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Resumo  

Peixoto, Erivelton Cardoso. Avaliação do Uso Industrial de Enzimas na Diminuição do 

Tempo de Maceração na Moagem do Milho por Via Úmida. 2017. Dissertação Mestrado. 

Universidade de São Paulo 

 

 

A maceração do milho é uma das etapas mais importantes para seu processamento através da 

moagem por via úmida. Consiste em uma série de processos que envolvem fermentação e 

hidrólise química de forma a permitir a separação adequada de seus componentes. Trata-se de 

uma etapa demorada que requer alto investimento em tanques e utilidades. No presente 

trabalho buscou-se avaliar o uso de enzimas para auxiliar na redução do tempo de maceração 

de milho dentado, em escala laboratorial, produzido na região do triângulo mineiro. Para tal, 

os grãos foram submetidos a diferentes tratamentos com as enzimas xilanase e protease. A 

ação enzimática foi comparada a padrões de maceração convencionais. Os resultados obtidos 

mostraram que o uso de enzima permite diminuir o tempo de maceração em torno de 18 horas 

assim como reduzir a quantidade de SO2 adicionada ao processo de maceração. 

 

PALAVRAS CHAVES: milho; maceração; enzima; xilanase; protease. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract  

Peixoto, Erivelton Cardoso. Industrial Evaluaton of Enzymes Application to Reduce Corn 

Steeping Time in Wet Corn Milling Process 2017. Dissertação Mestrado. Universidade de 

São Paulo 

 

 

Corn steeping is one of the most important stage in the corn wet milling process.  It consists 

of several processes involving fermentation and chemical hidrolysis to enable separation of 

different fractions of the grain.  This process is time and capital investment intense.  In the 

present work it was studied the use of enzymes to reduce the steeping time for dent corn, 

produced in the southeast of Brazil, in laboratory scale. The evaluated enzymes were xilanase 

and protease. The enzyme performance was compared with the regular steeping process. The 

final result has shown that the use of enzymes enabled to reduce steeping time in 18 hours as 

weel as the amount of added SO2 in the steeping process. 

 

PALAVRAS CHAVES: corn, steeping, enzyme, xylanase, protease. 
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PREÂMBULO 

Atualmente, tecnologias para o processamento industrial do milho são as moagens 

por via seca e por via úmida. Estes processos objetivam a separação de seus componentes em 

diferentes frações para comercialização ou posterior processamento, convertendo-as em 

produtos como xaropes, amidos modificados, óleo, fibra e etc. 

Desenvolvida há cerca de 150 anos, a moagem por via úmida é o processo mais 

empregado para a produção de derivados do milho. Isto se deve a uma maior eficiência na 

obtenção de frações relativamente puras. 

Nesta moagem, uma das etapas mais importantes para a obtenção de produtos com 

qualidade é a maceração. Trata-se de uma operação que visa o amolecimento do grão, 

permitindo a moagem e separação de seus componentes. 

Na maceração, o milho é disposto em tanques com água, com temperatura e adição 

de dióxido de enxofre controladas. Sua duração varia de 20 a 48 horas, sendo subdividida em 

etapas: fermentação, difusão de SO2 e amaciamento do grão. 

Há um alto investimento em tanques para sua realização e um grande consumo de 

água e energia. Devido a sua duração e importância para o processamento, esta operação tem 

sido objeto de estudo para ser otimizada e prover maior competitividade à indústria. 

O objetivo deste trabalho foi estudar a ação das enzimas xilanase e protease de forma 

a auxiliar na maceração reduzindo o tempo de processo. 

A principal medida de eficiência enzimática está relacionada à textura do grão após o 

processo de maceração, comparada a um padrão, sendo que se fez necessário o 

desenvolvimento de uma metodologia para esta análise. 

Os resultados mostraram que há uma diferença significativa na textura pela ação das 

enzimas xilanase e protease, nas dosagens de 0,075% e 0,25% respectivamente, em relação à 

massa seca do milho em comparação ao grão macerado sem adição de enzima. 

O delineamento dos testes permitiu desenvolver uma equação correlacionando o 

tempo de maceração e a textura para uma dosagem da enzima xilanase à 0,075%. Os dados 

experimentais obtidos assim como os calculados por esta equação mostraram que o uso da 

xilanase possibilitou reduzir o tempo de maceração em 18 horas, em escala laboratorial. 

Ensaios posteriores também mostraram ser possível reduzir o SO2 em 23% utilizando 

a xilanase a 0,075%, comparado ao processo de maceração padrão sem adição de enzima. 

Como fatores influenciadores na atividade enzimática, foram considerados a 

temperatura e a concentração das enzimas. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVAS 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho. A Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB) estima que a produção de milho varie entre 82,3 a 83,8 milhões de 

toneladas na safra 2015/2016. 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Milho (ABIMILHO), em 2016, o 

consumo industrial do milho foi de 7,2 milhões de toneladas. 

Um dos produtos mais interessantes da industrialização do milho é o amido 

(JACKSON; SHANDERA, 1995), sendo também o principal componente do grão. Esta 

fração pode ser convertida em diversos produtos como xaropes, maltodextrinas e amidos 

modificados os quais possuem grande aplicação nas indústrias de alimentos, bebidas, 

cosméticos, papel, produtos de fermentação etc. (EMBRAPA, 2006). 

Existem duas tecnologias desenvolvidas para o processamento industrial do milho: as 

moagens por via seca e a por via úmida (K.D. RAUSCH; S.R. ECKHOFF, 2016).  

A moagem por via seca é uma tecnologia mais antiga e menos eficiente (JACKSON e 

SHANDERA, 1995). Segundo K.D. RAUSCH e S.R. ECKHOFF, 2016 é preciso diferenciar 

dois tipos de moagem por via seca. Há um processamento sem separação de frações, 

utilizando moinhos como pedra, disco ou martelo, originando produtos de diferentes 

granulometrias para o consumo humano. Existe um segundo processamento que se destina à 

produção de etanol no qual há separação de frações como o gérmen, pericarpo gritz e farinha.   

Por sua vez, a moagem por via úmida é um processo desenvolvido no século XIX que 

vem sendo continuamente aprimorado. Possui a vantagem de permitir a separação dos 

diversos componentes do milho em frações relativamente puras (JACKSON; SHANDERA, 

1995). Trata-se de um processo complexo que envolve uma série de operações unitárias (K.D. 

RAUSCH S.R.; ECKHOFF, 2016). 

A etapa mais importante da moagem por via úmida é a maceração (SINGL; 

JOHNSTON; WATSON, 1984).  Trata-se de uma operação unitária que consiste no uso de 

tanques onde é feita a imersão dos grãos de milho em água com recirculação e adição de 

dióxido de enxofre. A temperatura destes tanques é controlada de forma a ser mantida de 48 a 

52ºC. O objetivo desta fase é o amaciamento do grão, possibilitando a moagem e 

fracionamento eficiente de seus componentes. 

Este processo, embora seja o mais usado, tem as seguintes desvantagens:  
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a) Demanda muito tempo para sua realização, entre 24 e 48 horas (JACKSON; 

SHANDERA, 1995). 

b) Necessidade de alto investimento em tanques que viabilizem o funcionamento 

contínuo das plantas industriais (PERES et al., 2002).   

c) Alto consumo de água, entre 1,2 a 1,4 toneladas de água por tonelada de milho e uso 

de SO2 os quais têm impacto ecológico e na saúde (PERES et al., 2002). 

Para contornar estas dificuldades, existem alguns estudos visando utilizar enzimas 

devido à sua capacidade hidrolítica de substratos específicos, podendo auxiliar neste processo 

(KIRK et al., 2002). 

Os estudos realizados principalmente nos Estados Unidos visaram o emprego de 

enzimas na diminuição do tempo de maceração. Por outro lado, seu elevado custo apresentou 

um impacto negativo na viabilidade destes projetos (SINGL; JOHNSTON, 2004).  

Se o processo de maceração tivesse o tempo reduzido, as indústrias existentes 

poderiam aumentar suas capacidades produtivas sem a necessidade de investimento adicional.  

Isto melhoraria sua competitividade (SINGL; JOHNSTON, 2004). 

O objetivo deste trabalho foi estudar a ação das enzimas xilanase e protease, de forma 

a auxiliar no processo de maceração visando à redução de tempo. 

Inicialmente, foi realizada uma seleção destas enzimas e, em seguida, um estudo 

relacionando dosagens e sua influência na redução do tempo de maceração.  Os resultados 

obtidos foram comparados com o processo por via úmida tradicional. 

A novidade é realizar este estudo, com milho produzido e comercializado no Brasil, 

em escala laboratorial, porém com foco em sua implementação em escala industrial. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Milho  

O milho é um cereal pertencente à família das Gramíneas, conhecido por Zea mays L. 

Originou-se do cultivo de espécies no México entre 5000 e 7000 anos atrás (ECKHOFF; 

WATSON, 2009). Desde então, tem sido um alimento básico por gerações de nativos nas 

Américas. 

É formado a partir de uma inflorescência conhecida como espiga, estando maduro em 

cerca de 60 dias. 

Ao longo do tempo houve uma série de hibridizações, mutações e seleções originando 

vários tipos deste cereal os quais são agrupados em seis categorias: dentado, duro, farináceo, 

pipoca, doce e ceroso. 

No Brasil e em países de clima tropical, o tipo mais cultivado é o duro. O dentado é 

mais cultivado em países de clima temperado. A principal diferença entre as variedades está 

no tamanho, formato e estruturação interna do grão (EMBRAPA, 2006). 

 

Tabela 1 - Composição média do milho duro 

Fração  Valor Médio (% base comercial) 

Umidade  16,7 

Amido  71,3 

Proteína  9,9 

Gorduras  4,45 

Cinzas  1,42 

Pentoses  6,2 

Celulose + lignina base seca 3,3 

Açúcares totais % base seca 2,58 

Carotenoides (mg/kg) 30 

 

Fonte: (JACKSON; SHANDERA, 1995).   
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O grão do milho pode ser dividido em quatro estruturas principais: ponta, pericarpo ou 

casca, endosperma e gérmen (K.D. RAUSCH; S.R. ECKHOFF, 2016). Cada uma destas 

estruturas possui subdivisões, mas de um modo geral, pode ser compreendido conforme a 

figura 01 abaixo: 

 

Figura 1: Representação esquemática dos componentes do milho 

 

 

Fonte: (EKHOFF; SAVOY 2003).   

A ponta é composta por elementos fibrosos e tem a função de fixar o grão à espiga, 

permitindo a entrada de água, líquidos e gases na mesma. Representa cerca de 0,8% do peso 

total em base seca (ECKHOFF; WATSON, 2009) 

O pericarpo ou casca, é a membrana externa que reveste o grão (figura 01). Ele é 

composto por várias camadas de células mortas formando um tecido denso. Os principais 

constituintes desta camada são a celulose e a hemicelulose (K.D. RAUSCH; ECKHART, 

2016). Sua parte mais externa é revestida por uma espécie de cera denominada cutina 

(ECKHOFF; WATSON, 2009). Abaixo desta, há camadas de células formando um tecido 

que, além de proteger o grão, permite que ocorram trocas de gases e água com o meio. 

Corresponde a 5,3 % do peso total do grão, em base seca. 
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Figura 2: Representação esquemática da estrutura do pericarpo 

 

 

  

Hemi-cellulose Cellulos

Membrane 

Lignin 

Fig 03: Representação da estrutura  do 
pericarpo.  Fonte: Britsh Enciclopedia

pericarpo

Lignina 

Hemicelulose
Celulose  

 

Fonte: (BRITSH ENCICLOPEDIA) 

O endosperma compreende a maior parte do grão em peso, cerca de 83% do peso total. 

É composto principalmente por amido e uma proteína de reserva chamada zeína, classificada 

como prolamina (EMBRAPA, 2006). O amido encontra-se na forma de grânulos que estão 

dispersos em uma matriz proteica (figura 03). A interação entre estes dois componentes é que 

confere a dureza ao grão (JACKSON; SHANDERA, 1995). 

Figura 3: Microscopia dos grânulos de amido no endosperma do milho duro. 

 

 

 Fonte: (PEREIRA, M.N, 2011) 

 

Figure 1: Microscopia dos grânulos de amido no endosperma do milho duro 
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O endosperma é o local onde são armazenados os pigmentos que conferem a coloração 

característica do milho, entre os quais se pode destacar a zeaxantina, luteína, betacritoxantina 

e carotenoides (EMBRAPA 2006).  

Entre as frações principais do endosperma pode-se destacar a aleurona que 

corresponde à parte mais externa, rica em proteína e bastante rígida.   

Há ainda uma classificação do endosperma de acordo com sua estruturação em vítreo 

e farináceo (K.D. RAUSCH; S.R. ECKHOFF, 2016) – Figura 1. 

O endosperma vítreo é a fração onde os grânulos de amido estão envoltos em uma 

matriz rígida de proteína. A fim de obter um bom rendimento na extração de amido, necessita-

se de tempo adequado de maceração para diminuir a rigidez desta estrutura.  

O endosperma farináceo é a fração onde os grânulos de amido não se encontram 

envoltos pela matriz proteica. Possui coloração opaca, porém com menor dureza. 

No gérmen concentra-se quase todo o conteúdo de lipídeos e minerais, mas também 

possui quantidades significativas de açúcares e proteínas. É composto por três partes: 

plúmula, escutelo e radícula. Em peso, corresponde, aproximadamente, 11% do milho. É 

considerada a “parte viva” do grão.   

O escutelo funciona como uma reserva rápida de nutrientes para o crescimento da 

planta e nele observa-se a presença de óleo na forma de gotículas. Possui um tecido bastante 

rígido devido a presença de pentoses, o qual requer um tempo adequado de maceração para 

que ocorra a sua separação do grão de milho (ECKHOFF; WATSON, 2009).   

 

 2.2 Produção, Consumo e Industrialização do Milho 

 

O milho é o cereal mais produzido no mundo, sendo o Brasil o terceiro maior 

produtor. 

De acordo com a Companhia Brasileira de Abastecimento (CONAB, 2015), a 

produção brasileira na safra 2016/2017 é estimada entre 82,3 e 83,8 milhões de toneladas. 

Deste total, aproximadamente 66,2 milhões de toneladas se destinam ao consumo interno e o 

restante para exportação. 
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Cerca de 58% da produção é destinada à produção de rações para alimentação animal, 

enquanto 10%, destina-se à industrialização e consumo humano. (CONAB, 2015) 

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias do Milho (ABMilho), 50% do 

processamento industrial é realizado pela moagem via seca e os outros 50%, pela via úmida. 

A tecnologia de moagem via seca é mais antiga e simples. De acordo com a 

EMBRAPA, é utilizada principalmente para processos menos complexos, devido a uma 

menor necessidade de investimento. 

A moagem por via seca utiliza peneiras e ar para promover a separação dos 

componentes, sendo este fracionamento pouco eficiente, não se obtendo uma boa recuperação 

do amido. (K.D. RAUSCH; S.R. ECKHOFF, 2016).  

Entretanto é preciso diferenciar as moagens por via seca do milho (figura 4).  Existe 

um processamento sem separação de frações, utilizando moinhos como pedra, disco ou 

martelo, originando produtos de diferentes granulometrias para o consumo humano.  Há um 

segundo tipo de processamento que se destina à produção de etanol onde há separação de 

frações como o gérmen, pericarpo gritz e farinha. Este mesmo processo origina matérias 

primas para a indústria alimentícia, bebidas e nutrição animal. (K.D. RAUSCH; S.R. 

ECKHOFF, 2016).  

 

Figura 4: Fluxo simplificado do processamento de milho por via seca. 

 

 

Fonte: (Adaptado K.D. RAUSCH; S.R. ECKHOFF, 2016) 
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A moagem por via úmida é um processo complexo que origina produtos de maior 

valor agregado, porém requer alto investimento, sendo utilizado por empresas de maior porte. 

(Vide tabela 2 e figura 5)  

Tabela 2 – Estimativa de investimento para mercado norte-americano e consumo energético para uma 

moagem de 2668 toneladas de milho dia processo via úmida 

 

Fonte: (Adaptado de ECKHAARD; SAVOY, 2003)  

 

Em escala industrial, esta tecnologia foi desenvolvida há aproximadamente 150 anos 

(ECKHOFF; WATSON, 2009). Comparada à moagem por via seca, apresenta o diferencial de 

proporcionar a separação dos diversos componentes do milho em frações com elevada pureza, 

a um custo competitivo.  Esta é a principal justificativa para sua maior utilização.  Segundo 

(K.D. RAUSCH; S.R. ECKHOFF, 2016), cerca de 85% do amido de milho produzido em 

escala industrial utiliza este processo. 

A moagem por via úmida consiste em uma sequência de operações unitárias: limpeza 

dos grãos, maceração, moagens sucessivas para separação do gérmen e fibra, centrifugação 

para a retirada de proteína, até obtenção do amido o qual pode ser seco em sua forma natural, 

modificado ou convertido em xaropes e maltodextrina (JACKSON; SHANDERA, 1995).   

Estas operações unitárias advêm de tecnologias conhecidas, entretanto, o 

sequenciamento dessas etapas deve ser tal forma a fim de propiciar a obtenção de um produto 

final de qualidade, visto que cada fase influencia na subsequente. 

 

Item kWh/Mton 
Custo investimento  

- USD x1000 
Recebimento do milho 4,66 3500 
Maceração 38,97 4332 
Evaporação da água de maceração 230,86 2037 
Primeira moagem 7,88 911 
Segunda moagem 3,92 640 
Lavagem de gérmen 0,27 251 
Secagem do gérmen 44,34 1069 
Recuperação da fibra 0,42 2304 
Recuperação de proteína 10,96 3072 
Secagem de glutem 75,76 1302 
Lavagem de amido 5,26 9030 
Secagem do amido 243,76 3940 
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Figura 5: Produtos originados da industrialização do milho e suas aplicações. 

 

Fonte: (Adaptado de ECKHAARD; SAVOY, 2003) 

 

Figura 6: Fluxo resumido do processamento do milho por via úmida. 

Limpeza 
dos grãos

Maceração 
Primeira 
moagem

Segunda 
moagem 

peneiramento centrifugação
Centrifugação
(hidrociclones)

Fibra 

Ração 
Animal 

Amido Gérmen

Óleo de
Milho 

Ração 
Animal 

Proteína  

Ração 
Animal 

 

(Fonte: Adaptado de: JACKSON; SHANDERA, 1995). 

 

A primeira etapa do processamento por via úmida consiste na limpeza do milho 

visando remover materiais estranhos e grãos quebrados que impactam negativamente na 

qualidade e também na eficiência da circulação de água (SINGL; JOHNSTON, 2004). 

A segunda etapa é a de maceração, onde os grãos são depositados em tanques com 

água em recirculação.  A temperatura é controlada assim como é feita uma constante adição 

de SO2. 

As etapas subsequentes são moagem e separação dos diversos componentes do grão. 
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Segundo ECKHOFF e WATSON (2009), um processo de moagem deveria apresentar 

os seguintes rendimentos para milho dentado, em base seca (Figura 3): 

Tabela 3 - Rendimento médio da separação do milho 

Fração % b.s.

Sólidos na água de maceração 3,53

Gérmen 6,78

Fibra 13,37

Proteína (glúten) 10,91

Amido 65,29

Sólidos totais 99,88

 

 

(Fonte: ECKHOFF; WATSON, 2009) 

 

2.3 Maceração 

 

O objetivo desta operação é amaciar o grão do milho de forma controlada, através do 

monitoramento da temperatura, concentração de ácido lático e adição constante de dióxido de 

enxofre, a fim de permitir sua adequada moagem e, posteriormente, eficiente separação de 

seus componentes (WATSON, 1984). 

A maceração é considerada a etapa principal do processo de moagem por via úmida.  

Por si só, envolve uma complexa sequência de operações, englobando reações químicas, 

bioquímicas e processo de lixiviação. (K.D. RAUSCH; S.R. ECKHOFF, 2016) 

PERES et al., (2002) compilaram informações de diversos pesquisadores descrevendo 

a maceração do milho como um processo que necessita de elevados investimentos, além de 

demandar grande tempo de processamento, podendo atingir 48 horas, devido à alta resistência 

do milho em absorver água e dióxido de enxofre. 

Para sua realização, emprega-se um grande volume de água, na proporção de 1,2 a 

1,48 toneladas para cada tonelada de milho, podendo durar entre 24 a 48 horas (JACKSON; 

SHANDERA, 1995). A duração desta operação depende de diversos fatores, entre os quais 

pode-se destacar o objetivo do fabricante, o mix de produtos que serão produzidos além da 
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potência e eficiência dos equipamentos nas etapas posteriores (K.D. RAUSCH; S.R. 

ECKHOFF, 2016).   

Ao final da maceração é esperado que o milho absorva de 40 a 45% de seu peso em 

água; perca para o meio aquoso de 6 a 6,5% de sua massa seca, como carboidratos e proteínas 

solúveis e incorpore de 0,2 a 0,4 mg de dióxido de enxofre por kg. (ECKHOFF; WATSON, 

2009). 

A maceração pode ser dividida em três fases de 10 a 13 horas de duração cada 

(ECKHOFF; WATSON, 2009), dependendo do tipo de milho e condições de processo podem 

necessitar de um maior tempo: 

Fase 1 Caracterizada pela completa hidratação do milho e um processo fermentativo pela 

microbiota presente no próprio grão. As condições temperatura, concentração de dióxido de 

enxofre e sólidos solúveis propiciam o desenvolvimento de Lactobacillus sp com produção de 

ácido lático atingindo níveis acima de 2% de concentração no meio. Os açúcares extraídos do 

grão funcionam como substrato para a fermentação. 

WATSON (1984) constatou que o ácido lático produzido evita o crescimento de 

micro-organismos indesejáveis e também auxilia no processo de amaciamento do milho. Este 

ácido, associado à temperatura, destrói as células vegetativas do grão, tornando sua membrana 

porosa, facilitando a adsorção de SO2 pelo mesmo. 

A fase inicial termina quando a concentração de dióxido de enxofre do meio passa dos 

300 ppm, o que inviabiliza o desenvolvimento do Lactobacillus. 

 

Fase 2 Consiste na difusão do SO2 através do grão do milho. À medida que o SO2 penetra no 

interior do grão, ocorrem reações com as proteínas, permitindo a liberação do amido e demais 

componentes do milho. 

 

Fase 3 É iniciada quando o SO2 satura no grão, não sendo mais absorvido. Sua concentração é 

elevada, podendo atingir 2500 ppm. Nesta etapa ocorre hidrólise de ligações nas proteínas do 

endosperma, auxiliando no aumento de rendimento e melhoria da separação.  

O SO2 adicionado desempenha diversas funções ao longo do processamento: atua 

como agente de controle microbiológico, evitando o crescimento de micro-organismos 
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indesejáveis; funciona como agente redutor hidrolisando as ligações dissulfídicas da glutelina 

do milho, especialmente as ligações entre as cisteínas, facilitando a liberação dos 

componentes, para aumentar o rendimento de amido na moagem (ECKHOFF; WATSON, 

2009). 

Um fator importante durante a maceração é o controle de temperatura. Este controle 

deve ser feito de tal maneira a favorecer a fermentação lática e evitar o crescimento de micro-

organismos indesejáveis. Devem ser evitadas temperaturas inferiores a 47ºC para não haver 

propagação de leveduras e consequente produção de álcool e também temperaturas elevadas, 

acima de 53ºC para não prejudicar a fermentação e prevenir perdas de qualidade nos produtos 

oriundos de etapas subsequentes. (K.D. RAUSCH; S.R.; ECKHOFF, 2016) 

 

2.4 Enzimas 

 

As enzimas são biomoléculas, geralmente proteicas, que catalisam uma série de 

reações químicas tanto a nível celular, como em processos industriais (TALENS-PERALES, 

D.; MARIN-NAVARRO, J.; POLAINA, J., 2016). 

Sua atuação é especifica, ou seja, existe uma afinidade enzima-substrato e o produto 

oriundo desta reação. 

São encontradas na natureza e utilizadas desde tempos antigos na produção de 

alimentos, bebidas, tecidos, couros e etc.  Nesta época, devido à falta de tecnologia, seu uso 

não era muito controlado ou completamente entendido. Havia processos fermentativos, 

misturas de micro-organismos liberando enzimas diversas no meio, dificultando sua 

padronização. 

A primeira preparação de enzimas comercializada para uso industrial, data de 1907, 

realizada por uma empresa alemã: Rohm & Haas destinada à indústria do couro. (TALENS-

PERALES, D.; MARIN-NAVARRO, J.; POLAINA, J., 2016). 

 A partir de então, o desenvolvimento tecnológico dos processos fermentativos 

possibilitou a produção de enzimas através da seleção de cepas de micro-organismos, gerando 

uma padronização em sua forma de atuação (HAERTLÉ, T, 2016).  
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Atualmente, têm-se enzimas ajustadas às mais diversas necessidades de processos 

industriais. (KIRK, O.; BORCHERT, T. V.; FUGLSANG, C, 2002). O avanço biotecnológico 

tem aumentado cada vez mais as possibilidades de suas aplicações nos mais variados tipos de 

indústria (PANDEY, 1999). 

Em termos industriais, a maioria catalisa algum tipo de reação de hidrólise, seja de 

proteínas, carboidratos, fibras ou lipídeos (KIRK, O.; BORCHERT, T. V.; FUGLSANG, C, 

2002). Geralmente, as enzimas são muito eficientes no processo de reação, por isto são 

utilizadas em baixa concentração em relação ao substrato.  

A catálise enzimática pode ser inibida pela presença de alguns componentes do meio, 

subprodutos das reações, além de fatores como pH e temperatura. Estes mesmos fatores, em 

condições favoráveis, podem auxiliar no aumento da atividade enzimática. Este conjunto 

constitui peça fundamental para viabilizar o uso, controle de processos e eficiência de reações 

enzimáticas em processos industriais. 

Com relação à sua atuação, a enzima pode depender da presença de íons como Fe 2+, 

Mg 2+, Zn 2+, Mn 2+ ou de moléculas orgânicas que devido à sua complexidade passam a ser 

denominadas coenzimas. (TALENS-PERALES, D.; MARIN-NAVARRO, J.; POLAINA, J., 

2016).  

 Como catalisam reações específicas, as enzimas podem ser agrupadas de acordo com 

sua funcionalidade em: oxidases, transferases, hidrolases, liases, isomerases e sintetases 

(HAERTLÉ, T, 2016). 

A especificidade da atuação enzimática gerou vários estudos sobre sua utilização nas 

mais diversas aplicações industriais 

2.4.1 Enzimas utilizadas no processo de maceração 

Considerando a complexidade do processamento de milho por via úmida, foram 

realizados diversos estudos sobre sua utilização como uma alternativa para simplificar esta 

operação. De acordo com SINGL e JOHNSTON (2004) o foco dos trabalhos estava em 

reduzir o tempo de maceração e o teor de proteína no amido. 

Neste sentido, há trabalhos utilizando diferentes proteases associadas ao SO2, porém 

sem resultados significativos.  

O uso de enzimas puras ou combinações (proteases e celulases) também foram 

estudadas (CARANSA et al., 1988; HASSANEAN; Abdel-Wahed, 1986; MORENO-PEREZ 
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et al., 1999; STEINKE and JONHSON, 1991; STEINKE et al., 1991). Os resultados 

mostraram um significativo aumento de rendimento na eficiência de separação das frações do 

milho quando comparado ao processo sem adição. Uma grande dificuldade das enzimas é 

penetrar no grão para que possam atuar. 

Experimentos conduzidos por DAYLE (2000) mostraram que era necessário reduzir o 

tamanho do grão do milho para facilitar a ação das enzimas. Entretanto, sem seu 

amolecimento, levaria à quebra, dificultando o processo de fracionamento dos componentes.  

Por isto, desenvolveu-se uma tecnologia intermediária. O grão foi hidratado e, a seguir, 

levemente moído para que fosse adicionada a enzima. Este novo procedimento demonstrou 

bons resultados, permitindo uma redução de até 6 horas versus o processo convencional 

(JONHSTON; SINGH, 2001). 

O maior obstáculo identificado para a implementação desta tecnologia está 

relacionado ao alto custo das enzimas, o que dificulta seu uso em termos econômicos.  

Conceitualmente, na estrutura do pericarpo, há uma forte interação entre hemicelulose, 

celulose e lignina em sua composição. Pode-se pensar em sua desestruturação através do uso 

de uma enzima de ação celulolítica, por exemplo, a xilanase ou endo-1,4-β-xilanase. 

A xilanase é uma enzima que hidrolisa a ligação β 1,4 nas xilanas, arabnoxilanas e 

hemicelulose, resultando na obtenção de monômeros de D-xilose e xilo-oligossacarídeos de 

tamanhos diferentes (SANTOS; ISHI, 2011). É utilizada em várias aplicações industriais, 

podendo-se destacar seu uso em ração animal para melhorar a digestibilidade; na produção de 

biocombustível, aumentando a disponibilidade de açúcares para fermentação; na indústria de 

papel e celulose, para auxiliar no branqueamento das fibras e em panificação, auxiliando na 

estabilidade da massa e melhoria da rede de glúten (HAERTLÉ, T, 2016). 

A xilanase é produzida por bactérias e fungos.  Industrialmente, é obtida através de 

micro-organismos modificados, principalmente do gênero Aspergillus (JEGANNATAN; 

NIELSEN, 2013).  

O endosperma do milho, por sua vez, possui uma estrutura rígida onde o amido está 

interagindo com uma rede proteica. As proteínas estão unidas entre si, havendo interações 

entre cisteínas através de pontes de dissulfeto. Por conseguinte, o uso de uma protease seria 

uma tentativa lógica para favorecer a remoção do amido, uma vez desarranjaria a rede 

proteica natural do endosperma.  
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As proteases estão entre as enzimas de maior importância industrial, correspondem a 

cerca de 65% do faturamento global do mercado de enzimas.  Podem ser produzidas por 

fungos e bactérias (HSIAO et al, 2014; RAO et al, 1998), tendo aplicações nas industriais 

farmacêuticas, biotecnológica e de produtos de consumo como detergentes, têxtil e alimentos 

(SABOTIC; KOS, 2012; YEGIN et al., 2011). 

 

Tabela 4 – Enzimas recombinantes produzidas a partir de fungos 

 

Fonte: Adaptado de (Archer (2000); Dunn-Coleman et al. (1991); Pariza; Jonhson (2001)) 

Estas enzimas catalisam a hidrólise de ligações peptídicas que unem os aminoácidos 

em cadeias formando as proteínas.  Existem diversos tipos, podendo atuar em meios alcalinos 

ou ácidos. 

As proteases alcalinas são as mais utilizadas com inúmeras aplicações desde 

detergentes, alimentos, têxtil, farmacêutica (PUKHRAJ MEENA et al., 2013) 

Existem estudos relacionados ao uso de proteases no processo de maceração do milho, 

com resultados promissores, utilizando protease de origem fúngica (JOHNSTON e SINGH, 

2004; RAMIRES et al, 2009). 

Nestes estudos há referência a uma patente concedida à Empresa Genencor sobre uma 

protease ácida produzida a partir do micro-organismo Trichoderma reesei, que possui um 

amplo espectro de atividade, preferencial em aminoácidos hidrofóbicos, porém com atividade 

em outros hidrofílicos como a lisina.  O fato de atuar em pH ácido a torna indicada para 

atuação no processo de maceração.   

Nos experimentos realizados por JOHNSTON e SINGH (2004) os resultados foram 

positivos em termos de diminuir o tempo de maceração assim como indicaram a possibilidade 

de reduzir o SO2 utilizado neste processo. 
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3. OBJETIVOS 

 

 Geral:  

Avaliar a viabilidade do uso de enzimas para reduzir o tempo de maceração do milho 

comparando o processo tradicional de moagem via úmida com o sem adição de enzimas. 

  Específicos:  

Avaliação de enzimas comerciais adequadas para a maceração do milho; 

Estudar o efeito da dosagem enzimática nas condições definidas de processo. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS  

4.1 Materiais 

4.1.1. Milho 

  

O milho utilizado foi do tipo dentado, produzido nas regiões do Triângulo Mineiro. 

Separou-se um lote de 150 kg para a realização de todos os experimentos.  

4.1.2. Enzimas  

 

As enzimas utilizadas foram a Xilanase (mistura de xilanase e celulase) e Protease 

fornecidas pelas empresas Novozymes e Dupont. 

Todas as dosagens utilizadas de enzimas foram calculadas sobre a massa de milho. 

4.1.3. Maceradores  

 

Foram utilizados dois tanques encamisados de 10 litros de capacidade, 

confeccionados em aço inox. Bombas peristálticas independentes foram acopladas aos 

mesmos a fim de proporcionar a recirculação do meio. 

Cada tanque possuía uma ligação com um banho termostático independente 

(fabricante: Marconi, modelo MA127) para permitir o controle de temperatura em cada 

maceração (figura 07). 
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Figura 7: Foto do sistema de maceração 

 

 

 

 

4.1.4. Fonte de Dióxido de Enxofre  

 

Utilizou-se como fonte de dióxido de enxofre para o processo de maceração o 

metabissulfito de sódio, padrão industrial, com 97,4% de pureza fornecido pela empresa 

Quimisa. 

4.1.5 Ácido lático 

 

Utilizou-se ácido lático padrão analítico fornecido pela empresa Labsynth. 

4.2. Métodos 

 

4.2.1. Maceração  

 

Para cada processo de maceração, utilizou-se 2 kg de milho, os quais foram imersos 

em uma solução de 4,7 litros de água destilada e ácido lático na concentração de 30g/L. Esta 

proporção corresponde à proporção de 42% de milho. 

A dosagem inicial de ácido lático foi realizada para simular o processo industrial onde 

parte da água de maceração de processos já finalizados é transferida para tanques nos quais 
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uma nova maceração será iniciada.  Com isto, transfere-se uma quantidade inicial de ácido 

lático. 

O processo de maceração foi padronizado para uma duração total de 48 horas. 

Durante a maceração houve adição de metabissulfito de sódio, em tempos pré-

determinados a fim de manter uma determinada concentração de SO2 no meio (tabela 5). 

Tabela 5 – Dosagem de SO2 durante o processo de maceração 

Quantidade de Metabissulfito de Sódio 

(ppm) 

Tempo (h) de maceração 

150 0 – Início processo 

230 4 horas 

700 8 horas 

700 24 horas 

700 30 horas 

1800 48 horas 

 

Ao longo do processo houve recirculação do meio, através do sistema de bomba 

peristáltica a uma vazão de 180 Ml por minuto. 

Cada reator teve sua temperatura controlada por um banho termostático. 

4.2.2. Análises físico-químicas 

 

4.2.2.1. Dosagem da proteína total 

 

Foram analisadas através do método Kjeldahl. 

4.2.2.2. Dosagem da proteína solúvel 

 

Foram analisadas através do método Kjeldahl. 
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4.2.2.3. Medida da textura  

 

Para a análise de textura utilizou-se um Texturômetro TAXT plus fabricado pela 

empresa Stable Micro Systems. 

Foi empregado um probe cilíndrico de 2mm para efetuar as análises do milho. 

Os grãos de milho naturalmente apresentam diferenças morfológicas. Ao se realizar a 

leitura de textura, pode haver um desvio do ponto central do grão durante o posicionamento 

do probe. Desta forma, padronizou-se expressar o resultado de textura como uma média da 

leitura individualizada de 30 grãos para cada experimento. 

4.2.2.4: Análise de Umidade do Grão de Milho 

 

Utilizou-se uma balança de infravermelho, marca Ohaus modelo M845, no programa 

autodry. 

4.2.2.5. Tempo de maceração na presença de enzimas  

 

Durante o primeiro delineamento experimental o tempo total de maceração foi fixado 

em 48 horas para seleção de enzimas. 

No segundo delineamento que com o objetivo de reduzir o tempo de maceração, a 

duração do processo foi fixada em 30 horas. 

Para a redução do SO2, o tempo de processo foi de 48 horas. 

4.2.2.6. Análise de ácido lático 

 

A análise de ácido lático foi realizada por titulação baseada no método da Corn 

Refiners Association. 

4.2.2.7 Análise de SO2 

  

Para análise de SO2, utilizou-se o método da Corn Refiners Association, baseado na 

titulação da água de maceração com uma solução de iodo, mediante o uso de amido como 

indicador.   
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A análise foi realizada no início, meio e final do processo de maceração. 

4.2.2.8 Análise do Grau de Fermentação (DOF) do meio de maceração 

 

Esta análise é uma relação identificada no meio de maceração, dividindo-se a 

quantidade de ácido lático pela soma das quantidades de açúcares solúveis, etanol e ácido 

lático. É um valor expresso em % e fornece uma informação sobre a qualidade da 

fermentação lática no processo de maceração. 

A determinação quantitativa destes componentes foi determinada a partir de 

cromatografia HPLC. 

Utilizou-se um cromatógrafo marca Jasco modelo RI 2031 Plus. A coluna de 

cromatografia era composta por uma resina de poliestireno divinilbenzeno.  A fase móvel 

utilizada foi uma solução de ácido sulfúrico 0,1N. 

4.2.2.9 Análise de Sólidos do meio de maceração 

 

 Realizada com o auxílio de um aerómetro de Baumé, marca Incoterm com escala de 1 

a 10 graus. 
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4.3 Planejamento experimental  

 

Tabela 6 - Descrição dos experimentos realizados 

Experimento Objetivo 

Definição do produto padrão de maceração Estabelecer uma referência em escala 

laboratorial de um padrão de textura, com 

base em produtos macerados industrialmente, 

para comparar os resultados de textura 

obtidos nas demais etapas. 

Seleção de enzima Escolha de enzimas mediante sua 

performance na diminuição de textura no 

processo de maceração. 

Otimização dosagem enzimática Estudar dosagens de enzima em termos de 

eficiência na diminuição de textura do milho 

em condições pré-determinadas de processo. 

Diminuição da dosagem de SO2 Avaliar a possibilidade de diminuir a 

dosagem de SO2 através do uso de enzima na 

maceração. 

  

4.3.1 Definição do produto padrão (maceração sem adição de enzima) 

 

Realizaram-se 03 macerações à temperatura de 45ºC e 03 à temperatura 50ºC, sendo 

os dados de textura e físico-químicos utilizados como referência de comparação para os 

processos realizados com o uso de enzimas. 

4.3.2 Seleção das enzimas 

 

Para seleção das enzimas elaborou-se um procedimento experimental, envolvendo a 

temperatura e concentração enzimática por constituírem variáveis de melhor controle em 

termos de processo. Foram realizadas 03 repetições para cada experimento. 
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Tabela 7 - Variáveis de processo 

Variável

Temperatura ºC 45-50

Concentração 

xilanase 0,075%

Concentração 

protease 0,250%  

4.3.3 Avaliação do uso de enzima para diminuição do tempo de maceração 

 

Definida a enzima, elaborou-se o seguinte experimento. 

 

Tabela 8 - Tempo de coleta de amostra versus a concentração de xilanase 

Tempo de Coleta de 

Amostras - Horas

Dosagem 

Enzima (%)

Dosagem 

Enzima (%)

6 0,075 0,15

9 0,075 0,15

24 0,075 0,15

26 0,075 0,15

28 0,075 0,15

30 0,075 0,15  

*Dosagens de enzima foram estabelecidas em relação à massa de milho. 

A concentração de ácido lático foi fixada em 30g/L e a adição de SO2 seguiu a mesma 

sistemática listada na tabela 5. 

A temperatura destes testes foi fixada em 50ºC.  Nestes testes optou-se por trabalhar 

com a enzima xilanase. 

 

4.3.5 Diminuição da dosagem de SO2 

 

Para avaliar se seria possível diminuir a dosagem de SO2 foi realizado um teste com 

diminuição calculada de 25% do teor de metabissulfito adicionado ao processo. A duração de 

cada processo foi de 48 horas e comparou-se um padrão de maceração sem adição de enzima, 
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uma maceração com 0,075% de xilanase e outra maceração com 0,075% de xilanase e 

redução do SO2. 

 

Tabela 9 - Dosagem comparativa de metabissulfito de sódio no processo com redução de SO2sódio no 

processo com redução de SO2 

Horas de maceração 

0-Início processo

4

8

24

30

48

150

230

230

700

560

1440

Dosagem Metabissulfito de sódio (ppm)

Maceração Padrão

150

230

700

700

700

1800

Maceração c/ red.

 

4.3.6 Análise estatística dos resultados 

 

Para a seleção de enzimas, elaborou-se um modelo linear misto, considerando-se a 

temperatura como variável resposta frente às variações de temperatura, tipo de enzima e 

dosagem consideradas como variáveis explicativas e as repetições consideradas variáveis 

aleatórias. 

Para avaliação dos resultados físico-químicos, utilizou-se ANOVA fatorial.  

Na etapa de otimização da dosagem enzimática, a análise foi realizada através de 

modelo linear geral misto. Nesse modelo a textura foi considerada variável resposta, os 

tratamentos e o tempo considerados como variáveis explicativas fixas e cada bateria de 

amostragem como variável aleatória. O cálculo da probabilidade foi feito por um teste de 

razão de verossimilhança. Dessa forma, foi comparado um modelo completo contendo todas a 

variáveis fixas e sua interação com um modelo nulo. 

Para análise do teste de redução de SO2, utilizou-se ANOVA. 
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5. RESULTADOS  

5.1 Seleção da Enzima 

 

Com o objetivo de selecionar as enzimas, foram realizados processos de maceração 

comparando-se um padrão sem enzima versus processos de maceração com o uso de xilanase 

e protease nas temperaturas de 45 e 50ºC. 

Durante o processo de maceração também foram realizadas medidas de 

acompanhamento como pH, proteína solúvel, total, umidade do grão e DOF.  A realização 

destas análises teve por objetivo fornecer um parâmetro adicional à textura para selecionar a 

enzima assim como permitir avaliar se haveria algum outro fator, além das enzimas que 

pudesse influenciar na textura. 

Os resultados obtidos e a respectiva identificação dos experimentos encontram-se nas 

tabelas abaixo  

5.1.1 Análise de textura 

 

Tabela 10 - Identificação das amostras processadas à temperatura de 45ºC 

 

PDR011

PER017

PER029

PER037

PGR001

PGR010

PGR012

PRF002

PRF015

PRF007

PRF009

PRF013

Amostra grão milho - teste maceração 45ºC - com 0,25% Enzima Protease

Amostra grão milho - teste maceração 45ºC - com 0,25% Enzima Protease

Amostra grão milho - teste maceração 45ºC - com 0,25% Enzima Protease

Amostra grão milho - teste maceração 45ºC - com 0,25% Enzima Protease

Identificações dos testes

Amostra grão milho - teste maceração 45ºC - padrão sem enzima

Amostra grão milho - teste maceração 45ºC - com 0,075 % Enzima Xilanase

Amostra grão milho - teste maceração 45ºC  - padrão sem enzima

Amostra grão milho - teste maceração 45ºC - padrão sem enzima

Amostra grão milho - teste maceração 45ºC - com 0,050 % Enzima

Amostra grão milho - teste maceração 45ºC - com 0,075 % Enzima Xilanase

Amostra grão milho - teste maceração 45ºC - padrão + 4 horas de maceração

Amostra grão milho - teste maceração 45ºC - com 0,075 % Enzima Xilanase
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Tabela 11 - - Identificação das amostras processadas à temperatura de 50ºC 

 

PDR013 Amostra grão milho - teste maceração 50 ºC - padrão sem enzima

PER018 Amostra grão milho - teste maceração 50 ºC - padrão sem enzima

PER030 Amostra grão milho - teste maceração 50º C - padrão sem enzima

PER038 Amostra grão milho - teste maceração 50º C - com 0,05% de enzima xilanase

PGR002 Amostra grão milho - teste maceração 50º C - com 0,075% de enzima xilanase

PGR011 Amostra grão milho - teste maceração 50º C - padrão + 4 horas de maceração

PGR013 Amostra grão milho - teste maceração 50º C - com 0,075% de enzima xilanase

PRF003 Amostra grão milho - teste maceração 50 ºC - com 0,075% de enzima xilanase

PRF008 Amostra grão milho - teste maceração 50 ºC - com 0,25% de enzima protease

PRF010 Amostra grão milho - teste maceração 50º C - com 0,25% de enzima protease

PRF014 Amostra grão milho - teste maceração 50 ºC - com 0,25% de enzima protease

PRF016 Amostra grão milho - teste maceração 50 ºC - com 0,25% de enzima protease

Identificação dos testes
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A seguir foi realizado um tratamento estatístico dos resultados encontrados para as 

medidas de textura (tabelas 8 e 10) nas diferentes condições de temperaturas (45 e 50ºC).  Os 

resultados encontram-se representados na figura 08. 

 

Figura 8: Análise comparativa de textura em relação ao padrão para os diferentes tratamentos 

enzimáticos (enzimas protease e xilanase nas temperaturas de 45 e 50ºC. 
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5.1.2 Análises Físico-químicas  

 

O objetivo das análises listadas nas tabelas abaixo foi o de possibilitar compreender se havia 

algum fator que pudesse interferir no processo de maceração além da ação enzimática a partir 

da comparação com os resultados do padrão. 

Tabela 12 - Dados físico-químicos para as amostras processadas à temperatura 45ºC 

 

Amostra Proteína %
Proteína 

solúvel

Sólidos Totais na 

Água de 

Maceração %

Umidade Final do 

Grão Após a 

Maceração %

INÍCIO MEIO FIM INÍCIO MEIO FIM FIM FIM INÍCIO MEIO FIM FIM FIM

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

PDR011 98,01 84,42 79,54 2,30 3,13 3,29 2,32 NA 29 414 1586 4,51 37,70

PER017 98,22 81,47 79,64 2,43 3,08 3,28 2,41 0,93 32 358 1200 4,34 35,95

PER029 87,12 90,89 80,58 2,50 3,03 3,30 2,69 1,12 30 410 1532 4,02 37,50

PER037 91,01 84,89 81,49 2,58 2,95 3,40 2,80 0,92 35 320 2040 4,83 37,00

PGR001 97,51 84,09 88,58 2,67 3,13 3,25 3,06 1,30 13 330 896 4,99 37,89

PRF007 97,75 99,94 67,77 2,58 3,16 3,45 2,26 1,06 26 314 1510 5,32 38,36

PRF009 94,1 88,93 76,21 2,48 3,03 3,23 2,64 0,85 51 384 2304 3,53 38,09

PRF013 99,26 89,48 90,59 2,54 3,05 3,4 2,29 0,87 14 422 1517 3,85 38,13

PRF015 99,13 88,97 84,65 2,59 3,03 3,26 2,9 0,91 18 534 2176 4,02 37,26

PRF002 95,15 86,91 88,39 2,53 3,12 3,3 2,28 0,93 12 482 2212 4,83 36,47

PGR010 98,56 85,9 85,07 2,61 3,11 3,57 2,0972 0,9908 18 421 1977 4,19 37,12

PGR012 99,38 86,1 89,13 2,59 3,09 3,37 2,6936 1,15 26 504 1931 3,37 36,38

SO2 (ppm)DOF pH

 

 

Tabela 13 -  Dados físico-químicos para as amostras processadas à temperatura 50ºC 

Proteína %
Proteína 

solúvel

Sólidos Totais na 

Água de 

Maceração %

Umidade Final do 

Grão Após a 

Maceração %

INÍCIO MEIO FIM INÍCIO MEIO FIM FIM FIM INÍCIO MEIO FIM FIM FIM

PDR013 97,29 82,9 79,77 2,40 3,27 3,24 1,87 NA 31 323 1624 4,64 37,81

PER018 98,65 81,61 80,01 2,55 3,14 3,17 2,47 0,98 35 320 1152 4,51 37,59

PER030 90,89 85,48 80,61 2,48 3,15 3,25 2,45 1,07 32 395 1820 4,19 38,00

PER038 88,87 78,34 81,11 2,66 2,96 3,42 2,28 0,94 38 346 1660 4,99 36,50

PGR002 94,66 74,89 79,54 2,61 3,11 3,15 2,11 1,10 11 576 1400 4,83 38,20

PRF008 83,63 81,1 77,26 2,63 3,20 3,32 2,38 1,01 39 205 1920 5,16 38,12

PRF010 99,99 80,87 79,74 2,5 3,11 3,35 2,29 0,42 13 336 1758 3,05 36,52

PRF014 92,99 83,67 80,77 2,55 3,14 3,31 2,16 0,86 11 427 1874 3,37 38,01

PRF016 99,06 81,12 80,65 2,73 3,11 3,45 2,12 0,87 30 540 1766 3,85 37,48

PFR003 98,52 80,73 79,45 2,58 3,12 3,33 2,34 0,89 13 462 1971 4,19 37,91

PGR011 95,71 82,86 81,59 2,56 3,14 3,41 2,68 1,02 19 439 1830 4,34 37,62

PGR013 98,04 79,28 79,67 2,64 3,23 3,47 2,66 1,10 30 497 1858 3,85 37,04

Amostra
DOF pH SO2 (ppm)

 

 

Tabela 14 - - Tratamentos dos dados físico-químicos obtidos às temperaturas de 45°C e 50ºC análises  

DOF Não houve diferença entre as temperaturas (F(1,13)=0,03, p=0,86) e nem entre os tratamentos (F(1,13)=2,89, p=0,11).

pH Não houve diferença entre as temperaturas (F(1,13)=1,22, p=0,29) e nem entre os tratamentos (F(1,13)=0,35, p=0,56).

Proteína Total

Houve diferença entre as temperaturas (F(1,13)=11,28, p=0,005), mas não entre os tratamentos (F(1,13)=2,55, 

p=0,13). Houve mais proteína total a 45 graus (média = 2,68; desvio padrão =0,32) do que a 50 (média =2,25; 

desvio padrão =0,20).

Proteína Solúvel Não houve diferença entre as temperaturas (F(1,11)=0,82, p=0,38) e nem entre os tratamentos (F(1,11)=1,29, p=0,28).

SO2 Não houve diferença entre as temperaturas (F(1,13)=0,18, p=0,68) e nem entre os tratamentos (F(1,13)=0,56, p=0,47).

DS água de maceração Não houve diferença entre as temperaturas (F(1,13)=0,06, p=0,81) e nem entre os tratamentos (F(1,13)=1,43, p=0,25).

Umidade do Grão Não houve diferença entre as temperaturas (F(1,13)=0,02, p=0,97) e nem entre os tratamentos (F(1,13)=0,05, p=0,83).

Análise dos Tratamentos por Anova Fatorial
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5.2 Estudo de redução do tempo de maceração 

 

Esta etapa corresponde ao segundo objetivo da dissertação. Para tal, foram realizados 

testes em triplicatas com duas dosagens da enzima xilanase (0,075% e 0,15%), conforme a 

tabela 6.  Nos intervalos pré-definidos amostras de 30 grãos foram coletadas para análise de 

textura.  Os resultados estão expressos nas tabelas abaixo. 

Tabela 15 -  Identificação das amostras para análise de textura 

horas de 

maceração

6 PDS034 PDS035 PES26 PDS001 PDS002 PES032 PDS18 PDS19 PES005

9 PDS036 PDS037 PES27 PDS003 PDS004 PES033 PDS20 PDS21 PES006

24 PDS038 PDS039 PES28 PDS005 PDS006 PES034 PDS22 PDS23 PES007

26 PDS040 PDS041 PES29 PDS007 PDS008 PES035 PDS24 PDS25 PES008

28 PDS042 PDS043 PES30 PDS009 PDS010 PES036 PDS26 PDS27 PES009

30 PDS044 PDS045 PES31 PDS011 PDS012 PES037 PDS28 PDS29 PES010

amostra sem enzima amostra com 0,075% de enzima amostra com 0,15% de enzima

 

 

Figura 9: Análise comparativa de textura para diferentes dosagens de xilanase versus o padrão sem 

enzima ao longo do processo de maceração 

0,075

Tempo (h)
Figure 
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Figura 10: Curva comparativa ajustada da maceração entre o padrão, xilanase 0,075% e xilanase 

0,15% 

 

y = -0,0101x + 4,3239 (Padrão sem enzima)
R² = 0,8535

y = -0,0102x + 4,264 (Xilanase 0,075%)
R² = 0,8253

y = -0,0126x + 4,3556 (Xilanase 0,015%)
R² = 0,8805
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Figura 11: Curva comparativa ajustada da maceração entre o padrão, xilanase 0,075% e xilanase 

0,15% 

y = -0,1587x + 4,5698 (Padrão sem enzima)
R² = 0,9257

y = -0,1527x + 4,4924 (Xilanase 0,075%)
R² = 0,8262

y = -0,466ln(x) + 4,575 (enzima 0,15%)
R² = 0,8337
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5.3 Estudo de redução do SO2 

Neste experimento comparou-se a possibilidade de redução do SO2 em relação à 

maceração padrão através da adição da enzima xilanase. Trabalhou-se com uma redução 

calculada de 25% da quantidade de SO2 adicionada ao processo de maceração. 

Identificação das amostras: 

PDR 011 - amostra padrão de maceração sem adição de enzima com duração de 48 horas 

PES 038 – amostra de maceração com adição de xilanase 0,075% em relação à massa de 

milho, com redução realizada de 23% do SO2 em relação ao padrão.  Processo com duração 

de 48 horas. 

PRF 002 – amostra de maceração com adição de xilanase 0,075% em relação à massa de 

milho, sem redução do SO2 em relação ao padrão.  Processo com duração de 48 horas. 

Os resultados foram analisados por ANOVA. 

 

Figura 12: Gráfico comparativo da textura entre o padrão de maceração, maceração com xilanase e 

xilanase com redução de SO2. 

 

. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Na primeira parte do projeto denominada seleção de enzimas, os resultados indicaram 

que houve uma diferença significativa na textura para os testes com a adição de enzima 

comparados ao padrão (Figura 08). 

Apesar de atuarem em substratos diferentes, não se observou diferença significativa na 

textura relacionada ao tipo de enzima ou à temperatura empregada. Este resultado encontrado 

pode estar relacionado a dois fatores: 

- Temperatura: apesar de este fator estar diretamente relacionado à velocidade da ação 

enzimática, a amplitude de temperatura empregada foi pequena impedindo a verificação de 

sua influência na textura. 

A margem de trabalho para estudo da influência da temperatura é limitada (variação 

não superior a 5ºC), uma vez que durante a maceração ocorre fermentação lática e os micro-

organismos devem permanecer viáveis durante o processo. 

- Concentração utilizada de cada enzima: O racional utilizado para definição da 

dosagem foi o de se utilizar a menor concentração enzimática que fosse capaz de conferir 

efeito.  Este fato, pode ter mascarado os resultados. Em dosagens maiores poderia ter se 

observado diferença ou na velocidade de diminuição de textura ou nos dados físico-químicos. 

Em todos os processos realizados tomou-se a diminuição da textura do grão de milho 

como indicador da atividade enzimática. Entretanto a ação enzimática depende do contato 

enzima substrato. Neste pressuposto, a xilanase teria uma vantagem em relação à protease, 

pois desde o início do processo já teria acesso a seu substrato que se encontra, no pericarpo do 

milho.  

Estatisticamente os resultados foram similares (Figura 08). Acredita-se que a protease 

tenha uma atividade enzimática maior, pois a mesma só teve acesso à matriz proteica do 

milho após a primeira etapa da maceração, que durou cerca de 13 horas, haja vista serem 

necessárias ações prévias do SO2 e ácido lático para tornarem o pericarpo poroso de forma a 

permitir sua atuação na prolamina localizada no interior do grão. 

A análise estatística dos resultados físico-químicos, excetuando a análise de proteína 

total, mostra que não houve uma influência da temperatura no intervalo estudado (Tabela 14). 
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Este é um dado importante, pois fornece indícios de que não houve nenhum outro fator, como 

ácido lático ou efeito de fermentação que pudesse influenciar na textura, permitindo inferir 

que os resultados de textura observados são atribuídos à ação enzimática. 

No delineamento dos testes para escolha da enzima foi avaliada uma amostra padrão 

sem enzima com 52 horas de maceração, ou seja, 4 horas a mais de processo.  Os dados 

mostraram que a mesma atingiu textura semelhante aos testes com enzima xilanase a 0,075% 

e 0,05% de dosagem, nas temperaturas de 45 e 50ºC realizados em 48 horas.  Estes dois dados 

de textura permitiram inferir que seria possível diminuir o tempo total de processo, através da 

ação enzimática (tabela 8). 

Na segunda parte do projeto buscou-se concentrações diferentes de enzima e sua 

influência na diminuição da textura do grão de milho.  

Uma vez que não se observou diferença significativa entre a ação da protease e da 

xilanase, optou-se por trabalhar com a enzima xilanase nesta etapa do projeto. A escolha foi 

baseada no fato do substrato da xilanase ser menos comum nos produtos alimentícios em 

relação ao da protease, uma vez que qualquer proteína presente no produto final seria passível 

de ser hidrolisada. Por conseguinte, a eventual inativação incompleta da xilanase traria menos 

prejuízo às características do produto final comparado à protease.  

Cada teste foi repetido três vezes nas mesmas condições.  Observou-se que os ensaios 

com xilanase, independente da concentração empregada, apresentou um comportamento de 

aumento de textura em torno de 26 horas de processo de maceração. Uma possível explicação 

para este fenômeno poderia estar relacionada à interação enzima-substrato menos eficiente.  

Como o milho não foi moído, as diferentes camadas de células sobrepostas 

constituintes do pericarpo se reacomodariam durante o processo de maceração, provocando 

deficiência na interação enzima-substrato por exemplo, através de efeitos de difusão 

aumentados em relação à enzima e, consequentemente, levando ao aumento da textura do 

grão. Uma avaliação mais profunda deste efeito seria objeto de estudos futuros os quais 

empregariam técnicas de microscopia a fim de visualizar as estruturas das diversas camadas 

do pericarpo. 

O tratamento estatístico das texturas medidas em cada tempo de maceração para as 

diferentes concentrações de enzimas (Figura 9), indicou que não havia diferença entre as 
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dosagens de xilanase de 0,075 e 0,15% e que elas produziam resultados de textura 

significativamente menores que o padrão (Figura 8).   

Provavelmente o resultado para estas dosagens de enzima esteja relacionado à 

disponibilidade de substrato para a atuação da xilanase.  

Considerando a textura final das macerações de 48 horas sem enzima (variando entre 

122N a 89 N (tabelas 16 e 17) e utilizando a equação da figura 11, consegue-se uma redução 

em torno de 37% no tempo de processo através do uso da xilanase.  Estes resultados foram 

obtidos em escala laboratorial, mas são interessantes para suportar um estudo em condições 

industriais. 

Outra observação relevante foi em relação ao SO2. A ação enzimática no milho 

propiciou o atingimento de texturas significativamente menores que o padrão (Figura 8). A 

dosagem de SO2 foi mantida constante em todos os testes. Este é um indicativo de que o 

efeito enzimático poderia proporcionar a diminuição da quantidade adicionada de SO2 no 

processo. Este benefício é interessante dada a problemática deste gás em termos manipulação 

e possíveis efeitos que pode provocar em pessoas com sensibilidade ao mesmo.  Desta forma, 

elaborou-se um experimento para verificar a possibilidade de reduzir o dióxido de enxofre. 

Segundo os estudos de ECKHOFF e WATSON (2009) sobre maceração, o SO2 

propicia o amaciamento do milho através de sua ação nas ligações dissulfídicas. O resultado 

obtido pela hidrólise enzimática na textura do grão poderia auxiliar na redução deste gás 

dentro de um certo limite. A eliminação deste químico não seria recomendável por seu papel 

no controle microbiológico. 

 No experimento para a redução de SO2, obteve-se dados que estão alinhados com os 

estudos de JOHNSTON E SINGH (2001). Estudou-se 25% de redução, entretanto, ao 

comparar com a referência xilanase sem reduzir SO2, o fato de não se observar diferença 

significativa na textura dos testes com enzima indica que a diminuição deste químico poderia 

ser maior (Figura 12).  Contudo, para sua comprovação faz-se necessário um delineamento 

adequado o que pode ser objeto de um estudo futuro. 
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7. CONCLUSÕES 

 

O objetivo inicial deste trabalho foi avaliar se o uso de enzima poderia diminuir o 

tempo de maceração comparado ao processo normal. Um segundo objetivo específico foi 

verificar o efeito da dosagem enzimática nas condições definidas de processo. 

Com relação ao objetivo inicial o uso de enzimas permitiu uma redução de textura em 

torno de 37% em relação ao padrão sem enzimas (Figura 08).  Utilizando-se a equação obtida 

através do acompanhamento da ação enzimática ao longo do tempo (Figuras 9 e 10) calcula-

se que o mesmo pode ser reduzido em 18 horas. 

Este resultado é bastante expressivo, contudo, obtido em escala laboratorial.  Os dados 

encontrados são interessantes para suportar estudos em condições industriais. 

Ao se avaliar o efeito de dosagens diferentes da enzima xilanase no processo de 

maceração (0,075% e 0,15%) com relação à massa seca do milho, verificou-se que a maior 

dosagem não apresentou efeito superior em relação a menor.  Acredita-se que isto possa ser 

explicado pela disponibilidade de substrato em relação à concentração enzimática. 

O estudo da ação enzimática em relação a textura permitiu elaborar uma equação 

correlacionando o tempo e a textura. Para o desenvolvimento de um modelo mais robusto 

seria necessário trabalhar com um número maior de dosagens da xilanase, assim como 

intervalos menores de coletas de amostras.  

Neste mesmo estudo sobre a ação enzimática em relação a textura, observou-se em 

todas as repetições com as dosagens de xilanase a 0,075 e 0,15% que a textura diminuia ao 

longo do tempo e, ao redor de 26 horas de maceração aumentava na sequência, para reduzir 

novamente.  Este fato poderia estar relacionado a uma reacomodação entre as diversas 

camadas de células que compõem o pericarpo do milho, alterando a difusão da enzima entre 

seu substrato.   

Um resultado muito interessante foi com relação à diminuição de SO2.  Obteve-se uma 

redução de 23% no teor deste químico em relação ao experimento sem enzima.  Este resultado 

está alinhado com os estudos publicados por JOHNSTON e SINGH (2001).  Acredita-se que 

seja possível reduzir ainda mais seu uso.  Para tal seria necessário um delineamento de testes 

que seria objeto de um estudo complementar. 

 



46 

 

8. PERSPECTIVAS 

 

Como perspectivas futuras deste trabalho poder-se-ia investigar a redução de SO2 de 

forma a compreender o quanto o uso de enzima poderia permitir sua redução.  Há que se levar 

em conta que para tal, o efeito desejado não seria somente a visualizado através da textura, 

mas também sob a ótica do efeito deste gás no controle microbiológico do milho no durante a 

maceração. 

Este estudo seria bastante relevante devido aos questionamentos de sua presença e 

teores em produtos alimentícios podendo provocar algumas reações adversas em indivíduos 

sensíveis.  Durante a maceração trabalha-se com concentrações de SO2 que atingem valores de 

até 2500 ppm. 

O fenômeno observado de aumento de textura no processo de maceração com enzimas 

ao atingir as 26 horas permitiria um estudo mais profundo que forneceria informações sobre a 

ação da enzima na estrutura do pericarpo que fornecendo informações para otimização de 

processo. 

Por fim o trabalho realizado para avaliar o uso de dosagens diferentes de xilanase na 

redução do tempo de processo, poderia ser aprofundado, gerando modelos preditivos mais 

robustos de forma a subsidiar o entendimento e controle de processo em escala industrial. 
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ANEXO A 

Tabela 16 -  Medidas de textura expressas como Força (N) para os tratamentos realizados à 45ºC 
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ANEXO B 

 

Tabela 17 - Medidas de textura expressas como Força (N) para os tratamentos realizados à 50ºC 
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ANEXO C 

Tabela 18 -  Medidas de textura (Força (N)) para o processo maceração sem enzima 

 (Referência: Figura 9) 

Grão PDS 034 PDS 036 PDS 038 PDS 040 PDS 042 PDS 044 PDS 035 PDS 037 PDS 039 PDS 041 PDS 043 PDS 045 PES 026 PES 027 PES 028 PES 029 PES 030 PES 031

1 83,90 73,82 52,06 40,53 47,08 41,07 67,84 75,84 51,49 42,19 84,96 51,25 81,32 64,34 65,70 57,55 56,35 52,62

2 65,18 81,46 32,62 60,15 43,32 69,02 92,17 76,13 38,10 55,64 49,46 46,95 79,10 60,98 57,93 71,64 65,98 71,34

3 79,75 47,22 50,74 39,93 44,31 35,73 113,89 63,87 68,06 56,90 71,78 33,20 102,96 98,90 62,13 42,46 76,41 51,39

4 57,62 46,12 46,49 49,63 31,17 54,72 49,35 69,13 49,12 60,86 27,22 57,18 61,48 33,69 66,91 40,76 61,18 39,62

5 49,14 55,54 35,12 74,52 47,47 91,12 70,05 64,25 55,77 53,99 64,40 60,16 60,92 81,41 59,71 34,04 50,67 68,31

6 72,95 72,91 68,99 28,45 43,57 45,25 63,48 68,89 49,82 36,25 90,18 32,47 45,96 83,66 90,14 84,48 47,77 67,63

7 98,47 54,94 33,10 68,86 45,67 63,89 61,80 33,85 62,59 51,58 50,97 68,47 78,29 80,34 75,03 52,38 54,43 66,27

8 53,64 52,64 104,18 44,22 68,32 63,22 78,09 65,83 37,97 65,16 52,44 40,69 70,96 58,72 75,45 16,49 34,85 56,17

9 37,02 42,31 45,90 90,93 85,22 59,25 51,53 69,21 65,89 46,41 75,46 66,27 96,53 70,86 60,35 55,56 71,83 41,57

10 71,19 59,11 54,91 48,57 69,81 64,77 68,65 99,75 50,21 53,25 56,68 56,39 59,74 73,32 73,66 38,26 65,23 44,14

11 56,48 51,24 65,06 30,87 54,46 46,14 110,56 62,87 63,29 62,84 32,24 33,99 71,94 68,11 41,26 83,46 44,89 64,98

12 75,66 76,07 21,14 73,38 30,03 38,88 55,47 47,73 64,22 59,77 91,16 68,54 83,11 50,02 98,68 55,78 56,98 64,09

13 32,56 72,05 44,96 112,36 67,35 43,76 79,13 68,28 44,63 82,20 43,43 78,09 41,40 55,50 63,10 41,95 59,41 55,02

14 76,18 97,84 50,24 72,08 49,14 84,22 62,56 47,92 66,98 37,70 62,30 76,00 51,28 62,92 70,51 88,35 52,75 36,19

15 69,60 45,53 79,61 75,23 64,97 87,98 98,29 42,69 24,15 40,23 53,25 51,60 73,74 54,80 73,16 54,17 35,10 47,26

16 103,31 65,93 76,34 66,48 78,82 74,73 93,47 43,91 37,07 44,62 80,87 77,62 145,47 79,18 39,25 52,01 62,15 53,68

17 87,82 52,37 52,89 75,65 62,98 36,86 75,61 57,68 57,71 74,58 78,95 74,17 15,74 64,62 76,79 54,48 49,73 57,84

18 126,28 104,28 66,66 55,95 81,76 36,23 76,64 74,17 46,96 44,63 63,54 51,42 70,76 43,17 99,18 33,16 67,03 41,68

19 67,11 70,90 41,01 49,79 51,75 85,19 128,14 86,60 72,74 48,01 73,13 41,05 72,41 73,99 34,43 40,03 60,65 60,39

20 98,17 75,93 34,78 50,35 52,18 63,81 87,45 58,56 62,79 81,59 46,59 41,67 66,93 73,84 60,49 60,09 52,65 50,75

21 77,61 52,29 57,33 77,72 93,18 78,49 58,97 47,77 59,74 47,77 53,28 60,36 59,73 58,96 50,68 49,51 47,57 36,68

22 72,42 84,88 52,72 21,15 48,81 67,27 53,97 92,35 65,04 68,49 19,06 43,80 84,06 63,06 42,34 32,89 63,09 45,67

23 87,36 72,87 45,54 49,69 46,10 48,23 69,50 60,72 70,40 72,28 48,01 73,15 57,46 82,19 65,22 37,42 51,29 64,70

24 56,34 51,85 41,75 89,63 68,65 50,73 38,69 68,22 59,51 46,00 58,79 106,56 53,72 68,52 67,35 42,10 53,58 58,48

25 115,76 39,92 39,40 47,30 42,49 62,12 74,53 66,82 42,32 59,50 58,05 62,20 78,19 70,32 29,84 67,79 60,04 65,81

26 92,17 49,98 46,90 59,97 56,15 71,56 71,07 56,75 32,57 68,35 72,46 85,32 76,25 72,19 79,90 78,38 73,56 50,69

27 85,64 83,04 43,37 61,98 78,48 60,86 36,32 111,89 91,09 71,00 69,03 51,29 67,56 92,07 78,67 58,63 60,47 55,19

28 118,80 72,15 86,76 19,95 40,28 50,88 105,28 48,15 54,65 58,89 46,58 53,12 59,18 42,76 58,80 40,69 47,98 54,95

29 112,71 38,36 55,84 53,18 42,07 82,50 83,80 93,07 45,77 56,34 62,85 86,48 79,54 79,14 82,32 50,61 47,16 59,48

30 75,83 71,34 62,36 25,57 61,48 55,62 105,17 56,92 70,79 47,58 53,57 58,38 58,04 50,60 76,70 86,30 41,56 61,39

amostras 1 - sem enzima amostra 2- sem enzima amostra 3 sem enzima
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ANEXO D 

Tabela 19 - Medidas de textura (Força (N)) para maceração com 0,075% de xilanase 

 (Referência figura 9 - página 38) 

Grão PDS001 PDS003 PDS005 PDS007 PDS009 PDS011 PDS002 PDS004 PDS006 PDS008 PDS010 PDS012 PES 032 PES 033 PES 034 PES 035 PES 036 PES 037

1 80,28 46,57 56,02 72,21 50,80 33,57 80,28 46,57 56,02 72,21 50,80 33,57 74,98 72,10 37,08 50,88 29,52 74,75

2 66,54 54,69 59,09 61,11 37,96 53,68 66,54 54,69 59,09 61,11 37,96 53,68 53,00 70,46 34,97 53,02 48,97 53,58

3 53,59 44,67 65,12 81,73 68,70 68,12 53,59 44,67 65,12 81,73 68,70 68,12 77,72 76,09 55,24 45,92 46,79 47,68

4 62,12 73,31 49,70 73,31 50,14 13,31 62,12 73,31 49,70 73,31 50,14 13,31 53,69 80,57 72,65 41,64 54,34 20,28

5 61,28 71,74 55,00 73,68 45,55 54,57 61,28 71,74 55,00 73,68 45,55 54,57 86,40 56,55 46,32 57,34 63,78 45,59

6 70,73 49,71 65,69 66,40 70,96 43,43 70,73 49,71 65,69 66,40 70,96 43,43 28,01 61,15 56,58 40,80 86,68 20,75

7 49,22 59,20 90,57 72,49 43,51 72,45 49,22 59,20 90,57 72,49 43,51 72,45 60,19 45,52 64,39 39,42 69,87 67,42

8 92,98 59,66 51,20 54,62 46,28 51,71 92,98 59,66 51,20 54,62 46,28 51,71 64,06 71,85 58,58 64,70 59,63 62,63

9 86,28 68,64 62,46 65,78 46,32 49,78 86,28 68,64 62,46 65,78 46,32 49,78 74,60 63,42 41,06 77,68 60,41 33,30

10 50,74 57,31 36,06 47,93 45,92 58,73 50,74 57,31 36,06 47,93 45,92 58,73 101,83 57,88 32,00 31,96 38,44 44,54

11 61,36 35,03 45,51 65,18 54,87 52,36 61,36 35,03 45,51 65,18 54,87 52,36 66,16 41,72 57,06 46,43 64,69 48,77

12 76,71 55,21 55,74 48,22 54,15 37,16 76,71 55,21 55,74 48,22 54,15 37,16 60,18 71,48 68,04 68,98 49,00 50,94

13 79,94 61,04 46,60 77,32 70,12 50,65 79,94 61,04 46,60 77,32 70,12 50,65 67,45 57,79 41,18 35,35 39,29 30,70

14 74,22 45,68 37,26 43,33 70,58 74,66 74,22 45,68 37,26 43,33 70,58 74,66 49,88 62,74 39,74 33,55 40,97 96,86

15 71,60 71,68 68,37 56,25 56,48 38,71 71,60 71,68 68,37 56,25 56,48 38,71 63,43 43,66 42,32 53,97 19,64 95,33

16 74,38 59,23 37,39 35,32 77,28 34,11 74,38 59,23 37,39 35,32 77,28 34,11 81,13 81,88 65,66 55,96 44,82 50,98

17 70,42 60,95 41,80 53,46 53,45 42,17 70,42 60,95 41,80 53,46 53,45 42,17 53,60 60,31 61,07 65,63 63,32 45,76

18 59,50 62,03 46,81 68,37 66,18 45,27 59,50 62,03 46,81 68,37 66,18 45,27 52,62 47,92 66,72 53,11 38,80 36,25

19 90,88 38,31 46,05 47,83 71,59 91,75 90,88 38,31 46,05 47,83 71,59 91,75 62,85 62,44 45,74 60,74 39,50 53,95

20 54,43 67,01 39,12 51,18 41,00 63,56 54,43 67,01 39,12 51,18 41,00 63,56 72,05 98,66 74,29 47,09 90,76 59,04

21 66,37 76,91 55,52 46,14 43,89 46,73 66,37 76,91 55,52 46,14 43,89 46,73 53,97 60,90 41,00 58,37 36,64 47,38

22 88,74 53,78 86,97 53,09 47,83 58,36 88,74 53,78 86,97 53,09 47,83 58,36 59,13 50,40 48,74 53,11 61,59 39,30

23 92,88 55,62 39,29 63,30 46,60 57,64 92,88 55,62 39,29 63,30 46,60 57,64 57,55 33,22 62,99 68,23 67,94 48,06

24 84,26 47,93 66,78 75,64 28,61 52,54 84,26 47,93 66,78 75,64 28,61 52,54 51,56 62,82 44,73 60,68 49,50 59,89

25 25,44 45,67 60,01 47,83 32,96 43,42 25,44 45,67 60,01 47,83 32,96 43,42 73,24 82,10 62,83 46,75 45,28 60,98

26 84,51 56,02 50,60 65,06 36,33 61,40 84,51 56,02 50,60 65,06 36,33 61,40 57,60 64,67 55,04 64,14 59,28 36,48

27 75,38 73,37 56,90 58,87 42,14 54,63 75,38 73,37 56,90 58,87 42,14 54,63 66,28 69,48 59,09 43,44 50,14 34,11

28 67,60 78,97 52,59 56,21 43,71 42,50 67,60 78,97 52,59 56,21 43,71 42,50 95,63 56,47 51,43 36,67 62,13 47,33

29 68,36 57,57 93,40 65,78 40,21 43,69 68,36 57,57 93,40 65,78 40,21 43,69 61,85 45,28 53,17 69,59 51,57 64,93

30 70,78 76,36 55,14 70,23 45,55 49,99 70,78 76,36 55,14 70,23 45,55 49,99 120,52 61,93 55,51 61,93 45,57 29,37

curva maceração 0,075% - amostra 2Curva maceração enzima 0,075% - amostra 1 curva maceração enzima 0,075% - amostra 3

 

Tabela 20 -  Medidas de textura (N) para maceração com 0,15% de enzima 

(Referência: Figura 9 - página 38) 

Grão PDS 18 PDS 20 PDS 22 PDS 24 PDS 26 PDS 28 PDS 19 PDS 21 PDS 23 PDS 25 PDS 27 PDS 29 PES 005 PES 006 PES 007 PES 008 PES 009 PES 010
1 69,33 60,99 73,82 57,41 84,14 61,16 69,33 60,99 73,82 57,41 84,14 61,16 61,14 75,90 69,19 90,16 23,16 53,10

2 72,61 76,05 40,26 68,00 48,57 64,25 72,61 76,05 40,26 68,00 48,57 64,25 106,69 69,54 30,02 65,02 38,02 55,43

3 80,47 60,86 72,76 73,80 56,04 46,01 80,47 60,86 72,76 73,80 56,04 46,01 67,26 56,33 81,18 53,97 55,70 62,45

4 112,79 59,23 63,63 66,31 35,24 33,90 112,79 59,23 63,63 66,31 35,24 33,90 67,21 67,60 94,06 67,28 25,51 48,24

5 58,36 65,59 55,52 70,10 57,12 61,86 58,36 65,59 55,52 70,10 57,12 61,86 87,50 77,87 61,89 29,83 40,41 56,67

6 91,49 72,17 66,54 66,32 63,32 56,16 91,49 72,17 66,54 66,32 63,32 56,16 97,98 54,67 92,74 48,04 48,79 51,78

7 74,58 68,52 41,66 87,16 40,40 63,53 74,58 68,52 41,66 87,16 40,40 63,53 49,20 61,35 72,66 63,47 36,33 48,65

8 65,10 78,36 43,14 86,51 34,42 47,03 65,10 78,36 43,14 86,51 34,42 47,03 64,02 49,88 62,52 45,68 45,84 55,13

9 87,05 64,11 53,10 99,39 39,89 63,49 87,05 64,11 53,10 99,39 39,89 63,49 69,21 59,89 42,41 10,46 62,34 70,59

10 59,63 67,67 40,14 62,30 87,70 64,99 59,63 67,67 40,14 62,30 87,70 64,99 95,99 115,55 52,84 37,27 64,01 49,20

11 61,01 84,80 52,04 53,91 57,85 46,86 61,01 84,80 52,04 53,91 57,85 46,86 65,19 73,59 101,78 45,80 51,57 50,19

12 55,32 67,07 46,26 51,70 52,16 0,07 55,32 67,07 46,26 51,70 52,16 0,07 104,86 71,11 54,28 71,30 59,18 61,39

13 98,45 85,35 83,07 44,12 69,98 62,62 98,45 85,35 83,07 44,12 69,98 62,62 60,65 87,91 84,71 49,89 41,80 35,13

14 66,05 60,52 31,51 107,94 44,05 44,12 66,05 60,52 31,51 107,94 44,05 44,12 60,90 79,21 36,86 48,21 38,67 43,15

15 66,55 69,66 18,87 61,85 84,16 67,04 66,55 69,66 18,87 61,85 84,16 67,04 68,00 60,18 69,18 56,76 55,94 63,12

16 60,45 51,19 58,66 53,03 66,99 37,03 60,45 51,19 58,66 53,03 66,99 37,03 86,65 52,61 77,71 71,22 53,47 55,29

17 53,41 64,67 61,76 84,32 42,72 54,44 53,41 64,67 61,76 84,32 42,72 54,44 55,54 58,90 58,42 82,70 51,24 51,55

18 56,48 79,78 43,72 44,91 54,04 65,09 56,48 79,78 43,72 44,91 54,04 65,09 51,84 70,80 62,96 37,19 57,74 69,20

19 68,17 69,56 49,09 76,70 48,38 48,52 68,17 69,56 49,09 76,70 48,38 48,52 63,80 35,76 22,57 28,94 58,40 33,86

20 76,60 80,41 36,15 55,11 58,73 72,13 76,60 80,41 36,15 55,11 58,73 72,13 71,31 59,03 35,01 28,66 63,27 47,94

21 59,35 62,00 79,39 82,08 56,89 63,13 59,35 62,00 79,39 82,08 56,89 63,13 69,58 60,24 39,81 15,12 28,29 56,28

22 102,39 66,49 102,82 74,06 65,84 47,24 102,39 66,49 102,82 74,06 65,84 47,24 78,32 61,82 62,06 41,19 37,95 56,46

23 95,30 69,57 57,14 92,26 67,52 54,17 95,30 69,57 57,14 92,26 67,52 54,17 52,35 54,22 52,64 12,77 46,41 54,54

24 97,71 75,80 70,21 53,74 38,60 56,73 97,71 75,80 70,21 53,74 38,60 56,73 48,26 63,35 59,63 52,70 53,50 55,30

25 72,82 70,20 168,94 93,83 36,04 55,46 72,82 70,20 168,94 93,83 36,04 55,46 43,22 36,35 47,92 53,28 53,34 59,11

26 63,47 73,72 23,85 95,67 49,35 63,32 63,47 73,72 23,85 95,67 49,35 63,32 49,22 54,90 46,69 31,84 43,80 45,65

27 80,08 71,81 70,49 64,30 64,97 63,04 80,08 71,81 70,49 64,30 64,97 63,04 60,41 57,38 54,50 74,77 51,01 58,80

28 72,35 65,50 81,15 77,57 50,57 32,58 72,35 65,50 81,15 77,57 50,57 32,58 53,25 62,95 61,78 43,34 43,43 49,80

29 67,93 57,64 47,07 61,93 67,28 38,03 67,93 57,64 47,07 61,93 67,28 38,03 56,45 61,98 43,53 47,28 59,18 37,43

30 138,82 107,36 64,46 109,01 62,29 41,62 138,82 107,36 64,46 109,01 62,29 41,62 70,86 51,72 17,55 65,72 64,96 31,31

curva dosagem de enzima 0,15% - amostra 2curva maceração enzima 0,15% -  amostra 1 curva dosagem de enzima 0,15% -  amostra 3
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ANEXO E 

Tabela 21 - Medidas de textura (N) para processo com redução de SO2 

 (Referência Figura 12 - página 40) 

Grão PES 038 PDR 011 PRF 002

1 67,18 128,14 83,49

2 57,02 137,34 62,51

3 54,47 114,70 49,19

4 44,07 44,09 36,76

5 61,23 80,54 50,78

6 73,86 97,28 50,03

7 59,28 104,00 39,53

8 97,60 98,60 69,18

9 65,23 108,58 64,72

10 61,94 78,19 38,04

11 94,62 105,15 58,17

12 58,11 112,84 94,06

13 55,60 52,33 57,90

14 66,00 130,96 64,17

15 50,82 118,76 73,64

16 70,32 84,89 52,26

17 57,73 98,64 79,75

18 98,37 87,01 78,53

19 59,91 128,75 57,28

20 63,54 62,80 52,01

21 63,83 46,85 50,13

22 51,49 68,10 50,92

23 57,65 121,55 75,38

24 60,00 105,95 93,38

25 59,81 80,63 63,87

26 62,84 109,49 76,77

27 60,50 101,41 55,03

28 59,97 82,53 73,86

29 109,64 97,35 80,74

30 52,82 89,79 66,09  
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