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1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de estudos com favas ainda se mostra recente, porém vêm crescendo

conforme aumenta-se a necessidade de estratégias para valorização de alimentos regionais que
ajudem a promover uma cadeia de agricultura sustentável e de produtos com maior qualidade
nutricional de fácil acesso para a população. As favas são leguminosas da família Fabaceae que
chamam atenção para aplicações industriais devido suas vantagens nutricionais como alto teor de
proteínas (24 a 31%), carboidratos de digestão lenta, vitaminas e minerais (MOTTA et al., 2016;
RAHATE; MADHUMITA; PRABHAKAR, 2021).

Quanto à empregabilidade das favas, diversas pesquisas remontam para os benefícios
apresentados pela mistura de cereais, que possuem elevado teor de aminoácidos sulfurados e
deficiência em lisina e triptofano, e leguminosas, que por sua vez são ricas em teor de lisina e pobre
em aminoácidos sulfurados. Tal combinação vem demonstrando resultados vantajosos para o
balanceamento da alimentação e complementação do nível proteico de alimentos a partir de fontes
vegetais (ALI et al., 2014; MULTARI, STEWART, RUSSELL, 2015). 

A partir dos resultados obtidos até o momento no projeto foi possível notar um promissor
potencial do uso das farinhas de favas para o enriquecimento proteico dos produtos de panificação. As
farinhas integrais das variedades de favas Verde, Peruanita e Quelcao apresentaram um alto teor de
proteínas em torno de 24 a 25%, maior em comparação com a farinha de trigo (9,8% TACO, 2017),
assim como maior teor de fibras (18%) e menor porção de lipídios (menor de 1,5%). Portanto, as
farinhas apresentaram um promissor perfil nutricional, que poderia ser utilizado de forma favorável ao
maior enriquecimento e redução de gorduras em produtos de panificação. Ademais, se constatou que
a grande variedade de cores que as favas apresentaram podem contribuir com o melhoramento do
aspecto visual e agregar valor aos pães de forma a serem produzidos.

Uma das limitantes na hora de aplicar as farinhas de leguminosas (como a fava) na panificação
é a presença de antinutrientes na sua composição. Existem técnicas de processamento que servem
para diminuir e até eliminar a maior parte desses compostos, sendo uma delas a extrusão
termoplástica. As farinhas extrusadas apresentam características técnico-funcionais úteis e
interessantes para serem aplicadas na panificação, tais como, melhor absorção de água, facilidade na
gelatinização e formação de estruturas firmes em pães. Logo, baseando-se nestes princípios, a
presente pesquisa propôs o estudo sobre a aplicação das farinhas extrusadas de favas peruanas neste
ramo.

2 METODOLOGIA
2.1 Produção das farinhas extrusadas das favas

Os grãos das três variedades de favas (Verde, Quelcao e Peruanita) foram deixados de molho
em água filtrada durante 36h, para depois serem secos em estufa com circulação de ar quente até
atingir 4% de umidade. Após, os grãos secos foram moídos em moinho de facas, obtendo-se a farinha
integral (a partir do grão inteiro). Anteriormente à extrusão, a umidade das amostras foi ajustada em
18% com água destilada, logo, estas foram empacotadas e armazenadas em 4°C por 24 h para
padronizar os níveis de hidratação. O processo de cozimento por extrusão foi realizado utilizando-se
uma extrusora de dupla rosca co-rotativa (ZSK 30-Werner & Pfleiderer Corp, Ramsey, EUA). Os
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parâmetros de extrusão, estabelecidos em testes preliminares, foram ajustados em T1=70°C, T2=90°C,
T3=120°C e T4=150°C de temperatura da zona; velocidade de rotação dos parafusos 150 rpm;
proporção de alimentação 300 g/min; e diâmetro da matriz 4,8 mm. A configuração do parafuso
utilizado na extrusora está mostrada na Figura 1.

Figura 1. Representação esquemática da configuração de rosca utilizada para extrusão das farinha de
favas (KB XX/XX/XX: ângulo de escalonamento do bloco de amassar/número de discos/comprimento

do elemento e XX/XX: comprimento do elemento/comprimento dos discos).

2.2 Elaboração dos pães de forma
Seis formulações de pães foram produzidas utilizando-se de farinhas extrusadas de favas

peruanas das variedades Verde, Quelcao e Peruanita como a substituição parcial da farinha de trigo.
As porcentagens de mistura entre as farinhas estão apresentadas na Tabela 1, sendo que estas foram
estabelecidas considerando dados reportados pela literatura que indicam que a farinha de
leguminosas, como as favas, pode substituir entre 5 e 20% da farinha de trigo numa massa sem
diminuir ou prejudicar sua qualidade (LEVY, 2003). As formulações foram acompanhadas por um
controle constituído por 100% farinha de trigo.

Tabela 1. Formulações das farinhas mistas de trigo e de favas extrusadas.

Mistura Farinha de
trigo (%)

Farinha de fava extrusada (%)
Verde Quelcao Peruanita

Controle 100 - - -
Verde 10% 90 10 - -
Verde 20% 80 20 - -

Quelcao 10% 90 - 10 -
Quelcao 20% 80 - 20 -

Peruanita 10% 90 - - 10
Peruanita 20% 80 - - 20

2.3 Processamento dos pães de forma
Os pães foram feitos em triplicata para cada mistura em equipamento masseira próprio para

panificação e assados no forno da planta panificadora do Laboratório de Cereais, Raízes e Tubérculos
da Faculdade de Engenharia de Alimentos da UNICAMP, seguindo o método 10-09.01 da AACCI
(2010), com a temperatura de 170°C no teto e 180°C no lastro. Foram realizadas as medidas do tempo
de fermentação e forneamento. Após o resfriamento, os pães foram fotografados por câmera Sony
a6000, com lente 16-50 mm, retratando a vista superior e lateral para as análises posteriores de cor e
estrutura.

2.4 Avaliação técnico-funcional dos pães de forma
2.4.1 Análise de dimensões dos alvéolos

Registrou-se por scanner as imagens das fatias dos pães e analisou-se as propriedades
seguindo a metodologia descrita por Scheuer et. al (2015), usando o software ImageJ para determinar
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as características de área (mm2), perímetro (mm), comprimento (mm), altura (mm), circularidade (mm)
e solidez (em %) dos alvéolos (bolhas de ar) presentes.

2.4.2 Caracterização físico-química dos pães de forma
A partir do tratamento das fatias dos pães, realizou-se as análises de pH e acidez segundo os

métodos 017/IV e 016/IV do Instituto Adolfo Lutz (2008), de volume específico, conforme o método
72-10 (AACCI, 2010) e textura instrumental, resultando as propriedades de firmeza dos pães, segundo
o método 72-10.02 (AACCI, 2010).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Processamento dos pães de forma

Na Figura 2 estão reunidos registros fotográficos em diferentes momentos da produção dos
pães, contemplando a etapa inicial de mistura da massa e sovagem, seguido pelo boleamento,
enformagem, e por fim, o crescimento dentro do forno.

Figura 2. Etapas da produção dos pães, seguindo, da esquerda para a direita, pela sova da massa,
formatação e depósito nas formas de alumínio e forneamento.

Durante o forneamento percebeu-se a necessidade da adição de água durante a sova da
massa para que fosse possível atingir a elasticidade desejada para garantir-se o boleamento ideal dos
pães. Já em relação aos parâmetros de produção, constatou-se os valores do tempo de fermentação e
de forneamento para cada formulação, sendo então, respectivamente, para o Controle, 45 min e 25
min; para Verde 10%, 45 min e 30 min; Verde 20%, 40 min e 30 min; Quelcao 10%, 45 min e 25 min;
Quelcao 20%, 35 min e 25 min; Peruanita 10%, 40 min e 30 min; e Peruanita 20%, 45 min e 25 min. É
interessante ressaltar que os pães apresentaram diferentes formatos e colorações, advindos das
tonalidades de cada variedade de fava, que possuem padrões de cores distintas. Também se observou
que, quanto maior a concentração de farinhas de favas, mais escura se tornou a massa e mais
acentuado os alvéolos presentes no miolo, o que, entretanto, não implicou em divergências no
crescimento, produzindo pães com formato e tamanho relativamente similares. Esse fato tratava-se de
uma preocupação inicial, visto que a substituição de mais de 20% de farinhas de favas não é indicada
pelo possível enfraquecimento da rede de glúten, visto a diminuição da quantidade de farinha de trigo
empregada, porém que se mostrou promissor pela manutenção da maioria das características visuais.

As fotos realizadas após a produção dos pães estão reunidas na Figura 3, contemplando a
visualização superior e do interior das fatias. É possível constatar que, nas formulações com
substituição de 20% de farinhas de favas extrusadas, os pães apresentaram coloração mais escura e
laterais mais achatadas, proporcionando características de pães mais densos e firmes. Em
comparação, as formulações com 10% de farinha de favas, por sua vez, exibiram formato mais
arredondado das bordas, visivelmente estando mais próximas aos aspectos da mistura controle.

3.2 Avaliação técnico-funcional dos pães de forma
Os resultados quantitativos obtidos no item 2.4 estão reunidos na Tabela 2, referentes às

análises dimensionais e físico-químicas, a partir da qual pode-se observar que, com o aumento da
substituição da farinha de favas extrusadas, ocorre a diminuição do volume específico dos pães,
tornando-os menores e de textura mais rígida, visto que a firmeza aumentou consideravelmente. Além
disso, constata-se que elevou-se o pH e a acidez titulável o com maior teor de favas presente. Em
relação aos alvéolos dos pães, percebeu-se uma redução da área, perímetro, comprimento e altura
conforme a maior substituição (20%), possivelmente relacionada a uma atenuação do glúten da massa
pela incorporação da farinha extrusada de favas, sendo que as proteínas do glúten proporcionam uma
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rede de amparo do gás carbônico liberado na fermentação, logo, impactando nas características dos
alvéolos observados na parte interna das fatias.

Figura 3. Comparativo dos pães de forma de farinhas mistas de trigo e favas extrusadas (vista
superior e do interior das fatias).

Tabela 2. Propriedades técnico-funcionais dos pães de forma de farinhas mistas de trigo e favas
peruanas extrusadas.

Mistura Controle
Verde Quelcao Peruanita

10% 20% 10% 20% 10% 20%

Dimensões dos alvéolos

Área
(mm2)

4124,53
±34,22

3790,42
±107,61

3442,24
±129,25

3677,12
±19,95

3209,96
±144,39

4061,66
±196,10

3392,16
±47,47

Perímetro
(mm) 295,01±3,16 311,44±3,25 301,06±14,40 293,70±7,71 321,32±36,02 301,72±18,66 286,45±7,36

Comprimento
(mm) 67,25±0,43 63,44±1,05 57,67±1,85 62,14 ±1,26 54,05±1,92 67,60±2,85 59,15 ±0,59

Altura
(mm) 71,39±0,45 71,40±1,22 72,90±0,66 72,86 ±0,37 72,08±0,89 69,60±0,98 70,36 ±0,95

Circunferência
(mm) 0,60±0,01 0,49±0,02 0,48±0,06 0,54 ±0,03 0,40±0,09 0,56±0,04 0,52±0,03

Solidez 98% 99% 98% 96% 97% 98% 96%

Físico-químicas

pH 6,78±0,10 6,65±0,14 6,61±0,04 6,59±0,03 6,52±0,05 6,61±0,01 0,96±0,10

Acidez titulável
(mL de NaOH

0,1N/10g)
0,76±0,14 0,96±0,11 1,20±0,07 0,99±0,08 1,21±0,12 0,57±0,01 1,18±0,03

Volume
específico

(mL/g)
3,29±0,19 3,02±0,12 2,69±0,07 3,32±0,07 3,06±0,02 3,38±0,12 3,07±0,08

Firmeza (N) 63126,88 34840,87 55877,11 38433,83 23189,20 25065,50 26489,04
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4 CONCLUSÕES
Das atividades empreendidas até o momento deste trabalho, os resultados se mostraram

promissores dentro dos objetivos prescritos à pesquisa, voltados à elaboração e caracterização de
pães de forma a partir de farinhas mistas de trigo e favas peruanas extrusadas, que possuíssem
parâmetros sensoriais e nutricionais interessantes. Dessarte, o estudo realizado demonstrou relevante
a temática proposta, voltada para valorização da produção de produtos regionais e de agricultura
familiar e no desenvolvimento de um nova alternativa ao uso das favas peruanas que, além disso,
complemente a alimentação do consumidor, tornando-a melhor enriquecida em termos proteicos.
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