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RESUMO

A goma xantana é um polissacarídeo produzido através da fermentação da
bactéria Xanthomonas campestris. Atualmente, é empregada na produção de
produtos sem glúten, devido às suas propriedades de emulsificante, estabilizante e
espessante e estuda-se o emprego desse hidrocolóide na produção de produtos
panificados. O objetivo deste estudo foi verificar os fatores de qualidade físico e físicoquímicos em bolos tipo pão de ló com adição de goma xantana. Assim, avaliou-se as
propriedades de volume específico, umidade, pH, simetria e tempo de forneamento
para amostras de bolo tipo pão de ló sem ou com adição de diferentes concentrações
de xantana (0,25%, 0,50% e 0,75%, m/m). Observou-se que nas amostras com adição
de goma houve melhoria do volume, umidade e simetria. Entretanto, os resultados de
pH não diferiram significativamente. Observou-se também uma maior uniformidade
dos alvéolos na estrutura de miolo e melhoria da textura. Assim, conclui-se que a
goma xantana pode ser utilizada na elaboração de produtos de panificação,
principalmente em bolo tipo pão de ló, devido às suas propriedades estabilizantes e
espessantes que auxiliam na qualidade do produto final. Trabalhos futuros devem ser
realizados para avaliar sensorialmente a aceitação de bolos que contêm a goma.

Palavras chaves: Goma Xantana; hidrocolóides; bolo tipo pão de ló; panificação;
físico-química.

ABSTRACT

Xanthan gum is a polysaccharide produced by the fermentation of the bacterium
Xanthomonas campestris. Nowaday, it is used in to produce of gluten-free products,
due to its emulsifying, stabilizing and thickening properties. The use of this hydrocolloid
is studied in the production of breads and cakes. The objective of this study was to
verify the physical and physical-chemical quality factors in loaf-type cakes with the
addition of xanthan gum. The specific volume, moisture, pH, symmetry and specific
size properties loaf type cake samples with or without the addition of different
concentrations of xanthan (0.25%, 0.50% and 0.75%, m/m). It was observed in
samples gum addition there was an improvement in size, humidity and symmetry.
However, the pH results did not differ significantly. It was also observed a greater
uniformity of the alveoli in the texture improvement. Thus, it is concluded that xanthan
what happened gum can be used in the preparation of bakery products, especially in
loaf type cake, because of its stabilizing and thickening properties aid ine the quality
of the final product. Future work should be carried out to evaluate sensory acceptance
of cakes containing gum.
Key words: xanthan gum; hydrocolloids; type cake; bakery; physicochemical.
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1 INTRODUÇÃO

A panificação está entre os seis maiores segmentos da indústria no Brasil, com
participação de 36% nos produtos alimentícios (BRANDÃO; LIRA, 2011). O mercado
de pães e bolos industrializados obteve um faturamento nacional de R$ 6,092 bilhões
em 2018, sendo que desse total R$ 0,876 bilhões é resultante da produção de bolos
(ABIMAPI, 2018). Os bolos prontos adquiriram crescente importância no mercado de
panificação nacional, o qual novos ingredientes são utilizados na sua formulação,
como a goma xantana, que atualmente é utilizada em produtos sem glúten.
A goma xantana é um polissacarídeo produzido por meio de processos
fermentativos realizado pela bactéria Xanthomonas campestris. Esse polissacarídeo
é solúvel em água, formando uma solução aquosa de elevada viscosidade que
mantém as propriedades reológicas dos produtos finais estáveis, em altas ou baixas
temperaturas (KOKSEL, 2009). A descoberta desse polissacarídeo ocorreu em 1950
por pesquisadores do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, cujo objetivo
da pesquisa era de estudar e identificar um micro-organismo que produzisse uma
goma de interesse comercial solúvel em água (BORGES; VENDRUSCOLO, 2008).
Atualmente, esse polissacarídeo é empregado na composição de produtos de
panificação e seu uso em produtos não alimentícios está mais recorrente, devido ao
seu custo e disponibilidade no mercado (PREICHARDT et al., 2011). No Brasil, a
xantana pode ser utilizada como espessante, emulsificante e estabilizante na indústria
de alimentos, sendo regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), que permite uma quantidade máxima de 0,3 g de goma para cada 100 g
de alimento (ANVISA, 2010). A larga utilização dessa goma em produtos de
panificação retarda o fenômeno de retrogradação da amilopectina e mantém a
umidade por maior tempo, o que evita a desidratação do produto.
Diante do exposto, este trabalho avaliou a influência da adição de goma
xantana na elaboração de bolo tipo pão de ló, por meio de análises físicas e físicoquímicas.
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2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Este trabalho apresentou como objetivo elaborar uma formulação de bolo tipo
pão de ló com adição de goma xantana, para a produção de um alimento com melhoria
dos atributos tecnológicos.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
i.

Analisar as características físicas (volume, simetria e estrutura de miolo) e
físico-químicas (umidade, pH) com diferentes quantidades de goma xantana
em bolo tipo pão de ló;

ii.

Estudar a relação de tempo de forneamento e concentração de goma
xantana em diferentes amostras de bolo.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 BOLO

A definição de bolo varia em diferentes partes do mundo. Em geral, são
produtos doces, cozidos (CAVALCANTE, 2012) e compostos à base de farinha,
amido, açúcar, fermento químico ou biológico, podendo conter leite, ovos, manteiga,
gordura e outros ingredientes alimentícios que caracterizam o produto (ANVISA,
1978b).
Acredita-se que os bolos, cuja denominação originou-se do nome “bola” por
assemelhar-se a lua, surgiram no Egito antigo na forma de pães adoçados, com
xarope de frutas, tâmaras e passas. Ao longo dos anos a confecção desse alimento
foi aperfeiçoada, principalmente pelos gregos e romanos que possuíam conhecimento
sobre a técnica de fermentação. Através disso, desenvolveram um diversificado
receituário sobre este alimento. Esses povos também introduziram os bolos em
eventos comemorativos e casamentos os quais não eram consumidos, mas
amassados e arremessados na direção dos noivos. Outros rituais também eram
comuns, como aqueles em que famílias preparavam massas com ingredientes
especiais e as ofereciam aos deuses. Pressupõe-se que a tradição de decorar bolos
se iniciou no século XVI, em casamentos da realeza europeia, sendo que o primeiro
bolo “de andares” foi feito para o casamento de Catarina de Médici com Henrique II
da França, em 1533 (BARCELO et al., 2014).
No ano de 1800, durante o reinado da rainha Vitória na Inglaterra, os bolos
chegaram a pesar 100 quilos e ter uma altura de dois metros e por muito tempo
pertenceu aos banquetes de nobres por conter um alto preço e por ser de difícil acesso
aos ingredientes básicos (CAVALCANTE, 2012).
Dados mostram que o mercado de bolo possui uma elevada escala de valores
mundiais em variedades e vendas registrando um significativo aumento no mercado
internacional (Figura 1). Em 2018, o mercado de exportação nacional, registrou em
vendas 9.972.887 toneladas no faturamento, sendo a receita obtida de US$
25.808.325. Neste mesmo período, o ranking mundial de produção de bolos
industrializados ficou com os Estados Unidos com uma produção de 0,696 milhões de
tonelada de bolos. O Brasil ocupou o 10° lugar nesse ranking, com uma produção de
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0,108 milhões de toneladas em 2018, apresentando uma diminuição quando
comparado ao ano de 2017, cuja produção foi de 0,112 milhões de toneladas
(ABIMAPI, 2018).

Vendas de bolos industrializados (toneladas)

Figure 1– Vendas de bolos industrializados do Brasil (mil toneladas), durante o período
de 2013 a 2017.
500

450

400
2013

2014

2015

2016

2017
Tempo (ano)

Fonte: ABIMAPI (2018)

O consumo nacional de bolos no ano de 2017 foi de 437.282 milhões de
toneladas, enquanto o consumo por habitante foi de 2,11 kg. Já no ano de 2018 houve
uma diminuição desse número no valor de 1,987 mil toneladas, sendo seu consumo
2,09 kg, por habitante (ABIMAPI, 2018). Dessa forma observa-se a evolução da
indústria de bolos ao longo da história, principalmente no Brasil e EUA, os quais
apresentam valores altos de produção, comércio e consumo deste produto que está
presente nas prateleiras dos grandes supermercados e na mesa do consumidor como
um item praticamente indispensável.
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3.1.1 Métodos de produção de bolos

Os bolos são classificados pelo seu formato, sabor e textura, por sua
formulação e métodos de elaboração (GUTKOSKI et al., 2009a), por exemplos bolos
de camada, espuma e libra (Quadro 1). Esses alimentos estão classificados com base
no método utilizado para o preparo da massa, que pode ser de mistura de múltiplos
estágios, ou estágio único (direto), ou mistura contínua. Os bolos de espuma podem
ainda ser classificados pelo nível e fonte de gordura da fórmula. Bolos de libra são
feitos tipicamente usando o método multi estágios (creaming). Os bolos libra foram
nomeados com base na fórmula original, pois continham um quilo de cada um dos
ingredientes: farinha, manteiga, açúcar e ovo (MILLER, 2016).
Quadro 1 – Tipos de bolo e características relevantes.
Tipos de bolos

Pão de ló

Libra

Ingredientes básicos

farinha de trigo, ovos, açúcar,
flavorizante
farinha de trigo, manteiga, açúcar, ovo

Características
relevantes do produto

sabor, textura macia

textura macia, sabor

farinha de trigo, açúcar, ovos, água ou
Chiffon

leite, fermento químico, gordura

leveza

líquida

Genoise

Anjo

Inglês
Fonte: (MILLER, 2016)

farinha de trigo, ovos, açúcar, leite,
fermento, manteiga
farinha de trigo, ovos, açúcar, leite ou
água, fermento químico, manteiga
farinha de trigo, ovos, açúcar, leite ou
água, manteiga, fermento químico

volume

aroma

cor

19

Dentre os vários métodos de processo de bolos destacam-se, os métodos
convencional e contínuo (Figura 2a e 2b). O método convencional caracteriza-se pela
distribuição de gordura e introdução de ar na massa na fase lipídica, contendo uma
maior homogeneidade dos ingredientes, o que resulta na elaboração de uma massa
leve, macia e aerada, com uma textura elástica (CAVALCANTE, 2012; MILLER, 2016;
GUTKOSKI et al., 2011; BARCELO, 2014).
Figure 2 – Etapas de de processo de fabricação de mistura de bolo pelos métodos
convencional (a) e contínuo (b).
(a)

(b)

Fonte: Conforme FABRI, (2012)
No método convencional a cremeação é realizada, por meio da mistura dos
ingredientes em duas etapas: na primeira etapa, é feito a mistura dos ovos, açúcar e
gordura; na segunda etapa, a mistura é completada pela adição alternada de leite e
farinha em pequenas porções e adicionado o fermento. O outro método é o direto os
quais adicionam todos os ingredientes junto no mesmo recipiente e faz a
homogeneização dos mesmo e adição do fermento químico no final do processo, os
bolos elaborados com o método direto apresentam, textura leve como os bolos muffins
(EI-DASH; GERMANI, 1994).
No método contínuo os ingredientes são misturados juntos no pré-misturador,
formando uma mistura fluida, uniforme e transportada para um tanque de contenção
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e bombeada a uma vazão moderada, para a câmara de agitação contínua, onde
ocorre a emulsificação e a incorporação de ar na massa. Esse método trouxe uma
grande evolução nos processos de fabricação de bolos, pois permitiu o
desenvolvimento das misturas de bolos industrializados (RESENDE, 2007).
As massas de bolo são sistemas coloidais complexos, nos quais as
interações moleculares entre os diferentes complexos, tipo óleo em água das quais
bolhas de ar são incorporadas à mistura formada por ovo, açúcar, água e gordura,
tornando-se as partículas dispersas variando as formas e tamanho (RIOS, 2014;
PERALES, 2011; CAMILI et al., 2016).
Os produtos de bolo são encontrados em todo o mundo e variam conforme os
métodos de produção. Bolos de qualidade, têm um grande volume e um miolo
uniforme, com células pequenas e finas e sem grandes buracos ou túneis. Na sua
maioria os bolos são fabricados com farinha de trigo mole, tendo baixo teor de proteína
de 7-9%. Essa farinha é moída muitas vezes para se obter uma espessura de partícula
muito fina (pequena). Partículas de farinha menores têm mais área de superfície e tem
capacidade de absorver mais líquido e produzir bolos de maior qualidade
(CAVALCANTE, 2012).
O bolo tipo pão de ló é um exemplo de bolo convencional, que é produzido de
várias formas, podendo enquadrar-se em diferentes métodos de produção, como
cremeação ou direto (EI-DASH; GERMANI, 1994).
O pão de ló ou bolo tipo esponja surgiu na Itália ao longo do renascimento
sendo oriundo de um bolo bem assado que se parecia com biscoitos e se espalhou
ao longo da Europa. Em 1615, foi registrada a primeira receita de pão de ló pelo poeta
e escritor inglês Gervase Markham (BAKERPEDIA, 2018). Entretanto, outros registros
mostram que o bolo tipo pão de ló surgiu próximo aos anos 30, com a casa do Pão de
Ló S. Luís, local mais antigo a fazer esse tipo de bolo, sendo apreciado nesta região
por anos. A casa pão de ló S. Luís surgiu através de uma tradição que foi passada
aos seus sucessores, tendo como pioneiro Luís de Oliveira Gomes que estabeleceu
o processo de fabricação, na casa da família e após alguns anos transcorreu-se então
o início da industrialização, com a aquisição de máquinas. Com isso a marca ficou
cada vez mais conhecida e em 1952 participou do primeiro Carnaval de Ovar
integrando a composição cênica de um carro alegórico. Desse tempo por diante,
existem vários métodos diferente dos tradicionais (APPO, 2012). Entretanto, ainda em
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1800, no império romano, verificou-se um aumento no consumo de bolo tipo espuma
sendo o primeiro a ser utilizado para o uso de creme para rechear (FABRI, 2012).
O bolo tipo pão de ló possui uma estrutura leve, aerada e textura esponjosa
devido ao seu alto teor de açúcar e ausência de gordura. Para produzir o bolo é
necessário uma formação de volume de espuma suficiente e estabilidade durante a
mistura. Para se preparar o bolo usa-se o método convencional de duas etapas,
batendo-se separadamente os ingredientes (MILLER, 2016; CAVALCANTE, 2012).
O pão de ló é um bolo que não contém gordura, por isso apresenta uma baixa
densidade na massa, com isso se torna um bolo mais seco, quando comparado a
outros tipos de bolo. Esse método proporciona as características de uma textura
macia, superfície uniforme sem rugosidade, miolo homogêneo ou seja, o miolo deve
apresentar células pequenas e numerosas e sabor agradável que devem se manter
inalteradas ao longo do tempo de vida útil do produto, por isso tem que haver um
balanceamento correto dos ingredientes (FABRI, 2012; GUTKOSKI et al., 2011b).

3.1.2 Ingredientes e suas funções

Usar ingredientes adequados é fundamental para obter as características
desejadas do bolo, pois exercem diversas funções, como agentes estruturadores,
amaciadores, umidificadores, retentores de umidade e aromatizantes. Cada item da
composição do bolo resulta em um efeito diferente, por isso a mudança em quaisquer
ingredientes que compõem a massa, exige um ajuste cauteloso dos demais, a fim de
manter uma combinação balanceada (BARCELO, 2014). As combinações de
ingredientes na produção de bolos devem ser usadas nas formulações de diferentes
tipos de bolos para evitar os problemas que podem surgir durante ou pós
processamento do produto (PERALES, 2011).
O efeito da incorporação de ovos à massa varia conforme o tipo de bolo e parte
a ser utilizada como clara, gema ou o ovo inteiro. Às claras quando batidas em ponto
de neve contribuem para formar uma massa leve. Entretanto, a gema, que contém
85% de umidade, atua como umidificador, sendo a albumina a proteína responsável,
por formar uma espuma após ser batida, o que irá conferir estrutura ao bolo. Além
disso, a adição de ovos contribui para a adição de ferro, cálcio, fósforo, vitamina A,
vitamina D, tiamina e riboflavina (PERALES, 2011).
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Os açúcares são utilizados para adoçar, conferir maciez e volume, desenvolver
sabor e cor, prorrogar e restringir a formação de glúten, aumentar as temperaturas de
desnaturação das proteínas do ovo e gelatinizar o amido. A granulação do açúcar é
importante para melhorar as qualidades tecnológicas do bolo (NEITZEL, 2006).
Além disso, esse ingrediente age como um umidificador, se estiver na forma de
xarope ou então pode absorver a umidade, se estiver na forma cristalina. Com o
aumento da proporção de açúcar, a massa tende a reter menos ar e mais líquido.
Resultando em um efeito amaciador do miolo e promovendo a coloração da crosta. A
sacarose é menos eficaz na coloração da crosta do bolo do que o açúcar invertido e
a glicose (EI-DASH; GERMANI, 1994).
A farinha de trigo é um dos ingredientes com maior importância na produção
do bolo por ser o principal responsável pela formulação da estrutura na maioria dos
bolos, devido a sua composição de proteína e amido (EI-DASH; GERMANI, 1994). A
massa da farinha deste cereal, quando misturada com a água forma uma substância
visco elástico em razão das características do glúten, que é composto pelas proteínas
gliadina e glutenina. Essas, por sua vez, possuem propriedades de absorção de água,
viscosidade e elasticidade, importantes para a produção de bolos (GUTKOSKI et al.,
2011; PREICHARDT et al., 2009a). Em geral, para a produção de bolos requer-se o
uso de uma farinha fraca (baixa valor de força de glúten representada pela letra “W”)
que aquelas utilizadas em pães (EI-DASH; GERMANI, 1994).
Com o intuito de atender às exigências do consumidor por alimentos que
contenham qualidade sensorial e nutricional sem causar danos à saúde, surge a
necessidade de novos ingredientes que consigam atender as exigências do mercado
(APLEVICZ et al., 2013). Assim, sendo cada vez mais utilizados ingredientes como
agentes ligantes (amido modificado, colágeno hidrolisado e gomas) que fornecem
propriedades tecnológicas específicas (HADDAD, 2013).
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3.2 GOMAS

As gomas são carboidratos obtidos por meio de uma diversidade de fontes que
variam de sementes de plantas terrestres, algas, produtos da biossíntese de microorganismos e modificação química de polissacarídeos naturais. Sendo utilizadas com
funções de espessar, estabilizar, encorpar, emulsificar, conferir viscosidade,
elasticidade e dar textura desejada aos alimentos (LUVIELMO; SCAMPARINI, 2009).
Estes carboidratos possuem funções secundárias como estabilização de
emulsões, controlar a cristalização no alimento, inibição de sinérese, encapsulação e
formação de filmes. Podendo ainda exercer a função de substituir a gordura em bolo
promovendo as suas características sensoriais e contribuindo para o sabor, aparência
e aroma (LEMOS, 2012).
As gomas têm muitas aplicações na indústria alimentícia pelas suas funções
utilizadas principalmente em produtos de panificação (cobertura de bolos, misturas de
bolos recheio de tortas e massas de pão), lácteos (sorvetes, pudins, iogurtes, leite
fermentado e leite gelificado), doces e confeitaria (balas de goma, marrom glacê e
geleia), bebidas (cervejas, sucos, refrigerantes vinhos e vinagres), produtos cárneos
(patês, produtos enlatados de peixe, frango e carne bovina e suína) e em diversos
tipos de molhos (SILVA et al., 2016).
As propriedades funcionais das gomas são alteradas de acordo com o tamanho
molecular, ligações de hidrogênio. Possuem importante capacidade de reduzir as
propriedades reológicas de meios aquosos, a estabilização de emulsões e
retrogradação da amilose (ZAMBRANO et al., 2005).
Outras gomas como a locusta e carboximetilcelulose também vêm sendo
utilizadas para melhoria de textura e aumento de vida de prateleira dos produtos de
panificação, pois esses carboidratos como xantana reduzem umidade (SILVA et al.,
2018; APLEVICZ; MOREIRA, 2015), melhorando as características tecnológicas
como volume, maciez e qualidade sensorial Assim, sendo utilizadas como
ingredientes de bolos isentos de glúten, pelo fato de ser emulsificante (PREICHARDT
et al., 2009a).
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3.2.1 Goma xantana

A goma xantana é um biopolímero produzido por meio de fermentação
realizado pela bactéria do gênero Xanthomonas campestris, pertencente à família
Xanthomonadaceae. Este carboidrato é sintetizado através de substrato contendo
caldo de cana ou outros açúcares como amido (FARIA, 2009). Xanthomonas
campestris puras são cultivadas a partir de fermentação aeróbica submersa, a 30 ºC,
por três dias, em meio esterilizado composto de carboidratos e sais minerais. Após
esse período a goma xantana é precipitada em solvente (etanol ou acetona),
separada, seca, moída e, então, embalada (BORGES; VENDRUSCOLO, 2008b).
Esse polissacarídeo possui amplas aplicações na indústria alimentícia pelo fato
de ser solúvel em água fria formando um revestimento de barreira durante o
aquecimento de produtos de panificação, que gera uma redução na perda de água
por conter muita viscosidade, aumentando a umidade em bolos, melhorando também
a retenção de gás na massa e aumentando o volume do produto (VALLEJOS;
CRIZEL; SALAS-MELLADO, 2015).
A xantana é utilizada em produtos de panificação, para auxiliar na retenção e
incorporação do ar em massas de bolos e pães, melhorando a textura. O controle da
umidade é importante em todas as fases de produção de um bolo e a não hidratação
dos ingredientes secos resulta em massas sem uniformidade, que promove um efeito
de estrutura frágil e colapso durante ou após a cocção. Ao adicionar a goma xantana
aos ingredientes secos da massa é necessário realizar previamente a hidratação
desse carboidrato para evitar a formação de grumos no transcorrer da etapa inicial da
mistura, auxiliando, assim, na disposição uniforme da umidade na massa e
estabilização das bolhas de ar formadas durante o processo de mistura da massa
(BOTELHO, 2012). Por conter tais características, a xantana é utilizada na produção
de bolos isentos de glúten pelo fato de sua utilização resultar em um sistema com
elevada viscosidade, melhorando as características tecnológicas como volume e
análise sensorial no produto final (PREICHARDT et al., 2009a).
Outros produtos também utilizam xantana na sua formulação como sorvetes,
lácteos, molhos (ketchup e mostarda), chantilly, iogurtes, bebidas cítricas,
refrigerantes dietéticos, sucos de frutas e néctar (sucos em embalagem
multicamadas), refrigerantes, bebidas instantâneas e produtos de panificação. Isso
pelo fato de ser solúvel em água, formando uma solução viscosa e altamente
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higroscópica (MARUYAMA et al., 2006; VALLEJOS; CRIZEL; SALAS-MELLADO,
2015). Outra característica relevante é que ao ser utilizada em baixas concentrações,
essa goma permite estabilidade dos valores de pH, tornando mistura dos ingredientes
mais homogênea (SILVA et al., 2018).
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 PROCESSO E FORMULAÇÕES DO BOLO

As matérias primas foram adquiridas em mercado local. Neste experimento
utilizou-se 450 g ovos (Stragliotto, Farroupilha), 270 g de sacarose - açúcar cristal
(Cristal, Aparecida de Goiânia), 270 g de farinha de trigo (Orquídea, Caxias do Sul) e
1,5 mL de aroma de baunilha (Monopol, Canoas).
As análises experimentais foram realizadas no Laboratório de Análises
Ambientais Ecocerta, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul (RS). Quatro formulações
foram produzidas conforme metodologia modificada de Noorlaila et al. (2018), sendo
os tratamentos: (i) controle (C), sem adição de xantana (Mega Alimentos, Brasil); (ii)
F1, formulação com 0,25% (m/m) de goma xantana; (iii) F2, formulação com 0,50%
(m/m) de goma xantana e; (iv) F3, formulação com 0,75% (m/m) de goma xantana
(Quadro 2), sendo que o percentual de goma xantana foi calculado sobre a massa de
farinha, conforme Ei-dash; Germani, (1994). Para isso, foram pesados 50 g de ovo
(60%; m/m) e 30 g de farinha de trigo (100% m/m) e 30 g açúcar (60%; m/m) para
cada formulação. A seguir, as claras foram batidas com açúcar em batedeira
(PHILCO, Estados Unidos), em velocidade 4, até obter uma massa aerada com a
formação de um pico firme. Após, incorporaram-se as gemas uma a uma,
homogeneizando-as lentamente e manualmente. Adicionou-se a farinha de trigo
peneirada e misturou-se a massa. Três porções iguais do volume total de massa
produzida foram divididas e transferidas para recipientes na forma de um trapézio
(área de 17,25 cm2), previamente untados com 0,40 g de óleo de soja (Corcovado,
Brasil). Em seguida, assaram-se as amostras das formulações em forno convencional
(Fischer, Brasil), pré-aquecido a 180 °C, por 5 min. O tempo de forneamento para
cada formulação foi registrado.
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Quadro 2 – Formulações e ingredientes utilizados para elaboração das amostras de
pão de ló avaliadas: controle (0% de xantana); F1 (0,25% de xantana); F2
(0,50% de xantana) e; F3 (0,75% de xantana).
Formulações (%, m/m)
Matérias-primas

Farinha de trigo

Controle

F1

F2

F3

100

100

100

100

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

3,00

3,00

3,00

3,00

0,00

0,25

0,50

0,75

Ovos inteiros
(claras e
gemas)
Açúcar
Aroma de
baunilha
Goma xantana
Fonte: O autor (2019)

F4.2 MÉTODOS FÍSICOS E FÍSICO-QUÍMICOS
4.2.1 Volume, umidade, PH, simetria e tempo de forneamento
O volume específico foi determinado pelo quociente entre o volume (cm3) e a
massa dos bolos pesaram em média 30 g cada, sendo os resultados expressos em
cm3/g. As massas foram pesadas em balança analítica (Ohaus, Brasil) e o volume foi
obtido pelo deslocamento de sementes de painço conforme Figura 3, utilizando uma
proveta de 100 cm3. Os resultados foram obtidos conforme Equação 1 e metodologia
descrita por Brito e Cereda (2015).
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Figure 3 – Análise de volume específico dos bolos

Volume específico (cm³/g) =

Volume(cm³)
Massa (g)

(1)

Sendo o volume específico “VE” expresso em cm 3/g, o volume “v” em (cm3) e
a massa “m” gramas (g).
A determinação de umidade das amostras de bolo tipo pão de ló foi realizada
por secagem em estufa (Solid Steel, Brasil) pelo método gravimétrico, conforme
Adolfo Lutz – IAL (2008). Assim, as amostras foram pesadas em uma balança analítica
(Ohaus, Brasil) com massa equivalente a 2,0 g em cada cadinho de porcelana,
previamente aquecidos a 105 ºC, por 1 h, resfriado em dessecador à temperatura
ambiente (25 ºC) e pesado. O transporte dos cadinhos contendo as amostras foram
realizados com ajuda de uma pinça, para evitar transferência de umidade das mãos
para as amostras. As amostras foram colocados em estufa a 105 ºC, durante 3 h. Em
seguida, os cadinhos contendo as amostras foram retirados e acondicionados em
dessecador com sílica gel até a temperatura média do ambiente (22 °C), durante
aproximadamente 30 min. Após este período, o cadinhos contendo as amostras foram
pesadas e levadas à estufa a 105 °C, por 1 h e levadas para dessecador durante 30
min. Resfriados os cadinhos contendo as amostras foram pesadas novamente. Este
procedimento foi repetido até se obter o peso constante, sendo calculado os valores
de umidade conforme Equação 2.
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Umidade % (m/m) = N ∗ 100/p

(2)

Sendo o percentual de umidade da massa expressa em “N” a massa final da
amostra expresso em gramas (g) e “p”, o valor da massa inicial, expressos em gramas
(g).
O pH foi determinado utilizando-se pHmetro (Quimis, Brasil). A calibração do
pHmetro foi realizada previamente conforme instruções do fabricante com as soluções
tampão 4 e 7. O pH foi medido através da inserção do eletrodo diretamente na
suspensão contendo uma massa 10 g de bolo em cada béquer de 150 mL previamente
pesadas em balança analítica (Ohaus, Brasil), diluída em 100 mL de água de osmose
(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008).
O tempo de forneamneto (cozimento) dos bolos foi realizado, para ter certeza
de que todas as partes estavam assadas, observou-se a cor de crosta e inseriu-se
uma haste metálica em três partes distintas do bolo, perfurando-as, e ponto de
cozimento foi analisado, sendo que quando a haste saísse sem resíduo de massa
crua o bolo estaria cozido.
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Figure 4 – Análise de simetria de bolo tipo pão de ló, sendo “a” a vista superior do bolo
com a região de corte da fatia central (2 cm) e “b” a vista lateral dessa fatia
após corte.
a)

b)

Fonte: Fabri (2012)

A partir das medidas C, B, D foram calculados a simetria de acordo com a
Equação 2.
Simetria= 2 ∗ 𝐶 − (𝐵 + 𝐷)

(3)

As análises foram realizadas em triplicata e três repetições. Os resultados
obtidos foram submetidos a análise estatística e desvio padrão e tiveram suas médias
comparadas pelo teste de Tukey (p = 0,05), utilizando o programa estatístico
Pastprogram versão 2,17c (HAMMER, 2001).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na Tabela 1 observam-se os resultados das análises de volume específico,
umidade e pH para as amostras de bolos com e sem adição de goma xantana.
Verificou-se que conforme aumenta a concentração de goma nos bolos, maior foi o
volume obtido (p < 0,05), sendo que a formulação F3 apresentou o maior volume (3,30
cm3) e as demais amostras (controle e F1) os menores volumes. Assim, como neste
estudo, Botelho (2012) também observou que houve melhores resultados para volume
em bolos de chocolate sem glúten quando foi utilizada goma xantana.
Tabela 1 – Análises físico-químicas das formulações de bolo tipo pão de ló com
diferentes concentrações de goma xantana: controle (0%, m/m), F1
(0,25%, m/m), F2 (0,50%, m/m) e F3 (0,75%, m/m).
Formulações

Volume específico
(g cm³) ± SD

Umidade (%) ± SD pH ± SD

Controle

3,03 ± 0,08a

65,01 ± 0,95a

8,20 ± 0,03a

F1

3,07 ± 0,05a

65,49 ± 0,92a

8,21 ± 0,03a

F2

3,17 ± 0,03b

68,49 ± 0,90b

8,13 ± 0,01b

F3

3,30 ± 0,05c

68,91 ± 0,86b

8,17 ± 0,01a

Fonte: O autor (2019). SD: desvio padrão. Médias dos tratamentos seguidas pelas mesmas letras na
mesma coluna, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p > 0,05).

A relação entre o aumento de goma no produto e o consequente aumento dos
valores de volume pode estar relacionada, pelo fato de que a goma é um agente
emulsificante de elevada viscosidade que auxilia na união de ingredientes hidrofóbicos
e hidrofílicos (NOORLAILA et al., 2018; VALLEJOS et al., 2015). Isso propicia uma
maior quantidade de ar incorporado a massa antes do forneamento. De acordo com
Zambrano et al. (2005), os emulsificantes também reduzem a tensão superficial entre
a fase aquosa e o ar, permitindo uma maior e mais rápida incorporação de ar na
massa. Quando o ar é inserido à massa durante o batimento, a proteína proveniente
das claras de ovo, que sofre um desdobramento, de forma que sua porção lipofílica
fica voltada para a fase gasosa, ou seja, para o interior das bolhas de ar e sua porção
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hidrofílica continua na fase aquosa. Koksel (2009) também verificou que a adição de
gomas, xantana e guar, ocasionaram aumento do volume específico em bolos.
Segundo Vallejos; Crizel; Salas-mellado, (2015) a goma xantana auxilia na retenção
de gás e aumenta o volume específico de produtos de panificação.
Através dos dados apresentados na Tabela 1, verificou-se que os valores de
umidade encontrado para as formulações F2 e F3 foram superiores aos valores
encontrados para controle e F1 (p < 0,05). Isso provavelmente ocorreu pelo fato de
ter-se adicionado maior quantidade de goma xantana à massa. Segundo Botelho
(2012), que estudou a quantidade de goma xantana adicionada a bolos de chocolate,
o mesmo obteve resultados positivos no teor de umidade, isso se deve ao fato da
propriedade hidrofílica da goma de manter a umidade na massa. Cauvain e Young
(2000) relatam que a umidade do miolo exerce o principal impacto sobre a vida útil
dos bolos e sobre a multiplicação de micro-organismos indesejáveis. As propriedades
texturais dos bolos podem ser resultados da modificação do nível de água na
densidade do miolo, afetando o perfil de textura e tornando o miolo mais aderente e
mastigável.
Os valores de pH apresentaram pouca variação entre o controle e as demais
formulações (F1, F2 e F3), sem exibir tendências em relação a adição de goma
xantana (Tabela 1). Esses valores obtidos de pH resultaram em um meio básico (pH
> 7,00), o que pode ter influenciado na solubilidade dos ingredientes nas formulações
F1, F2 e F3. De acordo com Gomes et al., (2014), o preparo de bolos em meios ácidos
(pH < 7,00) ocorre baixa solubilidade dos ingredientes. Segundo Poletto (2015),
valores de pH próximos à 7 (meio neutro) são favoráveis à desenvolvimento de
bactérias e fungos filamentosos. Como os resultados obtidos para pH ocorreram em
meio básico (pH > 7,00), isso pode favorecer a contaminação do alimento.
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Tabela 2 – Análises físicas das formulações de bolo tipo pão de ló com diferentes
concentrações de goma xantana: controle (0%, m/m), F1 (0,25%, m/m),
F2 (0,50%, m/m) e F3 (0,75%, m/m).

Formulações

Simetria (cm) ±
SD

Tempo de
cozimento
(min)

Controle

3,09 ± 0,10

20

F1

3,09 ± 0,10

25

F2

3,15 ± 0,80

30

F3

3,20 ± 0,90

40

Fonte: O autor (2019). Os resultados foram obtidos através da média e desvio padrão dos resultados.

A simetria é uma característica importante em bolos, pois mostra se houve um
encolhimento da massa durante a cocção (BORGES et al. 2006). Quanto mais
próximo a zero, melhor é o perfil de simetria, o que significa que houve crescimento
uniforme da massa e manutenção estrutural durante a cocção. De acordo com os
resultados observados na Tabela 2, as amostras dos tratamentos controle e F1
apresentaram os mesmos valores de simetria (3,09 ± 0,10), mas valores superiores
foram encontrados para F3 (3,20 ± 0,90). Esses resultados podem estar relacionados
a quantidade de goma xantana adicionada a massa, quanto maior o percentual, menor
a simetria (NOORLAILA et al. 2018),
Observou-se que os bolos com adição de goma xantana (F1, F2 e F3) retratam
uma estrutura e uma distribuição interna mais uniforme dos alvéolos, comparado ao
bolo controle (sem adição de goma xantana). Este último apresentou a formação de
túneis em maior quantidade (representados por regiões circulares na (Figura 4). Por
isso, as formulações apresentaram uma qualidade de estrutura de miolo superior ao
controle. Segundo Koksel (2009) a disposição e o tamanho dos alvéolos são fatores
importantes para a qualidade final de produtos de panificação. Entre as principais
qualidades dos bolos encontram-se a massa de baixa densidade e produto final com
baixa simetria e maior volume (SCHMIELE 2011).
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Figure 5 – Análise visual de uniformidade de miolo das formulações de bolo tipo pão
de ló com diferentes concentrações de goma xantana: controle (0%, m/m),
F1 (0,25%, m/m), F2 (0,50%, m/m) e F3 (0,75%, m/m), destacando-se os
alvéolos.

Fonte: O autor (2019)

O tempo de cozimento dos bolos, para atingir a mesma coloração de crosta,
variaram conforme a quantidade de goma na formulação. Quanto maior a
concentração do hidrocolóide adicionada, maior o tempo de forneamento, isso se deve
provavelmente à maior absorção de água pela massa. Assim, observou-se que o
controle apresentou menor tempo (20 min) e F3 o maior tempo (40 min). As
formulações F1 e F2 apresentaram valores intermediários de forneamento 25 e 30
min, respectivamente.
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6 CONCLUSÃO

A adição de goma xantana em bolos tipo pão de ló influência nas propriedades
físicas e físico-químicas onde os resultados indicaram que a adição desse
polissacarídeo influenciou no volume específico, umidade, simetria e uniformidade dos
alvéolos no miolo. As análises de volume e simetria demonstraram que a formulação
com maior quantidade de goma xantana (0,75%) apresentou maior volume, devido à
incorporação de ar na massa e estabilidade durante o seu processamento. As
amostras que continham as formulações de 0,50 % e 0,75 % apresentaram maior
umidade, devido a maior concentração de goma na massa, que possibilitou uma
melhora na textura dos bolos, devido a goma conter característica de reter a umidade
na massa. Na avaliação da uniformidade dos alvéolos, observou-se que a goma
conferiu uma estrutura mais uniforme para o miolo dos bolos. Conclui-se que a goma
xantana pode ser utilizada na elaboração de produtos de panificação, principalmente
para a confecção de bolos tipo pão de ló, devido às suas propriedades estabilizante e
espessante. Além disso, possui fácil disponibilidade comercial e o baixo custo.
Podendo ser constatado em trabalhos futuros outras melhorarias, como o tempo de
vida útil dos bolos, que poderá ser verificado pela análise sensorial que neste trabalho
não foi medido.
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