmo, sendo o calor conduzido 

para o alimento. Por vezes é confundido com a radiação, porém se diferenciam justamente 

porque na condução o calor irradiado através do ambiente externo, no caso em especifico 

o forno é absorvido pelo molde e o mesmo passa este calor absorvido para o alimento, 

devido a vibrações moleculares. 

Alguns materiais podem transferir calor mais rápido do que outros. Materiais que 

conduzem o calor rápido são descritos como tendo alta condutividade térmica. Em geral, 

os sólidos têm maior condutividade térmica do que líquidos e gases, porque as moléculas 

estão mais próximas em sólidos do que em líquidos e gases. A proximidade das moléculas 

facilita a passagem do calor de uma molécula para outra, podendo variar a velocidade de 

transferência de acordo com o material e a espessura do mesmo (Figoni, 2008, p. 17-18). 
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3.4.3. Convecção  

 

Convecção auxilia a transferência de calor através de líquidos e gases, que de outra 

forma conduzem o calor lentamente. Convecção envolve o movimento constante de 

correntes frias de ar ou líquido para correntes mais quentes. Ocorre porque líquidos e 

gases mais quentes são menos densos e, portanto, sobem, enquanto líquidos e gases 

mais frios são mais densos e, portanto, descem. 

Da mesma forma, as correntes de convecção estão trabalhando em qualquer forno, 

mas o movimento do ar num forno pode ser aumentado se o ar é forçado a circular. Fornos 

de convecção trabalham fazendo exatamente isso. Alguns fornos de convecção têm 

ventoinhas que sopram ar quente, forçando o movimento do ar por todo o forno. Fornos de 

convecção funcionam mais rápido do que o convencional, pois o ar quente move-se mais 

rapidamente em direção às superfícies mais frias do ar, trabalhando de forma mais 

uniforme (Figoni, 2008, p. 20). 

 

3.5. Arrefecimento e embalamento 

 

Após o processo de cozimento, os pães são retirados dos moldes e levados à 

câmara de arrefecimento, sendo uma etapa também de grande importância no processo. 

Esta parte da necessidade que o pão reduza a sua temperatura para uma gama próxima 

à do ambiente, de forma a permitir que o pão ao ser embalado não condense na 

embalagem, o que pode causar problemas sensoriais, onde o pão pode aderir à 

embalagem, além de que a condensação facilita a degradação por meio de fungos e 

bolores. 

Como última etapa do processo, temos o embalamento, que tem duas funções 

principais, proteção e marketing, evitando contaminações, protegendo o pão de elementos 

do meio ambiente, e tornando o produto atrativo visualmente ao consumidor final. 
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4. Controlo de Qualidade 

 

Uma etapa determinante na qualidade do produto vem do setor da qualidade, pois 

é neste que serão avaliados os parâmetros acordados tanto entre fornecedor e empresa, 

assim como os parâmetros estabelecidos pela legislação em vigor, definindo através de 

análises documentais e físico-químicas se os mesmos estão de acordo com o previamente 

estipulado. Dessa forma o laboratório exerce vital função, garantindo a qualidade dos 

produtos, realizando análise documental das matérias primas, já que é trabalhado com 

qualidade assegurada pelos fornecedores, além de realizar testes confirmatórios das 

análises recebidas, também realiza análises nos produtos acabados, com o objetivo de 

avaliar as características físico-químicas, organoléticas e microbiológicas, sendo a última 

através de um serviço terceirizado. Além de tais análises, o produto acabado é armazenado 

para avaliação de shelf-life, verificando a evolução das características ao longo do prazo 

de validade. Caso seja detectada alguma alteração durante o período de armazenamento 

é feita a rastreabilidade do produto, analisando as possíveis causas e feitas as correções 

caso seja necessário. Dessa forma o setor de qualidade certifica o cumprimento dos 

requisitos do sistema de Gestão da Qualidade. Outra função de grande importância do 

laboratório está relacionada com a inovação e integração de novos produtos, estudos de 

eficiência e melhorias na cadeia produtiva, o que mostra o compromisso da empresa com 

a constante melhoria dos seus processos e produtos. As análises realizadas serão 

descritas a seguir. 

 

4.1. Controlo de qualidade de matérias-primas 

 

Todas as matérias primas recebidas, passam inicialmente por uma inspeção visual 

antes da descarga, para confirmar a integridade dos produtos, se os camiões estão limpos, 

se os produtos estão devidamente embalados. Além disso também são recebidas análises 

entregues pelos fornecedores atestando a qualidade dos produtos. Antes da descarga, 

para os produtos a granel, são recolhidas amostras dos produtos para se proceder análises 

em laboratório, caso estejam em conformidade as mesmas são libertadas para descarga. 

Para os demais produtos os lotes são recebidos e descarregados, são recebidas as 

análises e coletadas amostras que são enviadas para laboratório sendo utilizados somente 

após a libertação pelo laboratório de qualidade. A seguir é possível observar as análises 

realizadas em produtos a granel. 
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Tabela 1 Análises efetuadas a matérias-primas a granel 

 

 

4.1.1. Alveograma 

 

O ensaio alveográfico tem grande importância na predição do que acontece durante 

o processo de fabrico do pão, assim podemos de antemão saber se a farinha recebida está 

apta a entrar no processo produtivo, verificando se os parâmetros estão ou não dentro das 

especificações pré-definidas, evitando-se posteriores anomalias dentro do processo 

produtivo. A realização deste ensaio dá-se em quatro passos, que serão discutidos a 

seguir: 

1- Como primeira etapa, a farinha é colocada dentro da amassadeira e a 

temperatura é estabilizada a 20 ºC, após a estabilização a farinha é hidratada 

com solução de sódio (2,5%), e esta solução é adicionada na proporção da 
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Documentos de 

acompanhamento 
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Antes da descarga Após a descarga 

Farinha Certificado de 

limpeza da cisterna 

Boletim de análise 

Selo da cisterna 

Humidade relativa (%) 

Temperatura (ºC) 

Alveograma 

Caraterísticas 
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limpeza da cisterna 

Boletim de análise 

Selo da cisterna 

Índice de peróxidos 

Índice de acidez 
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Levedura líquida Certificado de 

limpeza da cisterna 
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Selo da cisterna 
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matéria seca (%) 
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humidade relativa da farinha, sendo ligada a amassadeira durante oito minutos 

até a homogeneização da mesma. 

 

2- Após os 8 minutos é ligada a extrusão e a massa é cortada em 5 circunferências, 

colocadas em repouso durante 28 minutos a uma temperatura de 25 ºC. 

 

3- Terminado o repouso as 5 massas são insufladas uma a uma até sua ruptura, 

cada massa insuflada produz uma curva, sendo selecionado as 3 curvas mais 

próximas. 

 

Com base no princípio da inflação da massa, o método alveográfico imita os micro 

processos que ocorrem na massa durante a fermentação em condições reais, realizando 

medições de desenvolvimento da massa, produção de gás e capacidade de 

aprisionamento do mesmo, permitindo analisar parâmetros como tenacidade (P, mm), 

sendo este a pressão máxima exercida, a extensibilidade (L, mm) que é indicada pela 

ruptura da massa insuflada e por último o trabalho para a deformação da massa (W, 10-4 

J) correspondendo ao trabalho necessário para a ruptura da massa (Tomoskozi e Békés, 

2016). 

  

 

 

Figura 1 Curva alveográfica, onde  (P): tenacidade; (L): extensibilidade; (W): energia de deformação (Tomoskozi & Békés, 
2016). 
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4.1.2. Índice de acidez 

 

A determinação da acidez visa quantificar os ácidos gordos livres presentes nos 

óleos. A Acidez Total (titulada) – AT – e o Índice de Acidez – IA – são indicadores de 

qualidade dos óleos, já que valores de acidez total elevados podem indiciar uma alteração 

destes produtos pela formação de ácidos gordos livres, de cadeia longa, bem como de 

ácidos orgânicos de cadeia curta e seus aldeídos e cetonas, por ações enzimática e 

bacteriana, ou por alterações (puramente) químicas de hidrólise ou oxidação dos 

acilgliceróis, conducentes à rancificação. São, pois, bons parâmetros indicadores de 

degradação hidrolítica que podem causar rancificação (Bermejo, 2014). 

Dessa forma, a análise baseia-se na neutralização dos ácidos gordos livres 

presentes num grama de óleo dissolvido numa mistura de álcool éter/etanol por intermédio 

de uma solução alcalina de hidróxido de sódio utilizando como indicador a fenolftaleína. A 

amostra é pesada e após a sua pesagem é adicionado 100 mL de solução éter/etanol (1:1), 

sendo a mesma neutralizada com solução de hidróxido de sódio. Após este procedimento 

são adicionadas 3 gotas de fenolftaleína como indicador e a solução é titulada com solução 

de NaOH 0,1 M até se obter uma cor rosácea ténue persistente. O índice de acidez é 

expresso em miligramas de hidróxido de sódio, por grama de amostra, e sua fórmula pode 

ser vislumbrada a seguir (NP903:1987). 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 (𝑚𝑔
𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑔
𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎) =

𝑉𝑥[𝑁𝑎𝑂𝐻]𝑥𝑀(á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑜𝑟𝑑𝑜)𝑥𝑁

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

4.1.3. Humidade relativa 

 

A humidade relativa é de grande importância para a determinação da qualidade de 

um produto alimentar e indispensável para o processo de produção de pão, pois é através 

da mesma que se consegue relacionar corretamente a proporção de (Figoni, 2008, p. 

33).água que será utilizada no processo, evitando que a massa de pão se torne seca ou 

muito húmida, melhorando a qualidade do mesmo. A sua determinação dá-se pela perda 

de peso através de aquecimento a uma temperatura constante. 

No ambiente laboratorial, a análise de matérias primas a granel dá-se pelo 

equipamento Moisture Analyzer Mettler Toledo HR83, que procede à pesagem da amostra. 

Após tal determinação a amostra passa por um aquecimento pelo modulo de halogénio, 
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iniciando a sua perda de peso. Assim que a mesma estabiliza o equipamento fornece-nos 

a humidade relativa da amostra em percentagem. 

 

4.1.4. pH 

 

O pH é um indicador chave de qualidade na indústria alimentar, pois determina o 

grau de acidez ou alcalinidade dos produtos. A medição do pH em situação laboratorial é 

feita com recurso a um pHmetro, da marca Metrohm que é constituído por um elétrodo 

ligado a um potenciómetro. Inicialmente é realizada a calibração do mesmo com soluções 

tampão de pH 4,0 e 7,0, após a calibração o elétrodo é mergulhado na solução que será 

analisada, esperando o potenciómetro estabilizar e após a sua estabilização o mesmo nos 

fornece o valor de pH. 

 

4.1.5. Densidade  

 

A densidade define-se como o quociente entre a massa e o volume, tendo um 

grande impacto na qualidade na avaliação de qualidade de uma matéria prima. A análise 

da densidade no âmbito laboratorial dá-se para a levedura liquida. Procede-se à medição 

do peso da amostra num balão volumétrico de 100 ml e o valor é apresentado nas unidades 

de g/cm3. 

 

4.1.5. Reofermentograma 

 

Como referido anteriormente, a levedura é o principal agente da etapa de 

fermentação nos produtos de panificação, sendo responsável pela geração de gás 

carbónico, afetando consequentemente a textura, estrutura arejada, além de conferir sabor 

ao pão. Dessa forma é de grande importância proceder a sua análise (Hajšelová, M. e 

Alldrick, A., 2003).  

Na avaliação da quantidade de gás carbónico e propriedades de retenção de gás 

pela massa é utilizado o equipamento Rheo F4 Chopin, e como é uma simulação da etapa 

fermentativa do processo industrial, a temperatura de análise é de 28,5 ºC de forma a 

produzir dados os mais corretos possíveis. Porém, antes de procedermos à análise, temos 

de elaborar uma massa da mesma forma como na etapa de alveograma, sendo 
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necessários 250 g de farinha à qual se adiciona o volume correspondente à matéria seca 

da amostra de uma solução de NaCl a 2,5%. Este volume é conseguido através da análise 

do teor de humidade da farinha. Quando a farinha atinge a temperatura adequada, 

adiciona-se a solução de NaCl 2,5% e dá-se início ao procedimento. 

O aparelho constrói dois gráficos (Figura 2 e 3): a Figura 2 representa o 

desenvolvimento da massa, onde é avaliado o desenvolvimento da massa e a resistência 

da rede proteica, e a Figura 3 representa a avaliação de produção de CO2, capacidade de 

retenção de gás, velocidade de produção de gás e o tempo de aparecimento de porosidade 

na massa (CHOPIN Technologies, 2016). 

 

 

Figura 2 Desenvolvimento da massa, onde (Hm): Máximo desenvolvimento alcançado pela massa, correlacionado ao 
volume do pão; (T1): tempo requerido para o maximo desenvolvimento, em relação a atividade da levedura; (T2-T´2): 
tempo de estabilidade relativa no ponto máximo. 
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Figura 3 Curva de produção de gás, onde (H’m): altura máxima da curva; (T1): tempo requerido para alcançar H’m; (Tx): 
tempo em que a massa começa a perder CO2; (A2): volume total de CO2 perdido; (A1): Volume de CO2 retido na massa no 
final do teste. 

 

4.1.6. Índice de peróxidos  

 

A determinação do índice de peróxidos é importante na análise da qualidade do 

óleo, pois através deste é possível aferir o seu estado de oxidação. A suscetibilidade de 

um óleo à oxidação varia consoante o número de ligações duplas presentes, sendo que os 

ácidos gordos insaturados tornam o óleo vulnerável às reações de oxidação. Este método 

baseia-se numa titulação iodométrica. O oxigénio ativo da amostra provoca a oxidação do 

iodeto de potássio a iodo, em meio acético (reação a) e a quantidade de iodo libertado 

proporcional à concentração de peróxidos disponíveis, é titulada com solução de tiossulfato 

de sódio, na presença de amido como indicador (reação b).  

𝑅𝑂𝑂𝐻+2𝐻++2𝐾𝐼 → 𝐼2 + 𝑅𝑂𝐻+ 𝐻2𝑂+ 2𝐾+ (𝑟𝑒𝑎ção 𝑎) 

 𝐼2 + 2𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 → 𝑁𝑎2𝑆4𝑂6 + 2𝑁𝑎𝐼 (𝑟𝑒𝑎ção 𝑏)  

A realização desta análise toma como base a NP 904:1987, na qual se pesa uma 

amostra de óleo, e adiciona-se 10 mL de clorofórmio e 15 mL de ácido acético juntamente 

com 1 mL de solução saturada de iodeto de potássio, agita-se a mistura por cerca de um 

minuto e guarda-se a mesma ao abrigo da luz por cinco minutos. Após esta etapa, adiciona-

se 75mL de água destilada e titula-se a mesma com solução de tiossulfato de sódio 0,01 

M, utilizando como indicador o cozimento de amido, até que a cor roxa inicial se torne 

esbranquiçada, quase transparente (NP 904:1987).  
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O índice de peróxidos corresponde à quantidade de oxigénio ativo, expresso em 

miliequivalentes, contido num quilograma de amostra e é calculado através da seguinte 

fórmula:  

𝐼𝑃 (𝑚𝑒𝑞 𝑂2/(𝑘𝑔 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎)) = 𝑉𝑥1000𝑥[𝑁𝑎2𝑆2𝑂3]/(𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎) 

 

4.2. Controlo de águas de consumo e residuais 

 

Como a água tem uma grande importância no processo produtivo do pão, a sua 

qualidade é determinante para a qualidade do produto. Dessa forma é imprescindível 

analisar o seu estado, requerendo análises diárias, tanto de pH quanto cloro. Para tal são 

recolhidas amostras em diferentes pontos ao longo da linha e as águas residuais são 

coletadas da estação de tratamento de água residual (ETAR).  

Para as águas de consumo o pH é medido com um potenciómetro 744 pH Meter 

Metrohm, e a quantificação do cloro é realizada com base na técnica de espectrofotometria 

através do equipamento MQ200 Lovibon. A quantificação do cloro é essencial, pois este é 

o agente responsável pela desinfeção e o indicador do bom funcionamento do tratamento, 

contudo o seu valor não pode sair do intervalo de valores definidos. O pH é outro dos 

indicadores do bom funcionamento do tratamento da água e não deverá sair do valor 

estipulado de forma a não influenciar o produto final. 

Já as análises efetuadas nas águas residuais são o pH e a carência química de 

oxigénio (CQO). O pH é medido com recurso a uma fita medidora de pH, sendo a gama de 

valores expetável de 6,5 a 9,5. A CQO mede a quantidade de oxigénio necessária para 

oxidar por via química a quantidade de matéria orgânica presente na amostra e transformá-

la em dióxido de carbono, água e matéria inorgânica oxidável. São recolhidas três amostras 

em três pontos distintos da ETAR: entrada, saída primária e saída da ETAR. Entrada: 

retiramos 0,2 mL de amostra e adicionamos a um tubo de ensaio com o reagente 

(HI93754C-25HR, 0-15000 mg/L). Saídas: retiramos 2 mL de amostra e adicionamos a um 

tubo de ensaio com o reagente (HI93754B-25MR, 0-1500 mg/L), ambos os reagentes são 

o dicromato de potássio utilizado como oxidante. Os tubos são homogeneizados e 

colocados num reator a 150 ºC por 2 horas, posteriormente é lida a absorvância dos 

diferentes tubos com um fotómetro, determinando assim sua CQO. 
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4.3. Inspeção de embalagem  

 

A embalagem desempenha um papel importante ao produto final, pois o mesmo é 

uma barreira para agentes externos, os quais podem danificar o pão, além de servir como 

atração para possíveis clientes. Por isso após a descarga são recolhidas amostras de cinco 

caixas distintas perfazendo um total de 70 embalagens, as quais são encaminhadas para 

o laboratório de controlo de qualidade, onde serão realizados os seguintes testes: 

 

1- Teste de tinta: baseado na fricção da embalagem para verificar se esta perde 

tinta. 

2- Verificação standard: avaliação do código de barras, rótulos, cor. 

3- Verificação do código de barras: É realizada a leitura, verificando se o mesmo 

corresponde ao produto. 

4- Teste de fissuras: As embalagens são insufladas com ar para verificar a 

existência de furos e fuga do ar. 

5- Medições:  Largura, comprimento, fundo, solapa, distância entre furos e do furo 

ao topo. 

6- Gramagem: Determinação da massa por m2 da embalagem. 

7- Espessura: Através de um micrometro digital. 

 

 4.4. Controlo de qualidade do produto acabado 

 

Após todo o processo produtivo, são coletadas amostras de cada lote produzido 

para se avaliar o tempo de vida útil do produto. Para isso são realizadas análises físico-

químicas, inspeção de bolores visíveis, e análises microbiológicas 

Um estudo de vida útil de um alimento consiste em armazenar amostras desse 

alimento, em condições semelhantes às reais e testá-lo numa série de análises em 

intervalos de tempo pré-determinados. Ao longo desse período de tempo é realizada uma 

monitorização regular onde são observadas as alterações ocorridas no alimento. Também 

são realizadas análises físico-químicas de medição da humidade relativa e da atividade da 
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água, com comparação com as especificações na respetiva ficha de desenvolvimento, e 

ao final do tempo de vida é realizada inspeção de bolores visíveis. 

As análises microbiológicas são validadas num laboratório externo acreditado 

IPAC, no início e no fim de validade e os parâmetros das análises microbiológicas são: 

contagem de microrganismos a 30 ºC; contagem de bolores e leveduras; determinação da 

ausência de Staphylococcus aureus, Salmonella, Enterobactérias e E.coli 

 

4.4.1. Análises físico-químicas  

 

4.4.1.1. Textura 

  

A textura é um atributo muito importante para o consumidor em termos sensoriais, 

sendo por isso fundamental ser analisada na indústria alimentar, para que vá de encontro 

com as expectativas destes. Pode ser determinada através de diversos parâmetros: a 

dureza, a coesividade, a adesividade, a elasticidade, a gomosidade, a resiliência e a 

mastigabilidade. A dureza pode ser tomada como um parâmetro de frescura e qualidade. 

Quanto mais duro um produto, maior a resistência que apresenta à deformação. O 

indicador de “staling” do pão mais utilizado é a medição do aumento da dureza da miga, 

que é o atributo mais comummente reconhecido pelos consumidores (Gomes-Ruffi et al., 

2012). 

Para proceder à análise de textura é utilizado o equipamento TA.XT plus Analyser 

Stable Micro Systems, conectado ao Software Exponente (stable micro system). O 

equipamento deve ser calibrado antes do uso, deve ser selecionada a sonda a ser utilizada, 

especifica para o pão. Seguidamente, deve-se calibrar a força, através de um peso de 5 

kg e por fim devem ser selecionadas as velocidades de pré e pós teste. Com o equipamento 

calibrado dá-se início aos testes, sendo descartadas as duas primeiras fatias de topo do 

pão, e dispomos o pão no centro da base do texturómetro, ao início do teste a sonda 

exercerá uma compressão até um limite de força pré-estabelecido e depois retornando à 

sua posição inicial. Dessa forma o equipamento é capaz de nos retornar um gráfico que 

mostra a evolução da dureza conforme compressão exercida, permitindo-nos obter uma 

média representativa da dureza da amostra. O gráfico obtido pode ser vislumbrado na 

figura 4. 
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Figura 4 Exemplo de resultado de análise textural do pão. P1: Dureza; A2 / A1: Resiliência; B1 / A1: Coesão 

 

4.4.1.2. Humidade relativa 

 

A determinação de humidade é de grande importância na análise dos alimentos. O 

teor de humidade depende do teor de matéria seca, da espessura, do tempo e temperatura 

da cozedura. O controlo deste parâmetro é útil para identificar o potencial de 

desenvolvimento microbiano, além de poder influenciar as características organoléticas do 

pão.   

Para a determinação do teor de humidade do produto acabado é utilizado o 

equipamento Sartorius MA30, que funciona através de infravermelhos. Esta análise é 

conduzida a uma temperatura de 115 ºC por um tempo de 8 minutos e são utilizados 

aproximadamente 3,5 g da amostra.  

 

4.4.1.3. Atividade da água (aw) 

 

De acordo com Chichester et al. (1963) a atividade da água é definida como a razão 

entre a pressão do vapor de água do alimento e a pressão de vapor da água pura na 

mesma temperatura, que matematicamente, pode ser escrito como: 

𝑎𝑤 =
𝑃

𝑃°
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Onde (P) é a pressão de vapor do alimento; (P °) é a pressão de vapor da água 

pura. 

 A atividade da água tem efeito marcante no crescimento de microrganismos. Na 

verdade, a necessidade de um termo significativo para descrever o comportamento de 

microrganismos em ambientes com humidade reduzida ajudou a estabelecer o termo 

atividade da água (Breene et al., 1998). 

A atividade da água é considerada como um dos mais importantes parâmetros na 

preservação dos alimentos, sendo uma propriedade termodinâmica relacionada com a 

tendência de a mesma escapar das moléculas do alimento, também podendo ser 

relacionada com a energia livre. Porém atividade da água é um conceito macroscópico, já 

a mobilidade da água é um conceito molecular, que está relacionado com a capacidade da 

molécula de água mudar de local. Este conceito é importante pois esta capacidade de 

movimento dentro da matriz alimentar é o que determina a capacidade de crescimento 

microbiano no alimento (Syamaladevi et al., 2016). 

Os valores de aw de um alimento podem ser manipulados de várias formas, tal como 

através da adição de solutos como sal ou açúcar, remoção física da água através de 

secagem ou cozimento, ou ligação da água a componentes macromoleculares no alimento. 

A medição de aw no laboratório é feita no aparelho LabMaster-aw da marca Novasina. 

Inicialmente trituramos a amostra do produto, colocamos em recipiente de plástico próprio 

do equipamento e iniciamos a aferição. Este equipamento consiste num higrómetro 

constituído por uma membrana dielétrica, que à medida que absorve a água, aumenta a 

carga elétrica, sendo medida a capacitância elétrica. 

 

4.5.1. Inspeção de bolores visíveis 

 

Para prevenir o aparecimento de bolores devem ser adotadas medidas, 

nomeadamente: boas práticas de fabrico, higienização da linha especialmente após o 

forno, manipulação cuidada por parte dos operadores, controlo e manutenção da qualidade 

do ar na câmara de arrefecimento, embalamento e sala de acompanhamento.  Desta forma 

todos os produtos são sujeitos a um controlo rigoroso durante o seu tempo de validade, 

sendo feita a verificação dos bolores visíveis, uma descrição rigorosa e contabilização. A 

fim de assegurar  a qualidade do produto final na Nutporbreads é realizado de forma 

quinzenal análise da qualidade do ar nas instalações fabris nos diversificados pontos, caso 

seja detectado alguma variação, sua periodicidade de realização é aumentada, da mesma 

forma que se há verificação de bolores durante o shelf-life a sua periodicidade também é 
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aumentada. Desta forma consegue-se garantir que, caso haja desvios, a fonte do problema 

é rapidamente encontrada e corrigida através de um plano de ação. 

 

4.5.2. Análises microbiológicas 

 

A análise microbiológica dos alimentos é de grande importância no controle de 

qualidade do alimento. Com esta informação podemos ter ideia das condições de higiene 

e preparação do produto alimentar, através da detecção ou não dos microrganismos 

patógenos ou produtores de toxinas que causam infecção alimentar. As análises devem 

ser efetuadas tanto nas matérias primas quanto no produto (INSA, 2005).  Além destas 

análises, na Nutporbreads é realizado periodicamente a validação dos fornos, onde se 

recolhem amostras para análises microbiológicas logo à saída do forno, para comprovar a 

eficácia do mesmo, além das análises de produto acabado. Assim é possível montar um 

histórico dos produtos e facilmente detetar desvios e corrigi-los através de planos de ação 

caso o desvio ocorra, de forma rápida e eficiente. As amostras são enviadas para um 

laboratório acreditado IPAC e é feito um balanço dos boletins microbiológicos obtidos 

conforme mostrado na tabela 2, adaptada de (INSA, 2005). 

Tabela 2- Valores Guia de critérios microbiológicos aplicáveis aos produtos de panificação, baseado em 

informação da entidade INSA de acordo com o regulamento 2073/2005 

 Qualidade Microbiológica (UFC/g) 

Microrganismos Satisfatório Aceitável Não satisfatório Inaceitável/Potencial 

perigoso 

Microrganismos 

30ºC 

≤102 >102≤104 >104 NA 

Escherichia coli <10 NA ≥10 NA 

Staplylococcus 

Coagulase + 

<102  ≥102  ≤104 >104 

Salmonella spp Ausente em 25g NA  Presente em 25g 

Listeria 

monocytogenes 

Ausente em 25g Presente em 

25g/<102 

 ≥102 

NA- não aplicável 
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5. Fluxograma do processo industrial linha com côdea 

 

A seguir será exposto um fluxograma (Figura 5) do processo produtivo seguido pela 

Panrico, com uma breve descrição sobre o mesmo e sobre as suas condições processuais.  
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Figura 5 Fluxograma do processo produtivo do pão com côdea. 
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5.1. Descrição do fluxograma do processo 

 

5.1.1. Recepção e armazenamento de matérias primas e embalagem (etapas 1 a 6) 

 

 Nesta etapa é feita o recebimento das matérias primas e embalagens, onde se 

realiza inicialmente uma inspeção no camião com a verificação de certificados de limpeza 

e qualidade no caso de matérias primas e inspeção visual e certificados de qualidade para 

as embalagens. Depois é realizada a recolha de amostras, de forma a verificar se as 

mesmas se encontram dentro dos limites estabelecidos. Nesse contexto, são recolhidas 

pelo departamento de qualidade amostras de todas as matérias-primas e ingredientes de 

fabrico ou embalagem que chegam até à fábrica para posterior análise no laboratório. 

Estando dentro da especificação é dada ordem para a armazenagem dos produtos. 

 

5.1.2. Pesagem (etapa 7)  

 

A pesagem é realizada por um operador, que realiza a pesagem dos diferentes 

ingredientes de acordo com a formulação do pão a ser produzido. Após esta pesagem o 

produto segue para o silo de mistura. 

 

5.1.3. Mistura e amassado (etapas 8 e 9) 

 

Este processo é realizado em amassadoras, que têm a função de misturar os 

ingredientes provenientes do silo de mistura e da etapa de pesagem, proporcionando a 

hidratação e a incorporação de ar. Cada formato de pão tem um binómio tempo e 

temperatura especifico, onde o tempo irá depender da velocidade da amassadeira, força 

da farinha, adição de melhorantes e hidratação da massa. As condições são: temperatura 

de 24 ºC e de 5 a 8 minutos, a depender do formato desejado. 

 

5.1.4. Corte, boleamento e pesagem (etapas 10 e 11)  

 

Após a amassadura a massa é levada para a cortadora, que a corta em pedaços 

com o peso desejado, seguidamente a massa vai para uma boleadora, que irá as 
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transformar em bolas e, por último, a bola pronta passa por uma pesagem, realizada por 

uma balança eletrónica de precisão (VARPE), que está ligada a um sistema de tratamento 

de dados, gerando um relatório diário. As massas que estão fora dos parâmetros são 

rejeitadas automaticamente, seguindo para uma cuba metálica, sendo consideradas 

desperdício. 

 

5.1.5. Pré-fermentação (etapa 12) 

 

As massas prontas são postas em uma pré-fermentadora através de um 

transportador automático, ficando cerca de 8 minutos à temperatura ambiente. 

 

5.1.6.  Laminação e formação de chouriços (etapa 13) 

 

As massas provenientes da pré-fermentação seguem para as formadoras onde a 

massa é espalmada e posteriormente é enrolada através de um sistema de guias, 

formando cilindros denominados chouriços. 

 

5.1.7. Colocação em moldes (etapa 14) 

 

Os moldes que saem da etapa de desmoldagem, chegam para a formadora através 

de um sistema de esteiras automáticas. Assim, após a formação o chouriço cai diretamente 

num molde com o formato do pão pretendido, seguindo posteriormente para a câmara de 

fermentação. 

 

5.1.8. Fermentação (etapa 15) 

 

Os moldes entram na fermentação onde ocorrerá o processo metabólico da 

levedura, tendo como objetivo aumentar o volume da massa, adquirindo assim o formato 

do molde. Esta etapa tem a duração aproximada de 80 minutos com temperatura de 38 ºC 

e humidade relativa de 75%. Posteriormente à fermentação os moldes são tapados e da 

mesma forma que na etapa 13, as tampas que saem da desmoldagem são levadas por um 

sistema de esteiras automáticas. 
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5.1.9. Cozedura (etapa 16) 

 

A cozedura é uma etapa de grande importância devido a transformações químicas, 

físicas e de morte de microrganismos. O forno é divido em 7 zonas, cada uma com 

temperatura distintas, de forma a garantir o adequado cozimento e qualidade final do 

produto; as temperaturas das zonas variam entre 200 ºC e 300 ºC e o tempo de cozedura 

depende do formato, indo de 25 a 30 minutos.  

 

5.1.10. Desmoldagem (etapa 17) 

 

Após o cozimento, o pão é desmoldado, por um sistema automático, através da 

sucção e sendo os pães colocados em uma esteira que os levam diretamente para a 

câmara de arrefecimento. Os moldes e as tampas que sobram deste processo são levados 

por esteiras automáticas para as etapas 13 e 15. 

 

5.1.11. Câmara de arrefecimento (etapa 18) 

 

Esta etapa é de grande importância para a posterior conservação do produto, sendo 

o arrefecimento feito através da circulação de ar forçado através do produto. Este processo 

ocorre de forma homogénea, numa câmara de arrefecimento à temperatura de 26 ºC e 

humidade de 65%, através de um processo que dura por volta de 120 minutos. 

 

5.1.12. Detector de metais (etapa 19) 

 

 Fase de máxima importância para a segurança do produto, esta tem por objetivo 

rejeitar pães que apresentem corpos estranhos, sendo sua leitura feita através da 

condutividade elétrica. A cada hora é verificada a funcionalidade do detetor, onde um 

operador faz passar um pão contendo metais. Caso haja pão rejeitado este é analisado de 

forma a perceber qual o corpo estranho, identificado o corpo estranho e aberta uma ação 

corretiva. 
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5.1.13. Corte em fatias (etapa 20) 

 

O pão que saiu do arrefecimento segue por esteiras automáticas até à fatiadora, 

onde o mesmo é cortado de acordo com a especificação de forma a ser produzido. 

 

5.1.14. Rotulagem, embalamento e pesagem (Etapas 21 e 22) 

 

O pão fatiado segue para a máquina de embalamento, onde a bolsa é aberta 

através de um sopro de ar. Com uma pá o pão é empurrado para dentro da embalagem, 

posteriormente a máquina coloca o atilho. Após a saída do pão embalado esta passa por 

uma balança de pesagem, sendo o processo idêntico ao referido no ponto 4.1.4. Passando 

por estas etapas o pão é rotulado com o lote e data de validade. 

 

5.1.15. Encaixotamento, armazenamento de produto acabado e expedição (etapas 

23, 24 e 25) 

 

Na parte final do processo os pães são colocados em caixas pelos operadores, 

sendo colocados em paletes de madeira que são organizadas em pilhas. Depois as paletes 

contendo as caixas empilhadas são enrolados com plástico filme e levadas para o 

armazém de expedição, onde são distribuídas conforme a necessidade. 

 

6. Perfil térmico da cozedura do pão 

 

O perfil térmico é um processo que visa estudar as mudanças de temperatura 

envolvidas durante a fase de cozimento do pão, permitindo entender e melhorar o processo 

de cozimento, melhorando assim a qualidade, textura e cor, entre outros pontos de 

interesse ao pão. 

A taxa de cozimento do pão é geralmente constante e uniforme. A velocidade em 

que um pão assa é determinada pela taxa de penetração de calor na massa. Quando a 

massa à prova é colocada no forno, a maior parte do calor absorvido pelo produto vem 

através da assadeira. Portanto, a taxa em que a temperatura da massa aumenta depende 

da transferência de calor do ar e da superfície de cozimento. A massa conduz o calor de 
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forma menos eficiente do que o molde utilizado para sua cocção. Dessa forma, um 

gradiente de temperatura deve ser bem definido para que se tenha um cozimento uniforme, 

para que haja o controlo das três principais mudanças ocorridas na massa de pão, sendo 

estas: a expansão, que ocorre de forma quase imediata; a secagem da superfície e a 

terceira é a formação da crosta (Della Valle et al., 2014, P 167-174). 

Durante a primeira fase, que é de expansão, a levedura torna-se bastante ativa à 

medida que a temperatura sobe até ao momento em que ocorre a sua morte, por volta de 

55 °C. Assim, por um curto espaço de tempo, produz mais dióxido de carbono.  Em 

segundo lugar, o dióxido de carbono na fase aquosa torna-se menos solúvel à medida que 

a temperatura é elevada, fazendo com que mais dióxido de carbono se mova para as 

bolhas de ar. Em terceiro lugar, o dióxido de carbono nas bolhas de ar se expande à medida 

que a temperatura aumenta. Finalmente, a vaporização da mistura água-etanol (com um 

ponto de ebulição de 78 °C) durante o aquecimento no forno pode contribuir muito para a 

expansão geral da massa. Este estágio dura por volta dos 8 minutos iniciais da cozedura 

(Delcour, j. e Hoseney R., 2010, P 167-174). 

Também deve ser mencionado que outros gases também têm sua importância 

durante o cozimento, como o ar e vapor. Isso ocorre em uma faixa de temperaturas, 

começando na temperatura ambiente e continuando quando a temperatura atinge 75 °C e 

acima. À medida que a temperatura sobe, os gases se movem para as células de ar 

formadas durante a mistura, aumentando-as, o calor também faz com que os gases se 

expandam. O produto aumenta em tamanho e volume; em outras palavras, fermenta. 

Como a massa estica durante a fermentação, ela se torna mais fina, tornando o produto 

assado mais fácil de morder (Figoni, 2008, p. 33). 

Durante a expansão tem início em paralelo o processo de secagem, onde ocorre a 

gelatinização do amido. Durante o cozimento, o amido na massa de pão começa a 

gelatinizar por volta dos 65 °C e que devido ao nível de água da massa pode-se estender 

por uma ampla faixa de temperatura podendo ir a 85 °C, sendo nesta fase onde ocorre o 

início da formação da miga. O processo de gelatinização torna as paredes contínuas, e 

mais fortes porque retira água do sistema. Outro fator é a presença de β-amilase que são 

enzimas que se encontram inativas no amido, e passam a contribuir na expansão da massa 

durante o cozimento, sendo inativada pelo calor antes que o amido gelatinize. Também é 

importante comentar que há uma janela de atividade tanto para o malte quanto para α-

amilases fúngicas. Essas enzimas são ativas no tempo entre a gelatinização do amido e 

sua própria desnaturação. A janela é maior para malte do que para α-amilases fúngicas. 

As amilases bacterianas também são ativas quando o amido gelatiniza, mas nem sempre 
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são desnaturadas no processo de cozimento, já as α-amilases, em contraste, são 

parcialmente ativas durante as fases iniciais da gelatinização do cozimento, mas são 

inativadas mais tarde no cozimento. Ao atingir por volta de 72 °C, a massa perde a 

capacidade de reter dióxido de carbono e não se expande mais (Delcour, j. e Hoseney R., 

2010, P 167-174). 

Importante destacar que as enzimas são proteínas que atuam como catalisadores 

biológicos em plantas, animais e microrganismos. Eles catalisam, ou aceleram, reações 

químicas sem realmente serem usados no processo. Isso torna as enzimas muito 

eficientes. As enzimas não apenas podem acelerar as reações químicas, mas também 

podem causar a ocorrência de reações que de outra forma não aconteceriam. Todas as 

enzimas, sendo proteínas, são desnaturadas pelo calor. O processo de desnaturação 

inativa enzimas e interrompe sua atividade. A maioria das enzimas é inativada por 

temperaturas de cerca de 70 °C a 80 °C, mas variam em sua sensibilidade ao calor. Antes 

de serem inativados, no entanto, o aumento da temperatura do forno aumenta sua 

atividade. Este aumento de atividade ocorre apenas nos estágios iniciais de cozimento 

(Figoni, 2008, p. 37-38). 

Dando continuidade, ao mesmo tempo em que ocorre expansão dos gases, no 

cozimento, mudanças drásticas também ocorrem nas proteínas do glúten. Primeiro, como 

resultado da gelatinização do amido, a água é retirada das proteínas do glúten. Em 

segundo lugar, o glúten sofre tensão, ou seja, a força necessária para estendê-lo aumenta 

à medida que é esticado e afinado para cobrir as células gasosas em expansão. 

Finalmente, o calor faz com que as proteínas do glúten se tornem cada vez mais rígidas. 

No início, apenas o glúten está interligado, mas a temperaturas superiores a 90 °C, as 

ligações de dissulfeto se formam e ligam gliadina ao glúten. Ao mesmo tempo, a pressão 

dentro da célula gasosa continua a aumentar como resultado do aumento de temperatura 

até que o sistema se torne gasoso-contínuo, ou seja, uma estrutura de esponja é formada 

(Delcour, j. e Hoseney R., 2010, P 167-174).  

O tempo restante de cozimento garante então que o centro do pão se aproxime de 

100°C e para que a superfície da massa que é exposta à atmosfera do forno forme uma 

crosta, a crosta se forma porque a superfície da massa se torna seca, onde a humidade na 

superfície da massa vaporiza muito rapidamente, porque está em contato com o ar seco e 

de alta temperatura. No entanto, a crosta permanece fria por causa do calor necessário 

para vaporizar a água. O estágio posterior do cozimento ocorre depois da formação da 

crosta, onde há o desenvolvimento da cor. A cor é o resultado de reações de Maillard onde 

ocorre a redução de açúcares como glicose e frutose, por um lado, e grupos de nitrogénio, 
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peptídeos ou aminoácidos, por outro. O browning só ocorre no final do cozimento porque 

a taxa de vaporização da água na superfície diminui bastante, ou seja o pão desidratou o 

suficiente para que a temperatura possa atingir níveis mais altos e assim propiciar a reação 

de Maillard (Delcour, j. e Hoseney R., 2010, P 167-174). 

 Desta forma é importante controlar as transformações que ocorrem ao centro do 

pão, para que as características descritas anteriormente sejam obtidas. O perfil térmico 

visa estudar tais mudanças, permitindo entender e melhorar o processo de cozimento, 

porém para tanto é necessário coletar os dados de temperatura ao centro do mesmo 

através de sondas, cada uma ligada a um determinado ponto do pão, uma no centro da 

massa, outra na superfície da massa e a última na área externa do molde, estas sondas 

enviam os dados a cada segundo para um datalogger que regista os mesmos. Os dados 

obtidos são analisados posteriormente em um software onde relaciona o binómio 

tempo/temperatura de forma a calcular em que região do forno e em que percentagem do 

tempo total ocorrem os pontos de interesse que serão descritos a seguir: (Bakerpedia, 

2020) 

• Morte da levedura que deve ocorrer por volta da gama de temperatura de 55 ºC 

a 60 ºC, e corresponder de 45% a 55% do tempo total do tempo de cozimento. 

• Gelatinização da massa onde ocorre a transição da massa viscoelástica para 

uma massa porosa, que deve ocorrer a temperaturas compreendidas entre 71 

ºC a 85 ºC e corresponder de 60% a 65% do tempo de cozimento. 

• Tempo de chegada da temperatura final onde há o completo cozimento da 

massa do pão, a temperatura de 93 ºC e corresponder de 80% a 90% do tempo 

de cozimento 

• Formação da crosta e cor, etapa onde ocorre a reação de Maillard, que deve 

ocorrer por volta de 10-15% do processo final de cozimento. 

Além do acompanhamento do processo de cozimento, será analisado também 

através de dataloggers o processo de fermentação e arrefecimento, para assim perceber 

se estes estão sendo realizados conforme o que a literatura e o processo pedem em termos 

de temperatura e humidade relativa do ar. 

De acordo com o exposto o estudo terá foco em dois formatos de pão com côdea, 

sendo estes de 475 g e 750 g. 
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Parte II - Estudo experimental 

1. Materiais e métodos  
 

Para entender o funcionamento da cozedura do pão na Nutporbreads, e otimizar 

caso seja necessário, foi coletado os dados de temperatura e tempo de cozimento de dois 

formatos de pães com côdea de 475 g e outro com 750 g, sendo denominado formato 1 e 

2 respetivamente. A partir destes dados é possível obter curvas gráficas correlacionando 

o binómio tempo e temperatura e desta forma avaliar o processo de cozedura do pão de 

forma.  

O estudo foi realizado no forno da linha dois de pães com codea, que possui 3 

queimadores e 7 zonas com temperaturas distintas entre si, além disso o mesmo conta 

com manípulos que podem ser ajustados para regular a passagem de calor em cada zona 

individualmente, tendo o forno tamanho de 42 metros.  

Para a coleta de resultados e posterior montagem do perfil térmico, foi utilizado o 

datalogger V-M.O.L.E. 3. Este aparelho possui 3 termopares que são ligados ao centro da 

massa, na superfície e na área externa do molde, percorrendo junto com a massa toda a 

extensão do forno, obtendo dados de temperatura a cada segundo e as armazenando para 

posterior análise, sendo os dado coletados no centro do forno. Na Figura 6 podemos 

observar o datalogger ao final da coleta de dados na saída do forno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Pão à saída do forno com o datalogger para medição de temperatura ao longo do 
tempo 



 

32 
 

Os dados, recolhidos em tempo real, seguem para tratamento e análise no 

programa M.O.L.E.® MAP Software, onde é possível extrair os dados e montar gráficos do 

binómio temperatura/tempo, adequando o tempo de cozedura com a extensão do forno. 

O estudo foi realizado da seguinte forma: para cada formato escolhido, foi coletado 

dados do cozimento sem alterações no forno, procedendo a anotações de temperatura e 

tempo de cozimento afim de se obter o perfil térmico do cozimento, sendo realizados cinco 

análises com o forno sem modificações.  Com os resultados obtidos foi analisado o perfil 

térmico e de acordo com a necessidade foi realizada alterações nos parâmetros do forno 

a fim de adequar o mesmo aos tidos como ideais. Após alterar os parâmetros do forno é 

realizada novamente a análise do perfil térmico a fim de se verificar se tais mudanças 

surtiram o efeito desejado, sendo evidenciado pelo perfil térmico. 

 Além da coleta de dados do forno, foi prosseguida a análise microbiológica das 

amostras antes e após saída do forno, a fim de verificar se o processo após alteração, é 

capaz de reduzir os microrganismos a níveis satisfatórios pela legislação vigente, sendo 

estas análises realizadas em laboratório externo credenciado.  

Com os resultados obtidos das análises efetuadas foram construídas as curvas do 

perfil térmico do forno, sendo os resultados separados por tipo de formato, realizando-se 

análise comparativa entre o que foi evidenciado e o que se é esperado pelo referencial 

teórico. 
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2. Resultados e discussão 

 

Com os dados obtidos no ensaio, foi possível obter um gráfico do binómio 

tempo/temperatura (figura 6 e 7). Nesse gráfico podemos observar os pontos de interesse 

do cozimento do pão, sendo o resultado dividido em 3 zona principais. Como explicado na 

página 30, a primeira zona corresponde de 45% a 55% do tempo de cozimento, 

representando o ponto em que o centro da massa atinge a temperatura de 55 °C, sendo 

esta, a temperatura que ocorre a morte da levedura. A segunda zona representa o ponto 

em que ocorre a gelatinização da massa e a consequente formação da miga, deve 

corresponder de 60% a 65% do tempo de cozimento e atingir níveis de temperatura da 

ordem de 71 °C a 85 °C a depender do nível de água introduzida na massa. Como última 

zona temos o tempo de chegada, que representa a temperatura em que a massa se torna 

rígida o suficiente para que não colapse após o cozimento. que é dado pela temperatura 

de 93 °C no centro da massa e representa entre 80% a 90% do tempo total de cozimento. 

No tempo restante de cozimento do pão ocorre a reação de Maillard e consequente 

formação de uma crosta mais rígida. 

Na Figura 6, podemos observar um exemplo de resultado obtido pela análise de 

perfil térmico do formato 1 e na figura 7, um resultado obtido no formato 2, os demais 

resultados obtidos podem ser visualizados no anexo. 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

 Figura 7 Perfil térmico recolhido para o formato 1, com temperatura ao longo do tempo de cozedura ao centro do pão 
(vermelho), na superficie do pão (verde) e no ar exterior do forno (azul). 
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 Figura 8 Perfil térmico recolhido para o formato 2, com temperatura ao longo do tempo de cozedura ao centro do pão 
(vermelho), na superficie do pão (verde) e no ar exterior do forno (azul). 
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Para poder esclarecer melhor os dados e como podemos extrair informações do 

mesmo, foram realizadas anotações das temperaturas de operação do forno em cada 

ensaio realizado, os dados do formato 1 podem ser observados na Tabela 2 e os dados do 

formato 2 na Tabela 3. Como o objetivo do trabalho é entender o funcionamento e como 

podemos otimizar o cozimento do pão, devemos perceber como estão configurados os 

níveis de temperatura em cada zona do forno, para posteriormente cruzar os dados obtidos 

com binómio temperatura/tempo dos pontos de interesse percebidos no perfil térmico para 

tornar possível a otimização caso necessário. 

 

Tabela 2 Temperatura do forno para o formato 1 

 

Tabela 3 Temperatura do forno para o formato 2 

Formato 2 Resultado 
1 

Resultado 
2 

Resultado 
3 

Resultado 
4 

Resultado 
5 

Temperatura zona 1 (°C) 284  297 292 280 291 

Temperatura zona 2 (°C) 290 294 291 289 285 

Temperatura zona 3 (°C) 304 309 307 304 300 

Temperatura zona 4 (°C) 267 267 271 285 263 

Temperatura zona 5 (°C) 290 277 274 298 273 

Temperatura zona 6 (°C) 277 266 269 297 269  

Temperatura zona 7 (°C) 238 239 233 234 230 

 

 

Formato 1 Resultado 
1 

Resultado 
2 

Resultado 
3 

Resultado 
4 

Resultado 
5 

Temperatura zona 1 (°C) 286  270  275 282 286 

Temperatura zona 2 (°C) 277 274 273 277 284 

Temperatura zona 3 (°C) 293 288 288 291 298 

Temperatura zona 4 (°C) 255 261 258 260 263 

Temperatura zona 5 (°C) 288  260 268 274 276 

Temperatura zona 6 (°C) 286 255 265 271 269 

Temperatura zona 7 (°C) 226 237 231 214  218 
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Os dados acima descritos estão em conformidade com o manual de instruções de 

trabalho estabelecidos pela Nutporbreads. Os dados para cada zona são apresentados na 

tabela 4 a seguir: 

 

Tabela 4 Limites de temperatura de operação do forno (adaptado de Nutporbreads) 

 Formato 1 Formato 2 

ZONA  1(°C) 292 ± 20 [272 - 312] 290 ± 20 [270 - 310] 

ZONA  2(°C) 299 ± 20 [279 - 319] 290 ± 20 [270 - 310] 
ZONA  3(°C) 290 ± 20 [270 - 310] 300 ± 20 [280 - 320] 

ZONA  4(°C) 290 ± 20 [270 - 310] 285 ± 20 [265 - 305] 

ZONA  5(°C) 270 ± 20 [250 - 290] 280 ± 20 [260 - 300] 

ZONA  6(°C) 270 ± 20 [250 - 290] 275 ± 20 [255 - 295] 

ZONA  7(°C) 220 ± 20 [200 - 240] 215 ± 20 [195 - 235] 

 

 

Dando continuidade, os resultados obtidos pelas curvas do perfil térmico para os 

formatos 1 e 2 antes de qualquer modificação estão compiladas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 Resultado dos pontos de interesse ao cozimento do pão 

Formato 1 Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 Resultado 5 

Yeast kill 48% 53% 30% 56% 56% 

Gelatinization 52% 58% 37% 63% 62% 

Arrival 61% 69% 53% 75% 73% 

Formato 2 Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 Resultado 5 

Yeast kill 60% 56% 48% 54% 48% 

Gelatinization 66% 63% 63% 67% 54% 

Arrival 77% 75% 78% 84% 75% 

 

Os resultados acima descritos são independentes dos dois tipos de formatos 

estudados e independentes entre si, já que cada resultado é tirado individualmente. 

Percebemos que o terceiro resultado do formato 1 está evidentemente discrepante em 

relação aos demais, e quando visualizamos as temperaturas de cocção aferidas 

percebemos que tal resultado não condiz com a realidade, sendo desconsiderado para 

efeitos de estudo. Este resultado pode evidenciar um mau posicionamento da sonda, que 

assim justifica os resultados discrepantes. 
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Pelos resultados acima evidenciados percebemos que tanto no formato 1, quanto 

no formato 2 temos um desvio para menos no tempo de Arrival. A fim de perceber melhor 

foi elaborada a Tabela 6 com a média e desvio padrão dos resultados.  

 

Tabela 6 Média e desvio padrão dos pontos de interesse ao cozimento do pão. 

Formato 1 Média Desvio padrão 

Yeast kill 53% 4% 

Gelatinization 59% 5% 

Arrival 70% 6% 

Formato 2   

Yeast kill 53% 5% 

Gelatinization 63% 6% 

Arrival 78% 4% 

 

 

Os pontos de interesse como Yeast Kill e Gelatinization estão dentro do que é tido 

como esperado conforme evidenciado anteriormente, porém o tempo Arrival está adiantado 

em relação ao esperado, para ambos os formatos. Em tal situação a reação de Maillard 

pode ocorrer precocemente caso a quantidade de vapor no forno não seja suficiente para 

manter a temperatura da superfície do pão mais baixa. No caso de não haver vapor 

suficiente, pode haver o desenvolvimento de uma cor mais acentuada o que é indesejável 

para o produto, acarretando também a possibilidade da formação de acrilamida (Delcour, 

j. e Hoseney R., 2010, P 167-174). 

A reação de Maillard, é a via principal da formação da acrilamida. Esta consiste na 

reação entre os precursores, asparagina e açúcares redutores, que dão origem a base de 

Schiff, que posteriormente se transforma em 5-1-oxazolidina. Posteriormente, este 

composto através da descarboxilação pode decompor-se e formar a acrilamida, por 

eliminação de uma amina, ou hidrolisar e formar 3-aminopropionamida (3-APA), este 

composto, na presença de açúcar, também ocasiona a formação da acrilamida. Podemos 

ver a reação na figura a seguir (Liu et al., 2015). 
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A acrilamida segundo a Agência Internacional da Organização Mundial da Saúde 

para a Pesquisa sobre o Cancro (IARC) classificou a acrilamida como uma substância 

carcinogénea para animais e, provavelmente, para humanos no ano de 1994. (K. T. 

Visvanathan R, 2014). Posteriormente, os estudos de toxicidade conduziram à sua 

classificação como substância neurotóxica, devido às afeções sobre o sistema nervoso 

periférico, sendo que, em casos de exposição a quantidades elevadas, esta pode provocar 

lesões sobre o sistema nervoso central. (Hagmar et al., 2001). 

O teor de acrilamida no produto final depende da concentração inicial dos 

precursores. Contudo, existem fatores que influenciam a reação de Maillard como, por 

exemplo, a temperatura e a duração do processamento. Estes fatores variam 

proporcionalmente com o aumento da temperatura e duração do processo. No entanto, 

quando comparados dois alimentos, um com teor mais elevado de água do que outro, o 

alimento com maior teor de acrilamida será o que tem um menor teor de água. (Pariza et 

al., 2006). Por isso é de grande importância o controle da quantidade de água na massa e 

vapor no forno durante o processo de cozimento do pão.  

Figura 9 Mecanismos de formação de acrilamida através da reação de Maillard. 
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2.1. Modificação dos parâmetros do forno 
 

A partir do exposto anteriormente foram idealizadas mudanças no forno a fim de 

alongar do tempo de Arrival para o que seria o esperado. Dessa forma foram realizadas 

mudanças na posição dos manípulos, que são responsáveis pela passagem de calor 

dentro do forno. Como a temperatura é diretamente proporcional, reduzir a passagem de 

calor foi a medida tomada a fim de retardar o tempo de Arrival e dessa forma, evitar alterar 

as temperaturas do forno. Outro ponto que contribuiu para esta decisão foi o pouco tempo 

disponível para a realização do trabalho, visto que durante a realização do estágio ocorre 

o surto pandémico da COVID-19 e o estágio foi temporariamente suspenso. Como referido 

anteriormente o forno conta com manípulos que regulam a passagem de calor no forno, 

assim a passagem de calor foi reduzida em 40% na zona 6 e reduzida em 60% na zona 7. 

Como o binómio temperatura/tempo está diretamente ligado ao tamanho do forno, estas 

zonas foram as escolhidas pois estão na sessão final do forno, dessa forma foi possível 

alterar a parte final do processo, sem modificar os demais pontos. 

 

 O procedimento descrito anteriormente foi realizado para ambos os formatos, 

encontrando-se os resultados para o formato 2 registados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 Resultados após modificação dos parâmetros do forno 

Formato 2 Resultado 1 Resultado 2 

Yeast kill 67% 55% 

Gelatinization 74% 64% 

Arrival 87% 81% 

 

 

Como pode ser observado, a redução da passagem de calor no forno em suas 

zonas finais foi o suficiente para alterar o tempo de Arrival do pão, para parâmetros dentro 

do esperado pela literatura. Porém como pode ser observado o primeiro resultado 

apresenta um alongamento indesejado na fase de Yeast Kill e Gelatinization, que poderá 

ter ocorrido devido a alguns fatores, como níveis de água na massa, vapor no forno, ou a 

colocação da sonda para avaliação do perfil de temperatura. 

Também foram retiradas as temperaturas do forno para verificar se houve 

modificação na temperatura devido a alteração da passagem de calor. Estes dados são 
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mostrados a seguir (Tabela 8), junto com a temperatura aferida com termómetro do centro 

do pão à saída do forno. 

 

Tabela 8 Temperatura de operação do forno. 

Formato 2 Resultado 1 Resultado 2 

Temperatura zona 1 (°C) 290 290 

Temperatura zona 2 (°C) 290 290 

Temperatura zona 3 (°C) 300 303 

Temperatura zona 4 (°C) 234 239 

Temperatura zona 5 (°C) 278 271 

Temperatura zona 6 (°C) 273 265 

Temperatura zona 7 (°C) 227 226 

Temperatura do pão à saída 1 (°C) 97,4 97,8 

Temperatura do pão à saída 2 (°C) 97,6 98 

Temperatura do pão à saída 3 (°C) 97,8 97,9 
 

Como pode ser observado, as temperaturas continuam dentro dos padrões 

operacionais da empresa e a temperatura do centro do pão, aferida com termômetro digital, 

confirma que o mesmo está devidamente cozido no final do processo. 

 

Já para o formato 1 devido ao cronograma de produção e ao pouco tempo 

disponível, só foi possível retirar um resultado com o forno modificado, que ser observado 

na Tabela 9. 

 

Tabela 9 Resultado após modificação dos parâmetros do forno 

Formato 1 Resultado 1 

Yeast kill 53% 

Gelatinization 61% 

Arrival 72% 

 

Como pode ser visualizado, o ensaio não mostrou dados satisfatórios. Devido à 

impossibilidade de prosseguir os ensaios, devido à situação pandémica, não foi possível 

realizar mais ensaios para assim poder discernir sobre a validade do resultado. 

Já as temperaturas do forno após a alteração podem ser na Tabela 10. 
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Tabela 10 Temperaturas de operação do forno após modificação 

Formato 1 Resultado 1 

Temperatura zona 1 (°C) 290 

Temperatura zona 2 (°C) 288 

Temperatura zona 3 (°C) 299 

Temperatura zona 4 (°C) 249 

Temperatura zona 5 (°C) 284 

Temperatura zona 6 (°C) 276 

Temperatura zona 7 (°C) 237 

Temperatura do pão à saída 1 (°C) 97,6 

Temperatura do pão à saída 2 (°C) 97,2 

Temperatura do pão à saída 3 (°C) 98,1 
 

Tal como no formato 2 as temperaturas estão dentro do padrão operacional da 

empresa e as temperaturas do centro do pão, aferidas com termómetro à saída do forno, 

mostram-nos que o pão está devidamente cozido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

2.2. Resultado microbiológico 
 

Tal como mencionado anteriormente, foram realizadas análises microbiológicas à 

saída da fermentação e após a saída do forno. Analisando os resultados obtidos e 

interpretando os dados de pesquisa de microrganismos patogénicos, comparativamente 

com os valores guia das especificações microbiológicas propostos pelo INSA, verifica-se 

que todas as amostras apresentam qualidade microbiológica satisfatória após a saída do 

forno. Evidentemente à saída da fermentação o conteúdo de microrganismos é maior pois 

os mesmos são responsáveis pelo inchaço da massa no estágio fermentativo e 

posteriormente no início do cozimento, até o momento em que ocorre a sua morte devido 

ao calor.  

Em todas as análises microbiológicas realizadas, não foi detetada a presença de L. 

monocytogenes e Salmonella spp., e os resultados obtidos para a contagem de 

Staphylococcus coagulase positiva e E.coli, e de microrganismos a 30 ºC foram inferiores 

a 1 ×101 UFC/g. A seguir é evidenciado os resultados obtidos após a modificação do 

funcionamento do forno nas Tabelas 11 e 12. 

 

Tabela 11 Resultados microbiologicos após modificação dos parâmetros do forno, formato 1 

 
Formato 1 

Resultado micro à saída 
da fermentação 

Resultado micro à saída do 
forno 

Resultado 1 

Contagem de microrganismos a 30ºC >3,0 x 107 UFC/g <4 x 101 UFC/g 

Contagem de Enterobacteriaceae <1 x 101 UFC/g <1 x 101 UFC/g 

Contagem de bolores <1 x 101 UFC/g <1 x 101 UFC/g 

Contagem de levedura >1,5 x 104 UFC/g <1 x 101 UFC/g 

Contagem de Estafilococos coag. positiva <1 x 101 UFC/g <1 x 101 UFC/g 
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Tabela 12 Resultados microbiologicos após modificação dos parâmetros do forno, formato 2 

 

A massa de pão à saída da fermentação apresenta uma elevada carga microbiana, 

esta é desejável tanto para a fermentação, quanto ao início do processo de cozedura, onde 

através da atuação de tais microrganismos o pão irá inchar e tomar sua forma. Porém uma 

vez realizada sua função de crescer a massa, os microrganismos devem ser controlados, 

e o próprio processo de cozimento já cumpre essa tarefa, e como pode ser evidenciado 

nas tabelas 11 e 12, os resultados microbiológicos mostram-nos que o processo de 

cozedura do pão é eficiente em reduzir a carga microbiana, sendo todos os resultados, 

mesmo após as alterações, satisfatórios de acordo coma legislação vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formato 2 

Resultado micro à 
saída da fermentação 

Resultado micro à saída do 
forno 

Resultado 1 

Contagem de microrganismos a 30ºC 7.3 x 106 UFC/g <4 x 101 UFC/g 

Contagem de Enterobacteriaceae <1 x 101 UFC/g <1 x 101 UFC/g 

Contagem de bolores <1 x 101 UFC/g <1 x 101 UFC/g 

Contagem de levedura >1,5 x 104 UFC/g <1 x 101 UFC/g 

Contagem de Estafilococos coag. positiva <1 x 101 UFC/g <1 x 101 UFC/g 

Resultado 2 

Contagem de microrganismos a 30ºC >3,0 x 107 UFC/g <4 x 101 UFC/g 

Contagem de Enterobacteriaceae <4 x 101 UFC/g <1 x 101 UFC/g 

Contagem de bolores <1 x 101 UFC/g <1 x 101 UFC/g 

Contagem de levedura >1,5 x 104 UFC/g <1 x 101 UFC/g 

Contagem de Estafilococos coag. positiva <1 x 101 UFC/g <1 x 101 UFC/g 
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3. Conclusão  
 

Numa indústria alimentar, o processo de cozimento é de grande importância, sendo 

responsável por alterar as características do produto alimentar como textura, odor, sabor, 

e ainda por reduzir os microrganismos a níveis aceitáveis pela legislação vigente. 

De acordo com o exposto e visualizado ao longo do trabalho aqui apresentado foi 

possível detetar pontos de melhoria no processo de cozimento, onde o tempo de Arrival 

está deslocado do que seria o ideal. Desta forma foram realizadas alterações nos 

manípulos do forno a fim de se reduzir a passagem de calor nas zonas finais de forma a 

retardar o Arrival para ambos os formatos. Foram obtidos resultados positivos para o 

formato 2, com ressalva ao primeiro resultado onde houve deslocamento indesejado para 

o Yeast Kill e Gelatinization. Já para o formato 1 não foi possível obter resultados 

satisfatórios para o Arrival, atendendo a que durante a realização do estágio ocorreu a 

Pandemia do COVID-19, que provocou a sua suspensão por um período, o que 

impossibilitou a obtenção de mais resultados para melhor avaliar tais mudanças no perfil 

térmico. 

Outro ponto de grande importância foi a verificação da concordância da mudança 

do perfil de temperatura do forno com as análises microbiológicas realizadas, evidenciando 

que o processo de cozimento é capaz de reduzir os microrganismos a níveis satisfatórios 

previstos pela legislação. 

Por fim, para trabalhos posteriores recomenda-se uma análise mais extensa do 

perfil térmico, com mais resultados a fim de se verificar a variabilidade do sistema. Também 

seria interessante verificar a relação da quantidade de vapor no forno e a sua interação 

com o cozimento, a influência da quantidade de água na massa, que são fatores que 

podem influenciar diretamente na relação de tempo de cozimento o que por sua vez altera 

o perfil térmico. Recomenda-se igualmente a análise de texturas para verificar como o pão 

se comporta ao longo da vida útil antes e após as modificações. 
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Anexos 
Anexo i Perfil térmico para o formato 1 (resultado 1). 
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Anexo ii Perfil térmico formato 1 (resultado 2). 
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Anexo iii Perfil térmico formato 1 (resultado 3). 
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Anexo iv Perfil térmico formato 1 (resultado 4). 
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Anexo v Perfil térmico formato 1 (resultado 5). 
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Anexo vi Perfil térmico formato 1 resultado com modificação do forno. 
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Anexo vii Perfil térmico formato 2 (resultado 1). 
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Anexo viii Perfil térmico formato 2 (resultado 2). 
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Anexo ix Perfil térmico formato 2 (resultado 3). 
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Anexo x Perfil térmico formato 2 (resultado 4). 
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Anexo xi Perfil térmico formato 2 (resultado 5). 
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Anexo xii Perfil térmico formato 2, resultado com modificação do forno (1). 
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Anexo xiii Perfil térmico formato 2 resultado com modificação do forno (2). 

 

 


