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Bakker, Christiane Maria Christina Nóbrega. Análise técnica e econômica do processo de 
obtenção de espaguetes com adição de farinha de trigo integral e farinha de linhaça. 
Dissertação de Mestrado, UFRN, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. 
 
Orientadora: Camila Gambini Pereira 
 
RESUMO: O presente trabalho estuda a fabricação de espaguetes por meio do processo a alta 
temperatura, através da utilização de farinha adicionada com farinha integral e farinha de 
linhaça, com o objetivo de avaliar a qualidade final do produto e estimar o custo de produção. 
Foram avaliados os valores de umidade, cinzas, proteína, glúten úmido, glúten índex, 
granulometria e falling number, das farinhas e misturas visando comprovar sua possível 
utilização na fabricação de massas segundo critérios tecnológicos e de atendimento à 
legislação vigente. Foram fabricados macarrões tipo espaguete adicionando 10% e 20% de 
farinha integral e 10% e 20% de farinha de linhaça com realização de análises físico-
químicas, sensoriais e reológicas dos produtos. Além disso, foram feitas análises de aceitação 
do produto e de estimativa do custo de produção, de forma a criar subsídios para possibilitar a 
introdução dos produtos de maior aceitação e viabilidade econômica no mercado pela 
indústria alimentícia. Na reologia do produto foi realizado o teste de cozimento das massas, 
com especificação do aumento de volume, tempo de cozimento e percentual de resíduos 
sólidos. Na avaliação sensorial foram realizados o teste triangular de diferenciação de 
produtos com 50 julgadores treinados e o teste de aceitação por escala hedônica com 
avaliação conjunta dos aspectos cor, sabor, odor e textura. Na definição do perfil sensorial do 
produto foi realizada ADQ com 9 julgadores recrutados e treinados na unidade fabril, 
utilizando escala não estruturada de 9 cm, avaliando os atributos flavour de trigo, flavour de 
linhaça, consistência, textura do macarrão cru, cor do macarrão cru e cor do macarrão cozido. 
O produto de maior aceitação e boa qualidade foi o macarrão com 20% de farinha integral, 
seguido dos produtos 10% integral, 10% linhaça e 20% linhaça; caracterizados de média 
qualidade, pelo critério da análise de perda de sólidos, juntamente com massa integral 
comercial testada. Na avaliação da estimativa do custo de produção, os dois produtos mais 
aceitos e viáveis tecnologicamente (20% integral e 10% linhaça) foram avaliados nos 
processos a alta temperatura. Com custo total de R$ 4.872,5/1000 kg e R$ 5.354,9/1000 kg 
respectivamente, o diferencial esteve relacionado com a adição de insumos de menor e maior 
valor agregado no mercado, farinha integral e farinha de linhaça. Na análise comparativa dos 
processos foi confirmada a redução no tempo de produção (10h), com maior uniformidade do 
produto para o processo de secagem a alta temperatura frente ao convencional. 

 
Palavras-chave: espaguete, fibra, linhaça e custo de produção. 
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ABSTRACT 

 

This work studies the fabrication of spaghetti through the process at high temperatures 

through the use of flour added to flour and flaxseed meal, with the aim of evaluating the final 

product quality and estimate the cost of production. The values of moisture, ash, protein, wet 

gluten, gluten index, falling number and grain of flour and mixtures to test to be the possible 

use in mass manufacturing and technological criteria for compliance with current legislation. 

Spaghetti noodles type were manufactured by adding 10% and 20% flour and 10% and 20% 

flaxseed meal with performance of physical-chemical, sensory and rheological properties of 

the products. Further analysis was performed on the product acceptance and estimation of 

production cost in order to create subsidies to enable the introduction of products with greater 

acceptance and economic viability in the market by the food industry. On the rheology of the 

product test was cooking the pasta, specifying the volume increase, cooking time and 

percentage of solid waste. In the sensory evaluation was carried out the triangular test of 

product differentiation with 50 trained judges and acceptance testing by a hedonic scale with 

evaluation of the aspects color, taste, smell and texture. In defining the sensory profile of the 

product was performed with ADQ 9 judges recruited and trained at the factory, using 

unstructured scale of 9 cm, assessing the attributes of flavor of wheat, flax flavor, consistency, 

texture of raw pasta, raw pasta color and color of cooked pasta. The greater acceptance of 

product quality was good and the pasta with 20% flour, 10% followed by the full product, 

10% and 20% flaxseed characterized the average quality of the criterion of loss analysis of 

solids, together with mass full commercial testing. In assessing the estimated cost of 

production, the two products more technologically feasible and acceptable (20% whole and 

10% flaxseed) were evaluated in high temperature processes. With total cost of R $ 4,872.5 / 

1,000 kg and R $ 5,354.9 / 1,000 kg respectively, the difference was related to the addition of 

lower inputs and higher added value in the market, flour and flaxseed meal. The comparative 

analysis of cases was confirmed the reduction in production time (10h), more uniform product 

to the drying process at high temperature compared to conventional. 

 

Keywords: spaghetti, fiber, flaxseed and production cost. 
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1. Introdução  

 
 

Mudanças na alimentação provocadas pela rápida urbanização das grandes cidades 

brasileiras incluem o aumento no consumo de gorduras saturadas, açúcares simples e 

diminuição da fibra dietética, o que pode desencadear doenças como diabetes e cardiopatias 

devido aos maus hábitos alimentares (Silva, 2000). Uma técnica comum no processamento de 

cereais é a refinação que separa os componentes do cereal e diminui o seu valor nutricional. A 

recomendação em consumir alimentos industrializados na forma integral justifica-se pelo fato 

dos mesmos apresentarem teores de vitaminas, ácidos graxos essenciais, fibras, e minerais 

mais próximos daqueles encontrados nos alimentos in natura. Devido a  esta preservação nos 

alimentos integrais o guia alimentar para população brasileira (OMS, 2005) determina na 

diretriz de cereais, tubérculos e raízes que os alimentos a base de arroz, milho e trigo como 

pães e massas sejam utilizados preferencialmente na forma integral. (Ministério da Saúde, 

2005). 

Na complementação de uma alimentação saudável, a linhaça (Linum usitatissimum L.), 

também denominada flaxseed, vem sendo estudada e aplicada em alimentos funcionais. É a 

semente do linho, planta pertencente à família das Lináceas, que tem sido cultivada há cerca 

de 4000 anos nos países do Mediterrâneo. Suas sementes são utilizadas como complemento 

alimentar por serem ricas em ácidos graxos essenciais e fibras, sendo adicionadas a pães, 

bolos e biscoitos ou ainda misturas cruas nos alimentos. Pode ser utilizada como matéria-

prima para produção de óleo, farinha e farelo (Galvão, 2008). 

 

Hoje se consome no Brasil mais de 1,2 milhões de toneladas de massas entre as 

variedades seca, fresca e instantânea segundo a Associação Brasileira de Massas Alimentícias 

– ABIMA (2010). A venda de alimentos com fibras ou denominados funcionais cresceu 9,2% 

de janeiro à setembro de 2009. Os números mostram o esforço da indústria em disponibilizar 

produtos com maior valor nutricional, sem alterar o sabor. Para isso desenvolveu-se no 

mercado o processo de secagem da massa a alta temperatura. Um exemplo é a tecnologia 

Turbothermatik, introduzida pelo fabricante Buhler, que desde 1984 busca obter processos 

contínuos e estáveis, fabricando massas com equipamentos altamente automatizados e muito 

utilizados atualmente (Buhler, 2003). 
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Uma pesquisa de mercado realizada durante o primeiro semestre de 2008 no Brasil, 

fruto da combinação de estudos qualitativos e quantitativos e uma amostra de 1.399 adultos, 

revela que ao procurar produtos saudáveis, quase 50% lêem os rótulos quando desejam 

acrescentar fibra em suas dietas. Mais da metade deles (62%) consideram o rótulo “Agora 

mais saudável, com fibras” um atrativo nos produtos de panificação e 73% consideram 

atraentes os produtos de panificação que indicam melhoria na saúde digestiva. A pesquisa 

descobriu que 67% dos brasileiros passaram a pensar mais sobre alimentação saudável nos 

últimos dois anos e 52% estão procurando alternativas mais saudáveis de alimentação (Spoke, 

2010).  

 
Pelos estudos apresentados, observou-se a importância da adição de fibras e 

compostos funcionais para enriquecimento da dieta alimentar e prevenção de doenças. Nas 

gôndolas dos supermercados já existem inclusive sessões específicas para a comercialização 

de produtos integrais, de dieta controlada, adicionados de cereais (quinoa, soja, arroz, linhaça) 

e orgânicos, explicitando o reconhecimento do consumidor neste aspecto. Em se tratando de 

massas alimentícias, a indústria deseja oferecer opções saborosas e saudáveis à todos aqueles 

que  priorizam na alimentação a prevenção da saúde. Aumentar o valor nutricional sem alterar 

sua qualidade, apresentar produtos com maior valor agregado e atender a demanda do 

mercado consumidor na procura de produtos mais saudáveis são os grandes desafios do 

mercado. 
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1.1. Objetivos 

 
 
 1.1.1 Objetivo geral 

 
 
 O objetivo geral deste trabalho foi realizar uma análise técnica e econômica da 

produção de massas alimentícias tipo espaguete seca com adição de farinha integral e 

farinha de linhaça.  A análise técnica foi realizada avaliando-se a qualidade do produto 

final e sua aceitabilidade dada através de análise sensorial, ao passo que a análise 

econômica foi realizada tendo como base o processo tradicional de produção de 

massas. 

 
 
 1.1.2. Objetivos específicos 

 
 
 Os objetivos específicos para a realização deste trabalho foram: 
 

• Analisar os parâmetros físico-químicos das misturas de farinhas produzidas para 

avaliar viabilidade na produção de espaguetes; 

• Produzir massa de trigo tipo espaguete seca com diâmetro de 1,6mm com adição de 10 

e 20% de farinha integral e com adição de 10% e 20% de farinha de linhaça; 

• Avaliar a composição físico-química e reológica das massas;  

• Avaliar a percepção sensorial com painel de 50 julgadores treinados, na diferenciação 

do produto adicionado de 10% e 20% de farinha integral, através do teste triangular; 

•  Analisar o perfil sensorial através da Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) nas 

amostras produzidas e do mercado, utilizando 9 julgadores treinados; 

• Comparar a aceitação sensorial relativa aos atributos cor, textura, sabor e odor dos 

espaguetes elaborados e da amostra comercial;  

• Avaliar comparativamente os custos de produção da fabricação de macarrão tipo 

espaguete por secagem convencional e a alta temperatura. 
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2. Revisão bibliográfica 

 
 

2.1 Massas alimentícias 

 
 
 2.1.1 Histórico 

 
 
Segundo ABIMA (2010), a palavra "Macarrão" vem do grego "Makària", que data há 

cerca de 25 séculos e significa caldo de carne enriquecido por pelotinhas de farinha de trigo e 

por cereais. Por outro lado, a palavra "pasta" (massa para os italianos é a expressão mais 

utilizada em vários países para se referir ao macarrão) vem do grego "Pastillos". O termo é 

citado em seus textos pelo poeta Horácio, especialista em versos culinários. Sabe-se que o 

macarrão começou a ser preparado logo que o homem descobriu que podia moer alguns 

cereais, misturar com água e obter uma pasta cozida ou assada. A história do macarrão se 

confunde com alguns fatos históricos que nos mostram a trajetória deste apreciado produto ao 

longo dos séculos. Textos de civilizações antigas relatam que os assírios e babilônios por 

volta de 2.500 a.C. já conheciam um produto cozido à base de cereais e água. Os latinos da 

época de Cristo já se deliciavam com um prato batizado de "macco", um caldo de favas e 

massas de trigo e água. Seguramente, da reunião dessas influências fez com que, há cerca de 

mil anos, surgisse na Sicília o verbo "maccari", que significa esmagar ou achatar com muita 

força, que por sua vez vem do grego makar, que quer dizer sagrado. A palavra derivada, 

"macaronis", foi utilizada em 1279 em um inventário de um soldado genovês, Ponzio 

Bastione, que deixava para a família, uma "cesta de massas".  

 
Apesar das confusões, a partir do Século XIII, os italianos foram os maiores difusores 

e consumidores do macarrão por todo o mundo. Tanto é que inventaram mais de 500 

variedades de tipos e formatos. Nesta época os italianos incorporaram ao macarrão um 

ingrediente nobre: a farinha de grano duro, que permite o cozimento correto, além de 

propiciar a mastigabilidade ideal (ABIMA, 2010). 
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2.1.2 Definição e tipificação 

 
 

A definição de massas alimentícias foi recentemente revisada na legislação brasileira e 

está vigente na resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005, fixando a identidade e 

características mínimas de qualidade a que devem obedecer os produtos de cereais, amidos, 

farinhas e farelos. Assim, defini-se massa alimentícia como: 

 
“ Produtos obtidos da farinha de trigo (Triticum aestivum L. e ou de outras espécies do 

gênero Triticum) e ou derivados de trigo durum (Triticum durum L.) e ou derivados de outros 

cereais, leguminosas, raízes e ou tubérculos, resultantes do processo de empasto e 

amassamento mecânico, sem fermentação”. As Massas Alimentícias podem ser adicionadas 

de outros ingredientes, acompanhadas de complementos isolados ou misturados à massa, 

desde que não descaracterizem o produto. Os produtos podem ser apresentados secos, 

frescos, pré-cozidos, instantâneos ou prontos para o consumo, em diferentes formatos e 

recheios. Quando obtida, exclusivamente, de farinha de trigo (gênero Triticum) pode ser 

designada de "Macarrão". Quando obtida a partir da substituição parcial da farinha de trigo 

deve ser acrescentada à designação a expressão "mista". 

 
Para Milatovic (1991), a definição de pasta é uma mistura básica de endosperma do 

trigo e água, podendo ou não ser adicionada de outros ingredientes, em diferentes formatos 

que é então cozida ou seca para consumo posterior. 

  
Para ABIMA (2010) a formulação base do macarrão é composta de farinha de trigo e 

água, mas podendo apresentar algumas variantes como a adição de vegetais desidratados, 

ovos, vitaminas e fibras. ABIMA informa ainda que o tipo de trigo empregado e o processo 

de fabricação interferem no seu valor nutricional final, sendo classificados como: massas 

secas, massas comum, massa de sêmola, massa com ovos, massa Grano Duro, massa integral, 

massa com vegetais, massa caseira, massas instantânea, massas frescas (comercializadas sob 

refrigeração e com umidade máxima de 35,0% contra uma umidade máxima de 13% das 

massas secas) e massas pré-cozidas.  
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2.1.3 Processo de fabricação a alta temperatura 

 

 

Inicialmente os métodos de fabricação de massas eram realizados naturalmente em 

períodos de 45 a 48 horas. Com a evolução do processo e de equipamentos ocorreu o 

aumento da automação, redução do tempo das operações, facilidade de limpeza e 

manutenção que contribuíram para aumentar o valor agregado do produto e a segurança 

alimentar. Na etapa mais crítica do processo, a secagem da massa, os secadores tipo bandeja 

foram substituídos pelos secadores automatizados de baixa temperatura (40 à 55ºC), pois as 

bandejas mais próximas da entrada de ar estavam sujeitas a condições de temperatura 

nitidamente distintas daquelas que se localizavam no final da trajetória da corrente de ar, 

promovendo a não uniformidade na distribuição do calor. Atualmente, secadores 

automáticos de altas temperaturas (90ºC) com controle de processo informatizado produzem 

no misturador de roscas duplas uma mistura homogênea e intensiva que dura em torno de 20 

segundos. A massa é direcionada para as roscas de compressão onde atinge uma pressão de 

90 a 150 bar que varia de acordo com a receita, necessária para a extrusão no difusor da 

prensa, onde está instalada a trafila; molde que dá a forma da massa. O excesso de ar na 

massa é retirado através de tubulação de vácuo, sendo que durante este processo a massa 

perde em torno de 2% de umidade. As trafilas são peças fundidas em bronze, dotadas de 

furos nos quais se alojam as pastilhas. As pastilhas contém um ou mais furos revestidos de 

teflon cujos formatos, ilustrados na Figura 2.1, promovem a geração do formato desejado do 

macarrão durante o processo de trafilação (Aslan,1998). 

 

 

Figura 2.1. Formatos de trafilas. 
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Avaliando o aspecto microscópico a partir da etapa de mistura, farinha e água em 

proporção média de 30% de umidade são misturadas, começando a formação da massa na 

rosca. O amido na presença de água e temperatura acima de 65ºC sofre um processo de 

intumescimento como visualizado no microscópio eletrônico de varredura Philips XL30, 

representado pela Figura 2.2 (Amboni, 1999). Na temperatura de 80ºC, início da etapa de pré-

secagem, o amido começa a gelatinizar-se mudando por completo seu comportamento físico e 

estrutural, liberando substâncias amiláceas de natureza gelatinosa, fenômeno que para o 

macarrão não é desejável. A massa considerada de boa qualidade pelo consumidor possui um 

percentual de proteína, em média de 20 a 30%, característico do trigo em termos de glúten. O 

glúten é a proteína natural do trigo responsável pela extensibilidade e elasticidade da massa. A 

quantidade e qualidade ideal dessa proteína na massa são capazes de conter o crescimento dos 

grânulos do amido e a liberação das substâncias que descaracterizam o bom macarrão. Assim, 

a massa cozida terá uma textura firme (ao dente) conferida pela força da rede protéica (Aslan, 

1998). 

 
 

 

 
Figura 2.2. Micrografia eletrônica de varredura de grânulo de amido de trigo (50µm). 

 
 

A secagem a altas temperaturas na fase inicial apresenta diversas vantagens como a 

interrupção ou redução da atividade enzimática no início do processo, conferindo melhor cor 

ao produto. Outro benefício é a formação de uma rede protéica bastante compacta causada 

pela insolubilidade das proteínas que ocorre devido à alta umidade relativa do ambiente 

juntamente com a alta temperatura aplicada. Esta rede, insolúvel em solução salina, envolve 

os grânulos do amido impedindo a sua passagem para a água de cozimento, evitando assim o 

aparecimento da gomosidade (Pavan, 1980). De todos os polissacarídeos, o amido é o único 
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presente nos tecidos vegetais em unidades individuais pequenas denominadas grânulos. 

Quando a mistura de moléculas lineares (amilose) e ramificadas (amilopectinas) estão 

associadas em paralelo existem ligações de hidrogênio que mantém juntas as cadeias 

resultando em regiões cristalinas ou micelas. Se o amido é aquecido na presença de água, as 

moléculas começam a vibrar mais intensamente, rompem as ligações de hidrogênio, 

permitindo que a água penetre nas micelas. O aquecimento contínuo e a quantidade abundante 

de água resultam em perda total de zonas cristalinas e o amido se torna transparente. Durante 

esta gelatinização o grão incha muito e a viscosidade aumenta formando a pasta (Fennema, 

1985). 

 
Somente grânulos de amido gelatinizados absorvem água em temperatura ambiente e 

incham, contudo, com o aumento do grau de gelatinização, a fragmentação do amido aumenta 

e com isso, diminui a absorção de água (Borba, 2005; Carvalho, 2002). 

 
A influência das altas temperaturas de secagem na qualidade do cozimento das massas 

é explicada pela coagulação parcial do glúten. Durante o cozimento, o amido gelatinizado 

permanece envolvido pelo retículo protéico, não dispersando na fase aquosa e 

consequentemente não deixando a massa gomosa. Não apenas a temperatura é importante, 

mas também o tempo de duração do tratamento térmico. Períodos curtos não são suficientes 

para a coagulação da proteína enquanto períodos longos deixam a massa com coloração 

avermelhada em conseqüência da reação de Maillard (Braibanti, 1980). As vantagens da 

secagem de massas alimentícias a altas temperaturas para Buhler-Miag (1979), estão na 

redução de espaço, do tempo de processo com consequentes vantagens econômicas, além do 

melhor controle microbiológico do produto durante a secagem. 

 
 No aspecto térmico, o decréscimo da umidade e controle de temperatura é visualizado 

no diagrama de parâmetros de secagem (tempo, temperatura e umidade) ilustrado na Figura 

2.3 (Milatovic, 1991). Na primeira hora, ocorre a etapa da pré-secagem com elevação rápida 

da temperatura, nas 4 horas seguintes ocorrem inicialmente o patamar mais alto da secagem e 

depois a estabilização em alta temperatura. O resfriamento consiste de uma zona a 48ºC que 

normaliza a temperatura da massa gradativamente adequando-a a temperatura ambiente do 

empacotamento que dura aproximadamente 30 min. 
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O processo de fabricação de massas longas a alta temperatura destaca-se pela rapidez de 

produção, facilidade de higienização do equipamento e automação dos parâmetros de 

processo, promovendo a minimização do contato entre matéria-prima, manipulador e meio 

externo, o que reduz os riscos de contaminação. Já a inovação da alta temperatura e 

automação, torna mais independente da matéria-prima e mão de obra o resultado da 

fabricação do produto (Milatovic, 1991). 

 

 

 

 

Figura 2.3. Diagrama de secagem de massa longa. 

 
 

Para analisar a modificação de processo, Carvalho (2002) avaliou o efeito de 

parâmetros de extrusão em misturas de farinhas de trigo, arroz e banana, com temperaturas 

variando de 60 a 80º C e teores de umidade de 30 a 40%, concluindo que nas condições de 

alta temperatura e umidade o ISA- índice de solubilidade em água foi maior, indicando maior 

degradação dos grânulos de amido. Camargo (2008) avaliou o efeito de parâmetros 

operacionais de processo de extrusão no desenvolvimento de biscoitos de polvilho com fibras, 

concluindo que o percentual de fibras ótimo < 4% tem efeito positivo sobre todas as 
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características do produto, exceto para o índice de expansão. O mesmo verificou a influência 

do percentual de fibras adicionado ao produto na suas características tecnológicas (umidade, 

volume específico, índice de solubilidade e absorção de água) e ficou evidenciado o apelo à 

adição de outras farinhas com o intuito de agregar valor ao produto de frequente consumo na 

população, para incremento em uma alimentação mais saudável.  

 
 

2.1.4 Fatores que interferem na qualidade das massas 

 
 

No processo de extrusão, as  alterações nas quantidades dos ingredientes como açúcar, 

sal e fibra, e também variações nos parâmetros como velocidade e temperatura, afetam as 

variáveis do sistema de extrusão e as características do produto como: textura, estrutura, grau 

de expansão e atributos sensoriais (Mendonça, 2000). Sabe-se ainda que a composição 

química (quantidade e tipo de amido, proteínas, gorduras e açúcares) e as propriedades físicas 

da matéria prima (umidade e granulometria) têm importante influência na textura, expansão e 

coloração do produto extrusado (Fellows, 2002).  

 
As reações que provocam escurecimento nos alimentos podem ser oxidativas ou não. 

O escurecimento oxidativo ou enzimático é uma reação entre o oxigênio e um composto 

fenólico catalisado pela enzima polifenoloxidase e não envolve carboidratos. Mas o 

escurecimento não oxidativo, envolve o fenômeno da caramelização e/ou a interação de 

proteínas ou aminas com carboidratos (reação de Maillard). Estas reações de escurecimento 

nos alimentos estão associadas com aquecimento e armazenamento dos produtos, 

influenciando também nos aspectos de avaliação da qualidade do produto final (Araújo, 

1995). 

 
Pavan (1980), mostrou que a aplicação de altas temperaturas na fase inicial do 

processo garante vantagens frente ao processo convencional como: interrupção da atividade 

enzimática e o curto período ao qual o produto fica submetido a altas temperaturas, redução 

considerável dos efeitos da reação de Maillard, consequentemente minimiza o escurecimento 

da massa.  Já Leitão (1989) considera que as fases críticas do processo, a partir da adição de 

líquidos as farinhas, seguida de extrusão e secagem, devem ser abreviadas ao máximo e 

executadas nas temperaturas mais elevadas possíveis visando garantir o controle 

microbiológico do produto final. Ormenese et al.(1998), fabricando macarrão de forma 
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convencional e aplicando em um dos processos de elaboração de macarrão com ovos 

temperatura elevada no início e no final do processo de secagem, concluiram que produtos 

secos à alta temperatura apresentaram cor mais clara, maior resistência a mastigação e menor 

gomosidade que o macarrão seco por processo convencional. Concluem também que  

processos a alta temperatura proporcionaram menor perda de sólidos solúveis durante o 

cozimento. 

 
Em decorrência destas variações de parâmetros alguns defeitos podem ser visualizados 

nas massas alimentícias, entre eles: 

 
�   Deformação/ ruptura do formato/ “estalado” ou “caneado”: devido ao tipo de 

matéria-prima utilizada e a presença de trincas superficiais, conforme visualizado na 

Figura 2.4. Trincas decorrentes em geral, de um processo descontrolado de secagem, 

durante a produção ou armazenagem. 

 

 

 
Figura 2.4. Massa trincada. 

�  Viscosidade do produto: ocorre quando o produto libera muitos sedimentos na água 

de cozimento sem ter atingido o tempo ideal de cozimento, podendo ser decorrente da 

não formação de rede protéica que segura o amido. A correção é possível com 

adequação da farinha utilizada quanto ao percentual de glúten na sua quantidade e 

qualidade. 

 

�   Pintas: são decorrentes da adição de macarrão remoído grosso no seu preparo ou de 

farinha com maior percentual de farelo, gerando pintas escuras no macarrão como 

visualizado na Figura 2.5. 
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Figura 2.5. Macarrão com pintas escuras. 

 
 
�  Macarrão rugoso: é um defeito proveniente da adição de excesso de remoído na sua 

fabricação. 

 

�  Pontos brancos: são provenientes da adição de remoído seco grosso na sua 

fabricação ou por deficiência na hidratação da farinha por defeito no vácuo, podendo 

ser visualizado na Figura 2.6. 

 

 

 

 

Figura 2.6. Macarrão com pontos brancos. 
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� Ondulações: A utilização de macarrão remoído acrescido à farinha de trigo para 

fabricação de um novo produto pode ocasionar defeitos como ondulações na superfície. 

Essas ondulações podem ser também provenientes de processo descontrolado de secagem, 

que por não acontecer de forma gradativa e radial induz a secagem mais rápida de uma 

porção, entortando a massa, como explicita a Figura 2.7.  

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

(b) 

 

Figura 2.7. (a) Esquema da secagem radial de fora para dentro do fio de macarrão e  

(b) Secagem não uniforme entortando a massa. 

 

 

Na análise tecnológica, nutricional e sensorial de macarrão, elaborado com farinha de 

trigo adicionada de farinha de feijão-Guandu (rica em fibras), realizada por Casagrandi  et al 

(1999), foram produzidos macarrões tipo “padre nosso” utilizando  proporções de 5, 10 e 

15%. Os macarrões foram submetidos a avaliações: de determinações de umidade; acidez 

alcoólica; teste de cozimento que contemplou (avaliação do tempo de cozimento em minutos, 

aumento de volume, peso e sólidos solúveis em percentual). Nas considerações finais os 

pesquisadores concluíram que o valor padrão de aumento de volume é equivalente a cerca de 

duas vezes o peso original do produto e que valores de sólidos solúveis, acima de 10% são 

considerados indicadores de macarrão de baixa qualidade. A análise sensorial da massa cozida 

na água e sal sem adição de molho de tomate foi realizada pelos atributos cor, maciez, sabor e 

odor por escala hedônica. A qualidade físico-química do maçarrão e aceitação obtidos com a 

complementação da farinha de feijão-Guandu foi média-baixa embora sua produção seja 
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viável. Pesquisa realizada por Ormenese em 2003, sobre características de cozimento e 

textura entre macarrão de arroz, macarrão convencional e sua aceitação, relata na avaliação do 

comportamento das massas que o produto mostrou-se similiar quanto à perda de sólidos, 

aumento de peso e volume, mostrando-se firme e menos pegajoso que o macarrão 

convencional. Registrando aceitação de 80% para todas as características avaliadas (aparência 

antes e depois do cozimento, aroma, sabor e textura) e intenção de compra próxima a 90%. 

Avaliando produção de massas de arroz sem glúten (Nabeshima, 2003), utilizou os 

parâmetros de tempo de cozimento, aumento de peso, aumento de volume e perda de sólidos 

para analisar as propriedades de cozimento das massas. Concluindo que adição de 

emulsificantes melhora a qualidade do produto. 

  
Oliveira (2004), com o objetivo de obter uma massa de trigo e soja pré-cozida com 

qualidade de cozimento desejável e características sensoriais agradáveis, realizou estudos de 

fabricação de farinhas mistas cruas de trigo e soja (10 a 40% soja), em diferentes níveis de 

umidade e diferentes temperaturas. Desta forma, a massa pré-cozida com 20% de soja, obtida 

por extrusão no nível de 29% de umidade e na temperatura de 90ºC, apresentou 4,15% de 

perdas em 5 min de cozimento, 110,29 g/100g de aumento de peso e 233,33 cm3/100g de 

aumento de volume, tendo melhores características sensoriais (aparência, textura e sabor) e 

sendo a mais preferida pela equipe de provadores. 

 

 

2.2 Alimentos enriquecidos  

 
 
 2.2.1 Farinha de trigo integral 

 
 
Trigo é uma gramínea que cultivada em todo mundo representa a segunda-maior 

cultura de cereais. O grão de trigo é um alimento básico usado para fazer farinha e, com esta, 

diversos alimentos, como pães, biscoitos e macarrão. As mudanças na composição do trigo 

são muitas devido às diferenças entre as condições de solo e de clima das diversas regiões 

onde o grão é plantado, sendo difícil manter o padrão da farinha de um ano para o outro, 

sendo uma prática comum entre os moinhos a utilização de mesclas de trigos (Certrem, 2004). 
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 O grão de trigo, representado na Figura 2.8, contém em sua composição cerca de 70% 

de carboidratos. Além da presença de carboidratos complexos, nutrientes importantes para 

uma alimentação saudável, o grão é composto por proteínas, vitaminas do complexo B e 

outras, minerais, ácidos graxos essenciais e fibras alimentares (Wynn, 1979; Garza, 1993). 

 

 

Figura 2.8. Partes do grão de trigo. 

 

Para avaliação da classificação dos tipos de trigo segundo MAPA na instrução 

normativa nº 7 (Brasil, 2001), os seguintes fatores devem ser considerados: 

 
Definição do trigo: grãos das espécies Triticum aestivum L. e Triticum durum L. 

 
Impurezas: são todas as partículas oriundas da planta de trigo, tais como: cascas, fragmentos 

do colmo, folhas, entre outras. 

 
Número de Queda (Falling Number): medida indireta da concentração da enzima alfa-

amilase, determinada em trigo moído, pelo método 56-81B da AACC (1995). O valor 

expresso em segundos é diretamente proporcional à viscosidade do gel formado durante o 

ensaio e inversamente proporcional à atividade da enzima presente na amostra. 
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Alveografia: teste que analisa as propriedades de tenacidade (P), de extensibilidade (L) e o 

trabalho mecânico (W), necessários para expandir a massa, expresso em Joules (J), sendo 

determinado pelo método 54-30 A da AACC (1995). 

 
Peso Hectolítrico: é a massa de 100 litros de trigo expressa em kg, determinado em balança 

para peso específico. 

 
Classificação: o trigo é classificado em 5 (cinco) classes e 3 (três) tipos, de acordo com os 

seguintes critérios: 

 
Classes: 05(cinco) classes: Trigo Brando, Trigo Pão, Trigo Melhorador, Trigo para 

outros usos e Trigo Durum, definidas em função das determinações analíticas de 

Alveografia (Força de Glúten) e Número de Queda (Falling Number), conforme a 

Tabela 2.1.  

 
Tipos: 03 (três) tipos, expressos por números de 01(um) a 03(três) e definidos em 

função do limite mínimo do peso do hectolitro e dos limites máximos dos percentuais 

de umidade, de matérias estranhas, impurezas e de grãos avariados, conforme a Tabela 

2.2.  

 

Tabela 2.1.  Classes dos grãos de trigo segundo a Instrução Normativa nº 7 (Brasil, 2001). 

 

Classes Valor mínimo da força do 

glúten (10 -4 J) 

Valor mínimo do número de 

queda (s) 

Trigo brando  50  200 

Trigo pão 180 200 

Trigo melhorado 300 250 

Trigo para outros usos Qualquer < 200 

Trigo durum - 250 
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Tabela 2.2. Tipos de grãos de trigo segundo a Instrução Normativa nº 7 (Brasil, 2001).  

 

Grãos avariados 

(% máxima) 

 

Tipos 

 

Peso mínimo 

do Hectolitro 

(kg/hl) 

 

Umidade  

(% máximo) 

 

Materiais 

estranhos e 

impurezas  

(% máximo) 

Danificados 

por insetos 

Danificados 

pelo calor. 

Mofados e 

ardidos 

Chochos, 

triguinhos 

e 

quebrados 

1 78 13 1,00 0,5 0,5 1,5 

2 75 13 1,50 1,0 1,0 2,5 

3 70 13 2,00 1,5 2,0 5,0 

 
 

A partir dos valores encontrados nas Tabelas 2.1 e 2.2, pode-se classificar e registrar a 

condição higiênico-sanitária, prever a capacidade de processamento e a produção de produtos 

desta matéria-prima, utilizada na fabricação das farinhas de trigo pelo processo da moagem. 

 

Para farinha de trigo doméstica, os limites de tolerância e parâmetros são determinados 

pelo MAPA na Instrução Normativa nº 8 – Regulamento técnico de identidade e qualidade da 

farinha de trigo (Brasil, 2005), como apresentado na Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3 Limites de tolerância para farinha de trigo doméstica segundo a Instrução 

Normativa nº 8 (Brasil, 2005). 

 
 

Tipos 

 

Teor de 

cinzas*  

(% Máximo.)  

 

Granulometria 

 

Teor de 

proteína*  

(% Mínimo) 

Acidez graxa 

(mg de KOH 

/100g do 

produto) 

(Máximo) 

Umidade 

(% Máximo) 

Tipo 1 0,8  7,5  

Tipo 2 1,4  

95 % do 

produto 

devem passar 

pela peneira 

com abertura 

de malha  

250 µm. 

8,0  

100 

Integral 2,5  - 8,0  100 

15   

*Os teores de cinzas e proteína deverão ser expressos em base seca. 

 
 

Para massas alimentícias a denominação “Integral” depende do tipo de farinha com a 

qual foi fabricada para obter a designação. Para ser considerada massa seca integral a farinha 

de trigo utilizada na produção deve apresentar umidade máxima de 13% para ser considerada 

seca, segundo a ANVISA na RDC nº263 de 22 de setembro de 2005. E segundo a 

classificação do MAPA na Instrução Normativa nº 8 03/07/2005, a farinha deve conter um 

percentual de cinzas mínimo de 1,5% e no máximo de 2,5%  na base para ser considerada 

integral. Considera-se então a análise de cinzas um parâmetro importantíssimo para avaliação 

de adequação do produto à legislação vigente, além de ser associado a coloração do produto e 

sua aceitação pelo consumidor. 

 
Os minerais se concentram principalmente nas camadas mais externas do grão, quanto 

maior é a concentração de cinzas em uma farinha, maior o seu grau de extração, ou seja, 

maior é a quantidade de farelo incorporado à farinha. A presença excessiva de cinzas é 

indesejável, pois confere cor mais escura ao produto final, além de propiciar qualidade de 
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cocção inferior e favorecer quebras durante a secagem. Isso acarreta em uma diminuição na 

qualidade da massa. A diferença básica entre as farinhas Integral, tipo I e tipo 2 é o grau de 

extração e o teor das cinzas. Dentre todas as farinhas, a integral tem o mais elevado grau de 

extração e o maior teor de cinzas. A presença de fibras quebra a continuidade da rede de 

glúten, enfraquece o produto e provoca rupturas no macarrão durante a secagem sendo evitada 

como matéria-prima no processo fabricação das massas apesar de ser altamente recomendado 

nutricionalmente.  

 
A enzima lipoxidase em presença de oxigênio destrói os pigmentos amarelos naturais 

da farinha durante o processamento, apresentando um produto mais claro após cozimento. 

Essa enzima está concentrada no germe e em porções do farelo de trigo, portanto, as farinhas 

com alto teor de cinzas têm maior quantidade dessa enzima (ABIMA, 2009). 

Na farinha de trigo existem dois tipos de proteínas: as não formadoras de glúten 

(albuminas e globulinas), e as formadoras de glúten (gliadina e glutenina). As primeiras 

(albuminas e globulinas) do ponto de vista tecnológico são de pouca relevância já que não 

contribuem significativamente nas características que interferem na qualidade dos produtos. 

Já a gliadina e a glutenina têm a propriedade especial de entrelaçar-se entre elas através de 

ligações de hidrogênio, ligações de Van der Waals e ligações dissulfeto formando uma rede 

protéica chamada glúten como visualizado no esquema da Figura 2.9 (Weegels et al.,1996). 

O amido pode estabelecer uniões com mais de um polissacarídeo, o que aumenta o 

número de zonas de micelas, dando lugar à estrutura de malha ou rede tridimensional, que 

mantém retidas em seu interior as moléculas de água, soltas das zonas cristalinas, resultando 

no aparecimento do gel (Ordónez et al., 2005). Farinhas com alto teor de glúten e de boa 

qualidade são hidratadas uniformemente durante a mistura e produzem massas mais fortes e 

elásticas. Essas massas alimentícias apresentam um volume adequado após a cocção, não 

deixam muito resíduo na água usada nesta operação e permanecem firmes quando deixadas 

em água quente. As farinhas com baixo teor de glúten e de qualidade inferior produzem 

massas alimentícias deficientes em algumas destas características. Por outro lado, um 

conteúdo muito elevado de glúten pode também causar problemas na maquinabilidade das 

roscas. A caracterização da porção do glúten na proteína é feita com a medição de fatores 

como: extensibilidade e resistência para extensão da pasta, tempo de hidratação, tempo 

máximo de desenvolvimento e resistência à ruptura durante a mistura mecânica. Entre os 



Revisão bibliográfica 
 

22 
Christiane Maria Christina Nóbrega Bakker, 12 / 2010 
 

principais componentes da qualidade da farinha integral, podem ser citados: a umidade, as 

cinzas, a quantidade e qualidade do glúten (proteína), a granulometria, o percentual da enzima 

alfa-amilase e a cor (ABIMA, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Estrutura da rede protéica do glúten da farinha de trigo. 

 
 

2.2.2 Farinha de linhaça 

 
 
A semente da linhaça, também chamada flaxseed, tem apresentado crescente demanda 

no mercado de óleos e farelos. É cultivada principalmente no Canadá, Argentina, Estados 

Unidos, Rússia e Ucrânia. A semeadura ocorre nos meses de novembro, dezembro e janeiro. 

Apresentam em média 35% de óleo, 26% de proteína, 14% de fibras, 12% de mucilagens e 

9% de umidade; os principais minerais encontrados são potássio, fósforo, magnésio, cálcio e 

enxofre (Moura, 2008). 

 
Os ácidos graxos essenciais estão divididos em dois grupos: os da família ômega - 3 

como ácido linolênico e os ômega – 6 como ácido linoléico, sendo encontrados em peixes de 

água fria, óleos vegetais, sementes de linhaça, nozes e alguns vegetais (Jump, 2002). A 

linhaça Linum usitatissimum L., ilustrada na Figura 2.10 em suas diversas formas, tem se 

destacado entre os alimentos funcionais (Mayes, 1994), como sendo uma das maiores fontes 

reconhecidas de ácidos graxos essenciais ômega-3, ômega-6, fibras e compostos fenólicos, 

apontados como antioxidantes. 

 
 

Conjunto de fibras 

Conjunto de fibras 

Gordura, água e amido Glúten 
S
H

S

S S
S
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Figura 2.10. Linhaça em suas diferentes formas de apresentação: Óleo de linhaça (1), linhaça 

marrom (2), linhaça dourada (3) e farinha de linhaça(4). 

 
 

A linhaça possui tanto fibras solúveis quanto insolúveis (Northrup, 2004).  A semente 

de linhaça apresenta cerca de 60% de ácidos graxos ômega – 3, os quais auxiliam na 

prevenção de células malignas, enquanto que os ácidos graxos trans podem levar a 

implicações nutricionais negativas (Calderelli, 2008). 

 
Estudos sobre a função dos óleos e gorduras na nutrição humana tem enfatizado a 

importância da ingestão de ácidos graxos ômega – 3, a redução de saturados e mais 

recentemente o controle da ingestão de ácidos graxos trans (Ascherio, 1999). 

 

 Em 1999, Food and Drugs Administration - FDA (2006) sugeriu que o teor de ácidos 

graxos trans fosse incluído nos rótulos dos produtos alimentícios e em dezembro de 2003 foi 

publicada no Brasil pela ANVISA a resolução nº360 um regulamento técnico sobre rotulagem 

nutricional de alimentos embalados, que contém como item obrigatório as gorduras trans. 

 
 Em 2000, Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO (2006) 

recomendou, para a ingestão diária, uma razão de ácidos graxos ômega -6: ômega – 3 entre 

5:1 e 10:1, respectivamente. Para alguns órgãos é mais eficaz estabelecer níveis de ingestão 

adequada para ácidos graxos individualmente do que determinar a razão entre eles.  Desta 

1 
2 

3 

4 
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forma, a elaboração de alimentos com linhaça contribui para o consumo desta semente como 

fonte de alimento funcional (Cunnane et al. 1995; Hall et al. 2005). 

 
Moura (2008) comenta que a produção no Brasil é baixa, com apenas 21 

toneladas/ano, sendo o principal produtor mundial o Canadá e na América do Sul o maior 

produtor a Argentina com 80 toneladas/ano. O que torna cara a sua aquisição, necessitando, 

portanto, uma avaliação economia dos custos de sua utilização como insumo. 

 
 
2.3 Fibra alimentar 

 
 
 De todas as substâncias orgânicas existentes, os carboidratos são as mais abundantes e 

amplamente distribuídas, estando presentes nos tecidos dos animais e vegetais, assim como 

nos microrganismos. Os carboidratos são compostos orgânicos produzidos nas células 

fotossintéticas das plantas a partir do dióxido de carbono e da água, graças a radiação solar. 

Nas plantas possui grande variedade sendo o amido por excelência o carboidrato de reserva. 

Nos animais, o principal açúcar é a glicose, e o carboidrato de reserva é o glicogênio. Os 

carboidratos mais utilizados pelo homem são amido e sacarose. Os mesmos são classificados 

em: monossacarídeos compostos de cadeia linear apresentando duas formas isoméricas α 

(aquela em que o grupo hidroxila do carbono na posição 1 da projeção de Fisher está voltado 

para direita e β ,voltado para esquerda); oligossacarídeos são polímeros constituídos por 

número variável de monossacarídeos (de 2 a 20); polissacarídeos são polímeros formados por 

mais de 20 monossacarídeos dispostos de forma linear ou ramificada. A consequente 

diversidade de polissacarídeos quanto a composição faz com que as propriedades destas 

moléculas de alta massa molecular sejam muito distintas daqueles monossacarídeos que os 

constituem, assim dissolvem-se com mais dificuldade, tem pouco sabor doce e suas reações 

são mais lentas. Os polissacarídeos não-digeríveis são denominados como “fibras” e devem 

ser ingeridos diariamente para se conseguir correta atividade intestinal fisiológica (Ordónez, 

2005). 

 
Considera-se como fibras dietéticas o conjunto de polissacarídeos hidrossolúveis 

diferentes do amido caracteriza-se pela resistência à hidrólise por meio de enzimas digestivas 

do trato intestinal. Pode ser dividida em duas frações, dependendo da solubilidade de seus 

componentes: Fração solúvel que fermenta no cólon e gera produtos como metano, 
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hidrogênio, dióxido de carbono e ácidos graxos de cadeia curta que são metabolizados. Os 

efeitos fisiológicos associados a esta fração são: redução do colesterol no sangue e controle da 

glicólise consequentemente, diabetes; e a fração de fibra dietética insolúvel que não sofre 

fermentação no cólon sendo a responsável pelo efeito benéfico da fibra na mobilidade 

intestinal (Ordóñez, 2005). 

 
De acordo com as Normas do Instituto Adolfo Lutz (2005), fibra é um resíduo 

orgânico obtido em certas condições de extração, sendo o termo fibra alimentar proposto 

como componentes das paredes celulares vegetais incluídas na dieta humana que resistem à 

ação das secreções do trato gastrointestinal. Para análise de alimentos de consumo humano, o 

conhecimento do teor de fibra alimentar é mais adequado do que o de fibra bruta. Hoje, a 

definição mais aceita para fins analíticos é aquela que considera fibras sob os aspectos 

fisiológicos: polissacarídeos (exceto amido) e lignina que não são digeridos pelo intestino 

delgado humano. As fibras podem ser classificadas em solúveis ou insolúveis. As fibras 

solúveis são responsáveis pelo aumento da viscosidade do conteúdo gastrointestinal, retardam 

o esvaziamento e a difusão de nutrientes, sendo as principais fontes alimentares as 

leguminosas e as frutas. As fibras insolúveis diminuem o tempo de trânsito intestinal, 

aumentam o volume das fezes, tornando mais lenta a absorção da glicose e retardam a 

digestão do amido, estando presentes nos grãos de cereais, no farelo de trigo, nas hortaliças e 

nas cascas das frutas. Embora em concentrações diferentes, a maioria dos alimentos contém 

combinações dos dois tipos de fibras (IAL, 2005).  

 
Com a presença de carboidratos complexos os alimentos feitos com grãos integrais já 

são fabricados no Brasil. Estes têm o consumo indicado por muitos nutricionistas e médicos, 

pois possuem fibras provenientes da casca do grão. As fibras dão maior sensação de 

saciedade, além de atuarem no trato gastrintestinal, servindo como substrato para a microflora 

naturalmente presente no intestino grosso, cuja manutenção é benéfica para a saúde. Além 

disso, as fibras modulam a velocidade de digestão e absorção dos nutrientes, sendo esta ainda 

mais lenta do que a digestão dos produtos feitos com grãos refinados. O uso de grãos integrais 

ajuda a promover um trânsito intestinal normal, ajudando na prevenção de algumas doenças 

como câncer, diabetes, doença diverticular do cólon, dentre outras (ABIMA, 2010). 
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De acordo com Mattos e Martins (2000), os alimentos podem ser classificados quanto 

ao teor de fibras presente em 100g de alimentos: muito alto (maior que 7g/100g); alto (4,5 a 

6,9g/100g); moderado (2,4 a 4,4 g/100g) e baixo (inferior a 2,4g/100g). 

 
 
2.4 Análise sensorial 

 
 
A análise sensorial é resultado das reações fisiológicas transmitidas pelos indivíduos 

como resposta aos estímulos gerados, estímulos estes resultantes do contato, interação 

indivíduo e produto.  Considerada interpretação das propriedades intrínsecas dos produtos. As 

sensações produzidas podem dimensionar a intensidade, extensão, duração, qualidade, gosto 

ou desgosto em relação ao produto avaliado. Cabendo ao indivíduo, por meio dos seus 

próprios órgãos sensoriais, utilizar os sentidos da visão, olfato, audição, tato e gosto para 

interpretar as sensações e estímulos somaticamente (IAL, 2005).  

 

Considerando o estudo da “Ciência do Consumidor”, interface entre a análise 

sensorial, a psicologia e o marketing, Minim (2006) cita a análise sensorial como uma 

ferramenta expressiva na área de alimentos aplicada na docência, pesquisa e indústria. Uma 

ciência que objetiva estudar as percepções, sensações e reações do consumidor sobre as 

características dos produtos, incluindo sua aceitação ou rejeição. A análise sensorial se 

caracteriza por: 

• Identificar as propriedades de interesse na qualidade sensorial do alimento; 

• Selecionar o método sensorial mais adequado para quantificação ou 

qualificação a sensação experimentada pelo homem em resposta ao estímulo 

provocado pelo alimento; 

• Selecionar e aplicar o método estatístico mais adequado para avaliar os 

resultados. 

 
Sua aplicação na indústria de alimentos e nas instituições de pesquisa é relacionada às 

etapas de desenvolvimentos de novos produtos, ao controle de qualidade e à seleção de 

métodos instrumentais que tenham correlação com os atributos sensoriais do alimento. Minim 

(2006) comenta ainda que a qualidade do produto deva ser definida também quanto às 
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percepções do consumidor, o que pode diferir bastante do conceito de qualidade na visão da 

indústria. 

 
 Segundo Dutcosky (2007), as ferramentas utilizadas para análise de produtos 

denominadas métodos sensoriais são escolhidos baseados nas respostas de três questões 

fundamentais: O produto é aceito/preferido pelos consumidores? Existe diferença perceptível 

entre o produto em estudo e algum produto convencional? Quais os principais pontos de 

diferença e as suas intensidades? Ao respondê-las permite-se classificar os métodos sensoriais 

em teste de aceitação, para resolução da primeira questão; testes discriminativos (ou de 

diferença) para a segunda; e análises descritivas, para a terceira. 

 
Segundo a norma NBR 12994 (ABNT, 1993), citada por Dutcosky (2007), os métodos 

podem ser classificados como métodos discriminativos, descritivos ou subjetivos.  Os 

métodos discriminativos estabelecem diferenciação qualitativa e/ou quantitativa entre as 

amostras e são denominados testes de diferença (Comparação pareada, triangular, duo-trio, 

comparação múltipla, ordenação, A ou não-A e dois em cinco) e testes de sensibilidade 

(Limites, estímulo constante e diluição). Os métodos descritivos descrevem qualitativa ou 

quantitativamente as amostras e são denominados: avaliação de atributos-escalas, perfil de 

sabor, perfil de textura, ADQ- Análise descritiva Qualitativa e tempo-intensidade. Os métodos 

subjetivos ou afetivos expressam a opinião pessoal do julgador e incluem os testes de 

comparação pareada, ordenação, escala hedônica e escala de atitude.    

  
 Para os testes de aceitação os tipos de escalas utilizadas são: i) escala hedônica por 

categorias ou facial, ii) escala de atitude (Fact) que mede o grau de aceitação do produto com 

base em atitudes do consumidor em relação à frequência que estaria disposto o degustador a 

consumir o produto do qual não está familiarizado e iii) escala do ideal (Just right scale ) que 

obtêm informações sobre qual seria a intensidade de um determinado atributo sensorial 

considerado ideal para o consumidor. Este tipo de análise considera conjuntamente as 

variações de todos os julgadores e assume que todos apresentam o mesmo comportamento, 

desconsiderando suas individualidades (Minim, 2006).  

 
Na formação da equipe sensorial alguns fatores específicos podem influenciar na 

percepção do indivíduo que avalia o produto, como fatores ligados á fisiologia (receptores 

sensoriais, sistema nervoso), psicologia (relação estímulo resposta) e sociologia (idade, sexo, 
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etnia, hábitos alimentares, grau de instrução). E os critérios a serem considerados na 

composição da equipe devem ser: participação espontânea e consciente do julgado realizada 

através de instruções, disponibilidade/pontualidade e comprometimento com os testes; revelar 

boa forma de expressão, habilidade verbal necessária para descrever os atributos sensoriais; 

boa saúde; e acuidade sensorial percebida através do poder de discriminação para cores, 

textura, odores e gostos primários (IAL, 2005). 

 
A análise descritiva quantitativa foi desenvolvida por Stone et al. (1974),  sendo muito 

utilizada para traçar de forma mais completa possível, o perfil sensorial quanto aos atributos 

de aparência, odor, textura e sabor de um produto (IAL, 2005). No aspecto estatístico, os 

dados obtidos são submetidos também à análise de variância tendo como fontes de variação: o 

julgador (J), o tratamento (T), a interação (J*T) e resíduo. Diferenças entre tratamentos são 

analisadas utilizando-se o teste de comparação das médias, teste de Tukey. O gráfico aranha é 

sua representação dos atributos que melhor caracterizam o produto. 

 
Pelo método da ADQ os atributos sensoriais presentes no produto alimentício são 

investigados e descritos, caracterizando o perfil do produto inclusive sua intensidade. 

Normatizado pela ABNT-NBR 14 140 de 1998, utiliza as escalas não estruturas de 9 a 15 cm 

e sua aplicação envolve as etapas: Seleção de julgadores; levantamento de descritores; 

treinamento; teste sensorial e análise dos resultados.  

 

 

2.5 Análise do Processo segundo critérios de engenharia  

 
 
Os conhecimentos adquiridos pelo engenheiro químico e de alimentos no decorrer de 

sua formação são reunidos em quatro grupos: Ciências básicas; fundamentos que tratam da 

compreensão dos fenômenos que ocorrem nos equipamentos; engenharia de equipamentos, 

sua concepção, dimensionamento e análise; e a engenharia de processos, que compreende a 

concepção, o dimensionamento e a análise dos processos industriais. Os temas relacionados a 

engenharia de processos são de estruturação mais recente, pois não vinham sendo objeto de 

ensino formal e permaneciam ausentes dos cursos e livros tradicionais. A partir de 1968, com 

a publicação do livro Strategy of  process engineering (Rudd e Watson, 1968)  reúne-se 

diversos trabalhos sobre estrutura dos fluxogramas abordando estratégias de cálculo, 
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otimização, efeitos de incertezas  e avaliação econômica. Surge também, em 1973 Process 

Syntesis (Rudd, Powers e Siirola, 1973), abordando a forma sistemática  da concepção de 

processos químicos, estudos sobre rotas e a concepção de sequências de separadores e de 

redes de trocadores de calor. Assim, o assunto tornou-se notório e a engenharia de processos 

chama a atenção como análise imprescindível na avaliação de processos, tornando a execução 

de projetos mais rápida, segura, com menor custo e ambientalmente integrados. (Perlengeiro, 

2005). 

 
 Neste item, deseja-se apresentar o critério de avaliação econômica adotado por 

(Perlingeiro, 2005) na avaliação econômica preliminar de processos em engenharia química. 

Apresentando de forma resumida a estimativa de custos operacionais e de investimento no 

nível sobre conjunto de equipamentos integrados, não mais isolados, necessitando de 

ferramentas oriundas de outras áreas do conhecimento, como a engenharia de sistemas, 

inteligência artificial, incorporados aos elementos de avaliação econômica. O objetivo da 

análise é a previsão e avaliação do comportamento físico e econômico do processo. A 

previsão do comportamento físico consiste em antecipar como o processo, que ainda não 

existe, deverá se comportar depois de montado e colocado em operação. Ocorre então o 

dimensionamento dos equipamentos, modelagem matemática e então a avaliação econômica. 

 

Como etapas preparatórias para análise, temos: o reconhecimento do processo, a 

modelagem matemática, a avaliação das propriedades físicas e coeficientes técnicos, para 

somente então iniciarmos as etapas de execução. Na execução são realizadas as etapas de 

avaliação das informações relevantes, balanço de informações, execução propriamente dita e a 

utilização dos módulos computacionais, se necessário. 

 
O processo que passará por avaliação econômica deve impreterivelmente passar pelas 

etapas preparatórias para uma avaliação segundo este método, logo iniciaremos definido que a 

fabricação do produto 10% integral está sendo investigado. Nas considerações iniciais de 

avaliação para esta pesquisa as matérias-primas farinha integral, farinha de linhaça e água são 

consideradas com índice i = 1, 2 e 3 respectivamente, sendo o índice i = 4 relacionado ao 

produto final: massa alimentícia. O segundo índice j apresentado nos parâmetros, refere-se a 

etapa do processo pela qual está sendo avaliada a corrente. Parâmetros como: vazão global 

(kg/h), temperatura (º C), vazão mássica dos insumos e produtos formados são inseridos para 

avaliação das propriedades do processo.  
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Atendendo a etapa preparatória do reconhecimento do processo apresenta-se em 

fluxograma na Figura 2.11, o processo de fabricação de massa alimentícia seca a alta 

temperatura tipo espaguete, segundo visualização do engenheiro.  
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Figura 2.11 Representação do reconhecimento do processo de secagem a alta 

temperatura, segundo a visão do engenheiro. 

 

Triturador 

T1 = temperatura ambiente 30 (º C) 
W1 = vazão global 2000-3000 (kg/h) 
ṁ11 = vazão mássica da farinha (kg/h) 
ṁ 21 = vazão mássica da água (kg/h) 
t 1= tempo de mistura 10-30(s) 
U1 = umidade 12-15(%) 

T4 = temperatura 60-70 (º C) 
W4 = vazão global 2000-3000(kg/h) 
ṁ 34 = vazão mássica da massa (kg/h) 
ṁ 24 = vazão mássica da água (kg/h) 
P4 = pressão 90-150(bar) 
U4 = umidade 25-35 (%) 

T5 =  70-90(º C) 
W5= 2000-3000  (kg/h) 
ṁ 35 = vazão mássica massa (kg/h) 
ṁ 25 = vazão mássica água (kg/h) 
U5 = umidade 35-15 (%) 
 

T6 =  80-30(º C) 
W6 = 2000-3000 (kg/h) 
ṁ 36 = vazão mássica massa (kg/h) 
ṁ 26 = vazão mássica água (kg/h) 
U6 = umidade 15-12(%) 
 

Líquido 
resfriado 

Líquido 
aquecido 

T7 = T8 = T9 30 (º C) 
t8 = tempo de produção 5-6 (h) 

Condensado 

Vapor 
aquecido 

Vapor 
resfriado 
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No segundo passo preparatório, nos casos de dimensionamento do equipamento, 

apresenta-se a modelagem matemática do processo, com balanços de materiais e de energia.  

 
 
2.5.1 Avaliação de custos de produção 

 
 
O desempenho econômico previsto para um processo em fase de projeto e o 

desempenho real de um processo de operação pode ser medido através de critérios expressos 

por funções do tipo lucro ou custo, sendo utilizados tanto em problemas de simulação como 

dimensionamento. O custo total é a soma dos custos diversos do empreendimento, incluem 

custos de produção e os custos gerais. Os custos de produção incluem custos diretos e os 

custos fixos. Os custos diretos são os custos diretamente relacionados à produção e incluem 

matéria-prima, utilidades, manutenção, suprimentos operacionais, mão-de-obra operacional e 

de supervisão, administrativos, laboratórios, patentes e royalties (Perlingeiro, 2005). 

 
Para Turton et al. (1998), o custo associado com o dia a dia da operação de uma planta 

deve ser estimado antes que a viabilidade econômica da proposta do processo possa ser 

avaliada. Existindo importantes fatores que afetam o custo de fabricação e por isso foram 

criados métodos para estimar cada fator.  

 
Os custos de produção são classificados segundo Turton et al.(1998), em três 

categorias: custos diretos de produção (Cdireto), custos fixos de produção (Cfixo) e gastos gerais 

(Cgerais).    

 
Os custos diretos de produção (Cdireto), representam operações que variam coma rota 

de produção ou tipo de processo empregado podendo ser descritos como: matéria-prima que 

representam custos de alimentação do processo obtidos através do fluxograma; custos com 

tratamento de resíduos visando atender a legislação vigente e o princípios de proteção 

ambiental; os custos com utilidades requeridos pelo processo, incluindo mas não se limitando 

à óleo/gás de alimentação, energia elétrica, água de aquecimento, vapor de alta pressão, 

processos para tratamento da água, instrumentos de ar, gases inertes e refrigeração; custos 

requeridos com mão-de-obra para operação da planta;  custos com administração, supervisão 

e suporte de engenharia relacionados como de gerenciamento; custos com materiais 

associados à manutenção preditiva e corretiva da unidade;  custos com operações de 
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suprimentos não relacionadas a matéria-prima como por exemplo lubrificantes , filtros, 

reagentes químicos e roupas de proteção individual dos operadores; custos com a rotina de 

laboratório especializado no controle de qualidade do produto; custos com licenças, marcas e 

patentes. 

Os custos fixos de produção (Cfixo), independentes da rota ou tipo de processo, 

incluem taxas de propriedade, impostos e depreciação, existindo mesmo quando a planta não 

está em operação. São fatores não afetados pelo nível de produção como, por exemplo, taxas 

para licenciamento da planta baseados em sua localização e/ou severidade do processo; ou 

envolvendo serviços os mais variados considerados indiretos: serviço médico, recreações, 

benefícios, serviços de segurança e proteção contra-incêndio. 

Os gastos gerais (Cgerais) associados com nível de gerenciamento e atividades 

administrativas não diretamente relacionadas à manufatura do produto são necessários para o 

andamento das funções administrativas podendo variar de acordo com a alta ou baixa da 

comercialização do produto, incluindo gerenciamento, venda, marketing, financiamento, 

pesquisa, desenvolvimento e distribuição. 

A equação usada para avaliar o custo de produção foi expressa na equação (1). 

Cprodução = Cdireto + Cfixo + Cgerais (1) 

 Os custos de produção podem ser determinados quando os seguintes custos diretos 

prioritários (Cdp) são conhecidos ou podem ser estimados: capital de fixo de investimento 

(FCI), custo de matéria-prima (Cmatéria-prima), custo de mão-de-obra (Cmão-de-obra), custo de 

utilidades (Cutilidades) e custo de tratamento dos resíduos (Cresíduos). A Tabela 2.4 apresenta 

parâmetros de custo estimados individualmente, onde se pode estimar o fator individual de 

cada parâmetro. Quando outras informações não estão acessíveis pode-se utilizar o valor 

médio dentro do intervalo.  

Na terceira coluna da Tabela 2.4 encontra-se o somatório dos valores, utilizando os 

valores intermediários dos intervalos e o custo total foi apresentado no final de cada categoria. 

Com base nestes parâmetros, pode-se realizar uma estimativa do custo de produção.  
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Tabela 2.4 Intervalos de custos referentes aos fatores que influenciam nos custos de produção 

segundo Turton et al. (1998). 

Item de Custo Intervalo típico de 

multiplicação do fator 

Valor utilizado para 

cálculos gerais  

Custos diretos 

Matéria-prima Cmp - 

Tratamento de resíduos Ctr - 

Utilidades Cuti - 

Mão-de-obra operacional Cmo Cmo 

Diretorias industriais, supervisões e 

monitorias 

(0,1 -0,25) Cmo 0,18 Cmo 

Manutenção preditiva e corretiva (0,02-0,1) FCI 0,06 FCI 

Operações de suprimentos (0,1-0,2) FCI por linha 0,009 FCI por linha 

Laboratóriode controle de qualidade (0,1-0,2) Cmo 0,15 Cmo 

Marcas, patentes e royalties (0-0,06) C dp 0,03 C dp 

Total dos custos diretos Cmp + Ctr + Cuti + 1,33 Cmo + 0,03 C dp + 0,069 FCI 

Custos fixos 

Depreciação 0,1 FCI 0,1 FCI 

Taxas locais e seguros (0,014-0,05) 0,1 FCI 0,032 FCI 

Indiretos de plantas (0,5-0,7) FCI por linha 0,0708 Cmo + 0,036FCI  

Total dos custos fixos 0,0708 Cmo + 0,036 FCI + Depreciação 

Custos gerais 

Administrativo 0,15 FCI por linha 0,177 Cmo + 0,009FCI 

Venda e distribuição (0,02-0,2) C dp 0,11 C dp 

Pesquisa e desenvolvimento 0,05 C dp 0,05 C dp 

Total dos custos gerais 0,177 Cmo + 0,009FCI + 0,16 C dp 

TOTAL Cmp + Ctr + Cuti + 2,215Cmo + 0,190C dp + 0,146FCI + 

depreciação 

*Os custos são avaliados segundo fluxograma da unidade produtora;** O custo com depreciação foi 

estimado em 10% dos custos diretos, dada como melhor aproximação 

.
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3.  Matériais e métodos 

 
 
3.1 Matérias-primas 

 
 

As farinhas de trigo padrão e integral foram obtidas nos meses de abril e junho de 

2010 na unidade de produção Grande Moinho Potiguar em Natal/RN, de moagem de trigo do 

gênero Triticum aestevum contendo ferro e ácido fólico como determinado pela legislação ( 

fornecer no mínimo 4,2 mg de ferro e 150 mcg de ácido fólico).  

 

A farinha de linhaça marrom (lote nº23056) proveniente do Canadá foi adquirida  no 

estabelecimento Cerealista Superior LTDA (Recife/PE - Brasil).  

 

A farinha foi formulada de acordo com as seguintes composições: F1) 90% farinha de 

trigo e 10% farinha integral; F2) 80% farinha de trigo e 20% farinha integral; F3) 90% farinha 

de trigo e 10% farinha de linhaça; e F4) 80% farinha de trigo e 20% farinha de linhaça.  

 
As amostras de farinhas e macarrões foram coletadas na unidade Grande Moinho 

Potiguar Natal/RN, segundo procedimento de rotina após estabilização das características dos 

produtos, perfazendo a quantidade mínima de 2 kg de farinha por amostra para análises físico-

químicas e para análise sensorial, o mínimo de 20 kg por produto. 

 
 Para a análise comparativa, foi utilizado o produto macarrão espaguete seco integral da 

marca Excelsa o qual possui como ingrediente somente farinha de trigo integral, não 

possuindo ingredientes melhoradores. O macarrão tipo espaguete adicionado de farinha de 

linhaça não foi encontrado no mercado local, havendo apenas no estado do Paraná a 

comercialização de um macarrão com linhaça tipo parafuso que não poderia ser utilizado 

como comparativo, pois trata-se de massas curta que tem parâmetros diferenciados na análise 

de reologia. 

 
 
3.2 Métodos 
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3.2.1 Elaboração das massas 

 
 
 A produção das massas tipo espaguete foi conduzida de acordo com a Figura 3.1. 

Seguindo o fluxograma de processo, em linha modular (Buhler, C-line), foram constituídos os 

grupos experimentais de massas: M1 - massa 10% farinha integral, M2 – massa 20% farinha 

integral, M3 - massa 10% farinha de linhaça e M4 - massa 20% farinha de linhaça. 
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Figura 3.1. Processo de fabricação de massa longa a alta temperatura. 

 

 

Para a obtenção das massas, a produção diária da máquina foi interrompida por 15 

minutos na produção e estendimento, selecionando assim a massa teste. A mistura de farinha 

preparada foi direcionada para o mini-silo sobre a prensa. A mistura com cerca de 30% de 

água, permaneceu na rosca por cerca de 20 segundos sob vácuo para retirada do ar da massa, a 

pressão entre 100 e 150 bar.  A massa foi direcionada para a prensa onde foi extrudada, e logo 

em seguida, estendida nas varas. Desprezadas as 45 varas iniciais, de 2 a 5 minutos foi 

realizada retirada da amostragem para visualização da uniformidade do produto, onde foram 

observadas as alterações de coloração, sabor e odor.  

 
A pré-secagem a alta temperatura ocorreu inicialmente entre 80 e 90 ºC e estabilizado 

o produto nas zonas intermediárias, segundo o diagrama de secagem do equipamento e 

formulação, resfriando até temperatura ambiente em tempo total entre 5 e 6 horas para 

posterior corte e empacotamento. 

 
 
 3.2.2 Métodos análises físico-químicas e reológicas 

 
 

As análises fisico-químicas  incluídas no estudo foram realizadas tomando como base: 

para farinha de trigo doméstica, os limites de tolerância e parâmetros determinados pelo 

MAPA na Instrução Normativa nº 8 – Regulamento técnico de identidade e qualidade da 

farinha de trigo (Brasil, 2005(a)) e para massas na RDC nº263 - Regulamento técnico para 

produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos, Padrão de Identidade e Qualidade – PIQ  

(Brasil, 2005(b)). 

 
Os métodos de ensaio utilizados no laboratório foram conduzidos tendo como 

referência normas publicadas ou manuais dos equipamentos. O acompanhamento do 

desempenho do laboratório foi realizado com ensaios de proficiência corporativos baseados 
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na NBR ISO/IEC 17025-2005 - referente aos requisitos gerais para a competência de 

laboratórios de ensaio e calibração. Utilizou-se como acompanhamento as ferramentas 

estatísticas de média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação e z-score; denominado 

este último de indicador de desempenho, baseado no Balanced Scorecard, metodologia de 

medição e gestão de desempenho desenvolvida pelos professores da Harvard Business School 

(Kaplan e Norton, 2001; Marx, 2000). 

 

 

 3.2.2.1 Análises realizadas nas farinhas formuladas 

 
 
 Para a produção de macarrão, são necessárias farinhas tipicamente classificadas como 

fortes e capazes de formar boa rede protéica, que quando estabilizada garanta o formato do 

produto. Com o objetivo de verificar se as misturas das farinhas testes poderiam ser utilizadas 

para a fabricação de massas alimentícias, foi realizada a caracterização das farinhas em 

termos de umidade, teor de cinzas, teor de proteína, cor, falling number, teor de glúten e 

percentual de retenção, conforme metodologias descritas a seguir: 

 
  3.2.2.1.1 Umidade (perda por dessecação): Foram pesados 2 g da amostra em 

cápsula de porcelana previamente aquecida em estufa (Quimis/Q-317B232) a 130ºC, por uma 

hora, resfriada em dessecador com sílica gel, até temperatura ambiente. O aquecimento e 

resfriamento foram repetidos até peso constante, de acordo com o método 413/IV do Instituto 

Adolfo Lutz (IAL, 2005), com resultados expressos pela equação (1): 

 

  

(1) 

 

    
  3.2.2.1.2 Cinzas (resíduo por incineração): Esta análise determina o teor de 

resíduo mineral nas farinhas através de pesagem de 5 gramas da amostra em cápsula de 

porcelana, previamente aquecida em mufla (Quimis, Q – 318D24) a 550ºC, resfriada em 

dessecador até temperatura ambiente e pesada. Na carbonização prévia em temperatura baixa 

e incineração em mufla a 550ºC ocorreu a eliminação completa do carvão. Repetiu-se a 

operação de aquecimento e resfriamento até peso constante. A determinação do percentual de 



Materiais e métodos 

40 
Christiane Maria Christina Nóbrega Bakker, 12 / 2010 
 

cinzas foi baseada no método 018 /IV do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2005), e expressa em g/ 

100 gramas de produto, de acordo com a equação (2):  

 

 (2) 

 
  3.2.2.1.3 Proteína: baseia-se na determinação de nitrogênio por processo de 

digestão Kjeldahl modificado método nº037/IV, Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2005). Este 

método divide-se em três etapas: digestão, destilação e titulação. Na digestão, a matéria 

orgânica contida em um grama da amostra é decomposta em ácido sulfúrico na presença de 

um catalisador, onde o nitrogênio é transformado em sal amoniacal. Na destilação, a amônia 

foi liberada do sal amoniacal pela reação com hidróxido de sódio a 30% e recebida numa 

solução de ácido bórico 0,033M de volume e concentração conhecidos. A quantidade de 

nitrogênio foi determinada através da titulação do excesso de ácido sulfúrico 0,05M utilizado 

na destilação com hidróxido, utilizando como indicador o alaranjado de metila. Para o cálculo 

do percentual de proteína seca, o fator empírico de: 5,83(farinha) ou 5,70 (macarrões) foi 

introduzido para transformar o número de gramas de nitrogênio encontrado em percentual de 

proteína, conforme mostra a equação (3):  

 

     

(3) 

 
   3.2.2.1.4 Cor: Esta análise foi utilizada para estimar o grau de 

contaminação da farinha por partículas de farelo. A análise foi baseada no método 

colorimétrico de comparação da cor da amostra de 30 gramas de farinha misturada a 50 mL 

de água destilada por 40 segundos, com cubeta padrão de calibragem segundo Manual 

“Operação e Instrução de Manutenção”, Colour Grader (Série IV) PCGA – SATAKE. O 

resultado foi expresso em kJ (quilo-joule), pois representa a quantidade de energia refletida 

pelo corpo no momento da incidência da iluminação em câmara escura. 

 
   3.2.2.1.5 Falling Number (Percentual da enzima α-amilase na farinha): 

Esta análise determina a atividade enzimática de farinhas e trigos, ou seja, teor de α- amilase, 

que em conjunto com a β-amilase degradam as moléculas de amido até o produto final,  

glicose. Consiste na determinação do tempo gasto para o pêndulo atravessar o gel formado 
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por farinha e água, homogeneizados em tubo de vidro por 10 segundos e aquecidos em banho- 

maria, em temperatura de ebulição da água, por 30 segundos, sob agitação do pêndulo. A 

quantidade de água adicionada à amostra foi determinada pelo percentual de umidade da 

amostra e deve-se consultar a tabela do manual do equipamento para retirar a quantidade de 

amostra que deve ser pesada. O resultado foi expresso em segundos.  Este método foi baseado 

Manual de Operação Falling Number (Perten 1400), método ISO nº.3093, método ICC nº.107 

e método AACC: 56-81 B. 

 
   3.2.2.1.6 Glúten: A determinação do teor de glúten foi realizada 

pesando-se 10 gramas da amostra em duplicata, em câmara de mistura com peneiras de 800 

mícrons, umedecidas para evitar perdas. Em seguida, adicionou-se 4,8 mL de solução de 

cloreto de sódio 2%, acoplando as câmaras ao equipamento. Ocorreu então a homogeneização 

por 20 segundos e lavagem com solução salina sob homogeneização durante 5 segundos. 

Após esta etapa, retiraram-se as massas formadas nas câmaras, e estas foram colocadas em 

centrífuga onde o glúten foi centrifugado por 1 minuto. Pesou-se separadamente o glúten que 

atravessou a peneira metálica da centrífuga e a quantidade que ficou retida. Desta forma, 

permite-se o cálculo não somente da quantidade de glúten contida na amostra (glúten úmido), 

mas também, o cálculo de sua qualidade através do glúten Index. Os valores obtidos nas 

amostras em duplicata não devem exceder 0,5% de diferença segundo determina o Manual de 

Operação do Sistema Glutomatic/Gluten Index do fabricante  Perten Instruments que se refere 

ao Método ICC – Nº 155 e Método AACC: 38 – 12. A expressão do resultado percentual foi 

obtido através do cálculo das equações (4) e (5):  

 

     (4) 

 

     (5) 

 
   3.2.2.1.7 Granulometria: Esta foi realizada através da pesagem das 

peneiras e seus resíduos, segundo método de referência da AOAC (1995), após serem 

adicionados 100 gramas da amostra na primeira peneira de 250µm. A expressão dos 

resultados, em valores percentuais foi obtida para a referida peneira, através das equações (6) 

e (7):   
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     (6) 

 

   (7) 

  

 

 

  3.2.2.2 Análises realizadas nas massas alimentícias 

 
 
  As massas produzidas foram analisadas quanto ao teor de umidade, cinzas e 

proteína. Estas análises foram realizadas conforme descrito nos itens 3.2.2.1.1, 3.2.2.1.2 e 

3.2.2.1.3, alterando apenas a quantidade de amostra de macarrão, de granulometria 

previamente reduzida à 250 µm em moinho experimental de laboratório, para 4 g na 

determinação das cinzas. Além destas, foram realizadas análises de cozimento, percentual dos 

ácidos graxos ômega 3 e 6, percentual de fibra alimentar, conforme metodologias descritas à 

seguir: 

    
   3.2.2.2.1 Cozimento: Esta análise determina o tempo de cozimento, 

aumento de volume e pencentual dos resíduos da água do cozimento. A metodologia foi 

baseada no boletim técnico ITAL nº 38/1986. Pesou-se 100 gramas da amostra adicionando 

em um litro de água fervente com 5 gramas de sal de cozinha. Após início do cozimento, foi 

coletado um fio da massa que foi comprimido entre lâminas de vidro, repetindo o 

procedimento até observar que todo o amido tenha se gelatinizado. O aumento de volume foi 

medido em proveta volumétrica de 1000 mL adicionando 400 mL de água. e expresso em 

(cm3 / 100 cm3). Após a adição do macarrão, foi observada a diferença de volume. Os 

resultados foram expressos segundo equações (8) e (9):  

 
    (8) 

   

 

     (9) 
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   3.2.2.2.2 Percentual dos ácidos graxos ômega 3 e 6: Esta análise foi 

realizada pelo laboratório Bioagri Análise de Alimentos LTDA (São Paulo, Brasil), baseada 

na metodologia de ácidos graxos da AOAC método nº 996.06.  

 
   3.2.2.2.3 Percentual de fibra alimentar total para as massas adicionadas 

de linhaça foi baseada na metodologia AOAC método nº 985.29, sendo esta realizada pelo 

laboratório Bioagri Análise de Alimentos LTDA (São Paulo, Brasil). 

 

3.3. Análise sensorial 

 
 
A etapa de treinamento da equipe sensorial de 50 julgadores, colaboradores da unidade 

de fabricação com idade entre 18 e 45 anos, foi iniciada com exposição teórico-prática sobre 

análise sensorial em massa seca tipo espaguete. Foram realizados esclarecimentos quanto ao 

voluntariado, responsabilidade dos testes e sobre alergênicos (produtos em teste contêm 

glúten). Em seguida foi conduzido o teste de gostos básicos, e apresentadas as características 

de variados tipos de espaguetes (cor, odor, sabor e textura), seus defeitos e quais seriam os 

testes realizados, com o intuito de gerar comprometimento e consciência da atividade a ser 

realizada. 

 
As massas tiveram o mesmo modo de preparo, como recomendado pelo fabricante, 

sendo cozidas em água na proporção de 100g de massas para cada 1 litro de água, com 5g de 

sal de cozinha, aguardando o tempo de preparo descrito na embalagem, servido com 

temperatura em torno de 35 a 45ºC (IAL, 2005). Todos os recipientes utilizados estavam 

limpos, secos e livres de odores estranhos.  

 

O ambiente onde foram servidas as amostras de massas foi climatizado, bem 

iluminado, ausente de ruídos e odores estranhos e consta de cabines individuais de 

degustação, (IAL, 2005; Minim, 2006).  

 
Para os produtos com linhaça, foram avaliados os tempos de cozimentos adequados 

aos produtos, através da compressão de um fio da massa entre duas lâminas. A cada 10 

segundos ocorreu a avaliação para identificar o momento da geleificação completa, quando a 

coloração geleificada torna-se uniforme, assim as massas podem ser servidas para avaliação 

sensorial (ITAL, 1986). 
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3.3.1 Teste triangular 

 
 
Com o objetivo de avaliar se existe ou não diferença significativa entre as amostras de 

macarrão comum, macarrão fabricado com 10% e 20% de farinha integral, em termos 

sensoriais, foi realizado o teste de diferença triangular, segundo a norma NBR 12995 (ABNT, 

1993).  O teste triangular com as massas de linhaça não foi realizado devido a sua 

característica de forte coloração dos pontos marrons referentes ao farelo de linhaça sendo 

notória sua diferenciação, mesmo com pequeno percentual inicial de 10% linhaça. 

 

No teste triangular de espaguetes, as amostras foram apresentadas aos julgadores em 

pratos plásticos descartáveis brancos, com garfos descartáveis brancos e copo de água mineral 

para intercarlar as degustações. Os recipientes foram codificados com três dígitos, e as 

amostras servidas em todas as combinações possíveis (AAB,ABA, BAA, BBA, BAB, ABB).  

A ficha de avaliação para esta análise pode ser consultada na Figura 3.2. 

 

 

Julgador:___________________________________Data:________________________ 

 

TESTE TRIANGULAR 

Em cada grupo de amostras duas são iguais e uma é diferente. Deguste cuidadosamente cada 

uma da amostras, na ordem em que estão sendo apresentadas, e faça um círculo em volta da 

amostra diferente. 

Grupo Código da amostra 

I 928 479 110 

II 174 036 245 

III 184 563 352 

IV 217 402 735 

Comentários:____________________________________________________________ 

 

 Figura 3.2 Modelo de ficha para aplicação do teste triangular. 
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Sua representação estatística se baseia no número total de julgadores versus o número 

de julgamentos corretos. Escolhido o nível de significância nas colunas da Tabela 3.1 e 

observado o número de julgamentos, se o número de julgamentos corretos for maior ou igual 

ao valor correspondente na intercessão dos dados, conclui-se que existe diferença 

significativa entre as amostras.  
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Tabela 3.1 Número mínimo de julgamentos corretos para estabelecer significância a vários 

níveis de probabilidade para teste triangular (unilateral, p = 1/3). 

 
Níveis de probabilidade (α) para nº de julgamentos corretos Número 

total de 

julgamentos 
5% 4% 3% 2% 1% 0,5% 0,1% 

5 4 5 5 5 5 5 - 

10 7 7 7 7 8 8 9 

20 11 11 12 12 13 13 14 

30 15 16 16 16 17 18 19 

40 19 20 20 21 21 22 24 

50 23 24 24 25 26 26 28 

100 42 43 43 44 45 47 49 

Fonte: ABNT, NBR 12995 (1993). 

 

 

3.3.2 Teste de aceitação 

 

 

Para mensurar o quanto a aceitação das massas produzidas com adição de farinha integral 

e farinha de linhaça, foi realizado o método subjetivo ou afetivo utilizando escala a hedônica 

de 9 pontos. A ficha da análise sensorial pode ser consultada na Figura 3.3. 
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Julgador:___________________________________Data:________________________ 

Sexo:_____________Idade:____________________Escolaridade:_________________ 

 

 

ESCALA HEDÔNICA 

 

Avalie cada amostra usando a escala abaixo para descrever o quanto você gostou ou 

desgostou do produto em relação aos atributos (cor, odor,textura e sabor). 

 

 

 

1 desgostei extremamente 

2 desgostei muito 

3 desgostei moderadamente 

4 desgostei ligeiramente 

5 indiferente 

6 gostei ligeiramente 

7 gostei moderadamente 

8 gostei muito 

9 gostei extremamente  

 

 

Amostra Valor 

  

  

  

  

 

Comentários:____________________________________________________________ 

 

 

Figura 3.3 Modelo de ficha para aplicação do teste de aceitação. 
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As amostras codificadas com três dígitos foram apresentadas aos julgadores e sua 

preferência foi obtida por inferência. Os dados obtidos foram avaliados estatisticamente pela 

análise de variância ANOVA e a comparação das médias de pares de amostras pelo teste de 

Tukey (IAL, 2005). 

 
Os dados das fichas de respostas foram utilizados através de sua representação 

numérica. De tal forma, os resultados da escala hedônica puderam ser analisados por meio 

da análise de variância (ANOVA).  

 
A análise de variância é conduzida inicialmente considerando: 

n = nº de respostas 

i = nº de amostras ou tratamentos; 

j = o nº de julgadores; 

N = nº total de observações ( i × j); 

TA i = soma total da amostra i 

Tn =  total de cada julgador 

M i = média da amostra i 

TG = total geral (∑ das notas de todas as avaliações dos julgadores); 

 
Para a análise de variância, foi necessário conhecer os valores: fator de correção (FC), 

soma dos quadrados totais (SQT); soma dos quadrados das amostras (SQA); soma dos 

quadrados dos julgadores (SQJ); e soma dos quadrados dos resíduos (SQR); expressos pelas 

equações (10), (11), (12), (13) e (14), respectivamente. 

 

      (10) 

      (11) 

 

      (12) 
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      (13) 

 

     (14) 

 

Após os valores calculados, monta-se como resumo da ANOVA os resultados do teste como 

apresentado na Tabela 3.2. 

 
Tabela 3.2 Exemplo de apresentação dos resultados da ANOVA. 

Fontes de 

variação 

GL SQ QM Fcalculado 

Amostra GL a  = (i – 1) SQA QM a = 

SQA/ GL a   

QM a 

QM R 

Julgador GL j  = (j – 1) SQJ SQJ/ GL j _ 

Resíduo GLR = ( GL a  ×  GL j ) SQR QM R = 

SQR/ GLR 

_ 

Total (GL a + GL j   + GLR) ∑SQ _ _ 

Onde: 

GL = graus de liberdade; 

GL a  = graus de liberdade da amostra; 

GL j =  graus de liberdade dos julgadores; 

GLR = graus de liberdade dos resíduos; 

SQ = soma dos quadrados (amostra, julgador e resíduo); 

QM = quadrado das médias (amostra e resíduo); 

Fcalculado =  valores da razão de fontes de variância calculadas 

Ftabelado =  valores da razão de fontes de variância tabelados 

 
A partir destes cálculos o valor de Fcalculado foi comparado com o valor do Ftabelado 

verificado no Anexo 1 e 2, referente aos valores de  F para o nível de erro de 5% e 1% ,de 

acordo com a significância escolhida com nível de erro “α” ou de probabilidade “p”. Se o 

Fcalculado for igual ou maior que o Ftabelado, podemos afirmar que há diferença significativa entre 

pelo menos duas das amostras. E desde que haja diferença, pode-se determiná-la por um teste 

de média. (Dutcosky, 2007). 
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Para se considerar que existe diferenciação entre as amostras pelo teste de Tukey, o 

valor referente a diferença mínima significativa foi calculado através da Equação (15): 

 

     (15) 

Onde: 

DMS = diferença mínima significativa; 

q = valor dado em tabelas (Anexo 3); 

QMR =quadrado médio dos resíduos; 

N = nº de julgadores (ou repetições). 

 
Caso o valor resultante seja maior ou igual à diferença mínima significativa, 

considerou-se que o parâmetro estudado difere significativamente com nível de erro (p < 

0,05) entre as amostras. 

 

A partir dos dados obtidos foram calculados os escores médios e o índice de aceitação 

(IA) conforme Teixeira et al. (1987), obtido pela razão entre a média dos valores atribuídos à 

determinada amostra e a maior nota atribuída multiplicado por 100. Para que o produto seja 

considerado aceito, em termos de suas propriedades sensoriais, foi necessário que se obtivesse 

IA igual ou superior a 70%. 

 

 

3.3.3 ADQ 

 

 

Para o desenvolvimento da ADQ foi utilizado o método descritivo quantitativo 

normatizado pela norma NBR 14140 (ABNT, 1998) e terminologia descritiva dos produtos. 

Foi realizada reunião com nove julgadores onde foram apresentados os produtos e a ficha de 

treinamento da escala não estruturada a fim de desenvolver a sensibilidade e acuidade visual 

para o uso de escalas não estruturadas. Nesta reunião, foi solicitado descrever suas 

similaridades e diferenças (cor, sabor, aroma e textura), segundo o recomendado para 

desenvolvimento de terminologia descritiva de produtos utilizando o método de rede, 
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descrito por Moskowitz (1983). Após o término da sessão, uma discussão foi conduzida sob 

a supervisão de um líder com o objetivo de agrupar termos descritivos semelhantes e gerar 

amostras referências. Com o resultado das discussões e sugestões foi elaborada a Figura 3.4 

com a definição de cada termo descritivo e seus materiais de referência 

 

Para condução da ADQ foram realizadas várias reuniões onde foram apresentados os 

extremos nas escalas de cada atributo selecionado, considerado relevante e mensurável pelo 

grupo. Utilizou-se escala não estruturada de 9 cm, ancorada um pouco aquém dos extremos 

com termos que indicava a intensidade do atributo que foi avaliado. Criando assim, a ficha 

de avaliação como apresentado na Figura 3.5.  Este material foi colocado a disposição dos 

nove provadores no momento da ADQ. E a ordem de apresentação das amostras M1, M2, 

M3, M4 e M5 (massas comercial integral), foi casualizada em igual número de vezes em 

permutações distintas. 
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ASPECTO 

Descritores Definição Referências  

Cor  Tonalidade da cor variando 

de creme à marrom com a 

presença de pintas escuras, 

na avaliação do macarrão . 

Clara:  macarrão de arroz. 

Escura: macarrão integral adicionado de 

linhaça. 

Textura Sensação de tato e visão 

percebida pelo julgador ao 

manipular o macarrão cru. 

Ruim:  macarrão cru com defeitos (pontos 

brancos, trincas, áspero, quebradiço e 

ondulações). 

Excelente: macarrão cru com ausência de 

defeitos (uniforme e  liso). 

Consistência 

 

Resistência oferecida à 

mastigação dos dentes 

frontais e avaliação por tato 

da viscosidade do macarrão 

cozido. 

Viscosa: macarrão cozido viscoso em 

desintegração. 

Al dente: macarrão cozido que na mastigação 

dos dentes frontais oferece sensação de maciez 

no início da penetração e resistência no final.  

Dura: macarrão cozido que oferece muita 

resistência a mastigação com total ausência de 

viscosidade. 

SABOR E ODOR 

Flavour de 

trigo 

Percepção sensorial 

conjunta de sabor e odor de 

macarrão cozido fabricado 

de componentes do trigo. 

Pouco: macarrão cozido de arroz. 

Intermediário : maçarrão cozido de sêmola  

de trigo grano durum. 

Muito : macarrão cozido integral. 

Flavour de 

linhaça 

Percepção sensorial 

conjunta de sabor e odor de 

linhaça. 

Pouco: macarrão cozido de arroz. 

Muito : flavour de linhaça. 

Figura 3.4 Termos descritivos e materiais de referências para macarrão espaguete integral e 

adicionado de linhaça. 
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Julgador:_____________________________________ Data:__________________________ 
 
Sexo:__________________ Idade:________________ Escolaridade:___________________ 
 

 
Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) 

 
 

Prove cuidadosamente as massas que lhe serão apresentadas, avaliando inicialmente as 
características de flavour (sabor e odor), e após, consistência do macarrão cozido, textura do 
macarrão cru e cor do macarrão cru e cozido. 
 
Obrigado pela sua contribuição! 
 
SABOR E ODOR 
 
 
Flavour de trigo       ___I__________________________________________I___ 
                                   Pouco                                                                           Muito 
 
 
Flavour de Linhaça   ___I__________________________________________I___ 
                                    Pouco                                                                           Muito 
 
 
ASPECTO 
 
 
Consistência cozido  ___I__________________________________________I___ 
                                   Viscosa                                                                           Dura 
 
 
Textura cru                   ___I__________________________________________I___ 
                                     Ruim                                                                        Excelente 
 
 
Cor cru                        ___I__________________________________________I___ 
                                      Pouco                                                                           Muito 
 
 
Cor cozido                  ___I__________________________________________I___ 
                                      Pouco                                                                           Muito 
 

Figura 3.5 Ficha de análise da ADQ. 
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A ADQ foi representada por gráfico tipo aranha, o qual explicita similaridades e 

diferenças entre as amostras. Neste tipo de gráfico, o centro da figura representa o ponto zero 

da escala do atributo, enquanto a intensidade aumenta do centro para periferia. A média de 

cada atributo foi marcada no eixo correspondente e o perfil sensorial foi traçado pela conexão 

dos pontos (Ormenese, 2001).  

 

 
3.4. Análise técnica do custo de produção  

 
 
 A avaliação econômica do processo foi realizada em termos da análise do custo dos 

novos produtos e dos resultados obtidos na análise sensorial. Nesta avaliação, foram 

considerados os dados referentes à matéria-prima utilizada para os testes, mão-de-obra, 

utilidades e tratamento de resíduos como referenciado por Turton et al.(2003), apresentados 

na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 Dados considerados para a avaliação de custos de produção no processo a 

alta temperatura. 

Item Forma de coleta do dado 

Farinha de trigo comum Receita do produto 

Farinha de trigo integral Receita do produto 

Farinha de linhaça Receita do produto 

Àgua 30% de adição na receita 

Òleo caldeira BPF (baixo ponto de fulgor) Quantidade utilizada /mês 

Tratamento de utilidades Gasto mensal por produção mensal 

Energia Gasto de energia anual por produção anual 

Tratamento resíduos Resíduo orgânico. 

Perda estimada de 2 % para 1000kg de produto 

Mão-de-obra 100 colaboradores 

Operacionais com salários atuais por ano versus 

produção anual 
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O capital para investimento não foi alvo de pesquisa, pois nenhuma alteração na 

unidade de fabricação foi necessária.  

 

 

 

3.5. Comparação dos processos de fabricação de massas. 

 

A análise comparativa dos processos de fabricação de espaguete (convencional e a alta 

temperatura) foi realizada confrontando os dados referente: a temperatura de secagem dos 

produtos, tempo de mistura, pressão de homogeneização, controle de temperatura utilizado, 

tipo de circulação do ar, existência de sistema de aspiração para retirada do excesso de 

umidade, tipo de bandeja ou forma de transporte e tempo médio de produção.  Ficou 

registrada a não necessidade de alterações de parâmetros de processo para fabricação das 

massas testes, mesmo introduzindo de 10 a 20% de ingredientes novos, sendo somente 

necessária a retirada de uma fina pré-trafila, devido a granulometria da farinha de linhaça 

não estar totalmente adequada ao processo instalado.  
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4. Resultados e discussão 

 

 

4.1 Caracterização das farinhas  

 
 
Na avaliação da matéria-prima a ser utilizada para a produção de massa rica em fibras e/ou 

ácidos graxos essenciais, que não comprometesse as condições de processamento e qualidade 

do produto final, foram realizados os testes na farinha integral e farinha de linhaça. Os 

resultados apresentados na Tabela 4.1 representam a caracterização das farinhas. 

 

 

Tabela 4.1. Resultado das análises físico-químicas da farinha integral e farinha de linhaça. 

Análises Farinha integral Farinha de linhaça 

Umidade base seca 130ºC (%) 12,3 ± 0,7  10,5 ± 0,4 

Cinzas (%) 3,20 ± 0,60 2,86 ± 0,02 

Granulometria (%) Peneira 250µm 99,7 ± 0,1 15,5 ± 1,1 

 

 Para os valores referentes à umidade apenas a farinha integral estava dentro da faixa  

aceitável (entre 12 e 13%), para matéria-prima do processamento de massas (Milatovic, 

1991). A farinha de linhaça apresentou baixa umidade (10,5%), mas como ainda seria 

misturada a farinha integral, não foi necessário nenhum ajuste.  

 

 Os valores de cinzas ficaram em torno de 2,86 e 3,2 % para farinha de linhaça e 

integral, respectivamente. Esse resultado indica que a adição destas farinhas contribuirá 

certamente para o incremento do percentual de fibras, por apresentarem valores característicos 

de farinhas integrais (cinzas >1,40%). Os percentuais de 10 e 20% de adição de novos 

ingredientes indicados para o teste no delineamento experimental foram estipulados devido à 

necessidade de atendermos ao determinado na instrução normativa nº8 (Brasil, 2005(a)), que 

considera o produto rico em fibras como aquele com valor de cinzas acima de 1,40% em base 

seca. 
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 O perfil granulométrico da farinha de linhaça disponível para o teste, com 

granulometria de 15,5%, indica alto percentual de partículas grossas acima de 250 µm. 

Tornou-se necessária, portanto, uma pequena adequação do processo com retirada de pré-

trafila para viável maquinabilidade na produção do espaguete. Embora a farinha de linhaça 

não tenha apresentado perfil granulométrico adequado, ou seja, 95 a 100% da farinha 

passando pela peneira de 250 µm, esta foi utilizada devido à dificuldade em conseguir 

fornecedores com a granulometria adequada.  

 

Com o objetivo de avaliar o comportamento das misturas durante o processamento da 

massa foram realizadas análises de umidade, cinzas, cor, falling number, glúten úmido, glúten 

seco, proteína e granulometria. Os resultados são apresentados na Tabela 4.2, para as misturas 

das farinhas 10 e 20% farinha integral e 10 e 20% farinha de linhaça. 

 

 

Tabela 4.2 Resultado das análises físico-químicas das misturas apresentadas pelas médias 
aritméticas e desvios-padrões. 

 

Análises 

Farinha 
10% 

integral 

Farinha 
20% 

integral 

Farinha 
10% 

linhaça 

Farinha 
20% 

linhaça 

Umidade (b.s.) 130ºC (%) 12,6 ± 0,3 12,9 ± 0,1 12,4 ± 0,1 11,9 ± 0,1 

Cinzas (%) (b.s.) 0,92 ± 0,01 1,46 ± 0,03 0,96 ± 0,01 1,25 ± 0,02 

Cor (Kj) 4,6 ± 0,1 10,3 ± 0,1 9,8 ± 0,4 12,0 ± 0,4 

Falling Number (s) 356 ± 2 350 ± 10 350 ± 5 334 ± 7 

Glúten úmido (%) 28,1 ± 0,4 26,8 ± 0,5 28,4 ± 2,6 26,5 ± 0,7 

Glúten index (%) 97,0 ± 1 97,3 ± 0,7 95,0 ± 3,0 97,0 ± 1,0 

Proteína (%) (b.s.) 11,9 ± 0,1 13,6 ± 0,2 13,4 ± 0,0 13,5 ± 0,0 

Granulometria (%) 96,0 ± 0,8 99,0 ± 1,0 89,6 ± 0,3 80,0 ± 1,0 

 Legenda: b.s. = base seca. Obs.: Análise da proteína foi realizada em duplicata e as demais análises 

em triplicata. 
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 Todas as farinhas de trigo tiveram seu padrão de identidade e qualidade dentro dos 

padrões exigidos pela instrução normativa nº 8 (Brasil, 2005(a)), conforme Tabela 2.3. A 

instrução determina, dentre outras, que a farinha deve apresentar: umidade máxima de 15% e 

proteína de no mínimo 8% para ser considerada integral. Em processos contínuos de produção 

de massas alimentícias, o fluxo contínuo de farinha é essencial para que a proporção entre 

farinha e água seja uniforme. O teor de umidade da farinha de trigo é importante para o 

processamento de massa e deve estar em torno de 13%, como apresentado pelas misturas, pois 

acima de 14% tende a formar grumos e não flui uniformemente na tubulação causando 

entupimentos (Paucar-Menacho et al., 2008).  

 
No parâmetro cinzas, a farinha 10% integral não pode ser caracterizada como integral 

por apresentar somente 0,96% de cinzas em base seca, não ultrapassando o valor de 1,40% 

para designação de farinha integral. A farinha 20% integral pode ser caracterizado como 

farinha integral, visto que ultrapassou o valor de 1,40%. Parâmetro este que não foi alcançado 

pelas farinhas de linhaça, que apresentaram respectivamente 0,96 e 1,25% de cinzas. Esses 

dados apontam que a farinha de linhaça contribui menos com a adição de cinzas a amistura. 

 
Na caracterização das farinhas, observando os dados da análise da cor na comparação 

entre as misturas, constata-se como esperado o aumento da coloração com as adições dos 

novos ingredientes. 

 
Nos parâmetros referentes ao teor da enzima α-amilase ativa na farinha (Fallinhg 

Number), as farinhas apresentaram valores aceitáveis para produção de massas alimentícias 

(acima de 300 unidades). A legislação vigente não determina limites oficiais para a farinha, 

mas comenta a legislação do trigo que para valores abaixo de 200 unidades indicam estágio 

negativo de sanidade dos grãos (Brasil, 2001). 

 
Estudos mostram que valores acima de 25% de glúten úmido já são indicativos de 

farinha de boa qualidade (D’Edgidio et al., 1990; Paucar-Menacho et al., 2008). As farinhas 

com alto teor de glúten e de boa qualidade são hidratadas uniformemente durante a mistura e 

produzem massas mais fortes e elásticas (Chang e Flores, 2004).  Assim, o conteúdo de glúten 

úmido é largamente utilizado como indicativo de qualidade da farinha. No presente trabalho 

todas as farinhas dos testes apresentaram valores superiores a 25,0% na quantidade de glúten 

úmido, possuindo percentual de glúten índex superior a 90,0%, o que evidencia boa 

quantidade de glúten e de boa qualidade respectivamente na fabricação de massas.  
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Na análise da proteína ocorreu o aumento do percentual conforme aumento da adição 

da matéria-prima integral ou com farinha de linhaça, como esperado. 

 

Na granulometria, pelo especificado na legislação (Brasil, 2005(a)), no mínimo 95,0% 

do produto deveria passar pela abertura de malha de 250µm, o que ocorreu somente para os 

testes de farinhas integrais; demonstrando, como esperado, a necessidade da adequação da 

granulometria da farinha de linhaça para possível utilização na fabricação de massas. A 

distribuição do tamanho das partículas influência a capacidade da absorção da água, já que 

partículas menores absorvem proporcionalmente mais água. Logo, a uniformidade das 

partículas é mais importante que o próprio tamanho, como comenta Hoseney  e Rogers 

(1990). 

 
 
4.2  Caracterização das massas 

 
 
4.2.1 Características físico- químicas das massas 

 
 

A extrusão das massas ocorreu sem alterações de parâmetros de secagem. Na Tabela 

4.3 são apresentados os resultados das análises físico-químicas das massas 10 e 20% integrais, 

10 e 20% linhaça e integral comercial. A inclusão da massa integral comercial visa gerar 

argumentos comparativos entre os produtos sugeridos neste trabalho e produto já existente no 

comércio. 
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Tabela 4.3 Resultados das análises físico-químicas das massas: comum, 10% integral, 20% 

integral, 10% linhaça, 20% linhaça e integral comercial. 

 

 

Análises 

 
Massa 
comum 

 
Massa  
10% 

integral 
 

 
Massa  
20% 

integral 

 
Massa 
10% 

linhaça 

 
Massa  
20% 

linhaça 

 
Massa  

Integral  
comercial 
(Excelsa) 

Umidade 130ºC (%) 

(b. s.)  

9,8 ± 0,1 10,5 ± 0,1 10,2 ± 0,6 9,2 ± 0,5 10,1 ± 0,1 11,9 ± 0,2 

Cinzas (%) 

(b.s.) 

*  1,3 ± 0,1 1,4 ± 0,3 1,2 ± 0,1 1,3 ± 0,1 1,1 ± 0,3 

Proteína (%) 

(b.s.) 

13,3 ± 0,2 13,4 ± 0,5 14,0 ± 0,9 15,3 ± 0,4 15,4 ± 0,7 13,2 ± 0,4 

Fibra alimentar total 

(g/100g) 

2,6 ± 0,1 4,5 ± 0,1 5,3 ± 0,1 5,9 ± 0,1 7,4 ± 0,3 4,0 ± 0,2 

*Valor não permitido para divulgação. 
 
 
Foram utilizados os mesmos parâmetros de secagem para todas as massas, esperado 

portanto, idêntica absorção de água, como observado nos valores da umidade. Apenas a massa 

integral comercial apresentou umidade em torno de 11,9%. 

 
No parâmetro percentual de cinzas, as massas 10% integral, 10% linhaça, 20% linhaça 

e integral comercial, não alcançaram o valor esperado de no mínimo 1,40% para receber a 

denominação de massa integral (Brasil, 2005(a)). 

 
Nos valores da proteína, confirma-se a adição protéica para os produtos adicionados de 

farinha de linhaça, representando um aumento em cerca de 20% no teor de proteína do 

macarrão. A amostra integral comercial apresentou valor de proteína em torno de 13,2%. 

 
A Portaria nº 27 (Brasil, 1998), estabelece que produtos com teores de fibras de no 

mínimo 3g/100g podem receber o atributo “Fonte de Fibras”. Os macarrões com adição de 

10% e 20% de farinha de trigo integral, 10% e 20% de farinha de linhaça apresentaram 
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valores superiores a 3% de fibra alimentar total, caracterizando produtos ricos em fibras. Para 

massa integral comercial, o valor de fibra alimentar total também foi alcançado. 

 

A Tabela 4.4 mostra o teor de ácidos graxos essenciais nas massas adicionadas de 

linhaça.  

 

 
Tabela 4.4 Análise do percentual de ácidos graxos essenciais nas massas com adição de 10% 

e 20% de farinha de linhaça. 

Análises  
Massa 10% 

linhaça 

 
Massa 20% 

linhaça 
Teor de ácidos graxos ômega 6 (g/100g) 1,63 1,73 

Teor de ácidos graxos ômega 3 (g/100g) 2,15 2,63 

Razão ácidos graxos ômega 6/ácidos graxos ômega 3 0,7 0,6 

 
 

Segundo recomendações do Departament of Health (1994) a razão entre as somatórias 

dos ácidos graxos ômega – 6 e ômega – 3 deve ser no máximo 4. Os resultados apresentados 

na Tabela 4.4 demonstram que os macarrões com adição de 10% e 20% de linhaça atenderam 

o quesito sugerido, indicando os produtos como fonte de ácidos graxos essenciais. 

 
 
 

4.2.2 Características reológicas das massas 
  
 
 
  Os resultados para as análises realizadas para investigação da qualidade 

reológica das massas: tempo de cozimento, perda de sólidos e aumento de volume são 

apresentados na Tabela 4.5.  
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Tabela 4.5 Avaliação reológica das massas 10% integral, 20% integral, 10% linhaça, 20% 

linhaça e integral comercial. 

 

Análises 

 
Massa  
10% 

integral 
 

 
Massa  
20% 

integral 

 
Massa 
10% 

linhaça 

 
Massa  
20% 

linhaça 

 
Massa  

Integral  
comercial 

Tempo de cozimento 

(min.) 

8  8 

 

8 

 

9 

 

8 

 

Perda de sólidos (%) 6,2 ± 0,1 5,9 ± 0,3 6,5 ± 0,1 6,1 ± 0,5 6,3 ± 0,2 

Aumento de volume 

(cm3/100 cm3) 

200 ± 2 212 ± 1 243 ± 2 214 ± 4 143 ± 2 

 
 
 

As amostras de macarrões integrais apresentaram tempo de cozimento dentro do 

esperado e determinado na rotulagem de produtos do comércio (7 a 9 min), com tempo de 

cozimento entre 8 e 9 minutos, similar ao encontrado para a massa integral comercial (8min).  

 
Para Ormenese (2003), com base nos critérios de Hummel (1966), as massas estão 

classificadas através da análise de perda de sólidos. Massas de trigo muito boas são aquelas 

que apresentam perdas de sólidos até 6%; massas de média qualidade são aquelas que 

apresentam perda de sólidos até 8% e massas ruins são aquelas que apresentam valores iguais 

ou superiores a 10%. Baseado nesta classificação e pelo resultado da Tabela 4.5, consideradas 

as incertezas, todas as massas podem ser classificadas como de média qualidade por 

apresentarem perda de sólidos de 5,9% a 6,5%.  

 
Para o aumento de volume, foi verificado que a massa integral do concorrente 

apresentou menor aumento de volume (143 cm3/100 cm3), enquanto as demais apresentaram 

valores em torno de 200 cm3/100 cm3. O parâmetro aumento de volume está relacionado à 

capacidade da massa de absorver água e depende intrinsecamente do formato do macarrão. 

Para o pesquisador Hummel (1966), as massas são classificadas como boas quanto ao 

aumento de volume com valores na faixa de 200 a 300% (Ormenese, 2003). Assim, apenas a 

massa  integral comercial não atende a faixa determinada. 
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A cor da massa crua e cozida são parâmetros determinantes para a comercialização, 

sendo diretamente influenciado pelas matérias-primas adicionadas. Nas Figuras 4.1 e 4.2 são 

apresentadas as amostras das massas retiradas durante a evolução dos processos de fabricação 

de produto 10% e 20% integral.  

 

Figura 4.1 Coloração uniforme durante o processamento da massa teste 10% integral: (a) 

amostra retirada no início da produção, (b) amostra retirada após 5min, (c) amostra retirada 

após 10min, (d) amostra retirada após 12min, (e) amostra retirada após 15min. 

 

 

 
Figura 4.2 Evolução da coloração escura da massa teste 20% integral: (a) amostra retirada da 

estendedeira no início da produção, (b) amostra retirada após 2min, (c) amostra retirada após 

4min , (d) amostra retirada após 7min, (e) amostra, antes da adição, massa comum. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(d) 

(a) 

(b) 

(c) 

(e) 
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Na Figura 4.1 observou-se pouca alteração visual referente ao macarrão 10% integral e 

alteração notável da cor para o macarrão 20% integral na Figura 4.2, durante a retirada das 

massas na prensa com diferença de 2 a 5 minutos.  

 
A cor é o primeiro atributo utilizado pelo consumidor para avaliar a aceitabilidade de 

um alimento (Tepper, 1993). A qualidade tecnológica das massas alimentícias durante e após 

o cozimento tem sido referenciadas pelos pesquisadores como parâmetros de maior 

importância pelos consumidores (Paucar- Menacho et al., 2008; Kruger et al., 1996; Ciacco et 

al., 1986). A coloração da massa diminuiu após o cozimento, como evidenciada em todas as 

amostras e exemplificado na Figura 4.3. Este fato melhora sua aceitação pelo consumidor. 

 

 

 

 

Figura 4.3 Coloração da massa teste 20% integral (a) cozida e (b) seca. 

 

 

Este fenômeno de clareamento da massa após cozimento é resultado da ação da 

enzima lipoxidase, que em presença de oxigênio destrói os pigmentos amarelos naturais da 

farinha durante o processamento, levando a produto mais claro após cozimento (ABIMA, 

2009).  

 
 
 
 
4.3  Avaliação sensorial 
 
 

(b) 

(a) 
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4.3.1 Teste triangular massas integrais com 50 julgadores treinados. 
 
 
 

 A Tabela 4.6 apresenta o resultado do teste triangular realizado com 50 julgadores 

treinados. O teste triangular indicou diferenciação das amostras, nas proporções testadas (10% 

e 20% integral) em relação ao espaguete padrão. 

 

 

Tabela 4.6 Resultado do teste triangular realizado com amostra de massa padrão de macarrão 

comum e massas com adição de 10% integral, 20% integral e integral comercial; por 50 

julgadores treinados, para avaliação de reconhecimento da diferença na coloração do produto 

cozido. 

Amostras  

            Resultado teste  

             triangular 

Massa  
10% 

integral 
 

Massa  
20% integral 

Massa Integral 
comercial 
(Excelsa) 

Nº de respostas corretas  28 42 35 

 
 
 
 
Verifica-se através dos resultados da Tabela 4.6 que foi perceptível sensorialmente ao 

painel treinado de julgadores, em nível de significância de p < 0,001, a adição de farinha 

integral ao produto. Tanto a amostra (macarrão 10% integral), quanto a amostra (macarrão 

20% integral) receberam um número de respostas positivas em seu reconhecimento da 

diferença na coloração, igual ou superior a 28 julgadores. A massa integral comercial 

apresentou 35 respostas positivas de reconhecimento da diferença da coloração, indicando 

perceptível diferença sensorial pelo consumidor em nível de significância de p < 0,001. 

 
 

4.3.2 Teste de aceitação por escala hedônica de 9 pontos com 50 julgadores 
treinados. 
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Considerando atributos sensoriais de sabor, odor, textura e cor conjuntamente, a 

Tabela 4.7 expressa o resumo do resultado do teste de aceitação realizado nas amostras de 

macarrões adicionados de farinha integral e linhaça, além da amostra integral comercial, 

sendo o resultado completo das notas atribuídas por cada julgador, apresentado no Anexo 4. 

 

 

Tabela 4.7 Resumo do resultado da análise sensorial com escala hedônica de 9 pontos 

por 50 julgadores treinados. 

 

 Amostras 

 

Resultado 

Massa  
10% 

integral 
 

Massa  
20% 

integral 

Massa 
10% 

linhaça 

Massa  
20% 

linhaça 

Massa  
integral 

comercial 
(Excelsa) 

Média 6,7a 6,0ab 5,5b 4,9c 1,9c 

Índice de Aceitação – IA% 74 75 61 54 63 

*Médias acompanhadas da mesma letra na mesma linha não diferem significativamente entre si  
 (p<0,05). 
 
 
O resultado da avaliação das médias indica boa aceitação das massas com adição de 

farinha integral, os quais apresentaram valores entre 6 (20% integral) e 7 (10% integral), 

equivalentes a opiniões “gostei ligeiramente” e ‘gostei moderadamente”, respectivamente. Já 

para as amostras com adição de farinha de linhaça, os escores caíram nas médias para 5 (20% 

linhaça) e 6 (10% linhaça), expressando “ indiferença” e “gostei ligeiramente’. A massa 

integral comercial (sem aditivos), disponível no mercado local, apresentou média 2 que reflete 

a opinião “desgostei muito”.  

 

Na avaliação pelo índice de aceitação (Teixeira, 1987), revela que os espaguetes 10% 

e 20 % integrais foram considerados aceitos sensorialmente, por apresentarem IA superior a 

70%.  As demais amostras de espaguetes foram consideradas não aceitas por apresentarem 

valores de IA de: 63% (massa integral comercial), 61% (massa 10% linhaça) e 54% (massa 

20% linhaça).  
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4.3.3 Avaliação estatística pela ANOVA, do Teste de aceitação por escala 

hedônica de 9 pontos com 50 julgadores treinados. 

 
 
 A Tabela 4.8 evidencia os resultados dos cálculos da análise de variância 

ANOVA, considerando como fatores de variação: a amostra, o julgador e o resíduo. 

 

Tabela 4.8 Cálculo da ANOVA, de acordo com o fator de correção = 6210,0. 

 

Fontes de 

variação 

GL SQ QM Fcalculado 

Amostra 4 694,26 173,56 57,92 

Julgador 49 244,34 4,99 _ 

Resíduo 196 587,34 3,00 _ 

Total 249 1525,94 _ _ 

*Diferença significativa de 5%. 

 
 
Na busca pelo parâmetro de comparação Ftabelado, tabelado no Anexo 1 e 2, 

considerando o grau de liberdade da amostra e do resíduo para intercessão, foi encontrado o 

valor de Ftabelado = 2,37 com 5% de significância. Como o valor de Fcalculado = 57,92 foi 

superior ao Ftabelado = 2,37, pode-se afirmar que há diferença significativa entre pelo menos 

duas das amostras ou mais, com significância de 5%.  

 
A Tabela 4.9 apresenta o resultado que corresponde à diferença entre os valores 

médios dos julgamentos de cada amostra nas possíveis comparações.  
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Tabela 4.9 Cálculo da diferença significativa entre os valores médios dos julgamentos 

de cada amostra nas possíveis comparações. 

 

Amostras Diferenças entre as médias das amostras 

A - B 0,74 

A - C 1,24* 

A - D 1,76* 

A - E 4,84* 

B - C 0,50 

B - D 1,02* 

B - E 4,10* 

C - D 0,52 

C - E 3,60* 

D - E 3,00* 

*Ocorrência de significância por apresentarem diferença das médias superior a DMS =0,89. Legenda: A = 10% 

integral, B = 20% integral, C = 10% linhaça, D = 20% linhaça e  E = Integral comercial. 

  

 

 Pela Tabela 4.9, observa-se que não houve diferença significativa na avaliação 

conjunta dos atributos sabor, odor, textura e cor entre os produtos 10% e 20% integral, 20% 

integral e 10% linhaça, 10% linhaça e 20% linhaça, para os 50 julgadores treinados. Ocorreu 

diferença com significância de 5% para o produto integral comercial com os demais (10% 

integral, 20% integral, 10% linhaça, 20% linhaça); amostra 10% integral com produtos 10% e 

20% adicionados de linhaça; e produto 20% integral com 20% linhaça. 

 

 

4.3.4 Análise da ADQ 

 

 A Figura 4.4 apresenta a coloração das amostras integral 10%, Integral 20%, integral 

comercial, linhaça 10% e linhaça 20%, no momento do julgamento da cor do macarrão cru na 

ADQ. 
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Figura 4.4 Cor do macarrão cru nas diferentes formulações: (a) espaguete 10% 

integral, (b) espaguete 20% integral, (c) espaguete integral comercial, (d) espaguete 10% 

linhaça e (d) espaguete 20% linhaça).  

 

 

 Na Figura 4.4 pode ser observado, da esquerda para a direita, que houve um 

escurecimento gradual das massas para tons de creme. As pequenas pintas marrons claras 

características do farelo de trigo também tiveram aumento gradual, em detrimento da adição 

da farinha integral (10% integral e 20% integral). As duas últimas amostras, massas 

adicionadas de linhaça, apresentaram acréscimo gradual para coloração marrom característica 

do farelo da linhaça. 

 

 A Tabela 4.10 apresenta o resultado do teste sensorial da ADQ descrevendo o relatado 

por 9 julgadores, selecionados e  treinados, em relação a intensidade dos atributos 

selecionados para os produtos.  

 

 

(a) (b) (c) (d) (e) 



Resultados e discussão 

71 
Christiane Maria Christina Nóbrega Bakker, 12 / 2010 
 

 

 

Tabela 4.10 Resultado das médias dos julgamentos da etapa do teste sensorial da 

ADQ, com 9 julgadores treinados. 

 
 

Atributos 
Massa  
10%  

Integral 

Massa  
20%  

Integral 

Massa 
Integral 

comercial 
(Excelsa) 

Massa  
10%  

Linhaça 

Massa  
20%  

Linhaça 

DMS 

Flavour de trigo 
 3,78a 5,79a 3,79a 

 
 

8,40b 

 
 

4,80a 

 
 

3,29 

 
Flavour de linhaça 

 - - - 6,18a 8,06b 

 
 

0,95 

Consistência cozido 
 4,38a 4,54a 3,06a 

 
 

2,98a 

 
 

3,02a 

 
 

1,83 

Textura 
do macarrão cru 6,06a 5,39a 3,77a 

 
 

3,98a 

 
 

4,20a 

 
 

3,15 
Cor do macarrão 

cru 
 4,83a 4,99a 4,24a 

 
 

5,68ab 

 
 

8,04b 

 
 

2,37 
Cor do macarrão 

cozido 
 4,06a 4,03a 3,13a 

 
 

4,59a 

 
 

6,57b 

 
 

2,07 
*Médias acompanhadas da mesma letra na mesma linha não diferem 

significativamente entre si ao nível de 5% para o atributo. (-) item não requisitado. 
 
 
Relevante mencionar que o produto que recebeu maior nota (8,40) para o atributo 

flavour de trigo foi o produto 10% linhaça. Na avaliação do atributo flavour de linhaça 

realizado nos produtos adicionados de linhaça, como esperado, o produto 20% linhaça 

recebeu maior média (8,06) e o produto 10% linhaça média (6,18).  

 
No atributo consistência do macarrão cozido, a maior média (4,54) foi recebida para o 

produto 20% integral, caracterizando-o como mais consistente. A menor média (2,98) foi para 

o produto 10% linhaça, logo o menos consistente. 

 
Na avaliação da textura do macarrão cru, o produto que apresentou maior média (6,06) 

foi o 10% integral, tendo a menor média (3,77) o produto integral comercial. 
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No atributo cor do macarrão cru, o produto de maior média (8,04) foi o produto 20% 

linhaça, diferenciado significativamente dos demais, com menor média (4,24) o produto 

integral comercial. O que se repetiu na avaliação do atributo cor do macarrão cozido, 

recebendo maior média (6,57) o produto 20% linhaça e menor média (3,13) o produto integral 

do comercial. Outra observação fundamental é que ficou evidenciada a redução da intensidade 

da coloração após cozimento para todos os produtos. 

 

Os resultados dos testes sensoriais expressos graficamente são apresentados na Figura 

4.5, com a visualização da intensidade dos atributos percebidos nas 5 amostras (10% integral, 

20% integral, 10% linhaça, 20% linhaça e integral comercial).  

 
 
 

 

 
Figura 4.5 Gráfico tipo aranha representativo das médias para ADQ com todas as 

amostras. 
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Conforme dados da ADQ na Figura 4.5, as amostras de macarrões 10 e 20% integrais 

alcançaram perfis similares para os atributos textura cru e consistência cozido, distanciando 

da massa integral comercial, e massas 10 e 20% linhaça de perfis similares e menores.   

A avaliação da coloração representa a intensidade da cor creme a marrom, com a 

presença de pintas. No atributo cor cozido e cru, o gráfico registra a percepção gradativa do 

aumento da coloração em virtudes das adições de farinha integral e farinha de linhaça. O 

produto integral comercial apresenta o menor perfil neste e nos outros atributos. O produto 

20% linhaça apresenta o maior perfil nos atributos cor cru e cozido.  

Assim, pela Figura 4.5 comparando as amostras, o produto 10% linhaça permitiu  

maior percepção do atributo flavour de trigo dentre todas as amostras. Na comparação entre 

os integrais, o maior perfil neste atributo percebido pelos julgadores, foi para o macarrão 20% 

integral. Dentre os produtos adicionados de linhaça o macarrão 20% linhaça apresentou maior 

perfil no atributo flavour de linhaça, como esperado. 

Com relação ao atributo textura do macarrão cru, os produtos de linhaça receberam 

notas inferiores aos produtos integrais, sendo similares ao integral comercial. 

Em termos do atributo consistência cozido, as massas integrais apresentaram similar 

perfil superior as amostras de massas adicionadas de linhaça e integral comercial. 

Assim, pela análise da ADQ, podemos concluir a similaridade das amostras 10% 

integral e 20% integral e o perfil inferior da amostra integral concorrente, em todos os 

atributos. Nas massas de linhaça, notória percepção dos julgadores quanto ao aumento do 

perfil sensorial nos atributos cor cru, cor cozido e flavour de linhaça, porém, com a indicação 

de queda no perfil sensorial, nos atributos textura cru e consistência cozido. 

 

 

4.3.5 Avaliação estatística pela ANOVA, da ADQ, com 9 julgadores 

treinados,  por escala não estruturada de 9 cm. 

 
 
Para os cálculos estatísticos da ANOVA e Teste de Tukey (consultando Anexo 3),  por 

avaliação da diferença mínima significativa entre as médias, para cada atributo dos produtos 
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foi realizada a análise de variância ANOVA para todos os atributos, como evidenciado no 

anexo 5 (Tabelas 4.11 à 4.16). 

 

A Tabela 4.10 apresenta o ocorrido na comparação das médias dos atributos flavour de 

linhaça, flavour de trigo, cor do macarrão cru e cor do macarrão cozido; quando aplicado o 

teste de Tukey na avaliação das médias com amplitude q = 4,11 (Anexo 3). Considerando 

nível de probabilidade n = nº de tratamentos e n 1  = nº de graus de liberdade do resíduo, 

obtendo assim as DMS pelo cálculo da equação (13). 

 
O resultado apresentado na Tabela 4.10, quando observadas as letras sobrescritas nos 

valores das médias, demonstra que estatisticamente, as massas integrais foram similares em 

todos os atributos.  

 

No atributo flavour de trigo a massa 20% linhaça apresentou similaridade as integrais, 

sendo a massa 10% linhaça diferenciada significativamente, apresentando maior intensidade 

(8,40) de percepção neste atributo. 

 

No atributo flavour de linhaça as massas 10% linhaça e 20% linhaça se diferenciaram 

significativamente. Sendo a maior intensidade percebida na massa 20% linhaça (8,06), como 

esperado. 

 
No atributo consistência cozido e textura cru as massas não se diferenciaram 

significativamente. 

 
No atributo cor do macarrão cru apenas a massas 20% linhaça diferiu 

significativamente das demais com maior intensidade (8,04) e não apresentou diferença 

significativa da massa 10% linhaça (5,68). 

 
Para o atributo cor do macarrão cozido somente a massa 20% linhaça foi diferenciada 

significativamente, com maior intensidade (6,57). 

 
Estes resultados indicam que o macarrão 10% linhaça possui uma maior percepção do 

flavour de trigo. Por outro lado o produto 20% linhaça recebe as maiores notas nos demais 

atributos, o que para um produto com apelo a saudabilidade representa visivelmente maior 
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intensidade, pois o público alvo é diferenciado (consumidores com cultura de alimentação 

integral). 

 

 

4.4 Análise do processo quanto ao custo de produção 

 

 

 Para a avaliação do custo de produção nas massas 20% integral e 10% linhaça 

selecionadas por análise sensorial realizada neste trabalho, foi utilizada a metodologia descrita 

por Turton et al.(2003), descrevendo os itens relacionados aos custos de produção envolvendo 

três categorias: custos diretos, custos fixos e custos gerais. A descrição dos custos foi 

apresentada na Tabela 2.4 de forma literal e foram realizados os cálculos com os dados da 

unidade segundo Tabela 4.17.  
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Tabela 4.17 Dados considerados para a avaliação de custos de produção no processo a 

alta temperatura, com valores em reais e quantidades utilizadas. 

Item Valor (R$) 

 

Quantidade utilizada nos 

testes 

Farinha de trigo comum 

 

1,46/kg1 Massa integral 800kg 

Massa linhaça 900kg 

Farinha de trigo integral 1,36/kg2 200kg 

Farinha de linhaça 5,00/kg3 100kg 

Àgua 5,97/kg4 300kg 

Òleo BPF caldeira 0,04/kg produto5 para 1000kg 

de produto 

Tratamento de utilidades 0,0013/kg6 para 1000kg 

de produto 

Energia 0,0358/kg7 para 1000kg 

de produto  

Tratamento resíduos 75,08 20kg 

Mão-de-obra 0,203/kg9 para 1000kg 

de produto 

Legenda: 1)valor de mercado no mês de dezembro/2010, 2) valor de mercado no mês de 

dezembro/2010, 3) valor de mercado no mês de fevereiro/2010, 4)conta de água do mês de 

novembro/2010, 5) recibo do fornecedor no mês de novembro/2010, 6) recibo do terceirizado no mês 

de novembro/2010, 7) conta de energia do mês de novembro/2010, 8) recibo do terceirizado no mês 

de novembro/2010, 9) estimativa de mercado no mês de novembro/2010. 

 

 Os resultados da avaliação de custos relacionados ao teste macarrão 20% integral e 

10% linhaça foram obtidos cumprindo com a determinação dos 5 itens de custos referenciados 

na equação final da Tabela 2.4.  
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Para o custo de matéria-prima, no produto massa 20% integral foi considerado 1000kg 

de farinha de trigo, sendo 80% de farinha comum no preço R$1,46/kg e 20% de farinha 

integral a R$1,36/kg, perfazendo o total de R$ 1.440,00. Foram utilizados 300kg de água no 

valor de mercado de R$5,97/kg perfazendo um total de R$1.791,00. Assim, somando os 

ingredientes obteve-se um total com matéria-prima de R$ 3.231,00 para a produção de 

1000kg de produto.  

 

Para o custo de matéria-prima, no produto massa 10% linhaça foi considerado 1000kg 

de mistura, sendo 90% de farinha comum no preço R$1,46/kg e 10% de farinha de linhaça a 

R$5,00/kg, perfazendo o total de R$1.814,00. Foram utilizados 300kg de água no valor de 

mercado de R$5,97/kg perfazendo um total de R$1.791,00. Assim, somando os ingredientes 

obteve-se um total com matéria-prima de R$ 3.605,00 para a produção de 1000kg de produto.  

 

Os demais itens são comuns aos dois produtos, sendo os cálculos apresentados 

conforme descrito a seguir. Para as utilidades, foi considerado o somatório do custo com o 

óleo da queima de alimentação da caldeira para produção de 1000 kg produto (R$40,00), o 

custo com o tratamento das utilidades para produção dos 1000kg do produto  (R$1,33), e o 

custo com energia para produção de 1000kg do produto (R$35,80). Resultando em um valor 

final de R$ 77,13 para utilidades/1000kg de produto. 

 

Para o tratamento de resíduos, por tratar-se de resíduo orgânico necessita apenas de 

envio ao aterro sanitário com despesa de R$75,00 por caçamba de 5m3, como o aceitável nas 

metas de perdas gira em torno de 2% considera-se perda de 20kg,  que foi descartado segundo 

os princípios de coleta seletiva, cabendo em uma caçamba no valor de R$ 75,00. 

 

O custo com mão-de-obra para produção de1000kg do produto no valor de R$ 202,90.   

Para obtenção do Cdp somou-se Cmp + Ctr + Cuti + Cmo para os referidos produtos:  

 

Massa 20% integral, Cmp (R$3.231,00), Ctr (R$75,00), Cut (R$ 77,13) e 

Cmo(R$202,90), totalizando Cdp = R$3.586,03;Massa 10% linhaça, Cmp (R$3.605,00), Ctr 

(R$75,00), Cut (R$ 77,13) e Cmo(R$202,90), totalizam  Cdp = R$3.960,03. 
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O cálculo da depreciação foi realizado considerando-se 10% do Cdp para o referido 

produto, resultando em R$ 358,6 para massas 20% integral e R$ 396,0 para massa 10% 

linhaça. 

 

 Assim, o custo total de produção para 1000 kg de macarrão espaguete 20% integral  

foi de R$ 4.872,48 e para o produto macarrão espaguete 10% linhaça foi de R$ 5.354,94, 

conforme explicitado na Tabela 4.18.  

 

Tabela 4.18 Custos de produção para 1000kg de massa 20% integral e 10% linhaça. 

Tipo de 

custo 

Item Custo (R$) 

Massa 20%  

integral 

Custo (R$) 

Massa 10% 

linhaça 

Custo (R$) 

Massa  

padrão 

Farinha de trigo comum 1.168,00 1.314,00 1.460,00 

Farinha de trigo integral 272,00 - - 

Farinha de linhaça - R$500,00 - 

Cmp 

Àgua 1.791,00 1.791,00 1.791,00 

Òleo BPF caldeira 40,00 40,00 40,00 

Tratamento de utilidades 1,33 1,33 1,33 

Cuti 

Energia 35,80 35,80 35,80 

Ctr Tratamento resíduos 75,00 75,00 75,00 

Cmo Mão-de-obra 202,90 202,90 202,90 

C dp Cmp + Ctr + Cuti + Cmo 3.586,03 3.960,03 3.606,03 

Ctotal Cmp + Ctr + Cuti + 2,215Cmo + 0,190Cdp + 

0,146FCI + depreciação 

4.872,48 5.354,94 5.030,13 

*Testes realizados com 30min de produção para cada tipo de produto. 

 

 

Comparando o valor final das massas, verifica-se que ao espaguete 20% integral foi 

fabricado com menor custo (R$157,65), comparado com a massa padrão, devido ao baixo 

valor agregado do ingrediente adicionado. E que o macarrão 10% linhaça requer um custo 
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maior (R$324,81), do que a massa padrão, devido ao alto valor de mercado do ingrediente 

adicionado. 

 

4.5 Análise comparativa de fabricação 

 

 

 A análise dos processos de fabricação de massas foi realizada mediante comparação 

dos parâmetros de processo: equipamento, temperatura de secagem (ºC), tempo de mistura (s), 

pressão de homogeneização (bar), controle de temperatura utilizado, tipo de circulação de ar, 

sistema de aspiração do excesso de umidade, tipo de transporte, tempo médio de produção (h) 

e classificação do processo. Como referência de processo convencional para macarrão 

espaguete considerados dados obtidos por Ormenese (1998), como ponto de comparação. Na 

Tabela 4.19 apresenta-se para efeito comparativo os parâmetros dos dois processos. 
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Tabela 4.19 Resultado da coleta de parâmetros de processo de fabricação de massas 

alimentícias em processo convencional e a alta temperatura. 

Parâmetro Processo convencional 

(Ormenese,1998) 

Processo a alta temperatura 

(teste desta pesquisa)  

Equipamento secador Proctor e Schartz Prensa polymatik e secador 

Turbotermatik 

Temperatura de secagem (ºC) 60- 70  80-90  

Controle de temperatura 

utilizado 

Diferença bulbo úmido e 

seco 

Sondas de temperatura 

Tempo de mistura (s) 600  10-30  

Pressão de homogeneização 

(bar) 

1,01  90-150  

Tipo de circulação de ar sentido horizontal com 

velocidade média de 

3m/s 

Sentido circular 

Sistema de aspiração do 

excesso de umidade 

não sim 

Tipo de transporte Bandejas Varas em corrente 

Tempo médio de produção 

(h) 

16  5-6  

Classificação do processo descontínuo Contínuo 

 

 

 Nesta avaliação comparativa dos parâmetros de processo, observa-se no parâmetro 

temperatura o acréscimo em torno de 10-20ºC, entre as metodologias de secagem 

consideradas. No método convencional, o processo ocorre em um intervalo entre 60-70Cº e 

no processo a alta temperatura apresenta o intervalo entre 80-90Cº. Tal parâmetro 

diferenciado influencia no custo e tempo de secagem.   
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 O parâmetro de controle de temperatura sofre a interferência das novas tecnologias de 

processo, onde no processo a alta temperatura, o controle é realizado por sistemas de sondas 

de temperatura com leitura digital e correção automática do equipamento para cada zona de 

secagem. No método convencional, por sua vez, necessita-se realizar duas leituras de bulbo 

úmido e seco, calcular a diferença, para então tomar as ações necessárias à correção do 

diagrama de secagem. O método do processo a alta temperatura é mais vantajoso, por 

proporcionar agilidade na correção de não conformidades no produto relacionadas ao 

diagrama de secagem. 

 

 No parâmetro tempo de mistura, tem-se valores de 600 (s) para o método convencional 

e 10-30 (s) para o equipamento do processo a alta temperatura. Neste ponto, visualiza-se mais 

uma vantagem econômica de tempo para o processo a altas temperaturas.  

 

 Relacionados ao parâmetro pressão de homogeneização, o método convencional 

utiliza pressão ambiente, enquanto que o processo a alta temperatura atua com pressão no 

intervalo de 90-150 (bar) agilizando o processo, sendo contudo considerado mais dispendioso 

em forma de custo. 

 

 Na circulação do ar, observa-se também a diferenciação de metodologias de secagem. 

Para o processo a alta temperatura, ocorre circulação do ar em sentido circular no 

equipamento, facilitado pelo formato oval do equipamento e transporte em varas dos fios de 

espaguete. A existência de aspiração do excesso de umidade presente no processo a alta 

temperatura, também é considerado um diferencial na secagem. Estas inovações contribuíram 

para uma maior área de contato do ar seco com o diâmetro externo do fio proporcionando  

secagem mais uniforme. 

 

 No tempo médio de produção, visualizam-se em grandeza de tempo todas as vantagens 

do processo a alta temperatura, com tempo médio de produção no intervalo entre 5-6 (h) que 

para o método convencional foi relatado em 16 (h), influenciando diretamente no item custo e 

tempo. 

 

 Quanto à classificação do processo, o convencional relatado é considerado 

descontínuo, o que ocasiona maior perca de tempo com ajuste de parâmetros a cada partida da 
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máquina e consequentes aumentos de perdas de massa. Já para secagem a alta temperatura, o 

processo é classificado como contínuo, reduzindo as perdas nas partidas e o tempo de ajustes 

de equipamento, podendo ainda operar mais de um mês sem paradas corretivas ou preditivas, 

levando-se em consideração o plano de manutenção da unidade e sua vida útil. 

 

 Assim, foram relatadas em termos de tempo e custos de produção, as diversas 

vantagens do processo a alta temperatura comparada com o processo convencional, o que 

corrobora com o relatado por vários autores na literatura. 
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5. Conclusões  

 
 
A adição de 20% de ingredientes diferenciados foi possível no processo de fabricação 

de massas secas tipo espaguete a alta temperatura, sem alterações dos parâmetros de secagem. 

O macarrão adicionado de 20% de farinha integral foi considerado de boa qualidade nos 

aspectos físico-químicos (umidade, cinzas, cor, falling number, glúten úmido, glúten índex, 

proteína e granulometria) e reológicos (tempo de cozimento, perda de sólidos e aumento de 

volume. Os produtos adicionados de 10% e 20% de farinha de linhaça, 10% farinha integral e 

integral comercial (Excelsa) foram considerados nos parâmetros físico-químicos e reológicos 

macarrões de média qualidade.  

 

O produto 20% linhaça apresentou grande percentual de quebras, dificultando a etapa 

de empacotamento. E os produtos adicionados de linhaça mostraram ser fontes de ácidos 

graxos essenciais.  

 
Na avaliação do percentual de fibras existentes nos produtos, todos os produtos, 

adicionados de farinha de trigo integral, integral comercial (Excelsa) e adicionados de linhaça 

foram considerados integrais por apresentar valores superiores a 3g/100g de produto. Porém, 

no parâmetro percentual de cinzas, as amostras de massas 10% integral, 10% linhaça, 20% 

linhaça e concorrente integral, não alcançaram o valor mínimo 1,40% para receber a 

denominação de massa integral.  

 
Dos atributos cor, sabor, odor e textura de forma conjunta, o teste sensorial triangular 

com 50 julgadores treinados revelou diferenças entre os produtos 10% integral e 20% integral. 

O teste de aceitação com 50 julgadores treinados em avaliação por escala hedônica de 9 

pontos, resultou na não diferenciação entre os produtos 10% integral, 20% integral, 10% 

linhaça. Tendo o produto 20% linhaça se diferenciado com menor média nos testes da unidade 

e o integral comercial Excelsa menor média dentre todos.  Os produtos que alcançaram índice 

de aceitação superior a 70% foram 10% e 20% integrais. 

 

Na representação da ADQ de 9 julgadores treinados por escala não estruturada de 9 

cm, os produtos integrais não se diferenciados significativamente em nenhum atributo. O 
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produto adicionado de 10% de linhaça foi considerado diferenciado significativamente no 

atributo flavour de trigo, com maior intensidade. O produto integral comercial apresentou 

menores valores na formação do perfil da ADQ em todos os atributos. Os produtos 10% e 

20% integrais apresentaram melhor textura cru e consistência cozido dentre os demais. E foi 

confirmada em todas as amostras um valor menor para o atributo coloração do macarrão 

quando comparados sensorialmente crus e cozidos. 

 
A análise do custo de produção para os produtos 20% integral e 10% linhaça 

obtiveram um custo total de R$4.872,48/1000kg  e R$ 5.354,9/1000kg respectivamente.  O 

diferencial está relacionado com a adição do insumo farinha de linhaça, de valor agregado 

maior em relação à farinha de trigo.  

 
Quanto ao aspecto comparativo de processo, diversas vantagens foram relatadas do 

processo a alta temperatura frente ao processo convencional, tais como redução no tempo de 

produção (10 h) e maior uniformidade do produto. 
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ANEXO 1: Limites unilaterais de “ F” em nível de 5% de probabilidade para o caso de                    
F > 1 (Dutcosky, 2007). 

 



 
Anexos 

101 
Christiane Maria Christina Nóbrega Bakker, 12 / 2010 
 

ANEXO 2:Limites unilaterais de “ F” em nível de 1% de probabilidade para o caso de F>1 
(Dutcosky, 2007). 
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 ANEXO 3: Valores de amplitude total estudentizada (q) para uso no teste de Tukey 
(Dutcosky, 2007). 
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ANEXO 4: Resultado da análise sensorial com escala hedônica de 9 pontos por 50 julgadores 
treinados. 

Julgadores 563 352 174 245 11 Total 

1 9 3 6 9 2 29 

2 8 9 6 6 3 32 

3 9 6 6 4 2 27 

4 8 7 8 8 1 32 

5 8 7 3 2 2 22 

6 6 2 5 5 1 19 

7 9 7 6 8 2 32 

8 7 8 2 1 1 19 

9 3 6 7 7 2 25 

10 2 4 6 3 3 18 

11 7 5 6 3 2 23 

12 8 3 4 4 1 20 

13 9 6 7 5 3 30 

14 6 7 6 6 2 27 

15 5 6 7 4 1 23 

16 7 8 8 3 2 28 

17 7 6 1 1 3 18 

18 6 7 5 6 3 27 

19 7 4 2 2 2 17 

20 8 6 2 2 2 20 

21 7 5 6 5 2 25 

22 6 7 4 3 1 21 

23 9 5 7 6 1 28 

24 7 5 6 5 1 24 

25 5 8 7 8 2 30 

26 3 3 7 7 1 21 

27 5 5 6 7 2 25 

28 8 8 8 8 3 35 
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29 6 6 5 4 2 23 

30 7 6 7 6 1 27 

31 7 6 8 8 2 31 

32 7 6 6 5 3 27 

33 6 7 7 4 1 25 

34 4 7 8 8 2 29 

35 5 8 4 7 3 27 

36 7 8 9 6 2 32 

37 8 8 9 9 2 36 

38 9 7 4 3 1 24 

39 8 6 7 7 2 30 

40 6 4 2 5 1 18 

41 9 8 6 4 2 29 

42 7 6 3 3 3 22 

43 4 7 2 1 1 15 

44 8 6 7 2 2 25 

45 7 3 5 9 1 25 

46 7 1 8 5 1 22 

47 8 6 2 1 2 19 

48 4 6 3 5 2 20 

49 9 5 2 1 2 19 

50 3 8 5 6 2 24 

Total 335 298 273 247 90 1246 

Médias 6,7 5,96 5,46 4,94 1,86 - 

 
*Amostras 563(10% integral); 352 (20% integral); 174 (10% linhaça); 245 (20% linhaça) e 011(integral 

comercial). 
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ANEXO 5: 

 

Tabela 4.11 Resultado da ANOVA no atributo flavour de trigo, para os produtos 

adicionados de farinha integral, integral comercial e adicionados de linhaça, com fator de 

correção =574,59. 

 

Fontes de 

variação 

GL SQ QM Fcalculado FTabelado 

p = 5% 

FTabelado 

p = 1% 

Amostra 
4 68,98 17,25 2,98 

 
2,69 

 
4,02 

Julgador 
8 162 20,25 _ _ _ 

Resíduo 
32 185,1 5,78 _ _ _ 

Total 
44 416,09 

_ _ _ _ 

*Fonte valores de FTabelado no Anexo 1 e 2. 

 
 
 

Tabela 4.12 Resultado da ANOVA no atributo flavour de linhaça, para os produtos 

adicionados de farinha com linhaça com fator de correção = 911,64. 

Fontes 

de 

variação 

GL SQ QM Fcalculado FTabelado 

p = 5% 

FTabelado 

p = 1% 

Amostra 
1 15,87 15,87 6,90 

 
5,32 

 
11,26 

Julgador 
8 30,99 3,87 _ _ _ 

Resíduo 
8 18,39 2,30 _ _ _ 

Total 
17 65,25 

_ _ _ _ 

*Fonte valores de FTabelado no Anexo 1 e 2. 
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Tabela 4.13 Resultado da ANOVA no atributo consistência cozido, para os produtos 

adicionados de farinha integral, integral comercial e adicionados de linhaça, com fator de 

correção = 581,76. 

Fontes de 

variação 

GL SQ QM Fcalculado FTabelado 

 p = 5% 

FTabelado  

p = 1% 

Amostra 
4 22,63 5,66 2,16 

 
2,69 

 
4,02 

Julgador 
8 53,21 6,65 _ _ _ 

Resíduo 
32 57,32 1,79 _ _ _ 

Total 
44 133,16 

_ _ _ _ 

*Fonte valores de FTabelado no Anexo 1 e 2. 

 
 
 

Tabela 4.14 Resultado da ANOVA no atributo textura cru, para os produtos 

adicionados de farinha integral, integral comercial e adicionados de linhaça, com fator de 

correção = 984,67. 

Fontes de 

variação 

GL SQ QM Fcalculado FTabelado 

p = 5% 

FTabelado 

 p = 1% 

Amostra 
4 35,57 8,89 1,68 

 
2,69 

 
4,02 

Julgador 
8 60,94 7,62 _ _ _ 

Resíduo 
32 169,53 5,30 _ _ _ 

Total 
44 266,04 

_ _ _ _ 

*Fonte valores de FTabelado no Anexo 1 e 2. 
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Tabela 4.15 Resultado da ANOVA no atributo cor cru, para os produtos adicionados 

de farinha integral, integral comercial e adicionados de linhaça, com fator de correção = 

1390,00. 

Fontes de 

variação 

GL SQ QM Fcalculado FTabelado  

p = 5% 

FTabelado  

p = 1% 

Amostra 
4 78,94 19,74 6,59 

 
2,69 

 
4,02 

Julgador 
8 70,89 8,86 _ _ _ 

Resíduo 
32 95,84 2,99 _ _ _ 

Total 
44 245,67 

_ _ _ _ 

*Fonte valores de FTabelado no Anexo 1 e2. 

 
 

 

 

 

Tabela 4.16 Resultado da ANOVA no atributo cor cozido, para os produtos 

adicionados de farinha integral, integral comercial e adicionados de linhaça, com fator de 

correção = 901,38. 

Fontes 

de 

variação 

GL SQ QM Fcalculado FTabelado  

p = 5% 

FTabelado 

 p = 1% 

Amostra 
4 59,03 14,76 6,45 

 
2,69 

 
4,02 

Julgador 
8 33,48 4,18 _ _ _ 

Resíduo 
32 73,24 2,29 _ _ _ 

Total 
44 165,74 

_ _ _ _ 

*Fonte valores de FTabelado no Anexo 1 e2. 

 


