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TABULOSE SC® EM 
RECHEIOS FORNEÁVEIS

Os recheios forneáveis, ou também chamados termoestá-
veis, são amplamente utilizados na área de panificação 

e confeitaria. Geralmente apresentados na forma pronta 
para uso, são considerados forneáveis quando permanecem 
estáveis mesmo após serem submetidos à altas temperaturas. 
Podem ser aplicados diretamente em tortas, bolos, croissants, 
pães, etc.

As bases de recheio forneável geralmente são constituí-
das de: açúcar, água e gordura ou polpa de fruta.

A escolha dos ingredientes neste tipo de formulação é 
de extrema importância para se obter características de 
cremosidade, viscosidade, espalhabilidade e resistência a 
diferentes temperaturas. Utilizada com a função de estabi-
lizante a Celulose Microcristalina Coloidal é um dos ingre-
dientes responsáveis por manter a estrutura do recheio, não 
deixando com que ele escorra e perca seu formato durante 
a etapa de forneamento. Este ingrediente inibe também a 
formação de grandes cristais de gelo, no caso de recheios 
submetidos ao congelamento, evitando que ocorra a siné-
rese após o mesmo ser descongelado.

A celulose é uma substância naturalmente presente 
em plantas, frutas e vegetais. Em sua forma purificada é 
denominada Celulose Microcristalina (MCC), uma fibra 
insolúvel. Quando purificada e adicionada de hidrocoloide, 
mais comumente a Carboximetilcelulose Sódica (CMC),  
torna-se um ingrediente dispersível, também conhecida 
como Celulose Microcristalina Coloidal.  

A Tabulose SC®, Celulose Microcristalina Coloidal fabri-
cada pela Blanver no Brasil, é atualmente utilizada como 
estabilizante em diversas formulações de recheios forneá-
veis ao redor do mundo. A Tabulose SC® precisa ser pre-
viamente dispersa em uma fase líquida, preferencialmente 
água ou leite, utilizando cisalhamento adequado para sua 
ativação, no caso dos recheios, um agitador mecânico pode 
ser suficiente.

Para demonstrarmos a importância do uso da 
Tabulose SC® em uma formulação de recheio forneável, 
apresentamos a seguir dados dos testes comparativos entre 

uma formulação de recheio utilizando a Tabulose SC® e 
outra denominada Branco, em que não adicionamos esse 
estabilizante.

As duas principais análises realizadas foram: viscosidade e 
resistência ao forneamento, em que o recheio foi aplicado em 
uma massa simples de biscoito e assado em forno elétrico a 
230°C por 10 minutos.



59

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

E
D

IE
N

T
E

S

PANIFICAÇÃO

Como mostra a Figura 1, o recheio sem a Tabulose SC® 611 
não resiste ao forneamento, ele escorre para fora do biscoito, 
já a formulação preparada com Tabulose SC® 611 mantém-se 
estável e resistente à temperatura de forneamento. Pode-se 
notar na Tabela 2, que os valores de viscosidade do teste sem 
o estabilizante ficam muito inferiores.

A Tabulose SC® 611 torna o produto final mais versátil e possível de ser aplicado em diversos tipos de situações na indústria 
de alimentos.

Blanver Farmoquímica Ltda.
Tel.: (11) 4138-8200

www.blanver.com.br

Ao comparar as duas formulações, podemos notar que a Tabulose SC® 611 influencia significantemente no resultado final 
obtido, além de proporcionar estabilidade a altas temperaturas, foi observada melhoria dos aspectos sensoriais, tais como: 
cremosidade, espalhabilidade e consistência.
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ENCAPSULAÇÃO 
DE ATIVOS E SUAS 

VANTAGENS PARA A 
PANIFICAÇÃO 

A encapsulação é uma tecnologia relativamente nova que é 
utilizada para a proteção, estabilização e liberação lenta 

de princípios ativos para panificação, tais como oxidantes, 
enzimas, emulsificantes e aromas. Os agentes encapsulantes 
mais comumente usados   são geralmente constituídos de 
amido e derivados, proteínas, gomas, lípidios ou qualquer 
combinação dos mesmos.

Os métodos de encapsulação de ingredientes alimentares 
incluem spray-drying, liofilização, extrusão, co-cristalização,  
inclusão molecular e coacervação. 

A encapsulação envolve a incorporação de ingredientes 
e princípios ativos em pequenas cápsulas. 

As aplicações para esta técnica têm aumentado na in-
dústria de panificação, devido a necessidade de proteger os 
ingredientes ativos  da formulação, que estão suceptíveis à 
umidade, calor, reatividade com outros compostos ou outras 
condições extremas, aumentando assim a sua estabilidade e 
manutenção da viabilidade ao longo do shelf life do produto. 

Um dos principais fatores que influenciam a estabili-
dade de compostos encapsulados é a natureza do material 
encapsu lante. A escolha do material a ser utilizado deve 
levar em consideração uma série de fatores, tais como: 
propriedades físicas e químicas do núcleo (porosidade, 
solubilidade etc.) e da parede (viscosidade, propriedades 
mecânicas, transição vítrea, capacidade de formação de 
filme etc.), compatibilidade do núcleo com a parede, 
mecanismo de controle e fatores econômicos. O material 
de parede deve ser insolúvel e não reativo com o núcleo. 

Os carboidratos são os materiais mais utilizados para 
encapsulação, graças à sua capacidade de se ligar aos com-

postos, além de sua diversidade e baixo 
custo.

A estabilidade de emulsões é um 
fator importante a se considerar para 
encapsulação de compostos de sabor, 
uma vez que estes são geralmente 
insolúveis em água. Para atuar como 
emulsificante, um composto deve 
conter grupamentos hidrofílicos e 
hidrofóbicos; quanto maior a capaci-
dade emulsificante do encapsulante, 
melhor a retenção de compostos. Os 
encapsulantes devem atender ainda aos 
seguintes requisitos: boas propriedades 
de formação de filme; baixa higroscopi-

cidade; baixa viscosidade a altas concentrações, sabor e odor 
suaves; fácil reconstituição; baixo custo. Na prática, muitas 
vezes, pelo fato de um mesmo composto não englobar todas 
essas propriedades, usam-se misturas.

Existem vários métodos para liberar os ingredientes das 
cápsulas. A liberação pode ser específica em um estágio 
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predeterminado, ou sinalizado por mudanças no pH, tempe-
ratura ou choque osmótico. Na indústria de panificação, o 
método mais comum de liberação dos ativos é  por solvente, 
quando adiciona-se água à massa de pães, bolos e biscoitos.

Uma grande variedade de princípios ativos  podem ser 
encapsulados e no caso específico da panificação, podemos 
ter agentes oxidantes, enzimas, emulsificantes, conservadores, 
agentes de crescimento e aromas.

VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DE PRINCÍPIOS 

ATIVOS ENCAPSULADOS EM PANIFICAÇÃO

A encapsulação permite que o núcleo seja isolado do am-
biente externo até que a liberação seja desejada. A liberação 
no local e no momento adequados é uma propriedade de 
extrema importância nos processos de encapsulação, melho-
rando a efetividade e ampliando o espectro de aplicações de 
compostos de interesse.

Os ingredientes que utilizamos para melhorar a funciona-
lidade dos derivados de farinha que serão aplicados em pani-
ficação, sejam eles naturais ou sintéticos, são compostos que 
interagem com o ambiente ou mesmo com outros ingredien-
tes, seja uma enzima, um emulsificante ou um oxidante, todos 
estes compostos são suscetíveis e estão sujeito a mudanças, 
pois sua cadeias químicas podem ser modificadas através de 
diversos fatores contidos no ambiente aos quais são expostos.

O ácido ascórbico, por exemplo, que é um dos principais 
agentes oxidantes utilizados em panificação, degrada-se ra-
pidamente na presença de água e de oxigênio , sendo que a 
maior parte do composto é degradada antes mesmo da sua 
utilização. A forma encapsulada protege o ativo das condições 
adversas e libera-o durante as etapas em que sua ação é mais 
necessária.

No caso de pães industrializados a utilização de conserva-
dores encapsulados tais como o propionato de cálcio,  reduz o 
efeito negativo deste conservante sobre a levedura, liberando 
somente após o processo de fermentação, proporcionando a 
redução do níveis utilizados, melhoria de sabor no produto 
final e melhor tolerância ao aparecimento de bolores durante 
a vida de prateleira do produto . 

Com a encapsulação destes compostos estamos cons-

truindo uma camada externa de proteção, que possibilita 
uma maior vida útil. Esta é uma técnica que permite obter 
formulações mais eficientes e seguras, além de garantir que 
durante a armazenagem do produto não ocorrerão reações 

secundárias que, muitas vezes, ao invés de contribuir para 
a melhor qualidade dos produtos, podem prejudicar seu 
desempenho.

Encapsular ativos seja por proteção ou mesmo liberação 
controlada é uma realidade que tem avançado como uma alter-
nativa moderna de obter resultados confiáveis, quando ocorre 
a misturas de distintos produtos sujeitos a reações químicas 
seja entre si ou com o meio que estão sendo adicionados.

A Candon Aditivos possui em seu portfólio uma gama de 
ativos encapsulados para panificação, tais como emulsifican-
tes,  oxidantes, conservadores e aromas.

BIB LIOGRAFIA

- AZEREDO, H. M. C., Encapsulação aplicação à tecnologia de 

alimentos, 2005

- GIBBS, B.F., KERMASHA, S., ALLI I., MULLIGAN, C.N, 

Encapsulation in the food industry: a review, 1999
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Candon Aditivos para Alimentos Ltda
Tel.: (45) 3284-1700
www.candon.com.br
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SPRING 2020
A HEMICELULASE DE 

NOVA GERAÇÃO, MAIS 
EFICIENTE

Os números do mercado de pães, 
no Brasil, são expressivos: 95% 
dos brasileiros  consomem pães, 

sendo 89% pão francês, 69% pães emba-
lados e 37% pães especiais. Os analistas 
da Mintel ainda preveem um incremen-
to de 60% até 2018, considerando o 
mercado de pães e produtos assados 
embalados. Entre os principais fatores 
que influenciam esse crescimento estão 
os produtos de maior valor agregado, 
como pães integrais e pães especiais. 
Essa tendência já pode ser vista nas 
prateleiras dos supermercados, com 
um aumento significativo de novos pro-
dutos étnicos, com grãos diferenciados 
e com forte apelo à saudabilidade.

Para atender a exigente demanda 
do mercado e manter alta performance 
e qualidade dos diferentes produtos, a 
Granotec/Granolab e Novozymes apre-
sentam  uma nova e mais eficiente linha 
de hemicelulase, a linha SPRING 2020. 
Com performance indiscutível, a nova 
linha proporciona maior estabilidade 
às variações da qualidade da farinha, 
receita e processo.

A linha SPRING 2020 desenvolvida 
a partir de uma hemicelulase de última 
geração oferece mais conveniência. A 
enzima é 2 em 1, isso quer dizer que 
substitui a combinação de hemicelula-
se fúngicas e bacterianas em uma úni-
ca, simplificando a aplicação, evitando 
erro de dosagem e até melhorando 

Nova linha de enzimas que atende qualquer variação de farinha e 
receita.
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processos operacionais de estoque e 
compra.

As vantagens ao utilizar a linha 
SPRING 2020 em panificação:

• Desempenho constante em termos 
de reforço da massa, volume e tole-
rância de processo em farinhas de 
diferentes safras de trigo.

• Durante o preparo de pães contribui 
com a maquinabilidade da massa, 
com consistência ideal e massa mais 
enxuta.

• No processo de fermentação garante 
melhor tolerância com maior reten-
ção dos gases e resistência ao corte.

• Melhor salto de forno, volume e 
pestana em pão francês. 

Com olhar no futuro, a Granotec/
Granolab busca acompanhar as tendên-
cias, promovendo saúde e bem estar.

* Álvaro Crivellaro é gerente de 
Inovação e Tecnologia da Granotec/
Granolab.

Granotec/Granolab do Brasil
Tel.: (41) 3027-7722

www.granotec.com.br
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A EFICIÊNCIA DOS 
CONSERVANTES 

LÍQUIDOS EM 
PANIFICAÇÃO

Por décadas a indústria de panifi-
cação utiliza conservantes em pó 

com os beneficios e problemas, asso-
ciados ao seu uso.  

O emprego de Propionato de Cál-
cio, Propionato de Sódio, Ácido Sórbi-
co e Sorbato de Potássio é amplamente 
conhecido na indústria de alimentos 
mundial, como agentes inibidores do 
crescimento de bolores nos mais diver-
sos produtos de panificação, passando 
por todo tipo de pães industrializados, 
bolos até uma variedade enorme de 
produtos de confeitaria.

Certamente o maior desafio que 
a indústria enfrenta é o de retardar 
o crescimento de bolores, sendo um 
fator determinante para a vida de 
prateleira dos produtos. Pois, quando 
há maior efetividade no controle mi-
crobiano, proporcionando mais dias de 
vida útil, melhor será o gerenciamento 
dos estoque de produtos finais e menor 
o ocorrência de devoluções, evitando 
perdas financeiras e consequente des-
gaste da marca.

Há alguns fabricantes globais que, 
já vem trabalhando a algum tempo 

com a evolução e eficiência destes 
conservantes para entregar melhores 
resultados, maior conveniência no 
manuseio industrial e, consequente-
mente extensão da vida do shelf life 
dos produtos dos clientes finais.

Este é o caso da Kemin, que desen-
volveu a alguns anos para o mercado 

um produto que acompanha esta ten-
dência recém-mencionada, utilizando- 
se das mesmas moléculas permitidas 
para tal aplicação, sob o ponto de vista 
regulatório.

Tal linha de produtos se chama 
Shield®, que denomina uma família de 
conservantes líquidos específica para a 
inibição de bolores numa uma ampla 
gama de produtos de panificação - pães 
de forma, hot dogs, hamburguers, 
árabe (substituto do Propionato de Cál-
cio), panificados doces como muffins, 
panetones, entre outros.

O principio é muito simples, mas de 
grande eficiência: a linha é baseada no 
uso dos ácidos orgânicos, que originam 
os próprios sais, sendo atualmente utili-
zados como conservantes pela indústria 
de panificação. Ou seja, Shield CA® é o 
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produto que substitui o Propionato de 
Cálcio em pó, cujo princípio ativo é o 
Ácido Propiônico. Enquanto o Shield 
FL® que substitui o Sorbato de Potás-
sio, possui em sua composição o Ácido 
Propiônico e o Ácido Sórbico.

O uso dos conservantes em pó sem-
pre torna a operação mais trabalhosa e 
propensa a erros de pesagem e inclusão 
na massa, além de gerar incômodo aos 
manipuladores por sua tendência de 
formação de pó em suspensão durante 
o seu manuseio.

Quais são as vantagens em utilizar 
um inibidor de mofo líquido?

1. Eliminação completa do pó em 
suspensão no ambiente fabril.

2. Ao se utilizar Propionato de Cálcio 
e Sorbato de Potássio, o Shield 
FL® substitui perfeitamente am-
bos conservantes. Desta forma, 
o produto líquido substitui duas 
matérias-primas, reduzindo o fre-
te, custos de estocagem e espaço 
de armazenagem.

3. Através do uso desta solução 
líquida, a linha de produção pode 
ser facilmente automatizada, para 
evitar o erro humano.

4. Melhoria da textura e suavidade 
da massa.

5. Uma vez que o pH do Shield CA® 
é mais baixo do que o dos pós 
(4 - 5), o proceso de fermentação 
biológica é acelerado, reduzindo a 
concentração de levedura no pão, 
gerando uma economia adicional.

6. Melhoria do sabor e aroma em 
comparação aos produtos elabo-
rados com conservantes em pó.

7. Em produtos que o fermento em pó 
químico é usado, Shield FL® não 
reage prematuramente.

8. Shield FL® em solução com álcool 
de cereais é uma ótima alternativa 
para realizar aspersão superficial, 
como substituto da mistura que 
geralmente é feita com Sorbato de 
Potássio em álcool. A vantagem de 
se utilizar Shield FL® é que não se 
obstrui a saída dos aspersores com 
partículas sólidas em suspensão, 
como ocorre com o conservante 
em pó.

9. Menor custo de aplicação como 
resultado final para conservação. 
Excelente dispersão e solubilidade 
em água.

10. Notável extensão do shelf life dos 
produtos finais.

Um dos fatos mais interessantes 
desta linha de produtos é que foram 
criados como substitutos diretos dos 
conservantes em pó, ou seja, as dosa-
gens são exatamente as mesmas, que 
atualmente se utilizam com os conser-
vantes tradicionais. Por exemplo, ao 
substituir 5 kg Propionato de Cálcio 
por batelada na fabricação de pão, a 
aplicação de Shield CA® será feita com 
a mesma quantidade.

Da mesma forma, se for utilizado 
o uso combinado dos conservantes 
Propionato de Cálcio e Sorbato de 

Potássio na fabricação de Panetones, 
deve-se somar o peso de ambos os pós 
e substituir-los por Shield FL®.

Vale ressaltar que, uma das grandes 
características deste tipo de conservan-
te é sua grande dispersão e solubilidade 
em água. Por estarem na forma líquida, 
são matérias-primas que se diluem 
fácilmente neste veículo, permitindo 
uma excelente cobertura, dando maior 
proteção de forma muito mais homo-
gênea à massa, do que com o uso dos 
pós, pela dificuldade de completa disso-
lução destes antes de serem aplicados 
ao processo.

A família dos productos Shield® da 
Kemin oferece soluções para produtos 
distintos, a saber:

Shield CA® - utilizado como substi-
tuto do Propionato de Cálcio em pani-
ficação;

Shield FL®  - utilizado como substi-
tuto do Sorbato de Potássio e Propio-
nato de Cálcio em produtos de panifi-
cação doce.

A Kemin, especialista mundial em 
conservação de alimentos, é fabricante 
desta linha de produtos, seguindo o 
mais alto padrão de qualidade, sem 
qualquer agressão ao meio ambiente 
e ainda contando com certificações 
Kosher e Halal.

Kemin do Brasil Ltda.
Tel.: (19) 2107-8053

www.kemin.com/foods
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INGREDIENTES 
NATURAIS PARA 
PANIFICAÇÃO

De acordo com a Associação Brasi-
leira da Indústria de Panificação 

e Confeitaria, entre os anos de 2010 
e 2014, o faturamento das empresas 
do setor de Panificação e Confeitaria 
cresceu 46,5%. No ano passado o fa-
turamento correspondeu a aproxima-
damente 82,5 bilhões de reais, o que 
representou um aumento de 8,02% 

no crescimento com relação ao ano 
de 2013. Dentre os produtos que con-
tribuíram para este crescimento estão 
os produtos sem glúten, sem lactose, 
com baixo teor de gordura, veganos, 
fonte de fibras e todos os demais que 
possuem a tendência de saudabilidade 
como alicerce.

A Nexira, líder mundial em goma 

acácia, com a finalidade de atender 
de forma mais eficiente esse mercado 
conta com: EquaciaTM, texturizante 
nutricional e um eficiente substituto 
de gordura baseado em carboidratos; 
FibregumTM, fibra solúvel de acácia com 
vantagens tecnológicas e nutricionais, 
e NexOlive 3, aroma natural com efeito 
antioxidante.
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EquaciaTM é uma combinação de fibra 
solúvel de acácia e fibra insolúvel de 
trigo isenta de glúten, um ingrediente 
totalmente natural, gluten free e vegano 
que conta com certificação Kosher e 
Halal. Quando utilizado em produtos 
de panificação como muffins, pães e 
bolos, EquaciaTM proporciona mouthfeel 
se melhante ao da gordura, melhora a 
textura do produto como um todo e 
aumenta o teor de fibras. Além das van-
tagens sensoriais, há vantagens tecnoló-
gicas. EquaciaTM possui boa estabilidade 
a baixos valores de pH e altas e baixas 
temperaturas tanto durante o processo 
quanto durante a vida de prateleira.

Estudos demonstram que a adi-
ção de 1% de EquaciaTM e 3% de água 
substitui até 50% da gordura, aumenta 
a vida de prateleira, aumenta a sensação 
de frescor do produto final e estabiliza 
a textura da massa durante congela-
mento/descongelamento devido a sua 
propriedade de retenção de água. Por 
substituir ovos, se mostra como uma 
alternativa para dietas veganas e preo-
cupações alérgicas. Como consequência 
da redução de gordura e do aumento do 
teor de fibras, o produto final tem seu 
perfil nutricional melhorado e seu teor 
calórico reduzido.

Ainda pensando em saudabilida-
de, contamos com o FibregumTM, um 
ingrediente 100% natural que não 
possui nenhuma modificação química, 
enzimática ou genética, conta com 
certificação Kosher, Halal e certificado 
de origem orgânica. Cuidadosamente 
selecionado nas árvores de acácia, Fi-
bregumTM oferece garantia de 90% de 
fibra solúvel em base seca atestada pelo 
método AOAC 985.29.

FibregumTM não confere cor ou 
sabor, sua solubilidade em água fria 
é alta e instantânea, sua viscosidade 
é baixa, não é higroscópico e possui 
boa estabilidade a condições extremas 
de processo (pH, temperatura, 
fermentação) e armazenamento. Como 
não é higroscópico, FibregumTM é fácil 
de ser manipulado e evita a perda de 
matéria prima. Devido a sua baixa vis-
cosidade, pode ser aplicado em até 30% 
sem alterar a viscosidade do produto 
final. Como possui boa estabilidade 
a condições extremas de processo e 
armaze namento, a análise de teor fibras 

antes e após o armazenamento apresen-
ta valores estáveis.

Além disso, FibregumTM melhora a 
retenção de água de forma a estabilizar 
a umidade, melhora o mouthfeel aumen-
tando a sensação de frescor do produto 
e substitui parte dos carboidratos di-
gestíveis do produto sendo ideal para 
aplicações em produtos diet.

A tabela a seguir exibe algumas 
aplicações de FibregumTM, seu nível de 
aplicação e o benefício proporcionado.

NexOlive 3. Proveniente da azeitona, 
NexOlive 3 é obtido a partir do resíduo 
hidrossolúvel oriundo de processos que 
envolvem a extração do óleo. Este aroma 
possui 3% de uma substância chamada 
Hidroxitirosol, um potente polifenol 
com ação antioxidante que auxilia no 
aumento da estabilidade, do shelf life e 
do frescor do produto, pois evita a ran-
cidez oxidativa. O grande diferencial do 
NexOlive 3 é: ser 100% natural, possuir 
baixo sabor, cor e odor, diferentemente 

de outros produtos naturais encontra-
dos no mercado.

Testes realizados em madeleines 
mostram que 70 ppm de Hidroxitirosol 
(equivalente a 2,3 g de NexOlive/kg de 
produto) são suficientes para impedir 
alterações significativas na cor, sabor, 
odor no produto final e impedir a oxi-
dação acentuada após 90 dias. O Teste 
mostrou, ainda, que a dosagem de 40 
ppm de Hidroxitirosol (equivalente a 
1,34 g de NexOlive/kg de produto)  é 
suficiente para ter desempenho superior 
aos antioxidantes de ácido carnósico e 
rosmarínico, pois impede de forma mais 
eficiente a rancidez.

Aplicação Nível de Aplicação Benefício

Barras de 
Cereal 4 – 20%

Estende o shef life;
Agente de aglutinação;
Regulador de umidade;
Melhora a textura.

Cereais 
e Snacks 
Extrusados

2 – 6%
Lubrifi cante durante a extrusão;
Estende o shelf life e melhora a crocância;
Melhora o formato dos extrusados.

Produtos de 
Panifi cação 1 – 3%

Estende o shelf life e melhora a textura;
Melhora o mouthfeel;
Substitui carboidratos digestíveis.

Bolos 
Congelados 1 - 3%

Melhora a retenção de água;
Previne a cristalização;
Substitui carboidratos digestíveis;
Estende o shelf life.

FibregumTM é uma fibra suave com 
alta tolerância digestiva que não possui 
efeitos colaterais, graças à sua estrutura 
polimérica complexa. Ela é fermentada 
lentamente e, portanto, é muito bem 
tolerada na dieta humana. Estudos 
realizados em humanos concluem que o 
Fibregum™ não causa efeitos colaterais 
na dosagem de até 50 gramas por dia.

As calorias do FibregumTM estão es-
timadas em 2 kcal/g, grande vantagem 
para formulações diet. Aliado a isso, 
FibregumTM possui índice glicêmico 
próximo a zero. Uma fibra natural com 
muitas propriedades tecnológicas que 
também possui propriedades 
prebióticass, pois 
aumenta o cres-
c i m e n t o  d e 
bactérias be-
néficas para a 
flora intestinal, 
previne bacté-
rias patogênicas e 
aumenta a produção 
de Ácidos Graxos de Cadeia Curta 
(SCFA’s).

A grande novidade da Nexira para 
atender à tendência clean label é o 

Nexira Brasil Comercial Ltda.
Tel.: (11) 3803-7373

www.nexira.com
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PANIFICAÇÃO

PÃES CONGELADOS 
TENDÊNCIAS E 

SOLUÇÕES 
A produção e o consumo de alimentos congelados têm 

aumentado expressivamente nas últimas décadas, 
causando um interesse cada vez maior pelos processos de 
congelamento e no desenvolvimento de novas tecnologias 
e equipamentos.  

Na panificação não é diferente, pois a busca do consu-
midor por um pãozinho quentinho, cheiroso e crocante; 
independentemente do horário da compra, vem crescendo 
cada vez mais. O uso de massas congeladas veio ao encontro 
da exigência dos consumidores, permitindo ao mesmo tempo 
mudanças nas padarias, assim como maior flexibilidade na 
produção e diminuição do trabalho noturno.  

Todas estas vantagens fizeram com que o uso da massa 
congelada começasse a ganhar aceitação por parte da in-
dústria de panificação.

OPORTUNIDADES E DESAFIOS NA 
PRODUÇÃO DE PÃES CONGELADOS  

Quando se fala em pão congelado as maiores dificuldades 
apontadas para este tipo de produto são: baixo volume, es-
trutura de miolo aberta e mais firme, tempo de fermentação 
excessivamente longo e qualidade do produto razoável por 
apenas algumas semanas. O potencial de panificação da 
massa decresce substancialmente com o tempo de armazena-
mento e com os ciclos de congelamento e descongelamento 

parciais, que podem ocorrer durante a distribuição, trans-
porte e armazenamento do produto. Tais desvantagens estão 
minimizando devido aos avanços nas tecnologias e aplicações 
de enzimas, que promovem maior qualidade nos produtos de 
panificação. Porém, outros fatores de extrema importância 
devem ser levados em consideração quando se fala em massas 
congeladas, como a metodologia de congelamento, os tipos 
de levedura e a qualidade da farinha utilizada.  

Para a produção de massa congelada, a quantidade de 
água na formulação deve ser menor, o que resulta em mas-
sas mais elásticas, com menor formação de cristais de gelo, 
diminuindo seus efeitos negativos na qualidade da massa 
congelada. A cristalização de gelo afeta particularmente as 
proteínas, resultando na diminuição da capacidade da massa 
em reter gás. Outro fator importante é a necessidade de se 
ter uma farinha com proteínas de boa qualidade e com teor 
proteico superior ao usado na produção convencional dos 
pães, como mostra o gráfico abaixo.

Ingrediente Porcentagem

Farinha de Trigo 100%

Sal 2,0%

Fermento Biológico *

Powerzyne Frozen 0,4%

Águe **

* Depende do tempo de fermentação desejado.
**Depende da capacidade de absorção de água da farinha de trigo.

A quantidade e a qualidade das proteínas da farinha são 
muito importantes na produção da massa congelada, uma 
vez que a mesma é submetida a condições adversas antes da 
etapa final de assamento. O tipo de farinha mais indicada 
para esse tipo produto são as farinhas de baixa extração e 
alta qualidade da proteína. 

Além disso, a  levedura é um dos ingredientes mais impor-
tantes na produção de massa congelada. A quantidade neces-
sária de levedura depende do tempo de armazenamento da 
massa congelada, da formulação e do tempo de fermentação 
desejado após o descongelamento. A tolerância da levedura 
ao processo de congelamento apresenta grande variação em 
função das amostras comercialmente disponíveis e requer 
controle de qualidade apurado, já que usualmente, a qualida-
de da levedura está diretamente relacionada ao seu frescor.  
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PANIFICAÇÃO

SOLUÇÕES PARA PÃES CONGELADOS 

Além de se levar em conta as características da farinha 
e da levedura, os aditivos e a tecnologia de enzimas são de 
grande importância na formulação e resultado final de massas 
congeladas. Levando em consideração todos esses aspectos 
após anos de pesquisas, a Prozyn em parceria com empresas 
internacionais desenvolveu uma linha especifica para produtos 
congelados, com formulações completas para a produção de 
todos os tipos de pães congelados, especialmente pão francês.  

Com a tecnologia da Linha do Powerzyme Frozen (blend 
para pão francês), por exemplo, é possível produzir pães 
congelados de excelente qualidade. Essa tecnologia traz uma 
sinergia de ingredientes, que resultam em pães com melhor 
volume e melhor estrutura de miolo. O Powerzyme Frozen 
provoca uma melhoria na estrutura do glúten, minimizando 
o problema de deterioração da qualidade da massa, quando 
esta é submetida a ciclos parciais de congelamento e des-
congelamento. Esse efeito é causado por uma melhoria na 
distribuição de água na massa, resultando em menor cresci-
mento de cristais de gelo, que provocam uma ruptura na rede 
de glúten. Além disso, o produto promove maior tolerância à 

fermentação, produzindo pães com maior crocância.
A tecnologia de pães congelados ainda é algo recente e está 

passando por uma fase de desenvolvimento de novos aditivos e 
tecnologias. Além de estudos aprofundados das características 
químicas, físicas, enzimáticas e reológicas da massa durante 
os processos de congelamento.  

A Prozyn trabalha constantemente para desvendar os 
mistérios ainda pertinentes no congelamento de pães sendo 
referência no desenvolvimento de tecnologias inovadoras e 
especialista em soluções enzimáticas. Através da aplicação de 
bioingreditentes, suas soluções buscam otimizar processos, 
diminuir custos, além da constante melhoria na qualidade do 
produto final, agregando valor à cadeia produtiva.

Prozyn Indústria e Comércio Ltda.
Tel.: (11) 3732-0000 
www.prozyn.com.br


