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RESUMO 

NIEVES-ORTIZ, I.K. Efeito da concentração de farinha de chia nas propriedades 
viscoelásticas da massa e características físicas do biscoito. 2018. 96 f. 
dissertação (mestrado) – faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 
Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2018. 

A doença celíaca (DC) é uma doença autoimune causada pela intolerância ao glúten e 

o único tratamento existente é sua exclusão permanente na dieta. O glúten apresenta 

propriedades viscoelásticas que proporcionam características físicas e sensoriais 

desejáveis nos produtos de panificação e sua remoção, muitas vezes pode dificultar o 

desenvolvimento desses produtos. Dessa maneira, o objetivo desta pesquisa foi 

estudar o efeito da farinha de chia sobre as características reológicas das massas sem 

glúten e avaliar a influência dessas características sobre os atributos físicos dos 

biscoitos. A farinha de chia foi usada para substituir (10, 20 e 30) % de fécula de 

mandioca e também foi formulado um biscoito sem farinha de chia, como controle. A 

adição de farinha de chia alterou as propriedades de hidratação da massa, seu alto 

conteúdo de fibras, proteínas e mucilagem elevaram significativamente (p < 0,05) os 

teores de capacidade de absorção de água (CAA), capacidade de retenção de água 

(CRA) e volume de inchamento (VI). Os resultados da varredura de frequência 

mostraram que o módulo de armazenamento (G’) foi superior ao módulo de perda (G’’) 

para todas as massas, indicando um comportamento sólido-elástico. À medida que 

aumentou a porcentagem de farinha de chia nas formulações dos biscoitos foram 

obtidas massas com menor viscosidade extensional biaxial e maior recuperação 

elástica. Os modelos matemáticos da abordagem da derivada fracionária e de Burgers 

foram ajustados aos pontos experimentais do teste de fluência e recuperação com 

bons coeficientes de determinação (R2 ~ 0,97). Os parâmetros reológicos desses 

modelos obtidos para as massas foram correlacionados às propriedades físicas do 

biscoito e podem ser usados como indicadores de qualidade na elaboração de biscoito 

sem glúten. A substituição da fécula de mandioca por 30% de farinha de chia resultou 

em biscoitos com maior densidade aparente, umidade e firmeza, menor valor para o 

fator diâmetro/espessura e coloração na superfície mais escura. Correlações 

significativas entre as propriedades físicas dos biscoitos e o parâmetro de recuperação 

elástica (ensaio de fluência e recuperação) e de viscosidade extensional biaxial da 

massa foram obtidas. Os resultados encontrados sugerem que os ensaios reológicos 

aplicados à massa poderiam ser correlacionados com algumas propriedades finais 

(densidade, fator de espalhabilidade e textura) dos biscoitos, e que a substituição 

parcial de farinha de chia poderia ser utilizada para melhorar as características físicas 

e nutricionais na produção de biscoitos sem glúten. 

Palavras-chave: doença celíaca, fécula de mandioca, farinha de chia, 
viscoelasticidade, propriedades de textura. 

 

 

 



  

 

 

Abstract 

NIEVES-ORTIZ, I.K.   Effect of chia flour concentration on the viscoelastic 
properties of the dough and physical characteristics of the biscuit. 2018. 96 f. 
dissertação (mestrado) – faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 
Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2018. 

Celiac disease (CD) is an autoimmune disease caused by gluten intolerance, 

and the only existing treatment is its permanent exclusion from the diet. Gluten 

has viscoelastic properties that provide desirable physical and sensory 

characteristics in bakery products and its removal can often hamper the 

development of these products. Thus, the aim of this study was to investigate 

the effect of chia flour on rheological characteristics of gluten-free doughs and 

to evaluate the influence of these characteristics on the physical attributes of 

the biscuits. Chia flour was used to replace (10, 20 and 30) % of cassava starch 

and also as control biscuit without chia flour was formulated. The addition of 

chia flour altered the hydration properties of the dough, its high content of fibers, 

proteins and mucilage significantly increased (p<0.05) water absorption 

capacity (WCA), water retention capacity (WCR) and swelling volume (VS). The 

frequency sweep results showed that the storage modulus (G ') was higher than 

loss modulus (G') for all doughs, indicating a solid-elastic behavior. As the 

percentage of chia flour increased in the biscuit formulations the doughs with 

lower apparent biaxial extensional viscosity and greater elastic recovery. The 

mathematical models of the fractional derivative modelling approach and 

Burgers were adjusted to the experimental points obtained in the fluency and 

recovery test with a good coefficient of determination (R2 ~ 0.97) and the 

rheological parameters of these models were correlated to the physical 

properties of the biscuit and can be used as indicators of quality in the 

preparation of gluten-free biscuits. The replacement of cassava starch with 30% 

of chia flour resulted in biscuits with higher bulk apparent density, moisture and 

firmness, lower diameter/thickness factor and darker surface coloration. 

Significant correlations between the physical properties of the biscuit doughs 

and the rheological parameters (creep and recovery test) and biaxial 

extensional viscosity were obtained. The results suggest that rheological tests 

applied to the doughs could be correlated with some final properties (density, 

spreading factor, texture) of the biscuits, and that the partial substitution of 

cassava starch with chia flour could be used to improve the physical and 

nutritional characteristics in the manufacture of gluten-free biscuits. 

Keywords: Celiac disease, cassava starch, chia flour, viscoelasticity, texture 

properties. 
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1. INTRODUÇÃO  

A doença celíaca (DC) é uma enteropatia autoimune complexa causada 

por uma intolerância permanente ao glúten em indivíduos geneticamente 

susceptíveis. As manifestações clínicas da DC podem envolver o trato 

gastrointestinal, assim como a pele, o fígado, os ossos e os sistemas nervoso, 

reprodutivo e endócrino (REWERS, 2005). O tratamento da doença celíaca é 

fundamentalmente dietético e consiste na exclusão do glúten nos alimentos 

consumidos (ARAÚJO et al., 2010). No entanto, um dos principais problemas 

encontrados após o diagnóstico da DC é a falta da disponibilidade de produtos 

sem glúten no mercado e a manutenção de uma alimentação adequada 

(ZARKADAS et al., 2006).  

A substituição do glúten nos produtos de panificação é um grande 

desafio tecnológico, pois é a proteína essencial para a construção de estruturas 

e sua remoção dificulta a capacidade da massa para se desenvolver 

adequadamente, ocasionando defeitos de qualidade pós-cozimento 

(GALLAGHER; GORMLEY; ARENDT, 2004). Os produtos isentos de glúten 

são frequentemente inferiores em relação ao sabor, cor, textura e sensação na 

boca (O’SHEA; ARENDT; GALLAGHER, 2014) 

Portanto, substâncias que proporcionam as propriedades viscoelásticas 

do glúten são necessárias para fornecer uma boa estrutura na massa 

(MARIOTTI et al., 2009). Os amidos podem ser adicionados para aumentar a 

viscosidade e proporcionar algumas habilidades de ligação à massa 

(HORSTMANN et al., 2016). As principais fontes de amido nos produtos sem 

glúten são a mandioca, a batata, o milho e o arroz (JOUANIN et al., 2017).  

A fécula (ou amido) de mandioca é produzida a partir de raízes de 

mandioca, sendo uma das fontes de amido  mais utilizadas na indústria de 

alimentos, apresenta alta viscosidade, aparência clara e baixo custo de 

produção em comparação a outros amidos (MOORE; et al., 1984). Contém de 

(14 a 27%) de amilose, apresenta alto poder de inchamento e baixa 
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solubilidade (RICKARD; ASAOKA; BLANSHARD, 1991).  A fécula de mandioca 

pode ser empregada diretamente na formulação de alimentos panificáveis 

(SHITTU et al., 2008). No entanto, a falta de proteína adequada é muitas vezes 

uma desvantagem para seu uso exclusivo em produtos deste tipo, devido à 

limitação da elasticidade da massa e características nutricionais dos produtos 

(KIM; RUITER, 1968). 

 A dieta sem glúten pode levar a possíveis deficiências nutricionais de 

fibras, proteínas e micronutrientes específicos ou excesso de nutrientes como 

lipídios, açúcares e sal (SATURNI; FERRETTI; BACCHETTI, 2010). Os 

produtos sem glúten normalmente contêm mais carboidratos e lipídios 

(principalmente gordura saturada) em comparação aos homólogos contendo 

glúten, para tentar compensar as propriedades tecnológicas, resultando em 

alimentos altamente calóricos (THEETHIRA; DENNIS, 2015). 

A inclusão de substâncias com características funcionais nos alimentos 

tem crescido, talvez isso se deva ao aumento da conscientização sobre as 

doenças evitáveis, juntamente com uma expansão de veículos educacionais 

que explicam os benefícios destas substâncias (WILDMAN, 2001). As farinhas 

compostas são amplamente utilizadas na indústria de panificação para 

desenvolver produtos alimentares, com propriedades nutricionais ou funcionais 

específicas (JISHA; PADMAJA, 2011). Estudos anteriores mostraram que a 

fécula de mandioca poderia ser transformada em farinha funcional, com muitos 

atributos desejáveis através da mistura apropriada com fontes de cereais, 

leguminosas ou fibras (JISHA; PADMAJA; SAJEEV, 2010).  

Sementes, pseudocereais, legumes e nozes podem substituir o glúten, 

melhorando a qualidade nutricional e tecnológica dos produtos (KUPPER, 

2005). As sementes de chia são compostas principalmente de lipídeos, cerca 

de 40% da massa total da semente, fibra dietética, acima de 30% da massa 

total,  e proteínas, de 19 a 23% (AYERZA; COATES, 2002; JOSEPH, 2004; 

AYERZA; COATES, 2002; JOSEPH, 2004). Dentre os seus constituintes 

destacam-se o conteúdo de ácido α-linolênico (ômega-3, ~ 57%)  (AYERZA; 
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COATES, 2002; JOSEPH, 2004), e o perfil adequado de aminoácidos 

essenciais, como a lisina, a metionina e a cistina, presentes em quantidades 

maiores que em outras oleaginosas (AYERZA; COATES, 2005). A chia contém 

maior teor de proteínas em comparação a outros alimentos tradicionais como o 

trigo (14%), o milho (14%), o arroz (8,5%), a aveia (15,3%) e a cevada (9,2%) 

(AYERZA; COATES, 2011), sendo a sua farinha considerada como uma 

excelente alternativa para a elaboração de produtos panificáveis sem glúten. 

A fécula de mandioca e a farinha de chia podem ser uma alternativa 

interessante na área de panificação, a mistura destes ingredientes é uma 

opção para o desenvolvimento de produtos sem glúten, ricos em fibras e 

proteínas, capazes de cumprir com os requisitos nutricionais de produtos 

elaborados para pacientes celíacos. É conhecido das pesquisas realizadas que 

a farinha de chia funciona como um bom substituto em pequenas quantidades, 

atribuindo características desejáveis aos produtos panificáveis (INGLETT; 

CHEN; LIU, 2014; VERDU et al., 2015; ZETTEL et al., 2014). Alguns estudos 

de biscoitos a base de fécula de mandioca usaram outros compostos como 

fibras ou diferentes tipos de farinhas (soja, quinoa e linhaça) para melhorar as 

propriedades físicas (textura, dureza, volume, cor, etc.) e nutricionais do 

produto final (CAMARGO; LEONEL; MISCHAN, 2008; MESQUITA; LEONEL; 

MISCHAN, 2013; TAVERNA; LEONEL; MISCHAN, 2012).  

A avaliação reológica das massas é de vital importância para a indústria 

de panificação. O estudo das propriedades reológicas e o conhecimento da 

estrutura das massas contribuem para predizer o processamento e a qualidade 

dos produtos finais (ROSS; PYRAK; CAMPANELLA, 2004). A aplicação de 

ensaios reológicos como fluência e recuperação e de compressão biaxial 

(viscosidade extensional) são importantes para estudar as características 

viscoelásticas da massa. 

Não foi encontrada nenhuma informação na literatura sobre a mistura de 

fécula de mandioca e farinha de chia na elaboração de biscoitos sem glúten. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da farinha de chia sobre as 
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propriedades reológicas e a microestrutura da massa e correlacionar essas 

características com a qualidade dos biscoitos sem glúten. 
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2. OBJETIVOS  

O objetivo desse trabalho foi estudar o efeito da substituição parcial da 

fécula de mandioca por farinha de chia nas características viscoelásticas da 

massa sem glúten e avaliar a influência dessas características sobre as 

propriedades físicas dos biscoitos. 

Os objetivos específicos foram: 

 Formular biscoitos com substituição de (10, 20 e 30) % da fécula de 

mandioca por farinha de chia. 

 Determinar as propriedades de hidratação da farinha chia e suas 

misturas com a fécula de mandioca.  

 Estudar as características viscoelásticas das massas dos biscoitos 

formulados com diferentes conteúdos de farinha de chia. 

 Avaliar o efeito da adição de farinha de chia nas propriedades físicas 

dos biscoitos desenvolvidos. 
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3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

3.1. Doença celíaca    

A doença celíaca (DC) é considerada uma doença autoimune, que 

provoca danos na mucosa do intestino grosso de indivíduos geneticamente 

susceptíveis à ingestão do glúten, termo utilizado para descrever frações 

proteicas encontradas no trigo, centeio, cevada, aveia e em seus derivados 

(ARAÚJO et al., 2010). Esta doença é considerada uma síndrome alimentar e 

seu tratamento exige uma dieta isenta de produtos que contêm glúten 

(ARAÚJO et al., 2010; VOLLMER et al., 1999). As manifestações clínicas da 

doença celíaca podem envolver o trato gastrointestinal, assim como a pele, o 

fígado, os ossos e o sistema nervoso, endócrino e reprodutivo (REWERS, 

2005). Podendo levar a anemia crônica, osteoporose, osteogenia e em longo 

prazo eventuais neoplasias (linfomas e carcinomas no intestino), se não for 

diagnosticada e tratada corretamente (ARAÚJO et al., 2010).  

Alguns produtos sem glúten são encontrados no mercado, contudo estes 

não são produzidos em larga escala e normalmente têm um elevado valor 

comercial. Fry, Madden e Fallaize (2018) estudaram recentemente a 

composição nutricional e o custo de alimentos sem glúten e verificaram que, 

em média, os produtos sem glúten foram 159% mais caros que os regulares. 

Singh e Whelan (2011) constataram que os produtos sem glúten custavam  de 

(76–518)% a mais que os produtos similares contendo glúten. Burden et al. 

(2015) encontraram que os alimentos sem glúten eram 4,1 vezes mais caros do 

que os equivalentes regulares. No Brasil, uma diferença significativa no custo 

entre os alimentos sem glúten e os produtos regulares foi relatada para os 

produtos de panificação (BAGOLIN DO NASCIMENTO et al., 2014) 

Além disso, muitos produtos sem glúten não apresentam as 

características físicas e sensoriais que o consumidor está acostumado. Existem 

estudos recentes sugerindo que não há vantagem nutricional para uma dieta 

sem glúten em relação a uma dieta regular (STAUDACHER; GIBSON, 2015). 

Normalmente a dieta sem glúten pode levar a possíveis deficiências 
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nutricionais de fibras, proteínas e micronutrientes específicos ou excesso de 

nutrientes como lipídios, açúcares e sal (SATURNI; FERRETTI; BACCHETTI, 

2010).   

 A formulação de produtos panificáveis sem glúten representa um 

desafio para a indústria. O desenvolvimento de pesquisas em alimentos sem 

glúten revela que o uso de produtos como amidos, hidrocolóides (ou gomas) e 

outras combinações que representam uma alternativa para a substituição do 

glúten, pode melhorar a estrutura, o paladar, a aceitabilidade e a vida de 

prateleira dos produtos (ALVAREZ; ARENDT; GALLAGHER, 2009). 

 

3.2. Amido  

O amido é um dos compostos orgânicos mais importantes e abundantes 

na natureza, está presente em sementes (30% a 50% massa seca) cereais 

(40% a 90% massa seca) e tubérculos (65% a 85% massa seca). Esse 

polímero constitui a principal fonte de reserva destas plantas e seu consumo 

representa cerca de (70-80) % das calorias ingeridas na dieta humana, sendo 

assim empregado como combustível pelas células do organismo (LAJOLO; 

MENEZES, 2006; VALCÁRCEL; RONDÁN; FINARDI, 2013).  

O amido se organiza na forma de grânulos, que são pequenas unidades 

individuais e relativamente densas. Os grânulos se desenvolvem ao redor do 

ponto de nucleação, e a forma e o tamanho variam entre os vegetais (LIU, 

2005; RIBEIRO; SERAVALLI, 2004). 

Estruturalmente, o amido é um homopolissacarídeo composto por 

cadeias de amilose e amilopectina (Figura 1). A amilose é formada por 

unidades de glicose unidas por ligações glicosídicas α-1,4, que originam uma 

cadeia linear, enquanto que a amilopectina é formada por unidades de glicose 

unidas em α-1,4 e α- 1,6, que formam uma estrutura ramificada. Essas 

estruturas diferem em relação às fontes botânicas, variedades, ou grau de 

maturação da planta (ELIASSON, 2004). 
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Figura 1 - Estrutura da (A). amilose e (B). amilopectina. 

 

A.  

 

 

 

B.  

  

 

 

 

 

Fonte: LAJOLO, F.M.;  MENEZES, E.W. Carbohidratos en alimentos regionales Iberoamericanos. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 2006. 648p.  

 

A maioria dos amidos contém entre (20 e 30) % de amilose e (70 e 80) 

% de amilopectina (BILIADERIS, 1991). O conteúdo de amilose influencia as 

propriedades nutricionais e tecnológicas, como também a susceptibilidade à 

hidrólise enzimática, a gelatinização e o comportamento da pasta (WHISTLER, 

1984). Enquanto a amilopectina absorve muita água durante a cocção do 

amido e é a grande responsável pelo  inchamento do grânulo (JANE, 1995).  

Além da amilose e da amilopectina, os grânulos de amido contêm água, 

fibras, lipídios, minerais e proteínas. Estes elementos estão presentes em 

pequenas quantidades e geralmente são denominados “constituintes menores” 

(KEARSLEY; DZIEDZIC, 1995; BULEON et al., 1998). No processo de 

extração de amido, é importante que a matéria-prima apresente teores baixos 
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desses componentes, porque podem interferir no processo de extração, 

alterando o rendimento final e a pureza do amido (PERONI, 2003). 

A presença de ácidos graxos livres e fosfolipídios nos amidos podem 

formar complexos insolúveis com algumas moléculas de amilopectina e reduzir 

sua capacidade de intumescimento (CRAIG et al., 1989). Os amidos de raízes 

e tubérculos contêm pouco ou nenhum fosfolipídios (LIM; KASEMSUWAN; 

JANE, 1994).  

Os amidos podem atuar como espessante, estabilizante, ligante de 

água, fornecedores de sólidos em suspensão e proteger os alimentos durante o 

processamento (BARBOSA, 2013; CEREDA, 2002). 

 

3.2.1. Fécula de mandioca   

A legislação Brasileira define fécula como a fração amilácea originária de 

raízes e tubérculos (BRASIL, 2005). 

A fécula de mandioca é um produto extraído das partes subterrâneas 

comestíveis dos vegetais, apresenta aproximadamente 18% de amilose, 

enquanto que os amidos de cereais possuem 22%, devido a essa diferença, os 

géis de amidos de cereais são rígidos, e os de tuberosas são viscosos e 

transparentes (FRANCO et al., 2001). De modo geral, a fécula de mandioca é 

constituída do polissacarídeo quase puro (99,26%), contendo 

aproximadamente 0,34% de proteína, 0,22% de lipídeos e 0,06% de cinzas 

(AMANTE, 1986). 

A extração da fécula de mandioca é simples, obtendo-se facilmente um 

produto puro e branco, que não apresenta nem o sabor e nem o aroma, 

característicos dos cereais, o que é desejável para muitos produtos 

alimentícios (DEMIATE et al., 2005).  
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A fécula de mandioca é empregada diretamente na formulação de 

alimentos panificáveis como, pães, bolos, biscoitos e massas alimentícias 

(RODRIGUES, 2010; SHITTU et al., 2008).  

Leonel, Martins e Mischan (2010) elaboraram biscoitos extrusados a 

base de farinha de soja com substituição parcial da fécula de mandioca 

(polvilho azedo, 5,7%, 10%, 20% 30% e 34,3%). Esses autores obtiveram 

biscoitos funcionais com elevada expansão, índices intermediários de absorção 

e solubilidade em água, cor clara e baixa dureza. 

Avelar (2015) elaborou biscoitos tipo grissini a base de fécula de 

mandioca. Como resultado obteve biscoitos com um elevado teor de gorduras 

e textura mais crocante.  

Ferreira (2014) estudou o efeito da substituição da fécula de mandioca 

em biscoitos tipo polvilho, produzidos a base de fécula de açafrão. Os biscoitos 

de açafrão com substituição parcial de fécula de mandioca apresentaram maior 

dureza, crocância, volume, densidade aparente, diâmetro e comprimento que 

os biscoitos controle (fécula de açafrão 100%). 

 

3.3. Chia   

A chia (Salvia hispânica) é uma planta herbácea anual originária de 

áreas montanhosas do oeste e centro do México (GANZAROLI; TANAMATI; 

SILVA, 2012). Sua cultura foi expandida até a América do Sul despertando o 

interesse por esta semente, por ser considerada como um alimento com 

significativo valor nutricional (AYERZA; COATES, 2005; JIN et al., 2012). O 

México exporta quantidades crescentes de sementes de chia para o Japão, os 

Estados Unidos e a Europa (JIMÉNEZ, 2010).  

No Brasil, as primeiras regiões que começaram a investir no cultivo de 

chia foram o oeste Paranaense e noroeste do Rio Grande do Sul, 



  

11 

 

 

apresentando bons resultados, apesar da pouca informação presente 

(MIGLIAVACCA; VASCONCELOS; SANTOS, 2014). 

A chia é composta por proteínas (15- 25%), lipídeos (30 a 33%), fibras 

(18-30%), carboidratos (26-41%), cinzas (4-5%), minerais e vitaminas 

(MOURÃO et al., 2014). Aproximadamente 57% dos ácidos graxos das 

sementes da chia correspondem ao ácido α-linolênico ômega-3, considerado 

como um composto essencial, já que o corpo não é capaz de sintetizá-lo 

(AYERZA, 1995; JOSEPH, 2004). 

As principais proteínas encontradas nas sementes de cereais são as 

globulinas de armazenamento (SHEWRY; HALFORD, 2002). Sandoval-

Oliveros e Paredes-López (2013) quantificaram as frações proteicas contidas 

na semente de chia e verificaram que a proporção é de 52% de globulina, 

17,3% de albumina, 12,7% de prolaminas, 14,5% de glutelinas e 3,4% de 

proteínas insolúveis.  

Outro componente encontrado em abundância na chia é a fibra (em 

torno de 33,5%) que tem grande capacidade de absorção de água, que 

aumenta o volume e eleva a saciedade (SANDOVAL; PAREDES, 2013; 

VAZQUEZ et al., 2009). A chia também é fonte de vitaminas (riboflavina, 

niacina, tiamina) e minerais (fósf frações proteicas oro, potássio, zinco, 

magnésio e cobre) (BUENO et al., 2010). 

 

3.3.1. Funcionalidade da chia nas massas de panificação 

A chia pode ser usada na indústria de alimentos para melhorar a 

composição nutricional, as características organolépticas e a textura dos 

alimentos (CORRALO et al., 2014). O alto conteúdo proteico da chia pode ser 

explorado como um ingrediente atraente em produtos alimentícios 

processados, e também como suplemento nutricional, na fabricação de pães, 

bolos, barras de cereais e biscoitos (COELHO; SALAS, 2014; MARTÍNEZ et 

al., 2012). Um dos principais atrativos da chia na indústria de alimentos é que 
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não contém glúten (BUENO et al., 2010) e sua farinha é considerada uma 

excelente alternativa para pessoas celíacas (PEREIRA et al., 2013).  

A maioria das pesquisas sobre a farinha de chia está direcionada para o 

estudo das massas na elaboração de pães (BRITO; MOREIRA, 2008; 

FERREIRA, 2013; VERDÚ et al., 2015). 

 

3.4. Biscoito  

A resolução CNNPA nº 12, de 1978 da Agência Nacional de Vigilância 

sanitária define biscoito ou bolachas como os produtos obtidos pela mistura de 

farinha (s), amido (s) ou fécula (s) com outros ingredientes, submetidos a 

processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Podem apresentar 

cobertura, recheio, formato e textura diversos (BRASIL, 1978). Os biscoitos são 

classificados de acordo com os ingredientes que os caracterizam ou pela forma 

de apresentação, podendo ser do tipo salgado ou do tipo doce. Os do tipo 

Grissini são preparados com farinha, manteiga ou gordura, água e sal e 

apresentados sob a forma de cilindros finos e curtos. Outro tipo são os waffles 

que se apresentam sob a forma de folhas prensadas, podendo ter folhas 

superpostas em camadas intercaladas de recheio (MORETTO; FEET 1999).  

Segundo dados da Abimapi (2017) o consumo per capita de biscoitos no 

Brasil foi de 8,2 kg/ano em 2016 e o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking 

mundial de venda de biscoitos, estando atrás apenas da China, Estados 

Unidos e Índia , com vendas de R$ 1.336,30 mil tons em 2016. 

A operação de assamento do biscoito é a fase executada com o objetivo 

de remover a umidade, atribuir cor e propiciar uma série de reações químicas e 

físicas, que darão origem ao produto final. O resfriamento é uma das fases 

mais importantes do processamento do biscoito, o produto sai do forno mole e 

com alguma umidade, desta forma não pode ser embalado imediatamente, 

deve ser submetido ao resfriamento. Se essa fase não for bem conduzida, 
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pode ocorrer o fenômeno de checking ou quebra dos biscoitos (MORETTO; 

FEET, 1999). 

  

3.4.1. Ingredientes do biscoito  

Os biscoitos são feitos com gorduras, açúcar, farinhas, amidos, ovos, 

entre outros ingredientes e aditivos que conferem sabor característico ao 

biscoito (ATKINSON et al., 2003). 

Os componentes essenciais das massas de biscoitos apresentam maior 

ou menor grau de importância em função do tipo de biscoito que se deseja 

fabricar. De maneira geral, os ingredientes complementares melhoram o 

aspecto e a maciez, aumentam a vida-de-prateleira, alteram o sabor e o valor 

nutricional (PAVANELLI, 2000). 

 

3.4.1.1. Água 

A quantidade de água adicionada à massa de biscoito influencia 

algumas propriedades físicas, como consistência, maleabilidade, 

extensibilidade e elasticidade (MORETTO; FEET  1999). As proteínas 

presentes na massa quando são hidratadas fornecem à massa características 

coesivas desejáveis. A água permite o inchamento dos grânulos de amido e faz 

com que os demais ingredientes que compõem a formulação do produto fiquem 

intimamente ligados na massa, assim as reações características dos processos 

de panificação se tornam possíveis (MANLEY, 2001). 

 

3.4.1.2. Açúcar   

Os açúcares são sólidos cristalinos, incolores, têm gosto doce e 

contribuem na conservação dos produtos (MORETTO et al., 2008). O açúcar 

afeta a estrutura física do produto proporcionando uma textura macia pela sua 
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ação no retardamento da temperatura de gelatinização do amido, o que dá 

mais tempo para o produto crescer de maneira uniforme. O açúcar reforça o 

sabor e aroma dos produtos e durante o cozimento é caramelizado, alterando a 

coloração dos biscoitos (BENNION; BENT; BAMFORD, 1997; VITTI; GARCIA; 

OLIVEIRA, 1998). 

 

3.4.1.3. Gordura 

A fonte de lipídeos é um dos componentes básicos da formulação de 

biscoitos e exerce uma série de funções, sendo assim adicionado em níveis 

relativamente altos. Algumas formulações apresentam conteúdo entre (30 e 

60)% de lipídeos (JACOB; LEELAVATHI, 2007). 

Tanto a gordura vegetal como a animal podem ser empregadas na 

produção de biscoitos. A gordura utilizada pode se apresentar no estado 

líquido, semilíquido ou sólido na temperatura ambiente (PHILIPPI, 2006). 

A gordura produz massas mais macias e mais curtas e tem capacidade 

de melhorar a cor, desenvolver o preenchimento na boca, aumentar a 

estabilidade e a vida útil do produto final (MORAES et al., 2010). 

 

3.5. Caracterização reológica  

A reologia é o estudo da mecânica de deformação permanente ou 

temporária em um corpo, submetido a uma determinada tensão externa. 

Conceitos básicos de tensão (força/área) e deformação são fundamentais para 

todas as avaliações reológicas. Na reologia dos sólidos a deformação elástica 

é o parâmetro mais importante, enquanto que na reologia dos fluidos o 

parâmetro de maior interesse é a viscosidade (TATTERSALL; BANFILL, 1983). 

Muitos materiais apresentam comportamento mecânico intermediário entre 

esses dois extremos, evidenciando tanto a característica elástica como a 
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viscosa e são conhecidos como viscoelásticos (RAO; TATTIYAKUL, 1999; 

STEFFE, 1996). 

Para um sólido elástico, a energia de deformação é armazenada e 

quando a força é removida, ele é capaz de recuperar sua forma inicial. No caso 

do fluido viscoso, a energia de deformação é dissipada na forma de calor e não 

pode ser recuperada se a força for removida (RAO; TATTIYAKUL, 1999). Os 

materiais viscoelásticos quando submetidos a uma tensão sofrem uma 

deformação e quando esta cessa, a recuperação de sua deformação é parcial 

e apresenta uma dependência com a temperatura, o tempo e a taxa de 

deformação (GANDUR, 2001). 

Os testes reológicos fundamentais medem propriedades físicas bem 

definidas independentes do tamanho, forma e podem ser usados para o cálculo 

de design de processos e também contribui para o entendimento da estrutura 

do material. Os problemas encontrados na aplicação desses testes são o uso 

de instrumentos complexos e caros, tempo de análise, dificuldade de executá-

los em ambiente industrial, exigência de habilidade técnica, frequentemente as 

condições de deformação não são apropriadas, dificuldade na interpretação 

dos resultados, escorregamento e efeitos de borda durante a análise. Entre 

esses testes destacam-se a oscilação dinâmica, fluência e recuperação, 

medidas extensionais e escoamento viscosimétrico (DOBRASZCZYK; 

MORGENSTERN, 2003). 

O conhecimento do comportamento reológico de massas de produtos de 

panificação é importante para entender suas propriedades mecânicas, as quais 

influenciam as condições de processamento e a qualidade do produto final. A 

viscoelasticidade de uma massa está relacionada a vários fatores, tais como os 

ingredientes da formulação, temperatura, tempo e tipo de mistura.  

A reologia oscilatória pode ser usada para a caracterização de materiais 

viscoelásticos em diferentes escalas de tempo, o que facilita o entendimento 
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das propriedades estruturais e dinâmicas de sistemas alimentícios (WYSS et 

al., 2008; YAO; LARSEN; WEITZ, 2008).  

Outros testes reológicos fundamentais a serem utilizados são os ensaios 

de fluência e recuperação (Creep and recovery) e de compressão biaxial, a 

qual permite obter valores de viscosidade extensional. 

 

3.5.1. Cisalhamento oscilatório 

Nesse ensaio a amostra é colocada entre duas placas paralelas (ou 

entre uma placa e um cone de ângulo pequeno) e submetida a um 

deslocamento senoidal. A força gerada pelo movimento de uma placa é 

transmitida através da amostra para a outra placa e registrada. Se o material 

entre as placas é um material perfeitamente elástico, a Lei de Hooke rege a 

relação tensão-deformação e, portanto, as funções da onda de tensão e de 

deformação terão um atraso de 0° (em fase). Por outro lado, se o material for 

um líquido viscoso, se aplica a lei de Newton e a defasagem será de 90° (fora 

de fase). Um material viscoelástico terá um ângulo de fase δ, entre 0° e 90° 

(MASI; CAVELLA; PIAZZA, 2001). 

De todos os parâmetros, pode se calcular o módulo complexo de 

cisalhamento G* = G’+G” da amostra viscoelástica. A parte real G’, chamada 

de módulo de armazenamento ou módulo elástico mede o caráter sólido da 

amostra e indica que a energia de tensão é armazenada temporariamente 

durante o teste e pode ser recuperada posteriormente. A parte imaginária G’’, 

denominada de módulo de perda ou módulo viscoso está associada à energia 

dissipada pelos movimentos macromoleculares (MORRIS, 1995; VALENGA, 

2007).  

Demirkesen (2016) avaliou a viscoelasticidade da massa de biscoito sem 

glúten formulada com farinha de arroz, farinha de castanha e suas misturas em 

cisalhamento oscilatório. Esse autor observou que os valores do módulo de 

armazenamento (G’) foram superiores ao módulo de perda (G") para todas as 
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amostras, indicando um comportamento sólido e elástico na massa de biscoito. 

A incorporação da farinha de castanha proporcionou massas com valores de 

módulo complexos (G*) mais elevados, devido à sua maior capacidade de 

retenção de água e estrutura fibrosa.  

Mancebo, Rodriguez e Gómez (2016) estudaram o comportamento 

viscoelástico da massa de biscoito sem glúten a base de farinha de arroz, com 

substituição parcial de amido de milho e proteína de ervilha. Os autores 

reportaram que o módulo de armazenamento (G’) foi maior que o módulo de 

perda (G’’), o que sugere um comportamento sólido elástico das massas de 

biscoitos estudadas. A adição de proteína aumentou os valores (G’), (G’’) e 

ocasionou uma diminuição na tangente do ângulo de fase (tan δ). Não foi 

encontrada uma tendência clara de adição de amido nas propriedades 

reológicas da massa. 

 

 

3.5.2. Ensaio de fluência e recuperação  

O ensaio de fluência é realizado a uma tensão constante por um 

determinado período de tempo, sendo a deformação observada em função do 

tempo. Após este período, a tensão é completamente removida, seguindo-se 

então uma fase de recuperação da deformação (Figura 2). Em materiais 

viscoelásticos, a recuperação da deformação aplicada é parcial e controlada 

pela característica elástica ou viscosa da amostra, situando-se em uma posição 

intermediária entre um sólido e um líquido. Quanto maior for a recuperação, 

maior será a característica elástica da amostra (Figura 2) (IAGHER; REICHER; 

GANTER, 2002). 

Na curva de fluência, a resposta de um material, é dada pela 

compliancia elástica instantânea 𝐽0, seguida, por um período transiente, no qual 

se verifica as propriedades elásticas e viscosas. Após um tempo 

suficientemente longo, a deformação aumenta linearmente com o tempo e se 
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aproxima de um escoamento estacionário no qual a taxa de deformação é 

constante (GIBOREAU; CUVELIER; LAUNAY, 1994).  

 

Figura 2 - Curvas de deformação em função do tempo para o teste de fluência e 
recuperação. 

Fonte:GIBOREAU, A.; CUVELIER, G.;LAUNAY, B. Rheological behavior of threebiopolymer/water 

system, with emphasis on yield stress and viscoelastic properties. Journal of Texture Studies, v. 25, p. 

119–137, 1994.  

 
 

A primeira parte da curva representa a deformação elástica rápida das 

ligações entre os elementos estruturais da massa, essas ligações se quebram 

e se refazem mostrando em um nível macroscópico, tanto o comportamento 

elástico como o comportamento viscoso. A segunda curva representa a 

resposta viscosa do material, ocasionada quando um estado estacionário é 

alcançado, nessa fase qualquer aumento adicional na tensão de fluência ou na 

compatibilidade de deslizamento deve-se unicamente ao fluxo (ROUILLÉ et al., 

2005). 

Ronda, Villanueva e Collar (2014) aplicaram o teste de fluência e 

recuperação para avaliar o comportamento viscoelástico das massas sem 

glúten a base de amido de arroz enriquecidas com diferentes proteínas 

(albumina de ovo, caseinato de cálcio, proteína de ervilha e proteína de soja 0, 

5 e 10%) e ácidos (acético e láctico, 0,5%). O modelo de Burguers foi ajustado 

aos pontos experimentais obtidos nos testes de fluência e recuperação. As 
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curvas de recuperação elástica das massas mostraram um comportamento 

viscoelástico típico. A incorporação de proteínas vegetais aumentou a 

recuperação elástica da massa, os valores máximos foram observados nas 

massas enriquecidas com proteína de soja. Para massas suplementadas com 

proteína animal, o aumento da concentração de albumina aumentou os valores 

de compliancia (J(t)). Nas massas não acidificadas, a recuperação elástica foi 

maior na presença de proteínas animais. A adição de proteínas às matrizes 

não acidificadas aumentou significativamente o tempo de retardo exceto para 

massas suplementadas com 5 g de proteína de ervilha. A viscosidade no 

estado de equilíbrio aumentou com a adição de proteína de soja, embora tenha 

diminuído com as outras proteínas restantes. 

Moreira, Chenlo e Torres (2013) realizaram ensaios de fluência e 

recuperação para avaliar o efeito viscoelastico das massas de farinha de 

castanha com adição de farinha chia (4 g) e hidrocolóides: goma guar (GG) 

hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) ou tragacanto (TG) em diferentes 

concentrações (0,5, 1,0, 1,5, 2,0 g/100 g). O modelo de Burgers foi utilizado 

com sucesso para ajustar os dados experimentais da curva de fluência. A 

presença simultânea de farinha de chia e de hidrocolóides modificou 

significativamente as propriedades reológicas das massas. A incorporação de 

HPMC e TG ocasionou uma redução na resistência da massa, aumentando os 

valores de compliancia e as melhorias mais pronunciadas foram obtidas com 

HPMC. A recuperação elástica da massa de farinha de castanha aumentou 

com o uso dos aditivos testados, exceto para as massas com HPMC. Os 

tempos de retardo de recuperação aumentaram com o aumento do conteúdo 

de hidrocolóides, exceto com a adição de GG e farinha de chia. As massas 

com farinha de chia e GG exibiram as propriedades elásticas mais 

pronunciadas.  

Martínez e Gómez (2017) avaliaram a viscoelasticidade das farinhas e 

amidos mais comuns nas massas de panificação sem glúten por meio do 

ensaio de fluência e recuperação. Foram usadas farinha de arroz, farinha de 

milho, e amidos de batata, de milho e de trigo. As curvas de fluência e 
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recuperação das massas sem glúten exibiram um comportamento viscoelástico 

típico que combina componentes viscosos e elásticos. As massas feitas com 

farinha exibiram menores valores de compliancia nas fases de fluência e 

recuperação, indicando maior rigidez e consistência. Entre os amidos, o amido 

de trigo apresentou maiores valores de compliancia e a massa com maior 

viscoelasticidade. No caso do amido de batata não foi observado um aumento 

da compliancia, devido ao grande tamanho de seus grânulos com ausência de 

poros superficiais, o que poderia tornar a massa menos eficiente em termos de 

empacotamento de grânulos e de formar uma fase contínua.  

 

3.5.3. Ensaio de compressão biaxial   

Os ensaios por compressão biaxial consistem na compressão de uma 

amostra cilíndrica entre duas placas paralelas e pode ser facilmente realizado 

em equipamentos do tipo máquina universal de ensaios. Nesse ensaio pode-se 

controlar a força ou o deslocamento. No primeiro caso, uma determinada força 

é aplicada ao material e a deformação efetiva do material é registrada e ocorre 

por cisalhamento radial quando a razão entre o diâmetro e a espessura da 

amostra for elevada (D/h >>5) (CARDOSO; PILEGGI; JOHN, 2005). 

Já no segundo caso o material é submetido a um deslocamento 

efetuado com velocidade constante e a força é medida (ENGMANN; SERVAIS; 

BURBIDGE, 2005). O método é simples e versátil, sendo capaz de avaliar com 

precisão materiais em ampla faixa de consistência e em velocidades e grau de 

deformações variáveis (CARDOSO; PILEGGI; JOHN, 2005). 

Um perfil típico, obtido sob compressão simples pode ser subdividido em 

três regiões: 1) pequeno deslocamento: deformação linear elástica, 2) 

deslocamento intermediário: deformação plástica ou por fluxo viscoso 3) 

grande deslocamento: enrijecimento por deformação (PILEGGI; CINCOTTO; 

JOHN, 2006).  
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Pileggi, Cincotto e John (2006) caracterizaram estas regiões. A primeira 

é caracterizada por uma relação linear entre a carga e o deslocamento, 

indicando que o material se comporta como um sólido elástico. Pode-se 

resumir que nesta etapa o balanço entre as forças resistivas de atração, atrito e 

coesão no sistema superam a força motriz para a movimentação do mesmo. 

Na segunda região, a energia fornecida para o deslocamento consegue gerar 

uma força motriz superior à somatória das forças resistivas. O sistema passa a 

escoar por deformação plástica ou viscosa dependendo de sua natureza micro 

estrutural. O material apresenta uma grande extensão de deformação sem 

apresentar significativo aumento de carga. Por sua vez, na terceira região, 

grandes deslocamentos aplicados ao material podem resultar no surgimento de 

novos fenômenos resistivos ao fluxo, como por exemplo, o inter travamento de 

fibras e/ou partículas sólidas imersas na matriz fluida. Como resultado, a 

dificuldade de deformação aumenta exponencialmente com a compressão, 

gerando o enrijecimento por deformação. A deformação que ocorre no segundo 

e no terceiro estágios depende de algumas características do sistema, tais 

como a distância e o atrito entre as partículas (BETIOLI et al., 2009). 

Demirkesen (2016) avaliou a influência dos diferentes níveis de 

substituição de farinha de arroz por farinha de castanha (0, 20, 40, 60, 80 e 

100%) na viscosidade extensional biaxial de biscoitos sem glúten. Os valores 

desse parâmetro foram mais baixos para as amostras controle elaboradas com 

farinha de arroz, sendo que quanto maior a quantidade de farinha de castanha 

adicionada à massa, maior foi o valor de viscosidade extensional biaxial, sendo 

necessária maior força para deformar as amostras de massa de biscoito. O 

autor explicou que as diferenças observadas nos valores de viscosidade 

extensional biaxial estão relacionadas ao conteúdo de fibras presentes nas 

farinhas de arroz (25%) e de castanha (95%). Os entrelaçamentos das fibras 

podem promover um aumento de resistência ao fluxo, e consequentemente nos 

valores de viscosidade extensional biaxial.  
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3.6. Propriedades físicas dos biscoitos  

3.6.1. Textura   

Kramer e Szczesniak, (1973) definiram a textura como uma propriedade 

relacionada aos sentidos e susceptível a medições mecânicas objetivas e 

diretas. A textura é um atributo de qualidade, que denota o frescor do produto e 

a excelência da preparação dos alimentos, que contribui para o prazer de 

comer (SZCZESNIAK, 2002).  

Demirkesen (2016) analisou a textura de biscoitos a base de farinha de 

arroz e farinha de castanha em diferentes concentrações. Esse autor observou 

que a farinha de castanha melhorou a textura dos biscoitos tornando a massa 

mais macia.  

Ferreira (2014) estudou a textura dos biscoitos a base de fécula de 

mandioca com substituição de fécula de açafrão (15, 30 e 50%). Esse autor 

verificou que o aumento da substituição de fécula de mandioca por fécula de 

açafrão provocou uma diminuição na firmeza dos biscoitos.  

Dapčević, Torbica e Hadnadev (2013) avaliaram a textura dos biscoitos 

de farinha de arroz com substituição parcial de farinha de trigo sarraceno e 

carboximetilcelulose. De acordo com os resultados, a substituição de farinha de 

arroz por farinha de trigo sarraceno aumentou a percentagem de expansão e 

excentricidade e ocasionou uma diminuição na firmeza dos biscoitos. 

 

3.6.2. Cor 

A cor é um dos atributos de qualidade muito importantes quando se trata 

de alimentos, embora esta propriedade não reflita, necessariamente, 

características nutricionais, funcionais ou de sabor, mas é determinante na 

aceitabilidade de um produto pelos consumidores (SALTIN; SUMNU, 2006).  
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A cor é influenciada por várias características físicas, como o tamanho, 

textura, brilho, polarização e estado físico do alimento. Na determinação 

instrumental da cor utiliza-se um colorímetro (FRANCIS, 2005; SALTIN; 

SUMNU, 2006). Existe uma variedade de sistemas para descrever as cores 

(SALTIN; SUMNU, 2006). O CIELab ou L*a*b* é o mais usado comumente 

para o controle da qualidade dos alimentos (LARA et al., 2011). 

Demirkesen (2016) analisou a cor em biscoitos tipo cookies preparados 

a base de farinha de arroz com substituição de farinha de castanha. O aumento 

da farinha de castanha na formulação ocasionou biscoitos significativamente 

mais escuros do que os biscoitos de farinha de arroz controle, devido à cor 

característica da farinha de castanha. 

 

3.7. Microscopia eletrônica de varredura 

Um microscópio eletrônico de varredura (MEV) utiliza um feixe de 

elétrons no lugar de fótons utilizados em um microscópio óptico convencional, o 

que permite solucionar o problema de resolução relacionado com a fonte de luz 

branca.  

O MEV é um aparelho que pode fornecer rapidamente informações 

sobre a morfologia e a identificação de elementos químicos de uma amostra 

sólida e é um dos mais versáteis instrumentos disponíveis para a observação e 

análise de características micro estruturais. Outra característica importante do 

MEV é a aparência tridimensional da imagem das amostras, resultado direto da 

grande profundidade de campo (DEDAVID; GOMES; MACHADO, 2007). 

Dapčević, Torbica e Hadnadev (2013) observaram a microestrutura da 

massa de farinha de arroz em mistura com 10 e 30% de farinha de trigo 

sarraceno. Esses autores observaram que os grânulos de trigo sarraceno 

influenciaram o abrandamento da massa, característica determinada durante 

os testes reológicos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

4.1. Materiais  

Na produção dos biscoitos tipo doce, foram utilizados fécula de 

mandioca nativa, doada pelo Tecnno Amido (São Paulo, Brasil), açúcar, 

manteiga, gema de ovo em pó, e a chia adquiridos em estabelecimentos 

comerciais da cidade de Pirassununga (SP), em quantidades suficientes de um 

mesmo lote para o desenvolvimento desse trabalho. 

As sementes de chia foram trituradas em um multiprocessador (Nutri 

Super Ninja Auto IQ, BL480BR30, Euro-Pro Operating LLC, Polishop, São 

Paulo, Brasil). A granulometria da farinha obtida foi padronizada utilizando uma 

peneira (Tyler 28, mesh). Em seguida, a farinha de chia foi acondicionada em 

embalagens de polietileno e armazenada sob refrigeração (~ 9 ºC) até sua 

utilização.   

 

4.2. Metodologia  

4.2.1. Caracterização da matéria prima  

4.2.1.1.  Análise de composição centesimal  

A caracterização centesimal da fécula de mandioca e da farinha de chia 

foi determinada de acordo com os métodos oficiais descritos em Approved 

Methods of the American Association of Cereal Chemists (AACC, 1995). Todas 

as análises foram realizadas em triplicata. O teor de carboidratos totais foi 

calculado por diferença. 

Para a farinha de chia foi determinado o conteúdo de fibras dietéticas 

totais e solúveis pelo método enzímico gravimétrico 985-29  (AOAC, 1990). 
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4.2.1.2.  Propriedades de hidratação e absorção de óleo 

Foram determinadas as propriedades de hidratação e capacidade de 

absorção de óleo da fécula de mandioca, da farinha de chia e de suas misturas 

(Fécula de mandioca: Farinha de chia; 90:10, 80:20 e 70:30). Em termos de 

hidratação da massa, foram determinados o volume de inchamento, a 

capacidade de retenção de água e a capacidade de absorção de água e de 

óleo.  

Volume de inchamento (VI), ou volume ocupado por uma massa 

conhecida da amostra, determinado conforme descrito em Mancebo; 

Rodriguez; Gómez (2016). Foram adicionados 25 mL de água destilada em um 

tubo de centrífuga com 1,25 g de amostra. A leitura do volume foi feita após 24 

h, para permitir a hidratação da amostra, e o resultado foi expresso em mililitros 

de água por gramas de sólido. 

Capacidade de retenção de água (CRA), definida como a quantidade 

de água retida pela amostra sem ser submetida a qualquer stress. Foi 

determinada pelo método 88-04 da AACC (2012) na mesma suspensão usada 

para avaliar o volume de inchamento. O sólido hidratado e decantado foi 

pesado. Os resultados foram expressos em gramas de água por gramas de 

sólido.  

Capacidade de absorção de água (CAA), ou quantidade de água 

retida pela amostra após ter sido centrifugada. Foi feita conforme o método 56-

30.01 da AACC (2012). 

Uma amostra de 5 g foi homogeneizada em 30 mL de água destilada 

utilizando um vórtex por 10 minutos. Em seguida, as amostras foram 

centrifugadas (Eppendorf Centrifuge 5430R) a 2300 x g por 15 minutos a 

temperatura ambiente (25 ºC), o sobrenadante foi descartado e os tubos foram 

colocados num ângulo de inclinação de 10º em uma estufa a 50 ºC por 30 

minutos. A massa foi pesada e a capacidade de absorção de água, calculada 
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pela Equação 1. Os resultados foram expressos em gramas de água por 

gramas de sólido. 

𝑪𝑨𝑨 =
𝑃𝑆−𝑃𝐴𝑆

𝑃𝐴𝑆
             (1) 

Em que: PS é a massa do precipitado após secagem na estufa e PAS é a 

massa de amostra inicial seca. 

Capacidade de absorção de óleo (CAO) 

Foi determinada de acordo com o procedimento descrito em 

Raghavendra et al. (2006). Foram adicionados 10 mL de óleo de soja a 0,5 g 

da amostra, a mistura foi homogeneizada com um bastão de vidro, e mantida a 

temperatura ambiente durante 24 h.  Em seguida, os tubos foram centrifugados 

a 3.000 × g por 30 min e o excesso de óleo foi removido. A capacidade de 

absorção de óleo (CAO) foi determinada pela Equação 2. Os resultados foram 

expressos em gramas de água por gramas de sólido. 

𝑪𝑨𝑶 =
𝑃𝑆−𝑃𝐴𝑆

𝑃𝐴𝑆
          (2) 

Em que: PS é a massa do precipitado e PAS é a massa de amostra inicial 

seca. 

 

4.2.2. Formulação e preparação dos biscoitos 

Nas formulações dos biscoitos de fécula de mandioca (FM) com 

substituição parcial por farinha de chia (FC) foram avaliadas as proporções de 

substituição: 0% (CF0 ou amostra controle), 10% (CF10), 20% (CF20) e 30% 

(CF30) (m/m). Os ingredientes foram pesados em balança semi-analítica nas 

quantidades apresentadas na Tabela 1. Nessa tabela, a quantidade de 

manteiga adicionada é diferente e foi calculada por balanço de massa para 

garantir o mesmo teor de lipídios na massa de biscoito de cada formulação. Os 

demais ingredientes foram adicionados nas mesmas quantidades, adaptando-
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se as porcentagens de fécula de mandioca com substituição de 0,10, 20 e 30% 

(m/m) por farinha de chia.  

 

Tabela 1 - Ingredientes usados na formulação de biscoitos sem glúten com diferentes 

conteúdos de farinha de chia: 0% (FC0, controle); 10% (FC10), 20% (FC20) e 30% 

(FC30). 

Fonte: Própria autoria. 

 

Os ingredientes foram misturados numa batedeira Planetária Arno 

(Grupo SEB, São Paulo, Brasil) em baixa velocidade (nível 1) na seguinte 

ordem: açúcar e manteiga (durante 4 min), gema de ovo em pó (durante 3 min) 

e por último a fécula de mandioca, a farinha de chia e a água destilada (durante 

5 min) (KAMALJIT; BALJEET; AMARJEET, 2010). Na mistura dos ingredientes 

foi utilizado um gancho tipo liso (Flat bater). Nessa etapa, foram realizados 

controles de tempo e intervenções manuais, utilizando espátula para desgrudar 

a massa do recipiente (bowl) da batedeira. 

Em seguida, a massa foi aberta com um rolo de madeira e moldada no 

formato de cilindros de 7 mm de espessura e 3,5 cm de diâmetro (~ 10 g). Os 

biscoitos foram assados a 210 ºC por 20 minutos em forno elétrico automático, 

resfriados por 1 hora na temperatura ambiente e acondicionados em 

embalagens plásticas de polietileno. 

Ingredientes (g) 

Formulações 

FC0  FC10 FC20 FC30 

Fécula de mandioca (FM) 100,0 90,0 80,0 70,0 

Farinha de chia (FC) - 10,0 20,0 30,0 

Açúcar  30,0 30,0 30,0 30,0 

Manteiga  38,3 34,6 30,8 26,9 

Gema de ovo em pó   7,1 7,1 7,1 7,1 

Água destilada  18,0 18,0 18,0 18,0 
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4.2.3. Caracterização reológica da massa  

Foram realizados ensaios reológicos oscilatórios (varredura de 

deformação e de frequência), de fluência e recuperação e compressão biaxial 

lubrificada (Viscosidade extensional biaxial) para caracterizar as massas dos 

biscoitos.  

Os testes com pequenas amplitudes de oscilação (SAOS) e de fluência 

e recuperação, na região de viscoelástica linear, foram realizados em um 

reômetro rotacional de tensão controlada AR 2000 (TA Instruments, New 

Castle, EUA) equipado com geometria de placas paralelas serrilhadas (Ø = 40 

mm e gap 2 mm). Um sistema Peltier foi usado para controle de temperatura. 

Foi usado um equipamento MTS Landmark ServoHydraulic Test System (MTS 

Systems Corporation EUA) para os ensaios de compressão biaxial lubrificada.  

As massas de biscoitos foram preparadas de acordo com o item 4.2.2 e 

as análises reológicas foram realizadas logo após o seu preparo. Para os 

ensaios oscilatórios dinâmicos de pequena amplitude (SAOS) a amostra foi 

colocada entre as placas do reômetro e o excesso de massa removido. Óleo foi 

aplicado na extremidade da massa/geometria para evitar perda de umidade 

durante a análise.  A amostra permaneceu em repouso por 5 min para relaxar 

as tensões de carregamento da amostra na geometria do reômetro 

(CARRILHO, 2014). 

Para a análise de compressão biaxial, as amostras foram moldadas em 

formato circular (40 mm de diâmetro e 15 mm de altura), colocadas em 

embalagens de polietileno e armazenadas em um dessecador, contendo água 

para evitar a desidratação da massa, até o momento da realização desse 

ensaio a temperatura ambiente.   
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 4.2.3.1. Ensaios em cisalhamento oscilatórios: varredura de 

deformação e varredura de frequência 

As massas de biscoitos foram submetidas a um teste de varredura de 

deformação para determinar a região de viscoelasticidade linear (RVL) (0 a 

10%) a 1 Hz e 25 ºC. Na RVL tem-se uma relação linear entre a tensão (σ) e a 

deformação (γ).  As análises de varredura de frequência foram realizadas no 

intervalo de (0,1 a 10) Hz a 25 ºC, com o valor de deformação fixo na RVL. Os 

dados obtidos foram os módulos de armazenamento (G') de perda (G") e 

tangente do ângulo de fase (tan). Todas os testes foram realizados pelo 

menos em triplicata e os resultados foram analisados usando o software 

Rheology Advantage Instrument Control (TA Instruments, New Castle, EUA).  

A Lei da Potência foi aplicada para descrever a dependência de G’ e G” 

em relação à frequência (). Foram determinados os parâmetros (K’, K”), (n’, 

n”) (Equações 3 e 4) e o coeficiente de determinação (R2) do modelo da Lei da 

Potência para G’ e G”, em função da frequência respectivamente.  

𝑮′(𝝎) = 𝑲′. 𝝎𝒏′                                            (3) 

𝑮′′(𝝎) = 𝑲′′. 𝝎𝒏′′                                          (4) 

 

Em que G’ é o módulo de armazenamento (Pa), G’’ e módulo de perda (Pa),ω 

é a frequência angular (Hz), e K’, K’’, n’, n’’ são as constantes dos modelos 

apresentados nas Equações 3 e 4. 

 

4.2.3.2. Ensaio de Fluência e recuperação 

O ensaio de fluência e recuperação foi feito conforme descrito em 

Moreira, Chenlo e Torres (2013) com algumas modificações. As amostras 

foram submetidas a uma tensão de cisalhamento constante menor que 50 Pa, 

valor dentro da RVL, por 180 s. Na sequência, a tensão foi removida (0 Pa), e a 

recuperação da amostra foi registrada por 180 s. A deformação resultante ou a 



  

30 

 

 

compliancia J(t) foram  obtidas em função do tempo. Essa análise foi feita em 

triplicada. 

As contribuições elásticas e viscosas obtidas no teste de fluência e 

recuperação foram descritas pelos modelos matemáticos baseado no cálculo 

fracionário (Modelo de derivada fracionada) (Equação 5) (SPOTTI et al., 2017) 

e de Burguers. Esses dados foram interpolados em aproximadamente 120 

pontos, usando o programa Matlab (R2015a) e o Solver da Microsoft Excel 

(Microsoft Office Professional Plus 2010, versão 14) para determinar os 

paramentos reológicos desses modelos. A qualidade do ajuste dos modelos foi 

avaliada pelo coeficiente de determinação (R2). 

 𝐽(𝑡) =  
𝜀(𝑡)

𝜎0
=  

1

𝛤(𝛼+1)
 (𝜆1  𝑡

𝛼 𝐻(𝑡) − 𝜆2 (𝑡 − 𝑡𝑚)
𝛼 𝐻 (𝑡 − 𝑡𝑚))             (5) 

Em que, 𝐽(𝑡) é a compliancia do material (%/Pa), 𝜀(𝑡) é a deformação 

(%), o é a tensão de cisalhamento aplicada (Pa), 𝛼 fornece o grau de 

elasticidade da amostra e pode variar entre 0 e 1 (0 indica um material 

puramente elástico e 1, um material puramente viscoso), 𝜆1 ,𝜆2,representa o 

inverso do módulo elástico durante o ensaio de fluência e de recuperação, 

respectivamente,  𝑡𝑚 é o tempo no qual a tensão é removida para iniciar o teste 

de recuperação, Γ é a função gama descrita por Abramowitz e Stegun (1964) e 

H(t) é a função Heaviside ou Step definida como: 

  H (t) ={
0    𝑖𝑓   𝑡 < 0
1    𝑖𝑓    𝑡 > 0 

                   (6) 

O modelo de Burgers, muito usado para estudar o comportamento 

viscoelástico de materiais soft, consiste na combinação dos modelos de 

Maxwell e Kelvin-Voigt. Molas e amortecedores são dois análogos mecânicos 

do comportamento reológico. Esses dois elementos representam o sólido 

elástico (mola) e o escoamento viscoso (amortecedor) do material 

viscoelástico. Maxwell é representado por uma mola e um amortecedor, 

enquanto o arranjo paralelo da mola e amortecedor é usado no modelo de 

Kelvin-Voigt.  O Modelo completo, de acordo com o princípio de superposição 
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de Boltzmann é representado pela Equação 7 (MITCHELL, 1976; STEFFE, 

1996).  

𝐽(𝑡)

{
 
 

 
 𝐽0 + 𝐽1 (1 − 𝑒𝑥𝑝 (

−𝑡

𝜆𝑟𝑒𝑡
)) + 

𝑡

ƞ0
 , 𝑡 ≤ 𝑡1

𝐽1 (𝑒𝑥𝑝 (
𝑡1−𝑡

𝜆𝑟𝑒𝑡
)  − 𝑒𝑥𝑝 (

 −𝑡

𝜆𝑟𝑒𝑡
)) +

𝑡1

ƞ0
, 𝑡 > 𝑡1

           (7) 

Em que 𝐽0  (Pa-1) é a compliancia instantânea (elasticidade pura do material 

sem atraso), 𝐽1 (Pa-1) é a compliancia associada ao elemento de Kelvin-Voigt 

(viscoelasticidade atrasada), λret (min) é o tempo médio de retardamento 

associado ao elemento de Kelvin-Voigt (tempo necessário para a deformação 

alcançar o equilíbrio em 62,3% do valor máximo da curva)  e ƞ0 (Pa.s) é a 

viscosidade do amortecedor Maxwell.   

 

 4.2.3.3.  Ensaio de compressão biaxial lubrificada 

A viscosidade extensional biaxial foi obtida pelo método de compressão 

biaxial lubrificada (CAMPANELLA, PELEG, 2002; HADINEZHAD; BUTLER, 

2009), que consiste na compressão biaxial de uma amostra entre duas placas 

paralelas lubrificadas com óleo para minimizar o efeito do atrito sob 

compressão. A massa de biscoito foi moldada no formato circular (nas 

dimensões: 40 mm de diâmetro e 15 mm de altura e foi colocada gentilmente 

sobre uma placa inferior (5 cm de diâmetro) ligada a uma célula de carga de 

100 N. A placa superior (5 cm de diâmetro) comprimiu a amostra até 60% da 

sua altura inicial a uma velocidade de 10 mm/min.  As medidas foram 

realizadas a temperatura ambiente, em triplicata. Antes do início de cada teste 

as amostras foram permitidas relaxar por 1 min. 

A viscosidade extensional biaxial (VEBA) (Pa.s) da massa foi calculada 

pela Equação (8) 

𝑽𝑬𝑩𝑨 =    
2𝐹𝑡ℎ𝑡

𝜋𝑅2𝑣
                         (8) 
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Em que: Ft é a força de compressão (N) no momento t; ht é a altura da amostra 

de massa (m) no instante t; R é o raio inicial da amostra de massa (m) e V é a 

velocidade (m/s) (HADINEZHAD; BUTLER, 2009). 

 

4.2.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

As massas de biscoito (~ 20 g cada) foram liofilizadas no equipamento 

Terroni – LC 1500 (Terroni equipamentos científicos Ltda, SC, Brasil) em média 

por 48 h. Após a liofilização, as amostras foram colocadas em embalagens de 

polietileno, seladas e armazenadas em dessecador a vácuo. 

As amostras foram fraturadas manualmente com o auxílio de uma 

espátula e fixadas em suporte metálico (stub) com fita dupla-face de carbono e 

colocadas na câmara do microscópio eletrônico de varredura TM-3000, 

HITACHI (Technologies do Brasil Ltda, São Paulo, Brasil). As imagens foram 

capturadas sob alto vácuo e com uma aceleração de voltagem de 15 kV, com 

ampliações de (500 e 1500) vezes (RESENDE, 2011). 

 

4.2.5. Densidade aparente da massa dos biscoitos  

Após a preparação da massa de biscoito, uma amostra foi pesada em 

balança analítica (~ 5 g), e colocada em uma proveta previamente preenchida 

com água destilada. O volume da massa de biscoito foi obtido pelo 

deslocamento da água e a densidade (𝜌) calculada pela razão entre  a massa 

(g) e o volume (cm3)  da amostra (KOKSEL; SCANLON, 2012). Essa análise foi 

realizada em triplicata na temperatura ambiente, com cinco repetições para 

cada formulação. 

 

4.2.6. Caracterização física dos biscoitos  

 Os biscoitos sem glúten foram caracterizados quanto a densidade, 

espalhamento, textura, umidade e cor.  
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4.2.6.1. Densidade aparente dos biscoitos 

A densidade aparente foi calculada pela relação entre a massa (g) e o 

volume aparente (cm3) dos biscoitos após 24 horas do término do assamento. 

O volume aparente foi determinado pelo método de deslocamento de painço 

(MORAES et al., 2010). Foram utilizados 10 biscoitos provenientes de uma 

mesma fornada, selecionados de forma aleatória, e a análise foi realizada em 

triplicata para cada formulação de biscoito.  

 

4.2.6.2. Espalhamento dos biscoitos  

O diâmetro e a espessura dos biscoitos foram determinados com um 

paquímetro. O espalhamento dos biscoitos foi calculado pela razão entre o 

diâmetro (D)  e a espessura (T) dos biscoitos após o assamento/resfriamento 

(MANCEBO; RODRIGUEZ; GÓMEZ, 2016). Foram utilizados cinco biscoitos de 

cada formulação e essa análise foi realizada em triplicata.  

 

4.2.6.3. Textura dos biscoitos  

A análise de textura foi realizada em um texturômetro TA.XT.Plus 

(Stable Micro Systems, UK). Foi determinada a firmeza do biscoito (parâmetro 

de textura) utilizando a probe 3-Point bending Rig (HDP/3PB) e uma plataforma 

HDP/90. Essa análise foi realizada 24 h após o assamento dos biscoitos. 

Foram preparados três lotes de amostras com cinco repetições para cada 

formulação. A firmeza dos biscoitos foi determinada da curva de força (N) em 

função da deformação como a força de ruptura e a força máxima dessa curva. 

Os parâmetros utilizados nesse teste foram: velocidade pré-teste = 1,0 mm s-1 

velocidade de teste = 3,0 mm s-1; velocidade pós-teste = 10,0 mm s-1; distância 

5 mm (DEMIRKESEN, 2016; TERESA; SILVA, 2013).   
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Este experimento simula a avaliação da firmeza do biscoito pelo 

consumidor, que segura o biscoito nas mãos e quebra por flexão (SURIYA et 

al., 2017). 

 

4.2.6.4. Determinação da umidade dos biscoitos  

A umidade dos biscoitos foi determinada com o analisador de umidade 

M5 THERMO (Bel Engineering, Piracicaba-Brasil). Três biscoitos de cada 

formulação foram escolhidos aleatoriamente. A análise foi realizada em 

triplicata, uma hora após o assamento.  

 

4.2.6.5. Determinação da cor da superfície dos biscoitos  

A análise de cor da superfície dos biscoitos foi realizada usando um 

colorímetro Miniscan XE HunterLab (BrasEq Brasileira de equipamentos Ltda, 

SP, Brasil), com fonte de iluminação D65, e foi expressa com os parâmetros de 

cor do padrão CIELab (L*, a*, b*).  O parâmetro L* representa a luminosidade 

numa escala de 0 (preta) a 100 (branca); a coordenada de cromaticidade, a* 

pode assumir valores de verde (–) a vermelho (+) e a coordenada de 

cromaticidade b* pode variar de azul (–) a amarelo (+). O software universal, 

versão 4.1, foi usado para processar os resultados. As medidas foram 

realizadas em triplicata  (TAVERNA; LEONEL; MISCHAN, 2012). 

 

4.2.7. Análises estatísticas 

Os resultados foram apresentados como a média  desvio padrão. Os 

tratamentos estatísticos dos resultados foram analisados no programa 

Statgraphics centurion version 16.1. Foi feita uma análise de variância 

(ANOVA) e o teste de Tukey para comparação das médias e o coeficiente de 

correlação de Pearson. Os resultados das análises foram calculados em nível 

de significância de 95% de confiabilidade.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

5.1. Caraterização da matéria prima  

As matérias-primas foram caracterizadas quanto à composição química 

e propriedades de hidratação (volume de inchamento, capacidade de absorção 

de água, capacidade de absorção de óleo). 

 

5.1.1.  Composição centesimal da fécula de mandioca e da farinha 

de chia. 

Na Tabela 2 são apresentados os valores médios, com seus respectivos 

desvios padrão, da composição centesimal da fécula de mandioca e da farinha 

de chia. 

Tabela 2 -  Composição centesimal da fécula de mandioca e da farinha de chia 

(g.100 g-1 base seca). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a,(g/ 100g massa total); b calculdo por diferença ,*demais componentes (g/ 100 g sólido), valor  
médio ± desvio padrão. Fonte: Própria autoria 

Em relação à fécula de mandioca pode-se observar que os valores de 

umidade e cinzas estão dentro do limite fixado pela legislação brasileira (teor 

máximo de 14% e 2,0%, respectivamente) (BRASIL, 1978b). O controle da 

umidade é particularmente importante, já que farinhas com umidade inferiores 

a 12% não permitem a multiplicação microbiana (LOPES; DORA; MELO, 

Componente (%) Fécula de mandioca Farinha de chia 

Umidade
a
  10,10 ± 0,12

 
7,63 ± 0,21

 

Cinzas   0,13 ± 0,01
 

5,35 ± 0,01
 

Proteína bruta   0,42 ± 0,01  20,81 ± 0,01  

Fibra bruta 0,10 ± 0,01
 

38,83 ± 0,52
 

Lipídios  0,21 ± 0,02  33,90 ± 0,05 

Carboidratos
b
 89,14 ± 0,05 32,31 ± 0,30 



  

36 

 

 

2006). As amostras com valores de cinzas superiores a 2,0% podem indicar 

fraudes, como adição de areia ou processamento inadequado, com lavagem e 

descascamento incompletos (DIAS; LEONEL, 2006). Para os demais 

componentes não são apresentados limites no regulamento técnico para 

farinhas (BRASIL, 1978). 

A umidade e o conteúdo de lipídios (Tabela 2) estão no intervalo dos 

resultados obtidos por Dias e Leonel (2006) (umidade: 3,10 - 11,57 e lipídios 

(0,15 - 1,39%) em féculas de mandioca de diferentes grupos, classes, e 

localidades do Brasil. Os conteúdos baixos de proteína e de cinzas podem 

estar relacionados com a baixa composição nutricional do solo (CEREDA; 

VILPOUX; TAKAHASHI, 2003). Em relação ao conteúdo de carboidratos, a 

fécula de mandioca apresentou em média (89,14%), resultados similares foram 

reportados por Fiorda et al. (2013) (85,52%). 

As diferenças observadas na composição centesimal da fécula de 

mandioca podem ser devidas ao cultivo, tipo de solo, clima, processo de 

extração utilizado, condições de secagem e armazenamento (FIORDA et al., 

2013). 

A farinha de chia apresenta altos conteúdos de lipídios (33,90%) e de 

proteína bruta (20,81%). As porcentagens obtidas estão de acordo com a 

composição relatada na literatura  de 25-35 g de lipídios / 100 g (ÁLVAREZ et 

al., 2008; IXTAINA et al., 2011) e 9-23 g de proteína / 100 g (COATES; 

AYERZA, 1996). 

Os teores de lipídios obtidos foram similares ao citado por Dick et al. 

(2015) (33,4%) e Salgado, Cedillo e Beltrán (2012) (32,4%). Marineli et al. 

(2014) e Uribe et al. (2011) avaliaram o perfil de ácidos graxos da chia e 

obtiveram que os ácidos graxos poli-insaturados foram predominantes, 

particularmente os ácidos linolênico (ômega 3) e linoleico (ômega 6), 

considerados ácidos graxos essenciais, pois o organismo humano não 

consegue sintetizá-los, sendo adquiridos exclusivamente da dieta (FERREIRA, 
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2013). O consumo frequente de alimentos ricos em ácidos graxos essenciais 

reduz os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue, e a pressão arterial, 

havendo associação a menores índices de doença cardiovascular (COELHO; 

SALAS, 2014).   

A farinha de chia contém mais proteínas do que outros alimentos 

tradicionais como o trigo, o milho, o arroz e a aveia (AYERZA; COATES, 2005). 

A fração proteica encontrada foi em média de 20%, resultados obtidos também 

por   Pizarro et al. (2013) em sementes de chias argentinas. Porém, este valor 

foi inferior ao reportado por Vazquez et al. (2009) (28,14%), Marineli et al. 

(2014) (25,32%),  Segura et al. (2014) (22,44%) e Sandoval e Paredes, (2013) 

(22,7%). As proteínas presentes na farinha de chia podem ser disponibilizadas 

como peptídeos biologicamente ativos. Os peptídeos desempenham diversas 

atividades, com base na sua composição e sequência de aminoácidos, tais 

como: imunomodulatória, antimicrobiana, antitrombótica, hipocolesterolêmica, 

antihipertensiva e antioxidante (COELHO; SALAS, 2014). A proteína a partir de 

fontes vegetais é de grande interesse e pode ser explorada como um 

ingrediente atraente em produtos processados devido a suas propriedades 

funcionais e suas características associadas ao bem-estar (SEGURA; BARBA; 

PAREDES, 1999).  

Quanto ao teor de umidade, a farinha de chia apresentou 

aproximadamente 7,6%, resultado similar ao reportado por Dick et al. (2015) 

(7,4%) e também por Segura et al. (2014) (7,2%). Na quantificação de cinzas, o 

valor obtido  (5,4%) foi próximo ao reportado por Dick et al. (2015) (4,9%) e 

superior aos teores determinados por outros autores como: Coelho e Salas 

(2014) (2,3%), Marineli et al. (2014) (4,1%) e Salgado, Cedillo e Beltrán (2012) 

(3,5%). O teor de carboidratos da farinha de chia (32,3%) foi similar ao 

reportado por Marineli et al. (2014) (34,6%) e Vazquez et al. (2009) (35,3%). 

O conteúdo de fibra bruta na farinha de chia foi maior do que os valores 

reportados por Ayerza (2009) (30%) e Salgado, Cedillo e Beltrán (2012) 

(24,1%), essa diferença pode ser devido ao método de análise, origem da 
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semente, formas de cultivo etc. A farinha de chia contém quantidades de fibras 

mais elevadas que outras sementes/cereais como a linhaça (14-16%) (MOURA 

et al., 2014), a quinoa (5-8%) (GEWEHR et al., 2012), o amaranto (3-9%) 

(COSTA; MATEUS; BORGES, 2005) e a aveia (13-15%) (FUJITA; FIGUEROA, 

2003). A alta quantidade de fibras da farinha de chia pode aumentar a 

saciedade e sua ingestão tem efeitos benéficos para a prevenção de fatores de 

risco associados ao aparecimento de doenças cardiovasculares, obesidade e 

diabetes do tipo 2 (OLIVOS; VALDIVIA; TECANTE, 2010). 

Foi feita uma quantificação da fibra dietética total, para determinar suas 

possíveis aplicações (Tabela 3). A fibra dietética total (FDT) pode ser 

classificada como solúvel (FDS) e insolúvel (FDI) de acordo com seu 

comportamento em meio aquoso. A farinha de chia apresentou uma 

porcentagem de FDT (55,7%) das quais 48,9% corresponde a FDI e 6,9% a 

FDS. A fibra dietética foi quantificada a partir de farinha de chia 

desengordurada 

Tabela 3 - Frações de fibra dietética (base seca) da farinha de chia 

desengordurada. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autoria. 

O conteúdo de fibra dietética total foi similar ao citado por Vazquez, 

Rosado e Chel (2009) em sementes de chia de Chiapas-México (56,46%), e 

maior do que os  valores reportados por Da Silva et al. (2017) em sementes de 

chia de Mato Grosso (37,2%) e do Rio Grande do Sul (33,4%) Brasil.  

Componente (%) Valores 
(𝒈

𝟏𝟎𝟎 𝒈)⁄  

Fibra dietética total (FDT) 55,86 ± 0,28
 

Fibra dietética insolúvel 48,88 ± 0,35
 

Fibra dietética solúvel  6,88 ± 0,21 
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As porcentagens de fibras dietéticas da farinha de chia estão dentro da 

faixa citada pela literatura para a FDS (5-6%) e para FDI (40-50%)  

(BUSHWAY; BELYEA; BUSHWAY, 1981). O teor de FDI foi próximo ao citado 

por Vazquez, Rosado e Chel (2009) (FDI: 53,4%), e superior ao obtido por 

outros autores, Da Silva et al. (2017) (FDI: 30,5%),  Marineli et al. (2014) (FDI: 

35,7%) e Reyes, Tecante e Valdivia (2008) (FDI: 34,9%). As fibras dietéticas 

insolúveis são constituídas principalmente por celulose, lignina, algumas 

frações de hemicelulose, compostos fenólicos como taninos e estruturas 

lipídicas como ceras, suberinas e cutinas (GORINSTEIN et al., 2001). 

O teor de FDS foi similar ao reportado por Reyes, Tecante e Valdivia 

(2008) (FDS: 6,8%) e superior aos teores obtidos por Vazquez, Rosado e Chel 

(2009) (FDS: 3,0%), Da Silva et al. (2017) (FDS: 2,9%) e  Marineli et al. (2014) 

(FDS: 2,4%). Secreções de plantas tais como pectinas e gomas, componentes 

tais como mucilagem e agentes quelantes tais como fitatos são fontes de fibras 

dietéticas solúveis (GORINSTEIN et al., 2001). 

Devido à sua estrutura, a mucilagem de chia é considerada uma fibra 

dietética solúvel, conhecida por ter excelentes propriedades de retenção de 

água, e pode proporcionar hidratação, desenvolvimento de viscosidade e 

conservação de frescor, especialmente para produtos de panificação 

(VAZQUEZ; ROSADO, CHEL, 2009). A mucilagem da chia apresenta as 

propriedades de um hidrocolóide, mesmo em concentrações muito baixas 

(MUÑOZ et al., 2012). 

As fibras dietéticas possuem funções tecnológicas como agentes 

aglutinantes de gordura, formadores de gel, quelantes e texturizantes (ABDUL; 

LUAN, 2000; BORDERÍAS; SÁNCHEZ; PÉREZ, 2005; ESPOSITO et al., 2005). 

As diferenças encontradas na composição centesimal podem ser 

atribuídas às variações nutricionais entre as amostras e condições de cultivo, 

como temperatura, luz, tipo de solo (AYERZA, 2009). 
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5.1.2.  Propriedades de hidratação  

As propriedades de hidratação da fécula de mandioca, da farinha de chia 

e suas misturas são apresentadas na Tabela 4. Pode-se observar nessa tabela 

que a farinha de chia apresentou os maiores valores para o volume de 

inchamento (VI), a capacidade de retenção de água (CRA) e a capacidade de 

absorção de água (CAA) seguida pelas suas misturas, sendo significativamente 

diferentes (p<0,05) das propriedades de hidratação da fécula de mandioca. As 

fibras, as proteínas e principalmente a mucilagem presente na farinha de chia 

são os componentes responsáveis por essas diferenças. O principal efeito 

fisiológico da fibra é sua capacidade de inchamento ao absorver água, o que 

ocorre devido à presença de carboidratos com grupos polares livres, interação 

com ligações hidrofílicas ou retenção de água dentro da matriz (LÓPEZ et al., 

1996). 

Tabela 4 - Propriedades de hidratação e absorção de óleo da fécula de mandioca 

(FM) e da farinha de chia (FC) e suas misturas: FM:FC: 100:0 (FC), 90:10 (FC10), 

80:20 (FC20) e 70:30 (FC30). 

 
Valor médio ± desvio padrão. Letras diferentes na mesma coluna indicam diferenças 
estatisticamente significativas (P <0.05). (VI) volume de inchamento, (CRA) capacidade de 
retenção de água, (CAA) capacidade de absorção de água, (CAO) capacidade de absorção de 
óleo. Fonte: Própria autoria. 

 

A mucilagem da farinha de chia é constituída principalmente de xilose, 

glicose e ácido glucurônico que têm alta capacidade de retenção de água 

Amostra VI (mL/g)    CRA 

(g
água

/g
solido

) 

CAA (g
água

/g
solido

) CAO (g
óleo

/g
solido

) 

FM 2,00 ± 0,00
a 

4,81  ± 0,11
a 

1,77 ± 0,02
a 

1,92 ± 0,04
a 

FC 9,68 ± 0,13
d 

14,77 ± 1,13
c 

8,62 ± 0,98
c 

2,60 ± 0,01
b 

FC10 3,52 ± 0,28
b 

6,69  ± 0,47
b 

3,49 ± 0,00
a,b 

2,03 ± 0,06
a 

FC20 3,86 ± 0,04
b 

7,34 ± 0,19
b 

4,56 ± 0,07
b 

2,08 ± 0,20
a 

FC30 4,29± 0,12
c 

7,70 ± 0,80
b 

4,72 ± 0.65
b 

2,12 ± 0,14ª
,b 
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atuando como um hidrocolóide ativo (LIN; DANIEL; WHISTLER, 1994; MUÑOZ 

et al., 2012). Enquanto as proteínas podem absorver duas vezes o seu peso (g) 

em água, aumentando a capacidade de absorção de água da farinha ao 

preparar a massa (MANLEY, 2001). 

A capacidade de retenção de água (CRA) é a capacidade de um 

material úmido reter a água, que consiste na soma de água hidrodinâmica e 

água fisicamente ligada, a qual contribui significativamente para essa 

propriedade (MANCEBO; RODRIGUEZ; GÓMEZ, 2016). Na Tabela 4 observa 

se diferenças significativas (p<0,05) nos valores de CRA entre as amostras de 

FM, de FC e de suas misturas. A FC exibiu uma CRA de 14,7 vezes a sua 

massa inicial,  similar aos resultados relatados por Vazquez et al. (2009) e 

Salgado; Cedillo e Beltrán (2012), os quais obtiveram uma CRA de 15,4 e 15,6 

respetivamente em relação à massa inicial. A CRA da farinha de chia também 

é maior quando comparada a outras fontes tradicionais como o farelo de trigo e 

as sementes de linhaça  (SALGADO; CEDILLO; BELTRÁN, 2012). 

As misturas FM:FC não apresentaram diferenças significativas entre elas 

(p<0,05) (Tabela 4). No entanto, a adição de farinha de chia aumentou 

significativamente (p<0,05) a capacidade de absorção de água nas misturas 

FM:FC. Os resultados obtidos foram similares aos relatados por Kohajdová; 

Karovičová e Magala, (2013) em farinhas de leguminosas. As farinhas de 

lentilhas e de feijão elevaram consideravelmente a CAA das massas 

formuladas com essas matérias primas para aplicações em produtos de 

panificação. 

As interações proteína-água podem influenciar a capacidade de 

absorção de água das farinhas (HEYWOOD et al., 2002). D’appolonia (1977) 

observou que a capacidade de absorção de água aumentou em misturas de 

farinhas com maior conteúdo de proteína. Mancebo, Rodriguez e Gómez 

(2016) estudaram as propriedades de hidratação da farinha de arroz com 

adição de proteína de ervilha e observaram que a incorporação de proteínas 

aumentou a capacidade de absorção de água da mistura.   



  

42 

 

 

O conteúdo de proteína também desempenha um papel importante na 

determinação da capacidade de retenção de óleo (CAO) das farinhas (KAUR et 

al., 2014). Na Tabela 4 pode-se observar que FC apresentou os teores 

(p<0,05) mais elevados de CAO em comparação com FM e as misturas. Não 

foram observadas diferenças significativas (p<0,05) entre as amostras FC10, 

FC20 e FM indicando que a adição de 20% de farinha de chia é insuficiente 

para gerar uma mudança na capacidade de absorção de óleo da fécula de 

mandioca. As propriedades de hidratação das farinhas são úteis para a 

determinação da quantidade de água em formulações de produtos de 

panificação para manter uma textura desejável. A quantidade máxima de água 

que um material pode conter depende da fonte, do método de análise, bem 

como das suas características físico-químicas e estruturais (RAGHAVENDRA 

et al., 2006). 

 

5.2. Caracterização da massa de biscoito 

As massas de biscoitos foram caracterizadas por ensaios em 

cisalhamento oscilatório, fluência e recuperação e por compressão biaxial.  

As medidas oscilatórias de pequena deformação permitem a avaliação 

das características da massa em termos de características estruturais do 

material, em comparação com as grandes deformações dos métodos empíricos 

como o farinógrafo, mixógrafo e extensógrafo (SINGH; SINGH, 2013), que 

estão associadas ao processamento. Nesta análise a tensão/ou deformação 

deve ser pequena para não perturbar a estrutura do material. 

O ensaio de compressão biaxial é um método que pode ser usado com 

materiais de alta viscosidade (MOREIRA; LO; PEREZ, 1995), e foi 

demonstrado que é possível detectar diferenças por escoamento extensional 

entre as amostras que podem não ser evidentes sob condições de 

cisalhamento (LO; MOREIRA; CASTELL-PEREZ, 1999). 
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5.2.1. Cisalhamento oscilatório  

Em cisalhamento oscilatório, foram realizados ensaios de varredura de 

deformação e de varredura de frequência. 

A região de viscoelasticidade linear (RVL) foi menor que 0,1% para as 

quatro formulações de massa de biscoito sem glúten (Figura 3). Nessa figura 

pode se observar que os valores de (G’) são constantes em função da 

deformação na região viscoelástica linear (RVL), e diminuem com o decréscimo 

de (G’) indicando o final dessa região, onde possivelmente ocorrem mudanças 

estruturais nos materiais. O limite de linearidade para as massas, no modo 

dinâmico, dentro da faixa de frequência aplicada (1 Hz) corresponde a 

amplitudes de deformação próximas a 0,01%. 

Figura 3 - Módulo de armazenamento (G’) em função da deformação para as massas 
de biscoitos nas concentrações de 0% (□FC0), 10% (○FC10), 20% (∆FC20) e 30% 
(xFC30) de farinha de chia.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Própria autoria. 

As massas de biscoito formuladas com 0% (FC0) e 10% (FC10) de 

farinha de chia apresentaram os maiores valores para o módulo de 

armazenamento e um limite de linearidade menor em comparação com as 

outras duas amostras. A ausência de compostos de caráter elástico na fécula 

de mandioca resulta em uma massa com menor resistência à deformação que 

se reflete na diminuição da região linear. Alguns autores reportam pequenos 
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limites de linearidade nas massas panificáveis com adição de amidos (SMITH; 

SMITH; TSCHOEGL, 1970; UTHAYAKUMARAN et al., 2002).  

O comprimento da RVL pode ser usado como uma medida da 

estabilidade de uma amostra, uma vez que as propriedades estruturais são 

geralmente melhor relacionadas à elasticidade (MARIOTTI et al., 2009). As 

massas de biscoito com substituição de 20% (FC20) e 30% (FC30) de farinha 

de chia apresentaram uma RVL maior, indicando um sistema bem disperso e 

mais estável. 

Os ensaios de varredura de frequência foram realizados com valores de 

deformação de 0,01% e o módulos viscoelásticos (G’ e G”) em função da 

frequência são apresentados na Figura 4. Nessa figura pode se observar que o 

módulo de armazenamento (G’) foi maior que o módulo de perda (G’’) em toda 

a faixa de frequência avaliada, tanto para a massa controle (0% de FC) como 

para as massas com substituição parcial da fécula de mandioca por farinha de 

chia, indicando um comportamento sólido-elástico nas massas avaliadas. Esse 

resultado concorda com os reportados por Carrilho (2014), Dapčević; Torbica; 

Hadnadev (2013) e Demirkesen (2016) que estudaram os módulos 

viscoelásticos (G’;G’’) de massas de biscoitos sem glúten.  

Figura 4- Módulos de armazenamento G’ (símbolos fechados) e de perda G’’ 
(símbolos abertos) em função da frequência para as massas de biscoitos nas 
concentrações de 0% (□FC0), 10% (○FC10), 20% (∆FC20) e 30% (xFC30) de farinha 
de chia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autoria. 



  

45 

 

 

Os valores do módulo de perda (G”) para as massas preparadas com 

farinha de chia foram similares para frequências maiores que 5 Hz e podem ser 

explicados considerando a possível presença de aglomerados que são 

quebrados a altas frequências. Esse comportamento também foi  observado 

por Moreira, Chenlo e Torres (2013) em massas sem glúten a base de farinha 

de castanha com adição de farinha de chia e hidrocolóides. 

A massa controle apresentou os módulos viscoelásticos mais elevados. 

Isso pode estar relacionado à falta de uma estrutura proteica da fécula de 

mandioca que impede a formação de uma rede específica, ocasionado maior 

rigidez à massa. 

Martínez e Gómez (2017) estudaram as propriedades viscoelásticas das 

massas sem glúten elaboradas a partir de diferentes farinhas (arroz e milho) e 

amidos (milho, batata e trigo) para a elaboração de pão.  Os autores 

observaram que as massas formuladas com amidos apresentaram os valores 

mais altos para o módulo de armazenamento (G’), indicando menor caráter 

viscoso.  

Na Figura 4 observou-se um comportamento similar entre a massa 

controle e a massa com adição de 10% de farinha de chia, o que parece indicar 

que essa porcentagem de substituição usada não teve influência no 

comportamento viscoelástico da massa. No entanto, na Figura 5 (curvas de 

Tan δ x w) pode-se observar que a adição de farinha de chia influenciou as 

características viscoelásticas das massas, mesmo com a menor porcentagem 

de substituição adicionada. O alto teor de fibras solúveis (Mucilagem) e 

proteínas da farinha de chia favoreceram o desenvolvimento das propriedades 

viscoelásticas da massa (FUSTIER et al., 2008). 
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Figura 5 - Tangente do ângulo de fase (tan δ) em função da frequência para as 
massas de biscoitos nas concentrações (m/m) de 0% (□FC0), 10% (○FC10), 20% 
(∆FC20) e 30% (xFC30) de farinha de chia. 

 

 

   

  

 

 

 
 

Fonte: Própria autoria. 

 

Os valores de tanδ (G "/ G") para todas as formulações foram inferiores 

a 1 (Figura 5) exibindo um comportamento sólido-elástico característico em 

massas de panificação. Resultados similares foram reportados por 

Tsatsaragkou et al. (2014) em massas de pão sem glúten a base de farinha de 

arroz contendo diferentes quantidades de farinha de alfarroba.  

 A água desempenha um importante papel na determinação das 

propriedades viscoelásticas das massas (MASI; CAVELLA; SEPE, 1998). 

Numa massa contendo múltiplos ingredientes, a baixa disponibilidade de água 

afeta a hidratação dos componentes da massa, e consequentemente as 

propriedades reológicas, e proporciona a formação de uma massa mais dura e 

inadequada no processo de assamento (MASTROMATTEO et al., 2012; 

SADOWSKA et al., 2003). A farinha de chia aumentou a capacidade de 

absorção de água das massas de biscoito (Tabela 4) e ocasionou uma 

diminuição nos módulos viscoelásticos (G’, G”).  

A água possui um papel duplo: reduz as propriedades dinâmicas da 

massa e age como lubrificante, melhorando o relaxamento entre as moléculas 
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e confere menor resistência à deformação aplicada nos ensaios (MASI; 

CAVELLA; SEPE, 1998). 

A Tabela 5 apresenta as constantes da equação da Lei de Potência,  

que descreve a dependência dos módulos viscoelástico (G’; G”) com a 

frequência de oscilação, e os coeficientes de determinação para o ajuste desse 

modelo aos pontos experimentais. Os menores valores dos parâmetros K’ e K’’ 

foram observados nas amostras com maior concentração de farinha de chia, o 

que reflete no desenvolvimento de uma massa com maior viscoelasticidade. 

Esses resultados foram similares aos obtidos por Witczak et al. (2010) em 

massas de pão formuladas com amidos de batata e de milho e adição de 

maltodextrinas. Esses autores obtiveram que os valores das constantes K′ e K″ 

diminuíram para as amostras com maior concentração de maltodextrinas e o 

maior valor das constantes foi obtido para a amostra controle, formulada 

somente com amidos. A adição de maltodextrinas melhorou o comportamento 

reológico das massas. 

Tabela 5 – Constantes da equação Lei de Potência e os coeficientes de determinação 

para as massas de biscoitos com 0% (FC0), 10% (FC10), 20% (FC20) e 30% (FC30) 

(m/m) de farinha de chia.  

 

 (G’)  (G’’) 

Massas  K’(Pa.s
n’
) n’ R

2 
 K’’(Pa.s

n’’
) n’’ R

2 

FC0  127,9 0,16 0,9946 40,3 0,09 0,9478 

FC10  112,4 0,19 0,9976 34,8 0,13 0,8790 

FC20  77,3 0,19 0,9996 30,0 0,16 0,9667 

FC30  66,5    0,21 0,9998  27,7 0,20 0,9778 

                                                            Fonte: Própria autoria.   
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Os  menores valores para as constantes n’ e n” foram obtidos para a 

massa controle (Tabela 5). Esse comportamento foi atribuído à fécula de 

mandioca, que apresentou baixas propriedades de hidratação (Tabela 4). 

Quanto menor for o teor de água, menor será a dependência de G’ e G’’ 

(caráter mais rígido) com a frequência (TSATSARAGKOU et al., 2014). 

Resultado similar foi reportado por Ziobro et al. (2012), quando trabalharam 

com massas de pão sem glúten a base de amidos de milho e de batata 

substituídos por amidos modificados. Esses autores observaram uma redução 

nos valores das constantes n’ e n’’ para a massa controle, indicando que esta 

formulação apresentava menor dependência da frequência angular.  

Na Tabela 5 observa-se que as massas formuladas com farinha de chia 

apresentaram valores semelhantes para n’ e um aumento na constante n’’, 

proporcional a porcentagem de farinha de chia adicionada na massa. Esse 

comportamento pode estar relacionado a mucilagem presente na farinha de 

chia. No caso da massa de biscoito a base de amido de mandioca substituída 

com farinha de chia, a mucilagem atua como hidrocolóide e contribui na 

formação de estrutura da massa. Witczak et al. (2010) observaram que a 

adição de maltodextrinas em sistemas sem glúten a base de amidos influenciou 

as propriedades reológicas da massa obtida, proporcionando uma estrutura 

com maior viscoelasticidade.  

Os coeficientes de correlação (R2) da equação de Lei da Potência 

mostraram um bom ajuste para os módulos viscoelásticos das massas de 

biscoito sem glúten em função da frequência (Tabela 5).  

 

5.2.2. Ensaio de fluência e recuperação 

As curvas obtidas nos ensaios de fluência e recuperação são mostradas 

na Figura 6. A tensão aplicada de 50 Pa não excedeu a região de 

viscoelasticidade linear para as massas de biscoitos formuladas. A substituição 

da fécula de mandioca por farinha de chia influenciou nas curvas de fluência e 
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recuperação das massas, os maiores valores de recuperação elástica foram 

obtidos para as massas formuladas com maior porcentagem de farinha de chia 

(FC20, FC30). 

Na interpretação dos resultados do teste de fluência e recuperação 

foram usados dois Modelos: abordagem da derivada fracionária (SPOTTI et al., 

2017) e o modelo de Burguers (MITCHELL, 1976; STEFFE, 1996), para o 

ajuste dos dados experimentais. Esses ajustes (linha contínua) estão 

representados nas Figuras 6.A (abordagem da derivada fracionária) e 6.B 

(modelo de Burgers) e os valores de suas constantes, bem como o coeficiente 

de determinação são apresentados nas Tabelas 6 e 7, respectivamente. 

Figura 6 - Curvas obtidas no teste de fluência e recuperação para as massas de 
biscoitos com concentrações de 0% (□FC0), 10% (○FC10), 20%(∆FC20) e 30% 
(xFC30) de farinha de chia. Símbolos: pontos experimentais; linha contínua: Modelo 
baseado no cálculo de derivada fracionária (A) e Modelo de Burgers (B).  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

    
       
 
 
 
 

 

 

A) 

B) 

Fonte: Própria autoria. 
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Tabela 6. Parâmetros de ajuste do modelo de derivadas fracionadas para massas de 
biscoitos sem glúten. 

Valor médio ± desvio padrão, (α) parâmetro associado a viscoelasticidade do sistema, (λ1) 
inverso do módulo elástico na fluência, (λ2) inverso do módulo elástico na recuperação, (R

2
) 

coeficiente de correlação. Fonte: Própria autoria. 
 
 

Tabela 7 - Parâmetros de ajuste do modelo de Burgers para massas de biscoitos 
sem glúten 

Formulação 𝐽0 (
1
𝑃𝑎⁄ ) 𝐽1 (

1
𝑃𝑎⁄ ) λret (𝑀𝑖𝑛)  𝜂0 (𝑃𝑎. 𝑠) R

2 

FC0 0,0007 ± 6,7E-06 0,0032 ± 4,0E-05 22,42 ± 0,82 68,87 0,952 

FC10 0,0021 ± 1,2E-05 0,0038 ± 2,1E-05 33,57 ± 3,30 18,94 0,952 

FC20 0,0021 ± 5,0E-05 0,0064 ± 6,1E-05 45,37 ± 3,22 17,43 0,986 

FC30 0,0026 ± 2,4E-05 0,0092 ± 4,4E-05 49,37 ± 3,71 16,70 0,994 

Valor médio ± desvio padrão. (𝐽0 ) compliancia instantânea, (𝐽1 ) compliancia associada ao 

elemento de Kelvin-Voig, (λret) tempo médio de retardado,  (𝜂0 ) viscosidade do amortecedor 

Maxwell, (R
2
) coeficiente de correlação. Fonte: Própria autoria. 

 

No modelo fracionário, o parâmetro (α) pode variar entre 0 e 1, sendo α = 

1 para um material perfeitamente viscoso e α = 0 para um material 

perfeitamente elástico. O valor de λ2   pode assumir valores entre zero e λ1, 

quando este tende a zero, significa que a resistência do material é infinita e que 

não há nenhuma recuperação. Quando o valor tende a λ1, a resistência à 

recuperação é a mesma que a da fluência e o material se deforma e se 

recupera linearmente (SPOTTI et al., 2017). 

A Tabela 6 mostra que as massas com farinha de chia apresentaram 

valores de α próximo a (~ 0,5) o que sugere que essas formulações possuem 

Formulação  (α)   λ1 (1 𝑃𝑎⁄ )             λ2 (1 𝑃𝑎⁄ ) R
2
 

FC0
 

0,389 ± 0,008 0,0037± 5,7E-05 0,0039 ± 4,7E-05 0,9772 

 

FC10 0,464 ± 0,003 0,0075 ± 4,6E-05 0,0045 ± 1,2E-05
 

0,9915 

 

FC20
 

0,462 ± 0,007 0,0093 ± 8,6E-05 0,0069 ± 8,1E-05 0,9984 

 

FC30 0,424 ± 0,006 0,0117 ± 1,8E-04 0,0084 ± 2,4E-05 0,9984 
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um melhor balanço entre as características elásticas e viscosas em 

comparação com a massa controle. O aumento na concentração de farinha de 

chia incorporada à massa do biscoito elevou os valores dos parâmetros de 

ajuste (λ1) e (λ2). Esse comportamento pode ser explicado pela interação entre 

as proteínas e a mucilagem (fibras solúveis) presentes na farinha de chia, e a 

distribuição da água nessa matriz que proporcionam características 

viscoelásticas à massa. Enquanto que para a amostra controle foram 

observados valores semelhantes para os parâmetros λ1 e λ2 (Tabela 6) 

indicando que a massa de fécula de mandioca se deforma e recupera 

linearmente (SPOTTI et al., 2017).  

 A massa controle apresentou maior resistência à deformação (Tabela 

6), indicando ser uma massa mais rígida e com menor recuperação elástica. A 

resistência da massa à deformação pode ser atribuída à diferença no tamanho 

e na forma dos grânulos de amido  (SINGH et al., 2003). Esse resultado 

concorda com a análise de varredura de frequência, em que a amostra controle 

apresentou maiores valores para os módulos viscoelásticos (G’,G’’). 

Em relação ao modelo de Burgers, a compliancia instantânea  (𝐽0 ) e a 

recuperação elástica (𝐽1 ) (Tabela 7), foram menores para  a massa controle. A 

distribuição dos grânulos de amido e a falta de estrutura proteica da fécula de 

mandioca geram certa resistência à deformação, tornando a massa mais dura 

e com menor viscoelasticidade.  

A adição de farinha de chia aumentou os valores das constantes 

(𝐽0 ;  𝐽1 ), influenciando nas características viscoelásticas das massas sem 

glúten. As proteínas e fibras contidas na farinha de chia contribuem para a 

formação de uma matriz que conferem as massas mais fluidez e maior 

viscoelasticidade. Estes resultados são similares aos observados por Moreira; 

Chenlo e Torres (2013) no comportamento das curvas de fluência e 

recuperação de massas sem glúten preparadas a partir de farinha de 

castanhas com a adição de farinha de chia e hidrocolóides e também por 

Onyango; Unbehend e Lindhauer (2009), quando trabalharam com  massas 
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sem glúten formuladas com amidos de mandioca gelatinizado e de sorgo, 

celulose (fibras) e emulsificantes.  

As constantes dos modelos usados sugerem que a adição de farinha de 

chia proporcionou massas com melhores características viscoelásticas e 

melhores propriedades de manipulação.  

Tanto o modelo matemático da abordagem de derivada fracionária, 

como o modelo de Burgers apresentaram bons coeficientes de determinação 

(R2) (Tabelas 6 e 7), no entanto, esses coeficientes foram maiores para o 

primeiro modelo. O modelo da abordagem de derivada fracionária foi útil para 

descrever o comportamento de fluência e recuperação das massas de biscoito 

sem glúten e tem como vantagem um menor número de parâmetros de ajuste, 

o que facilita a análise dos resultados de caracterização de um material 

viscoelástico. 

O modelo de abordagem de derivada fracionária é usado na área de 

polímeros, porém sua aplicação na caracterização reológica de sistemas 

alimentícios ainda é escassa (SPOTTI et al., 2017). Por essa razão, o modelo 

de Burgers também foi usado no ajuste dos dados experimentais, pois é muito 

utilizado na modelagem do comportamento reológico de massas de panificação 

(LAZARIDOU et al., 2007; MOREIRA; CHENLO; TORRES, 2013; WITCZAK et 

al., 2010; ZIOBRO et al., 2012) e sua aplicação permitiu comparar e discutir 

melhor as constantes obtidas para os dois modelos aplicados.  

 

5.2.3. Ensaio de compressão biaxial lubrificada 

As propriedades viscoelásticas da massa de biscoito têm papel 

importante na qualidade dos produtos e é necessária sua determinação para a 

previsão do comportamento dos tipos distintos de farinha durante o processo 

de panificação (MACHADO, 2012). 
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Figura 7 - Perfil de viscosidade extensional biaxial em função da deformação para as 
massas de biscoitos nas concentrações de 0% (□FC0), 10% (○FC10), 20%(∆FC20) e 
30% (xFC30) de farinha de chia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: própria autoria. 

 

A Figura 7 mostra a viscosidade extensional biaxial (VEBA) para as 

massas de biscoito sem glúten. As massas formuladas com maior conteúdo de 

farinha de chia, e consequentemente maiores quantidades de fibras dietéticas, 

apresentaram menores valores de viscosidade extensional biaxial para uma 

mesma deformação, indicando um comportamento mais fluido em comparação 

à massa controle. Esse comportamento pode ser associado a uma maior 

interação da água dentro da matriz formada pelas ligações das proteínas-

polissacarídeos.  

Os resultados obtidos na Figura 7 diferem dos trabalhos feitos por 

Steffolani et al. (2014), Demirkesen (2016) e Demirkesen et al. (2010). Esses 

autores observaram um aumento na viscosidade extensional biaxial com a 

presença de fibras nas formulações de biscoitos e pães e sugeriram que a 

incorporação de fibras na massa pode formar emaranhamentos aumentando a 

sua resistência ao escoamento. Essa diferença pode estar relacionada ao tipo 

de fibras da farinha de chia, que tem uma excelente proporção de fibras 
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solúveis e insolúveis (REYES; TECANTE; VALDIVIA, 2008). A farinha de chia 

libera a mucilagem (fibra solúvel) à medida que entra em contato com a água e 

pode se comportar como um hidrocolóide (TROWELL et al., 1976). Em 1996, a 

FAO descreveu a mucilagem, como uma fonte potencial de goma de 

polissacarídeo devido às suas excepcionais propriedades mucilaginosas em 

baixa concentração de água (HULSE, 1996). 

A presença de hidrocolóides pode melhorar a elasticidade das massas, 

devido ao aumento das propriedades viscoelásticas dos polissacarídeos em 

meio aquoso (LAZARIDOU et al., 2007). Alguns estudos relataram o uso de 

hidrocolóides como substitutos do glúten na formulação de massas sem glúten 

(SMITH, 1971; TOUFEILI et al., 1994). 

Moreira, Chenlo e Torres (2013) avaliaram o efeito viscoelástico das 

massas de farinha de castanha com adição de farinha de chia (CHF) e 

hidrocolóides: goma guar (GG), hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) ou 

tragacanto (TG). A presença simultânea de chia e hidrocolóides melhorou 

significativamente as propriedades reológicas das massas. A viscoelasticidade 

da massa foi maior para as formulações com goma guar. 

Lazaridou et al. (2007) estudaram o efeito dos hidrocolóides (pectina, 

carboximetilcelulose, agarose, xantana e β-glucana de aveia) na reologia da 

massa de pão sem glúten. O comportamento reológico das massas contendo 

hidrocolóides, mostrou que a xantana teve o efeito mais pronunciado sobre as 

propriedades viscoelásticas produzindo massas com maior firmeza. A CMC e a 

pectina funcionaram como melhoradores na elaboração dos pães sem glúten, 

pois resultaram em pães com volume significativamente elevado e altos valores 

de porosidade e viscoelasticidade. Além disso, a adição desses hidrocolóides 

não alterou a firmeza do miolo. 
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5.2.4. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

O efeito da farinha de chia na microestrutura da massa de biscoito a 

base de fécula de mandioca também foi avaliado por microscopia eletrônica de 

varredura e as micrografias são apresentadas na Figura 8.  

Os espaços vazios destacados (AR) na Figura 8.A1 e observados na 

maioria de micrografias são bolhas de ar  incorporadas na massa durante a 

fase de mistura (MARIOTTI et al., 2009). As Figuras 8.A1 e 8.A2 mostraram 

que os grânulos de amido foram consideravelmente irregulares, com tamanho 

e forma não uniformes.  

Os grânulos da fécula de mandioca podem ser ovais ou redondos com 

algumas características côncavas e convexas. O tamanho desses grânulos 

varia de (5 a 35) µm de diâmetro com a média de 20 µm (CEREDA, 2001) e é 

influenciado pelo estágio de desenvolvimento da planta (OLIVEIRA, 2011).  

 As micrografias das Figuras 8.A1; B1 e C1 mostraram os grânulos de 

amido revestidos com a mistura dos outros ingredientes (gordura, proteínas, 

água) (RONHOLT et al., 2012). Nas Figuras 8.A1 e A2 correspondentes a 

formulação da massa controle (sem farinha de chia) foi observado uma fase 

dispersa (matriz formada pelos demais componentes da formulação) que 

envolve os grânulos de amido e também glóbulos de gordura, sendo que esses 

grânulos de amido estão muito próximos, conferindo uma estrutura mais 

compacta à massa, comportamento de sólido. Esse comportamento foi 

observado na caracterização reológica dessa massa.  Nas Figuras 8.B1; 8.C1 e 

8.D1 (com substituição parcial de (10, 20 e 30)%) de farinha de chia, 

respectivamente) foram observados que os grânulos de amido e os glóbulos de 

gordura formam uma estrutura menos compacta, devido a um maior conteúdo 

de proteína e a formação de uma fase dispersa mais viscosa, principalmente 

devido à mucilagem liberada pela farinha de chia. Essa estrutura confere 

melhores características viscoelásticas, conforme observado na caracterização 

reológica desses materiais.   
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Figura 8- Micrografias das massas de biscoitos nas concentrações de 0% (FC0), 10% 
(FC10), 20% (FC20) e 30% (FC30) de farinha de chia. Com Magnitudes de 
visualização: 500x na direita e 1500x  na esquerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
 

 
 
 

Fonte: 
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Nas Figuras 8.B1 e 8.B2 se observaram cristais de cálcio (Cr) que foram 

identificados pelo sistema de energia dispersiva (EDS). A farinha de chia é uma 

importante fonte de cálcio. Segundo Capitani (2013) a chia  contém entre (13-

354) vezes mais cálcio, que alimentos consumidos usualmente como o  trigo, o 

arroz, a cevada, a aveia e o milho e possui um teor de cálcio 6 vezes superior 

em comparação ao leite.  

Nas micrografias das Figuras 8.B2 e 8.D2 foi identificada uma estrutura 

poligonal (EP) que corresponde à mucilagem liberada pela chia, também 

observada por Muñoz et al. (2012). Essa estrutura explica o aumento nas 

propriedades de hidratação (capacidades de absorção, CAA, e de retenção, 

CRA, de água) (Tabela 4) da mistura de fécula de mandioca com farinha de 

chia com o aumento da concentração de farinha de chia. Essa estrutura é 

melhor visualizada na Figura 8.D2 onde também foi possível identificar 

aglomerados (AG) com forte aderência, que podem estar relacionados com o 

resíduo originado pela liberação da mucilagem. Na Figura 8.D1 pode ser 

visualizada uma microestrutura menos compacta (mais aberta) e o crescimento 

da mucilagem na forma de fibras.  Salgado et al. (2013) observaram a estrutura 

da mucilagem de chia, formada por microfibrilas alongadas em uma rede. O  

tamanho destas fibras pode variar de (10 a 35) nm e são formadas 

principalmente de carboidratos (AZIAH; NOOR; HO, 2012). 

 Os fios mucilaginosos de chia podem ser considerados como nano 

agregados que poderiam ter mais sítios ativos possíveis em sua superfície para 

modificar suas propriedades físico-químicas, tornando-os adequados para 

serem usados como aditivos, mas especialmente como nanocompósitos devido 

ao seu tamanho manométrico (SALGADO et al., 2013). 

De maneira geral, observou-se que os grânulos de amido presentes na 

massa de todas as formulações permaneceram intactos, o que indicou que o 

processo de mistura (formação da massa), congelamento e liofilização (preparo 

das amostras para MEV) não alterou a morfologia dos grânulos. 
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5.2.5. Densidade aparente da massa dos biscoitos  

A densidade aparente (g.mL-1
) calculada para as diferentes massas de 

biscoitos (FC0 =1,77 ± 0,16; FC10 = 1,69 ± 0,56; FC20 = 1,54 ± 0,33 e FC30 = 

1,40 ± 0,16) não apresentaram diferenças significativas (p<0,05) com o 

aumento da concentração de farinha de chia, o que permite inferir que a 

quantidade incorporada de ar durante a etapa de mistura, na preparação da 

massa foi similar para todas as amostras (HADINEZHAD; BUTLER, 2009).  

 

5.3. Caracterização física do biscoito  

Os biscoitos (Figura 9) foram avaliados pelas determinações de 

densidade aparente, espalhamento (razão diâmetro/espessura), umidade, 

firmeza (parâmetro de textura) e cor (L*a*b*) (Tabela 8). 

Figura 9 - Biscoitos sem glúten formulados a base de fécula de mandioca com 

substituição parcial de farinha de chia: 0% (FC0), 10% (FC10), 20% (FC20) e 30% 

(FC30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autoria. 
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Tabela 8 - Parâmetros físicos dos biscoitos sem glúten a base de fécula de mandioca 

com substituição parcial de farinha de chia: 0% (FC0), 10% (FC10), 20% (FC20) e 

30% (FC30). 

Valor médio ± desvio padrão. Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças 
estatisticamente significativas (P <0.05). Fonte: Própria autoria. 

 
 
 

5.3.1. Densidade aparente do biscoito  

Na Tabela 8 observou-se que os valores da densidade aparente dos 

biscoitos são muito menores que os valores encontrados na massa (item 

5.2.5). No assamento do biscoito, a fécula de mandioca produz expansão na 

massa e uma estrutura porosa, o que promoveu a redução de sua densidade 

(MONTENEGRO et al., 2008). O biscoito produzido com substituição da fécula 

de mandioca por 30% de farinha de chia apresentou maior densidade aparente 

quando comparado ao biscoito controle (p<0,05). No entanto, os biscoitos 

formulados com substituição de (10 e 20)% de farinha de chia não 

apresentaram diferença significativa (p <0,05) entre os valores de densidade 

aparente quando comparados ao biscoito controle (Tabela 8). 

  Formulação   

Parâmetro avaliado CF0         CF10        CF20        CF30 

Densidade aparente (g.cm
-3

) 0,42 ± 0,04
a
 0,48 ± 0,08

a,b
 0,53 ± 0,08

a,b
 0,59 ± 0,10

b
 

Espalhamento 4,00 ± 0,17
c
 3,74 ± 0,31

b,c
 3,40 ± 0,07

a
 3,59 ± 0,13

a,b
 

Firmeza (N) 4,16 ± 0,03
a
 5,26 ± 0,11

b
 9,38 ± 0,02

c
 10,73 ± 0,06

d
 

Umidade do biscoito (%) 3,45 ± 0,24
a
 4,40 ± 0,33

a,b 
5,01 ± 0,57

b
 5,01 ± 0,25

b
 

Parâmetros de cor 

L*  85,7 ± 0,95
d
 77,8 ± 0,57

c
 72,3 ± 0,17

b
 

2,00 ± 0,20
b
 

13,8 ± 0,60
a
 

64,2 ± 0,56
a
 

3,06 ± 0,10
c
 

13,0 ± 1,04
a
 

a*  0,79 ± 0,11
a
 1,74 ± 0,02

b
 

b*  15,7 ± 0,11
c
 15,2 ± 0,24

c
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5.3.2. Espalhamento do biscoito   

O espalhamento do biscoito foi significativamente maior (p < 0,05) para 

os biscoitos FC0 (controle) e FC10 (10% de farinha de chia) (Tabela 8). O 

grânulo de amido  de mandioca tem um elevado poder de inchamento o que 

permite uma expansão considerável durante o assamento. Essa expansão 

pode ser atribuída à vaporização da água e a fluidez da pasta de amido 

(MONTENEGRO et al., 2008).  

O espalhamento dos biscoitos é controlado principalmente pela 

capacidade dos componentes de absorver água (ASSIS et al., 2009). Os 

biscoitos preparados com maior porcentagem de substituição da fécula de 

mandioca por farinha de chia (FC20 e FC30) apresentaram maior espessura e 

menor espalhamento do que o biscoito controle. A capacidade de absorção de 

água foi maior nas blendas de fécula de mandioca com a proporção de 20 e 

30% da farinha de chia (Tabela 4), assim a presença de componentes, como a 

fibra alimentar e a proteína, competem pela água livre presente na massa do 

biscoito, limitando a sua taxa de expansão. O comportamento observado nos 

biscoitos FC20 e FC30 pode ser consequência dos maiores conteúdos de 

proteínas e de fibras na massa, associado ao maior conteúdo de farinha de 

chia. O  teor de proteína da massa tem impacto negativo no espalhamento dos 

biscoitos após a cocção, conforme discutido em Sollars (1959) e em Roche; 

Fowleri (1975).  

Rahim et al. (2005) avaliaram a qualidade dos biscoitos sem glúten 

formulados com farinha de amaranto. Esses autores observaram que o alto 

conteúdo de proteína da farinha de amaranto (35%) reduziu a expansão dos 

biscoitos e aumentou a sua espessura.  

Carrilho (2014) elaborou biscoitos sem glúten com farinha e farelo de 

arroz e verificou que a fibra contida no farelo de arroz diminuiu o espalhamento 

dos biscoitos. Esses autores reportaram que o maior conteúdo de fibra na 

massa diminuiu a expansão dos biscoitos, sendo que a formulação com 30% 

de farelo de arroz apresentou menor espalhamento e maior espessura. 
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5.3.3. Textura dos biscoitos  

Em relação à firmeza instrumental, todos os biscoitos foram fraturados 

sob tensão e a fratura aconteceu relativamente perto de sua zona central, onde 

foi concentrada a maior força aplicada, o que indica que a condição em relação 

à distância e os suportes para esta análise estava correta. 

Na Tabela 8 pode ser observada diferença significativa (p<0,05) na 

firmeza de todos os biscoitos avaliados. O aumento da concentração de farinha 

de chia provocou um incremento na força média de ruptura (N) dos biscoitos. O 

biscoito FC30 apresentou o valor mais elevado para esse parâmetro (média 

10,73 N) e foi similar ao valor obtido por De La Barca et al. (2010) (10,88 N) 

para biscoitos sem glúten formulados com farinha de amaranto.   

Segundo Hoseney (1994) a dureza dos biscoitos pode ser atribuída à 

interação de proteínas e amido por ligações de hidrogênio. O incremento da 

firmeza dos biscoitos também pode ser atribuído ao alto conteúdo de fibra, 

presente na farinha de chia e consequentemente nos biscoitos com maior 

proporção dessa farinha. A fibra, embora seu efeito também dependa de seu 

tipo, tamanho de partícula e morfologia, geralmente reduz a expansão da 

massa e aumenta sua firmeza (LAGUNA et al., 2014). Os ingredientes 

fortemente hidrofílicos como as fibras, absorvem quantidades significativas de 

água e proporcionam  massas mais duras e consequentemente mais firmes 

(SHARMA; GUJRAL, 2014). De Simas et al. (2009) avaliaram a incorporação 

da farinha de palma em biscoitos sem glúten a base de farinha de arroz e 

amido de milho e concluíram que os biscoitos com 30% de substituição de 

farinha de palma (rica em fibras) precisavam de maior força (12,59 N) para 

serem quebrados.  

 



  

62 

 

 

5.3.4. Umidade dos biscoitos  

A umidade dos biscoitos variou de (3,4 a 5%) e foi observado que houve 

diferença significativa entre o biscoito controle e o biscoito com adição de 

farinha de chia. O baixo conteúdo de umidade dificulta o crescimento de 

microrganismos (FERREIRA; FIGUEIRÊDO; QUEIROZ, 2005). As diferenças 

observadas podem ser associadas ao alto teor de fibras e de proteínas 

presentes na farinha de chia. Kruger et al. (2003) e Vieira et al. (2015) 

verificaram um incremento na umidade dos biscoitos à medida que aumentou 

os teores de fibras e de proteínas, indicando que existe uma maior retenção de 

água nos biscoitos devido à natureza higroscópica destes componentes. 

Porém, esse comportamento não foi observado quando a farinha de chia foi 

substituída na proporção de 10 para 30% (Tabela 8). 

 

5.3.5. Cor da superfície dos biscoitos  

A coloração dos produtos de panificação está relacionada 

essencialmente com os ingredientes da formulação e é uma das principais 

características que afeta a aceitabilidade do produto. Quanto maior a 

substituição de farinha de chia mais escura foi a superfície do biscoito (<L*), 

sendo que o parâmetro L* foi estatisticamente diferente (p<0,05) para todas as 

formulações dos biscoitos (Tabela 8). Nessa tabela pode se observar que a 

intensidade vermelha na superfície do biscoito (>a*) aumentou com a 

substituição da farinha de chia, sendo que os biscoitos com substituição de 10 

e 20% de farinha de chia, não diferiram significativamente entre si. O parâmetro 

b* (amarelo) da superfície do biscoito com 10% de farinha de chia não diferiu 

significativamente do biscoito controle e foi menor para os biscoitos formulados 

com substituição de 20 e 30% de farinha de chia, indicando menor tonalidade 

amarela.  

O biscoito apresentou uma coloração na superfície mais escura com o 

aumento da concentração de farinha de chia, o que pode ser atribuído à cor 

dessa farinha. A cor mais escura na superfície dos biscoitos também pode ser 



  

63 

 

 

atribuída à reação de Maillard ou escurecimento não enzimático, que ocorre 

como consequência da presença de açúcares redutores e aminoácidos  

(CHEVALLIER et al., 2000). A reação de Maillard está presente nos alimentos 

submetidos a qualquer tipo de tratamento térmico, sendo a temperatura o 

parâmetro crítico relativamente a essa reação, que pode ser desejável ou não 

dependendo da finalidade do produto (PAVLOVIC; SANTOS; GLÓRIA, 1994). 

De acordo com Alpaslan e Hayta (2006) quanto maior é o conteúdo de fibra 

adicionada nos produtos, mais escura será a coloração destes. O conteúdo de 

fibra pode ser considerado outro fator responsável pela coloração da superfície 

dos biscoitos, pois com o aumento do conteúdo da farinha de chia nos 

biscoitos, maior a quantidade de fibra. 

As massas com maior concentração de farinha de chia resultaram em 

biscoitos mais escuros, com maior densidade aparente e umidade (Figura 9). 

Os maiores conteúdos de proteínas e de fibras, e consequentemente a 

interação desses componentes com a água e a quantidade de água livre na 

massa em função da proporção de farinha de chia usada nas formulações 

promoveram uma redução no espalhamento e um incremento na firmeza. A 

maior quantidade de fécula de mandioca nas formulações aumentou a 

densidade aparente da massa e do diâmetro dos biscoitos.  

 

5.4. Correlação dos parâmetros reológicos com as propriedades 

físicas do biscoito 

 
Os coeficientes de correlação das características reológicas da massa e 

as propriedades físicas dos biscoitos sem glúten são apresentados na Tabela 

9. Encontrou-se uma correlação negativa (r = - 0,98 p<0,05) entre a densidade 

dos biscoitos e a viscosidade extensional da massa. A falta de estrutura 

proteica da fécula de mandioca impede a formação de uma rede específica 

permitindo que os grânulos de amido permaneçam livres e possam se inchar 

rapidamente (MARIOTTI et al., 2009). Esses grânulos inchados preenchem o 

espaço livre no sistema, o que fortalece a estrutura da massa, ocasionado uma 
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maior rigidez na massa (MIYAZAKI; MAEDA; MORITA, 2005), aumentando a 

resistência à deformação e a expansão da massa, o que implica no incremento 

nos valores de viscosidade extensional e uma diminuição na densidade dos 

biscoitos (PEREIRA et al., 1999). 

A densidade dos biscoitos pode ser associada à viscoelasticidade da 

massa. A adição de farinha de chia proporcionou massas com recuperação 

elástica que deram como resultados biscoitos mais densos (r = 0,989 p<0,05).  

O espalhamento dos biscoitos mostrou uma correlação negativa com a 

recuperação elástica (r = - 0,986 p<0,05) e por sua vez uma correlação positiva 

com a viscosidade extensional da massa (r = 0,980 p<0,05). As massas com 

propriedades elásticas mais altas proporcionaram biscoitos mais espessos e 

com menor diâmetro, enquanto a massa com baixa viscoelasticidade resultou 

na formação de biscoitos mais finos com maior diâmetro. Um aumento nos 

conteúdos de proteínas e de fibras proporcionou maior viscoelasticidade a 

massa, e reduziu a expansão dos biscoitos após do assamento (ROCHE; 

FOWLERI, 1975).  

Encontrou-se uma correlação positiva entre a firmeza dos biscoitos e a 

recuperação elástica da massa (r = 0,966 p<0,05), que pode ser associada á 

ao aumento dos conteúdos de proteínas e de fibras com o aumento da 

concentração de farinha de chia.  

A umidade do biscoito foi maior com o aumento da recuperação elástica 

da massa (r = 0,967 p<0,05). As proteínas e fibras solúveis da farinha de chia 

ocasionaram um aumento nas propriedades viscoelásticas, a presença destes 

elementos também influenciou as propriedades de hidratação da massa devido 

a sua natureza hidrofílica (Tabela 4), dando como resultado biscoitos com 

maior teor de umidade. A correlação negativa (r = -0,972 p <0,05) observada 

entre a umidade e a viscosidade extensional da massa explica o efeito 

contrário observado no biscoito controle (formulado sem adição de farinha de 

chia). 
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A recuperação elástica e a viscosidade extensional da massa 

apresentaram uma interação significativa sobre as propriedades finais dos 

biscoitos, à exceção da firmeza que só foi correlacionada com a recuperação 

elástica da massa. Os coeficientes de correlação indicaram que todos os 

parâmetros físicos avaliados foram influenciados por essas propriedades 

reológicas. A recuperação elástica e a viscosidade extensional da massa foram 

correlacionadas, e mostraram uma correção negativa (r = -0,999 p <0,05), 

indicando uma relação inversamente proporcional que pode ajudar a prever as 

propriedades finais dos produtos de panificação. 
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Tabela 9. Coeficientes de correlação entre as características reológicas da massa e os parâmetros físicos dos biscoitos. 

 

 *(p<0,05) Fonte própria. 

 

 

 

 

  
Densidade (g.cm

-3
) 

 
Espalhamento  

 
Firmeza (N) 

 
Umidade (%) 

 
Modulo (G’, 1 Hz) 

 
Modulo (G’’,1 Hz) 

 
Recuperação elástica (1/Pa) 

 
VEBA (Pa.s) 

 

Densidade (g.cm
-3

) 1 
       

Espalhamento -0,95179 1 
      

Firmeza (N) 0,96146 -0,9487 1 
     

Umidade (%) 0,92448 -0,99481 0,912028 1 
    

Modulo G' (1 Hz) 0,15850 0,13948 0,119465 -0,22793 1 
   

Modulo G'' (1 Hz) -0,73436 0,68505 -0,87184 -0,61386 -0,34958 1 
  

Recuperação elástica (1/Pa) 0,98954* -0,98608* 0,96682* 0,96716* 0,01987 -0,71907 1 
 

VEBA (Pa.s) -0,98205* 0,98053* -0,93156 -0,97203* 0,018104 0,636438 -0,9935* 1 
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6. CONCLUSÕES 

O aumento do conteúdo de farinha de chia influenciou significativamente 

as propriedades de hidratação das blendas de fécula de mandioca e farinha de 

chia, os parâmetros reológicos da massa e a qualidade física dos biscoitos sem 

glúten. A microscopia eletrônica de varredura permitiu observar a liberação e 

formação da mucilagem dentro da estrutura da massa, o que pode ser 

associado aos altos valores de CRA e CAA obtidos para as misturas de fécula 

de mandioca e farinha de chia. As massas com maior substituição de farinha 

de chia apresentaram maior recuperação elástica, menores valores de módulo 

viscoelásticos e menor viscosidade extensional, indicando massas com maior 

viscoelasticidade e maior resistência à deformação.  

Os resultados dos testes de fluência e recuperação corroboram com os 

resultados de varredura de frequência, ambos os testes revelaram uma 

diminuição da força da massa com o aumento do teor de farinha de chia, que 

foi relacionada ao aumento da viscoelasticidade da massa.  

Os dados de fluência e recuperação foram modelados com sucesso (R2) 

pelos modelos matemáticos de abordagem de derivada fracionária e de 

Burgers. Os parâmetros desses modelos foram usados para verificar possível 

correlação com as propriedades dos biscoitos. 

A correlação de Pearson foi considerada forte entre as propriedades 

físicas dos biscoitos e os parâmetros reológicos obtidos nos ensaios reológicos 

de fluência e recuperação e de compressão biaxial, sugerindo que esses 

parâmetros podem ser usados como indicadores de qualidade. 

As formulações com maiores concentrações de farinha de chia 

resultaram em biscoitos mais escuros, com maior densidade aparente, 

umidade e firmeza. A presença de proteínas e fibras na massa ocasionou uma 

redução no espalhamento dos biscoitos. A formulação controle (sem farinha de 

chia) apresentou maior densidade aparente para a massa e maior diâmetro dos 

biscoitos.  
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Os resultados encontrados sugerem que a caracterização reologia da 

massa poderia contribuir para prever as propriedades finais dos produtos de 

panificação, e que a substituição parcial de farinha de chia poderia ser utilizada 

para melhorar as características físicas e nutricionais na fabricação biscoitos 

sem glúten a base de fécula de mandioca. 
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APÊNDICE 

  Apêndice A.  Ajuste do modelo de derivada fraccionada para as massas de biscoitos FC0 (Fécula de mandioca 100%) 

  

 Apêndice B.  Ajuste do modelo de derivada fraccionada para as massas de biscoitos FC10 (Fécula de mandioca, farinha de chia 90:10). 
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Apêndice C. Ajuste do modelo de derivada fraccionada para as massas de biscoitos FC20 (Fécula de mandioca, farinha de chia 80:20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice D. Ajuste do modelo de derivada fraccionada para as massas de biscoitos FC30 (Fécula de mandioca, farinha de chia 70:30) 
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Apêndice E. Ajuste do modelo de Burgers para as massas de biscoitos FC0 (Fécula de mandioca 100%). 

 

  

Apêndice F. Ajuste do modelo de Burgers para as massas de biscoitos FC10 (Fécula de mandioca, farinha de chia 90:10). 
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Apêndice G. Ajuste do modelo de Burgers para as massas de biscoitos FC20 (Fécula de mandioca, farinha de chia 80:20). 

Apêndice H. Ajuste do modelo de Burgers para as massas de biscoitos FC30 (Fécula de mandioca, farinha de chia 70:3



 

96 

 

Anexo I. Resultado final dos biscoitos a base de fécula de mandioca com adição de 

farinha de chia   

 

Anexo II. Dimensões dos biscoitos a base de fécula de mandioca com adição de 

farinha de chia. 

 

 

 

  Dimensões dos biscoitos 

Formulação  Diâmetro final Espessura final 

FC0
 

4,44 ± 0,08 1,11 ± 0,02  

FC10 4,25 ± 0,08 1,14 ± 0,08  

FC20
 

4,23 ± 0,06 1,12 ± 0,02  

FC30         4,20 ± 0,08 1,12 ± 0,03 




