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RESUMO 

A técnica de glazeamento é utilizada em produtos de confeitaria e pães doces, com a finalidade de 
promover a melhoria das características externas do produto. O estudo teve como objetivo 
desenvolver soluções de glazeamento compostas de matérias-primas não-convencionais como óleos 
vegetais, vegetais em pó e subprodutos do processamento de frutas e avaliar o processo de obtenção 
dos pães tipo forma através da tecnologia de massas congeladas verificando o efeito da estocagem 
por 60 dias nos parâmetros de qualidade dos pães. As soluções de glazeamento contendo óleos 
vegetais foram: óleo de algodão/água, óleo de canola/água, óleo de girassol/água; óleo de 
milho/água e óleo de soja/água. As soluções de glazeamento contendo vegetais em pó foram: 
brócolis em pó/água; espinafre em pó/água; palmito em pó/água e tomate em pó/água. As soluções 
de glazeamento contendo subprodutos (cascas) de processamento de frutas foram: subproduto de 
abacaxi/polpa de abacaxi; subproduto de caju/polpa de caju; subproduto de goiaba/polpa de goiaba 
e subproduto de manga/polpa de manga. Cada uma destas soluções foi desenvolvida através de um 
Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) totalizando 11 ensaios, com três repetições no 
ponto central. A metodologia estatística aplicada consistiu em análise descritiva dos dados, testes de 
normalidade, análise de variância (ANOVA) e não-paramétrica, teste de média Tukey, análise de 
regressão múltipla, análise de correlação e superfícies de resposta. Os efeitos do período de 
estocagem congelada (0, 15, 30, 45 e 60 dias) foram avaliados sobre os parâmetros físicos de 
qualidade das massas. Para as soluções contendo óleos vegetais e água verificou-se que o maior 
volume obtido foi pela solução de óleo de algodão e água com 4,23 mL/g, seguido da solução com 
óleo de milho/água (4,03 mL/g). Atribuiu-se a menor viscosidade destes óleos a não-formação de 
película externa à massa, não prejudicando as transferências de calor e massa durante a fermentação 
e forneamento. O índice de expansão foi superior a 2,00 para todas as soluções com exceção das 
compostas por óleo de canola/água e óleo de girassol/água. Com relação às soluções contendo 
vegetais em pó e água, observou-se que os volumes específicos, de modo geral, foram superiores 
aos obtidos pelas soluções adicionadas de óleo. Os vegetais em pó podem fornecer micronutrientes 
para as leveduras e melhorar o processo fermentativo, resultado devido ao maior número de 
alvéolos apresentado, tendo obtido valores acima de 1.000 alvéolos para todos os vegetais, exceto o 
palmito, portanto, apresentaram miolos com boa porosidade. Verificou-se que as soluções de 
glazeamento contendo subprodutos e polpa de frutas promoveram os menores volumes específicos 
para os pães, onde nenhum ensaio apresentou valores maiores que 4,00 mL/g. Este resultado pode 
estar relacionado com o pH ácido das frutas e a presença de enzimas proteolíticas que podem 
danificar a estrutura do glúten, reduzindo a capacidade de retenção gasosa ou prejudicar a atividade 
das leveduras. Através das superfícies de resposta e modelos matemáticos gerados foi possível 
selecionar duas soluções de glazeamento para cada tratamento, totalizando 26 soluções que foram 
utilizadas em massas congeladas por até 60 dias, onde foi avaliado o seu potencial para a 
manutenção da qualidade. Verificou-se que a estocagem congelada das massas reduziu o volume 
específico, índice e fator de expansão, pH, umidade total e volume produzido. Entretanto, as 
soluções de glazeamento, de modo geral, promoveram a redução no descréscimo da qualidade ao 
longo do tempo de estocagem, quando comparados às massas controle, ausentes da aplicação das 
soluções de glazeamento. A aplicação de soluções de glazeamento em massas congeladas para a 
produção de pães tipo forma, portanto, consiste em uma tecnologia que pode ser utilizada em 
processos industriais pois demonstrou eficácia na manutenção da qualidade das massas após 60 dias 
de estocagem congelada, além poder contribuir para a melhoria da qualidade nutricional dos 
produtos. 
 
Palavras-chave:  Fermentação; glazeamento; massa congelada; pães, qualidade. 

 

 

 



      9 

 

ABSTRACT 

The glazing technique is used in bakery products and confectionery, in order to promote the 
improvement of the external characteristics of the product. The objective of this study was to develop 
composite glazing solutions of unconventional raw materials like vegetable oils, powdered vegetables 
and by-products of fruit processing through statistical tool  Central Composite Rotational Design 
(CCRD) and study the process of getting the bread through the frozen dough technology evaluating the 
effect of storage for 60 days in the quality of breads parameters. The glaze solutions containing 
vegetable oils are: cottonseed oil/water, canola oil/water, sunflower oil/water; corn oil/water and soy 
oil/water. The glaze solutions containing powdered vegetables were broccoli powder/water; Spinach 
powder/water; palmito powder/water and tomato powder/water. The glazing solutions containing fruit 
processing by-products were byproduct of pineapple/pineapple pulp; byproduct of cashew/pulp cashew; 
Guava byproduct/guava pulp and byproduct mango/mango pulp. Each of these solutions was developed 
through a CCRD total of 11 samples with three replications at the center point. The applied statistical 
methodology consisted of descriptive data analysis, normality tests, analysis of variance (ANOVA) and 
nonparametric, average Tukey test, multiple regression analysis, correlation analysis and response 
surfaces, we used these tests to check the effect of different glazing solutions on the quality of physical 
parameters - specific volume, density, expansion factor of the dough, expansion index of breads, volume 
produced during fermentation, number and circularity of alveoli - to establish the conditions great to 
hold each of the study with frozen dough. The effects of frozen storage time (0, 15, 30, 45 and 60 days) 
were evaluated by the aforementioned parameters, and the total water content of the dough, acidity and 
pH. For solutions containing vegetable oils and water has been found that the greater volume was 
obtained by cotton seed oil and water solution with 4.23 mL/ g, followed by the solution of corn 
oil/water (4.03 mL/g) This result is related to the lower viscosity of these oils, attributing to non-
formation of outer film to the dough and does not impair the heat and mass transfer during fermentation 
and baking. The expansion ratio was greater than 2.00 for all solutions except those consisting of canola 
oil/water and sunflower oil/water. With respect to solutions containing vegetable powder and water, it 
was observed that the specific volumes generally were higher than those obtained by the added oil 
solutions. In this case, the vegetable powder can provide micronutrients for the yeast and improve the 
fermentation process, results related to the higher number of wells shown (above 1000 for all vegetables 
except palmito) therefore presents brains with good porosity. It was found that the glazing solutions 
containing by-products and fruit pulp promoted, generally smaller specific volumes for the loaves, 
where no test showed values above 4.00 mL/g, this result may be related to the pH acid fruits and the 
presence of proteolytic enzymes that can damage the gluten structure and, consequently, reduce the gas 
retaining capacity, or impair the activity of the yeast. Therefore, before the results, we selected two 
glazing solutions for each treatment, totaling 26 glazing solutions to be used in frozen dough for up to 
60 days and evaluate its potential as a quality preserving agent. Through the response surface and 
mathematical models generated it was possible to select two glazing solutions for each treatment, 
totaling 26 solutions that were used in frozen dough for up to 60 days, which was evaluated its potential 
as a quality preserving agent. It was found that frozen storage of the dough reduced  the specific 
volume, expansion index, expansion factor pH, moisture and volume produced. However, the glazing 
solutions generally have promoted the reduction in the quality descréscimo over storage time, when 
compared to mass control, absent the application of glazing solutions. Application of glazing solutions 
frozen dough for producing bread-like form thus consists of a technology that can be used in industrial 
processes as it has demonstrated its effectiveness in maintaining the quality of the pasta after 60 days of 
frozen storage, in addition to contribute to improving the nutritional quality of products. 
 
Keywords: Bread; fermentation; glazing; frozen dough; quality. 
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INTRODUÇÃO 
 

O hábito do consumidor consiste em sempre adquirir pães frescos, no entanto, após o 

processo de forneamento, tem ínicio as reações de deterioração da qualidade do pão, como a 

retogradação do amido e o seu respectivo endurecimento, prejudicando a sua qualidade sensorial. 

Atualmente, existem várias técnicas que tem por objetivo melhorar a palatabilidade do pão durante 

a sua estocagem, como por exemplo, uso de aditivos, emulsificantes, hidrocolóides e enzimas, bem 

como otimização das condições de forneamento e a utilização de soluções de glazeamento 

(RIBOTTA et al., 2008). 

Existem diversas reações de deterioração que acometem os produtos de panificação, a 

principal delas é a microbiana. Contudo, a qualidade de um produto de panificação não deve ser 

atribuída somente a este tipo de deterioração, uma vez que a perda de umidade durante a estocagem, 

a retrogradação do amido, endurecimento do miolo e outras deteriorações fazem com que a 

aceitabilidade do produto decresça (CAUVAIN e YOUNG, 2009). 

O processo de endurecimento torna o miolo mais rígido, seco e quebradiço, enquanto a 

crosta torna-se macia e com aparência semelhante ao couro (CAUVAIN e YOUNG 2009). O 

endurecimento do pão pode ser dividido em duas partes: o endurecimento do miolo e da crosta. De 

acordo com Primo-Martin et al. (2006) o endurecimento do miolo é de maior preocupação 

industrial pois está relacionado diretamente com a aceitabilidade do produto por parte do 

consumidor.  

Se os pães forem obtidos através da tecnologia de massas congeladas, verifica-se a 

redução da qualidade dos produtos ao longo do tempo de estocagem como a redução do volume 

específico, índice de expansão, fator de expansão, volume produzido durante a fermentação e pH. 

Contudo, observa-se o aumento da densidade, dureza, gomosidade e acidez  dos pães, que estão 

relacionados, de acordo com Zambelli (2014), com a redução na viabilidade das leveduras e 

redução da umidade total das massas  e, de acordo com Resende (2011), aos danos à rede de glúten 

pelos cristais de gelo.  

Flander et al. (2007) afirmam que existem vários métodos para prolongar a vida útil de 

pães, entre eles, a técnica de glazeamento ou vitrificação. Esta técnica tem apresentado resultados 

significativos na melhoria da qualidade de pães armazenados, conforme Jahromi et al. (2012) que 

verificaram melhoria na qualidade de pães após a utilização de soluções de glazeamento.  

De acordo com Cauvain e Young (2009) o miolo do pão possui teores de umidade 

maiores que a crosta. Geralmente a umidade do miolo é de 35-40%, enquanto que da crosta é de 12-

17% dependendo do tipo de pão. Diante disto, durante o armazenamento pode ocorrer a 
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transferência de massa – gerada pela força motriz de gradiente de umidade – que estabelece um 

fluxo do miolo para a crosta, o que promove o ressecamento do miolo e o amolecimento da crosta, 

prejudicando a qualidade dos produtos.  

De acordo com Junior et al. (2008) o forneamento proporciona uma maior evaporação 

das áreas externas do pão, o que causa uma diferença no gradiente de umidade entre o miolo e a 

crosta, o que pode colaborar para o envelhecimento do pão ao longo do período de estocagem. 

Portanto, uma das formas de reduzir a perda de qualidade dos produtos de panificação 

durante o armazenamento é a utilização da técnica de glazeamento, as soluções, de acordo com 

Chin et al. (2011), podem ser usadas para produzir diferentes efeitos, fornecendo brilho, 

melhorando a aparência, retenção de umidade, além de ajudar a prolongar a vida útil dos produtos. 

Casper et al. (2007) afirmam que o glazeamento em produtos de panificação possui propriedade de 

barreira à umidade e retenção de água, que permite a retenção da umidade durante a etapa final de 

forneamento, o que faz com que colabore com a expansão da massa. 

 No estudo conduzido por Chin et al. (2011) verificou-se que a aplicação de diversas 

soluções de glazeamento em diferentes concentrações podem proporcionar a redução das reações de 

deterioração ao longo da estocagem. Em um período de seis dias, soluções de glazeamento 

contendo amido de milho, leite desnatado e clara de ovo reduziram a firmeza do miolo e 

aumentaram a da crosta e as soluções colaboraram para a reduzir a taxa de perda de umidade do 

miolo durante o armazenamento. 

Lonergan et al. (2004) afirmam que as soluções de glazeamento podem proporcionar 

uma transferência de calor mais lenta para as camadas interna da massa, quando comparado à 

massas não glazeadas. Este comportamento pode permitir que o interior da massa do pão, ou seja, o 

miolo, torne-se mais flexível por um tempo mais longo devido ao seu maior conteúdo de umidade. 

A aplicação da técnica de glazeamento é antiga, principalmente para pães doces, 

entretanto, a ciência carece de estudos científicos sobre a utilização de soluções de glazeamento em 

pães salgados e a sua relação com a qualidade de massas congeladas. O uso de óleos vegetais, 

vegetais em pó e subprodutos de frutos como agentes de glazeamento utilizando a metodologia de 

superfície de resposta também não é relatada.   

O Brasil é o segundo maior produtor de grãos oleaginosos do mundo, sendo a soja e o 

algodão as principais culturas, seguidos pelo girassol e pela canola, e em conseqüência do programa 

brasileiro de biocombustíveis, o óleo de canola que tinha somente importância na alimentação 

humana adquiriu um potencial para fins energéticos (ZENI, 2010). Portanto, o estudo propõe 

fornecer aos óleos vegetais uma nova aplicabilidade, uma vez que a suplementação de produtos e 

utilização de diferentes aditivos durante a formulação dos alimentos está a aumentar a ritmo elevado 
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na indústria alimentícia. Alguns destes aditivos têm o potencial para a aplicação industrial, devido à 

sua natureza hidrofóbica, bem como a sua capacidade de fornecer proteção contra dano oxidativo 

durante o armazenamento de produtos alimentares (OZTURK et al., 2014). 

Os alimentos funcionais são aqueles que, ao serem consumidos nas dietas, além de suas 

funções nutricionais produzem alguns efeitos metabólicos e fisiológicos no organismo. Seus efeitos 

vêm sendo estudados, principalmente sobre as patologias crônicas como o câncer, diabetes, 

hipertensão, mal de alzheimer, doenças ósseas, cardiovasculares, inflamatórias e intestinais. Para 

que os alimentos funcionais sejam eficazes é preciso que o seu uso seja regular e também esteja 

associado ao aumento da ingestão de frutas e verduras. Alguns componentes que podem 

proporcionar funcionalidade aos alimentos são os carotenóides, ácidos graxos poliinsaturados e as 

fibras (MOHAMED, HASIM e RAHMAN, 2012). 

Portanto, a utilização de óleos vegetais, que possuem teores apreciáveis de ácidos 

graxos poliinsaturados, vegetais em pó, que são fontes de carotenóides e substâncias antioxidantes, 

e os subprodutos do processamento de frutos, os quais são ricos em fibra, podem, além de 

possuírem aplicabilidade tecnológica como agentes de solução de glazeamento serem fontes de 

componentes bioativos no consumo dos pães glazeados. 

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia de 

glazeamento contendo óleos vegetais/água, vegetal em pó/água e subproduto do processamento de 

frutas/polpa de fruta para pães tipo forma, estudar seu efeito sobre a qualidade das massas e dos 

pães e avaliar a obtenção dos pães através da tecnologia de massas congeladas, verificando o efeito 

do armazenamento congelado por até 60 dias nos parâmetros de qualidade das massas e dos pães 

tipo forma.  
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CAPÍTULO I – REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.0 O pão e  suas principais características 

 

O pão é composto por farinha de trigo, água, levedura – Saccharomyces cerevisiae - e 

sal. No entanto, outros componentes são adicionados em quantidades variáveis com o objetivo de 

melhorar as características da massa durante o processamento e do produto final. Estes 

componentes são emulsificantes, enzimas, agentes oxidantes, reguladores de acidez, entre outros 

(CAUVAIN e YOUNG, 2006).  

As massas para a produção de pães apresentam-se como fluídos viscoelásticos, pois 

possuem propriedades de sólidos – como a elasticidade – e a de líquidos como a plasticidade. 

Portanto, o pão é considerado uma espuma instável, elástica e sólida que contém uma fase contínua 

composta por uma rede de proteínas formadores de glúten, as quais estão interligadas e parte por 

moléculas poliméricas de amido, sobretudo, por amilose (GRAY e BEMILLER, 2003). 

As características do pão e de outros produtos fermentados são diretamente dependentes 

da formação da rede de glúten, não apenas para favorecer a retenção do gás produzido durante a 

fermentação, mas também para contribuir com a formação da estrutura celular do miolo que, após o 

cozimento, conferem textura e qualidades sensoriais adequadas, as quais são diferenciadas em 

relação a outros produtos forneados (CAUVAIN e YOUNG, 2009).  

Existem diferentes aspectos relativos a qualidade de um produto de panificação, dentre 

eles podem ser citados: perda de peso após o forneamento, volume, densidade, textura do miolo e 

da crostra, aspectos estruturais do miolo e estabilidade da cor. 

 

2.0 Técnica de Glazeamento 

 

Para Meza et al. (2015) o glazeamento refere-se à aplicação de um material, de qualquer 

natureza, de revestimento sobre a superfície de alimentos para melhorar aspectos como brilho e 

aparência, contribuindo para aumentar a vida útil dos produtos de panificação e confeitaria. 

A utilização de materiais de glazeamento em produtos forneados pode fornecer mais do 

que a melhoria da aparência do produto. O glazeamento pode promover a redução do 

envelhecimento do pão através da sua capacidade de retenção de umidade do miolo de pães e da 

firmeza do produto, portanto, fornece um mecanismo de melhoria da qualidade do pão em termos 

de textura e, como consequência, eleva a sua vida útil através do processamento sem a adição de 

aditivos. De modo geral, as soluções de glazeamento são aplicadas à superfície dos produtos para 
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atuar como barreira contra a absorção de umidade e a sua adsorção para o pão, estima-se que o 

glazeamento retarde a taxa de endurecimento dos pães (CHIN et al., 2011). 

O glazeamento é um termo utilizado para classificar um revestimento lustroso e fino 

aplicado a alimentos para realçar o brilho e dar efeito brilhante para diversos produtos alimentícios, 

além de melhorar a sua aparência, podendo ser aplicados em pães, pescados, legumes e frutos 

(CHEN et al., 2007; FAN et al., 2009; SAUCEDO-POMPA et al., 2009). 

Em estudo desenvolvido por Primo-Martin et al. (2006) verificou-se o efeito de enzimas 

como agentes de glazeamento e a sua influência na crocância da crosta de pães. De acordo com Lisa 

(2000), quando aplicados antes do forneamento, as soluções interagem quimicamente com a crosta, 

por isso, pode retardar a desidratação do produto e colaborar com a sua expansão. No entanto, se 

aplicado o pré-forneamento nas massas, a umidade adicional das soluções de glazeamento pode 

causar um colapso do pão durante o forneamento. 

Jahromi et al. (2011) afirmam que o glazeamento é um método de revestimento de 

superfície para realçe dos parâmetros de qualidade em produtos de panificação e desenvolveram um 

estudo com diversos grupos de substâncias para glazeamento como polióis, açúcares e 

hidrocolóides. 

Lang et al. (1987) afirmam que o glazeamento pode ser classificado em dois grupos 

com base na aplicação: antes ou depois do forneamento. Os glazeamentos aplicados antes do 

forneamento são feitos a partir de ovos inteiros e água e podem conter vários açúcares, gomas e 

amidos. Contudo, em estudo desenvolvido por Lonergan et al. (1999) relataram que as soluções de 

glazeamento podem ser constituídas de 90% de água, 5% de açúcares redutores, além de 

hidrocolóides. Os glazeamentos após o forneamento são constituídos de açúcares e canela. 

Lonergan et al. (1999) afirmam que a solução de glazeamento pode possuir uma 

quantidade de agente emulsionante, para promover a formação de uma emulsão óleo em água. A 

solução ainda pode compreender, opcionalmente, quantidades de açúcares redutores que são 

eficazes para promover a coloração castanha dourada durante o forneamento do produto final.  

De acordo com a patente desenvolvida por Lonergan et al., (2004), o glazeamento pode 

conferir uma textura de alimento frito sem que seja realizada a operação unitária de fritura, a 

solução deve ser composta por pelo menos um óleo vegetal comestível.  

Para Nieto (2009) diversos materiais podem ser utilizados como agentes de glazeamento 

e formadores de película fluída, podendo ser à base de proteína do leite e ovo e à base de gorduras, 

como os óleos vegetais, entretanto, o açúcar destaca-se como um dos principais ingredientes. 
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3.0 – Óleo de Algodão  

 

O algodão (Gossypium hirsutum) é uma das culturas oleaginosas mais cultivadas no 

setor da agricultura brasileira, e responsável, principalmente, pela produção de fibra destinada à 

indústria têxtil e extração de óleo (ANDRIGUETTO et al., 1981). O algodoeiro é cultivado em três 

macrorregiões no Brasil, Norte-Nordeste, Centro-Oeste e Sul-Sudeste, sendo cada região 

caracterizada por um sistema de produção próprio, desde pequenas áreas praticadas pela agricultura 

familiar, até grandes áreas caracterizadas pelo alto nível tecnológico (MOREIRA, 2008), ficando o 

Mato Grosso e a Bahia como os dois maiores produtores do País (CONAB, 2011).  

A semente de algodão pertence à família Malvaceae, a qual é composta de 80 gêneros e 

1000 espécies. Destes os Gossypium arboreum, Gossypium herbaceum, Gossypium barbadense, 

Gossypium hirsutum e Gossypium religiosum são os mais cultivadas. As sementes contém  de 15% 

a 25% de óleo comestível. O rendimento de óleo de sementes de algodão, além da espécie e as 

influências climáticas podem variar de acordo com o pré-tratamento das sementes, o método de 

extração e tratamentos de pós-extração (BHATTACHARJEE et al., 2007). 

A composição de ácidos graxos da semente de algodão é composta por 1-2% de ácido 

graxo mirístico, 18-25% de palmítico, 1-25% de esteárico, 1-2% de palmitoléico, 17-38% de oléico 

e 45-55% de linoléico (SOLOMONS, 2002). 

De acordo com resultados obtidos por Ferreira (2009), a composição do óleo de algodão 

é de 0,036% de ácido láurico; 0,761% de ácido mirístico; 23,99% de palmítico; 0,49% de 

palmitoléico; 2,95% de esteárico; 14,45% de oléico; 56,62% de linoléico; 0,24% de linolênico; 

0,27% de araquídico; 0,13% de behênico e 0,08% de lignocérico. 

O óleo de algodão pode ser considerado como um subproduto da indústria algodoeira e 

encontra a aplicação como óleo comestível (O’BRIEN, 2001). Embora existam controvérsias sobre 

os efeitos benéficos à saúde devido a presença de alguns componentes como o gossipol, o algodão 

apresenta controle menos rígido de qualidade do que todas as outras plantas, cujo principal produto 

é o óleo vegetal (GADELHA et al., 2014). Também é utilizado como matéria-prima na fabricação 

de sabão, cosmésticos e produtos farmacêuticos, na fabricação de plásticos, fungicidas, papel e 

combustíveis. 

O óleo de algodão possui uma coloração mais escura, provocada por pigmentos que 

acompanham o gossipol no interior das glândulas distribuídas nos cotilédones e hipocótilo. A 

presença destes compostos leva à necessidade de se proceder ao refinamento do óleo para 

eliminação através do calor, uma vez que eles são termolábeis e durante o refino são destruídos 

(EMBRAPA, 2015a). 
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A maioria das impurezas presentes no óleo de algodão não tratado ou bruto são 

derivadas do gossipol, ácidos graxos livres (AGL), fosfolipídios, pigmentos e sólidos, de modo que 

o óleo de algodão bruto possui coloração preta ou marrom escuro. As partículas coloidais do óleo 

de algodão, possuem normalmente menos de 1 mm de tamanho, e estão em movimento browniano. 

A energia deste movimento é suficiente para impedir a sedimentação das partículas por ação da 

gravidade, de modo que as partículas podem permanecer em suspensão durante um longo período 

de tempo, necessitando portanto, de um processo de refino, que envolve as etapas de degomagem 

com ácido e água para a remoção dos fosfolipídios, secgaem sob vácuo, tratamento cáustico, 

coagulação, sedimentação, lavagem com água e vapor (KAYNAK et al., 2004). 

De acordo com Shahidi (2005), o óleo da semente de algodão é o mais estável dentre os 

óleos vegetais convencionais e pode ser utilizado em formulações para óleo de fritura, onde é mais 

frequentemente sujeito a elevadas temperaturas e umidade, o que o torna um bom agente de 

glazeamento para a produção de pães, uma vez que, ao entrar em contato com a massa de pão será 

submetido a teores de umidade elevados e, durante o forneamento da massa, à altas temperaturas. 

Entretanto, para o óleo de algodão bruto ser transformado em óleo de cozinha, o 

gossipol, que em sua forma fisiologicamente ativa é tóxico para animais e humanos, precisa ser 

inativo ou removido até níveis mínimos. Normalmente, essa desativação é realizada antes da 

extração do óleo, mas a eficiência nem sempre é atingida, portanto, de acordo com Williams e Hron 

(1996) a modificação química da estrutura da semente ou a evaporação tem demonstrado ser eficaz 

como um novo método para a desativação do gossipol, contudo, demanda muita energia. Sendo 

assim, de acordo com Lin et al. (2015) a melhor forma de elevar a eficiência do refino do óleo de 

algodão continua sendo um desafio nas indústrias de óleos a partir da semente de algodão.  

 Entre as vantagens nutricionais apresentadas pelo óleo de algodão, pode-se destacar o 

alto conteúdo de vitamina E, o qual é um antioxidante natural que auxilia no combate aos radicais 

livres produzidos pela respiração celular. O óleo também é fonte equilibrada de ômega 3, ômega 6 e 

livre de gordura trans, benefícios que são mantidos mesmo após o aquecimento durante o processo 

de fritura, o que não acontece com outros óleos vegetais. Além disso, o óleo de algodão apresenta 

rendimento na extração superior aos outros e maior resistência à oxidação lipídica, o que permite 

maior tempo de vida útil (ABAPA, 2015). 

  

4.0 – Óleo de Canola como matéria-prima 

 

Estudos revelam os efeitos dos ácidos graxos n-3 sobre a função cardiovascular. Eles 

possuem cadeias longas e ocorrem naturalmente nos óleos de peixes e de alguns vegetais, como o 
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óleo de canola. Os ácidos graxos n-3 possuem importância clínica devido a possuírem em sua 

compoisção os ácidos eicosapentaenóico (C 20:5n-3), ácido docosahexaenóico (C22:6n-3) e o ácido 

α-linolênico (C18:3n-3), de acordo com Goodnight e Caims (1995). 

A canola (Brassic napus L.) é um termo genérico internacional, utilizado para designar 

as sementes de colza que são geneticamente modificadas. Possui este nome a partir de uma 

denominação canadense para este óleo: canadian oil low acid. A principal diferença entre elas é no 

percentual de ácido erúcico, onde a canola contém menos de 2% e suas sementes possuem valores 

inferiores a 30 µmoles de glucosinolatos. A colza é um dos mais antigos óleos vegetais consumidos, 

mas seu uso comestível era limitado devido ao teor de ácido erúcico e glucosinolatos, e o seu 

consumo estava relacionado com o aparecimento de lesões no músculo cardíaco (TOMM, 2006). 

Espécies de colza que são utilizadas para produzir o óleo de canola são do gênero 

Brassica na familía das crucíferas. As colzas, matéria-prima do óleo de canola, que contém 

pequenas quantidades de ácido erúcico resultam em óleos com baixos níveis de ácidos graxos 

saturados (6%) e níveis elevados de ácidos graxos mono-saturados e de poliinsaturados (36%), de 

acordo com Farag et al. (2010). 

A produção de canola passou nos últimos 40 anos da sexta para segunda oleaginosa 

mais produzida no mundo. Foi de canola o terceiro óleo vegetal mais produzido no mundo em 2009 

(USDA, 2015). De acordo com a Embrapa (2015b), a canola é a terceira commodity mundial, atrás 

da soja (33%) e da palma (34%), sendo responsável por 16% da produção mundial de óleos 

vegetais. 

É um alimento rico em proteína bruta que pode variar de 21% a 25,5% de acordo com 

estudo desenvolvido por Bett et al. (1999) e seu conteúdo lipídico pode chegar a 50% do peso total. 

O óleo de canola, de acordo com Ghazani et al. (2014), apresenta  propriedades 

nutricionais que colaboram com a saúde dos consumidores, sendo uma fonte de ácido oléico, em 

proporções de 50 a 66% e de ácido α-linolénico, contendo de 6 a 14%. 

De acordo com resultados obtidos por Pederssetti et al. (2011), na extração de óleo de 

canola através de fluídos supercríticos, constataram que o óleo é composto pelos seguintes ácidos 

graxos: 66% de ácido oléico; 16,5% de ácido linoléico; 9,0% de ácido linolênico; 5,1% de ácido 

palmítico; 2,5% de ácido esteárico; 0,6% de ácido araquidônico e 0,3% de ácido palmitoléico.  

O óleo de canola apresenta teores apreciáveis em fitoesteróis, tocoferóis e polifenóis 

que possuem a capacidade de reduzir os níveis de LDL (lipoproteína de baixa densidade) no sangue 

(KRITCHEVSKY e CHEN, 2005), além de ter em sua composição o ácido sinápico e seus 

derivados que possuem atividade antioxidante e antimutagênicas, de acordo com Zacchi e Eggers 

(2008). 
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Para Szydlowska-Czeniak et al. (2010), este tipo de óleo desempenha um papel 

importante na prevenção e no tratamento de algumas doenças crônicas, como cardíacas, 

neurodegenerativas, tumores, combate o envelhecimento e a artrite reumatóide devido a seus 

componentes antioxidantes. Padley et al. (1994) concluíram que os antioxidantes mais importantes 

do óleo de canola são os tocoferóis em quantidades que podem variar de 287 a 753 µg de tocoferol 

total. 

Os Estados Unidos consideram o óleo de canola como um alimento funcional devido as 

avaliações da agência Food and Drug Administration, a FDA, onde foram apresentadas e aceitas 

evidências científicas que permitem a associação entre o uso do óleo de canola e benefícios a saúde, 

ou seja, para obter os benefícios propostos, o invidíduo deve consumir, no mínimo, 4,75 gramas de 

óleo de canola por quantidade de referência. Sendo assim, desde 6 de outubro de 2006, o óleo de 

canola recebeu a declaração de saúde qualificada devido a sua capacidade de reduzir os riscos de 

doenças coronárias em função do seu conteúdo de ácidos graxos insaturados (TOMM, 2006).  

No Brasil, entretanto, o óleo de canola ainda não é considerado um alimento funcional, 

mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através da resolução n° 482 de 1999, 

estabeleceu parâmetros mínimos para assegurar a qualidade de óleos e gorduras vegetais, baseando-

se no teor de ácidos graxos que os constitituem. A Tabela 1 apresenta os valores de referência. 

 

Tabela 1 – Valores de referência para os ácidos graxos presentes em óleo de canola. 

Ácidos Graxos Estrutura Valores de Referência (%) 
Ácido Mirístico C 14:0 < 0,2 
Ácido Palmítico C 16:0 2,5-6,5 

Ácido Palmitoléico C 16:1 < 0,6 
Ácido Esteárico C 18:0 0,8-3,0 

Ácido Oléico (ômega 9) C 18:1 53,0-70,0 
Ácido Linoléico (ômega 6) C 18:2 15,0-30,0 
Ácido Linolênico (ômega 3) C 18:3 5,0-13,0 

Ácido Araquídico C 20:0 0,1-1,2 
Ácido Eicosenóico C 20:1 0,1-4,3 

Ácido Behênico C 22:0 < 0,6 
Ácido Erúcico C 22:1 > 2,0 

Ácido Lignocérico C 24:0 < 0,2 
Ácido Tetracosenóico C 24:1 < 0,2 

Fonte: ANVISA (2015). 

 

Em estudo realizado por Scherr e Ribeiro (2010) onde analisaram quatro tipos diferentes 

de óleos vegetais comercializados no Brasil levando em conta os tipos de ácidos graxos e o 

conteúdo de colesterol, constataram que o óleo de canola apresenta-se como o óleo ideal para 

consumo quando leva-se em consideração a saúde do consumidor. O teor de gorduras saturadas do 
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óleo de canola foi de 8,4%; 63,6% para as monoinsaturadas e de 28% para as poliinsaturadas, 

enquanto que os teores de gorduras saturadas para os óleos de girassol, milho e soja foram de 

10,3%; 16,1% e 17,5% respectivamente. 

De acordo com Tomm (2007) a composição de ácidos graxos do óleo de canola o 

coloca como uma alternativa aos individuos que desejam uma alimentação saudável, contribuindo 

para a redução dos riscos de doenças coronárias  através da redução do colesterol total do sangue e 

da lipoproteína de baixa densidade (LDL). 

Diante dos benefícios apresentados e comprovados do óleo de canola, Pitta et al. (2012) 

acrescentaram 3% do óleo na ração de galinhas poedeiras e verificaram o aumento do teor de  

ácidos graxos poliinsaturados do tipo ômega-3 nos ovos produzidos, portanto, o óleo de canola 

pode torna-se um importante veículo de ácidos graxos. 

Portanto, a utilização do óleo de canola como ingrediente para o desenvolvimento de 

soluções de glazeamento pode promover a melhoria nutricional da massas, além da possibilidade de 

obtenção de vantagens tecnológicas para a qualidade dos pães. 

 

5.0 – Óleo de Girassol como matéria-prima 

 

O girassol (Helianthus Annuus L.) é cultivado com sucesso nos cinco continentes, e 

figura entre as quatro principais culturas oleaginosas produtoras de óleo comestível no mundo, com 

grande importância na economia global. Apesar de ser uma cultura de verão, o girassol vem se 

consolidando como uma alternativa viável para os cultivos em sucessão às principais culturas 

agrícolas, em que se destacam o milho e a soja. Além disso, devido ao alto teor de óleo no grão, o 

girassol desponta como uma nova opção para a produção de biocombustíveis (CASTRO et al., 

2010). 

A cultura de girassol no Brasil vem desenvolvendo-se nos estados do Centro-Oeste, Sul, 

Sudeste e Nordeste. Pela influência dos vizinhos Uruguai e Argentina, tradicionais produtores da 

cultura, contudo, no Brasil, falta ao agricultor brasileiro, experiência e tradição no cultivo dessa 

oleaginosa, como também capacitação da assistência técnica sobre a cultura, o que certamente, 

proporcionará maiores rendimentos no futuro (DALL’AGNOL, VIEIRA e LEITE, 2005). 

O óleo de girassol contém vários tipos de ácidos graxos: saturados, monoinsaturados e 

poliinsaturados. Este tipo de óleo é muito utilizado na preparação de emulsões e contém teores 

apreciáveis de vitamina E, de acordo com Pedersen (2000). 
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Segundo a resolução n° 482 de 23 de setembro de 1999 da ANVISA, o óleo de girassol 

pode ser definido como óleo comestível obtido através das sementes de girassol através de 

processos tecnológicos adequados e pode ser classificado como: 

- Refinado: obtido por processos de extração e refino. 

- Semi-refinado: óbtido por processos de extração e neutralização. 

- Bruto: obtido pelo processo de extração. 

- Virgem: obtido por processo de prensagem a frio e que não tenha sido submetido a 

outro tratamento além da lavagem, decantação, centrifugação e filtragem. 

De acordo com Oliveira e Vieira (2004) a semente de girassol possui, 

aproximadamente, 24% de proteínas e 47% de matéria graxa em sua composição. O percentual dos 

ácidos linoléico e óléico é aproximadamente 90% do total dos ácidos graxos presentes no óleo de 

girassol. As modificações da qualidade do óleo podem ser feitas através da alteração na proporção 

relativa destes ácidos graxos, pois, existe uma relação inversa entre eles, sendo influenciada por 

condições ambientais, principalmente pela temperatura do ambiente durante o desenvolvimento das 

sementes. Em temperaturas mais elevadas, ocorre o aumento nos níveis de ácido oléico e redução 

nos teores de ácido linoléico.  

Os ácidos graxos predominantes são: mirístico (0,1%), palmítico (5,8 – 6,6%), 

palmitoléico (0,1%), esteárico (3,8 – 5,2%), oléico (16 – 23,8%), linoléico (64,6 – 71,5%), 

linolênico (0,1 – 0,4%), arquídico (0,2 – 0,4%), gadoléico (0,1 – 0,3%), behênico (0,6 – 0,8%) e 

lignocérico (0,1%) (MANDARINO, 2005). 

Dentre os óleos vegetais, o óleo de girassol destaca-se por suas excelentes 

características físico-químicas e nutricionais, além de possuir alta relação de ácidos graxos 

poliinsaturados/saturados (EMBRAPA, 2015). 

Apresenta vantagens importante sob o ponto de vista da qualidade e da estabilidade, 

uma vez que além da fração saponificável do óleo, que corresponde aos ácidos linoléico e oléico, 

existe a fração insaponificável, a qual é presente em pequenas quantidades. Dentro desta fração 

encontram-se os tocoferóis como a vitamina E, os esteróis e os fosfolipídicos, sob a forma de 

lecitinas e os beta-carotenos, portanto, o óleo de girassol apresenta maior estabilidade em relação ao 

óleo de soja, por exemplo, quando exposto à luz, devido ao seu maior conteúdo de beta-caroteno 

(OLIVEIRA e VIEIRA, 2004). O óleo de girassol também apresenta teores das vitaminas 

lipossolúveis A e D (SILVA, 2009). 

O óleo de girassol pode ser produzido de forma industrial ou artesanal, contudo, é 

importante que no processo utilize-se de grãos com alto teor de óleo, caracterizados por possuir a 
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casca preta e não utilizar os grãos de girassol que são empregados na alimentação de pássaros que 

possuem as cascas rajadas (PORTAS, 2001). 

Segundo Ungaro (2008) existem dois processos de extração do óleo de girassol. As 

indústrias de menor porte costumam fazer a extração em prensas contínuas, a qual resulta uma torta 

com cerca de 8 a 10% de óleo, especialmente indicada para a alimentação de frangos de corte e 

suínos, enquanto nas unidades de grande porte, após a prensagem, é utilizado solventes para a 

extração de maior quantidade de óleo; neste caso, a torta resultante contém cerca de 1% de óleo. 

De acordo com Lazzaroto et al. (2005) na etapa inicial de processamento do óleo de 

girassol são obtidos quatro produtos principais: óleo bruto, torta desengordurada, grãos e plantas 

inteiras. Estes produtos podem servir como base para a produção de derivados. O óleo bruto obtido 

por prensagem ou extração por solventes orgânicos é refinado e destinado a alimentação humano 

via óleos de cozinha, margarinas, gorduras vegetais sólidas, bases para temperos e aplicação em 

formulações alimentícias.  

Essa versatilidade faz com que cultura do girassol seja adequada aos pequenos 

produtores, além das vantagens relacionadas à rotação e sucessão de culturas, o girassol é ótimo 

para a produção de mel, grãos para aves e consumo humano. O óleo extraído a frio em mini-prensas 

tem diversas aplicações, desde uso doméstico, na propriedade rural e mercados locais, produção de 

biodiesel, produtos farmacêuticos e cosméticos (UNGARO, 2001). 

Binkoski et al. (2005) relacionam o consumo do óleo de girassol a redução do risco de 

doenças cardiovasculares e atribuiu estas características aos ácidos graxos essenciais como o oléico 

e linoléico.  

Ansari et al. (2009) destacam que o óleo de girassol possui maior estabilidade oxidativa 

do que os demais óleos com teores de ácido oléico semelhantes, o que é desejável durante o 

armazenamento e a sua utilização em formulações de alimentos. Pereyra-Irujo e Aguirrezabal 

(2007) relatam que a estabilidade do óleo de girassol retarda a perda do valor nutritivo e o 

desenvolvimento de sabores desagradáveis e que esta estabilidade está diretamente correlacionada 

com a proporção de ácido oléico e a quantidade dos antioxidantes presentes no óleo.  

 

6.0 – Óleo de Milho como matéria-prima 

 

De acordo com Caldarelli e Bacchi (2012), a cadeia produtiva do milho (Zea mays L.) é 

uma das mais importantes do agronegócio brasileiro, sendo responsável por 37% da produção 

nacional de grãos. Existe uma demanda crescente, tanto interna como externa, o que reforça o 

grande potencial do setor que, juntamente com a soja, o milho caracteriza-se por ser um insumo 



30 

 

básico para a avicultura e a suinocultura, além das indústrias de alimentos, três mercados 

extremamente competitivos internacionalmente e geradores de receita para o Brasil.  

O milho é um grão muito versátil que serve como matéria-prima a partir de produtos 

para alimentação animal e de alimentos, como flocos de milho, farinha de milho, óleo de milho, 

alimentos para bebês, e amido (ESCOBAR et al., 2013). É um cereal rico em amido e proteínas, 

originário das Américas e cultivado há pelo menos cinco mil anos. A maior utilização do milho é 

para alimentação animal, consumindo cerca de 70% da produção mundial, e grande parte do 

restante fica destinada para a produção de óleo. O óleo de milho apresenta-se como um óleo 

límpido, de cor amarela claro, com odor e sabor suave característico. Apesar de ser um produto com 

importância secundária para o mercado produtor de milho, o óleo é considerado um produto nobre 

para a indústria alimentícia. Devido à sua excelente qualidade, o óleo de milho também tem 

aplicações muito variadas na indústria farmacêutica, cosmética, veterinária, ração animal, 

massagem, entre outros (ABOISSA ÓLEOS VEGETAIS, 2014). 

 O óleo de milho é extraído do germe do milho através de processos de prensagem 

contínuo ou por extração com solvente, ou pela combinação dos dois métodos. O grão do milho 

contém entre 3,1% – 5,7% da massa em óleo, dos quais 83% encontram-se concentrados no 

gérmen, que representa 9% do peso total do grão. O restante do óleo está distribuído no endosperma 

(15%) e farelo (1,3%) (HUI, 1996). 

O gérmen de milho rico em óleo (> 30%), é a fonte de todo o óleo de milho comercial, 

por este motivo o óleo de milho poderia ser chamado mais precisamente de ''óleo de gérmen de 

milho''. Apresenta um alto valor nutricional e propriedades sensoriais desejáveis como um leve 

sabor de noz (MOREAU, 2005). 

A extração de óleo do gérmen de milho tem sido realizada através de métodos físicos e 

químicos. Nestes métodos convencionais, o óleo é removido do germe previamente triturado 

utilizando um processo de condicionamento ou aquecimento, seguido por uma prensagem mecânica 

e, em alguns casos, extração com solvente orgânico, sobretudo, o hexano. O processo de extrusão 

também pode ser utilizado para a preparação do germe para a extração com solvente, levando a 

produção de um óleo de milho bruto de alta qualidade e rendimento satisfatório (GUNSTONE, 

2008).  

A composição do óleo de milho corresponde a ácidos graxos insaturados em sua 

maioria, característica que o define como um alimento de importância para a dieta humana, 

principalmente para a prevenção de doenças cardiovasculares e o combate ao colesterol sérico 

elevado.  Os ácidos graxos encontrados em maior quantidade no óleo de milho são o oléico e o 

linoléico, além de possuir tocoferóis e carotenóides em sua composição. A presença dos 
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carotenóides no óleo também possui ação de corante, proporcionando ao oléo de milho bruto uma 

tonalidade quase laranja (EMBRAPA, 2006).  

Os principais ácidos graxos que compõem o óleo de milho são o linoléico (até 62%) e 

oléico (até 42%). O ácido linolênico (tri-insaturado) é altamente sujeito à oxidação e está presente 

em pequena percentagem neste óleo, quando comparado ao de soja. Geralmente, os triglicerídeos do 

óleo de milho apresentam a cadeia poliinsaturada na posição central do glicerol (carbono 2), 

cercada por duas cadeias saturadas, ou por uma cadeia saturada e uma insaturada nas extremidades 

(carbono 1 e 3). Esta configuração fornece à cadeia poliinsaturada uma proteção contra os processos 

oxidativos, aumentando a estabilidade, já que as posições 1 e 3 são a mais reativas (REGINA e 

SOLFERINI, 2014). De acordo com Gunstone (2002), o ácido palmítico também está presente em 

grandes quantidades, podendo variar de 9% a 17% da composição de ácidos graxos do óleo de 

milho.  

Apesar da alta insaturação, o óleo apresenta boa estabilidade oxidativa devido aos altos 

níveis de compostos insaponificáveis que inclui os fitosteróis e tocoferóis. O óleo refinado de milho 

é usado para frituras, óleo para salada, e parcialmente hidrogenado na produção de margarina 

(MOREAU, 2005). 

Diante destas características, o óleo de milho permite ser utilizado em soluções de 

glazeamento para massas de pão. 

 

7.0 – Óleo de Soja como matéria-prima 

 

O Brasil é o segundo produtor mundial de soja (Glycine max L.) e o sétimo maior 

produtor de seu óleo vegetal. A produção brasileira desta oleaginosa alcançou 61 milhões de 

toneladas na safra 2007/08, mais que dobrando em relação à safra 1997/98 e, em relação à produção 

de óleo vegetal - 8.274 mil toneladas na safra 2007/08 - o óleo de soja representou 73,3% deste 

montante. Os quatro países maiores produtores de óleo e farelo de soja são Estados Unidos, China, 

Argentina e Brasil. No Brasil, a produção média de óleo dos últimos cinco anos foi de 10,17% em 

relação à produção de soja, proporção semelhante aos Estados Unidos, mas inferior à Argentina 

(14,89%). A China, grande importadora da soja brasileira, produz muito mais farelo e óleo do que 

seria possível com sua produção interna, em média, 190,77 e 57,36% respectivamente. 

(ALAMBERT, 2010). 

Soja e produtos de soja são fontes relativamente baratas de proteínas que são 

amplamente reconhecidas por suas propriedades funcionais e nutricionais. Os produtos, que 

utilizam a proteína ou óleo de soja, estão aumentando. A soja contém cerca de 40% de proteína, 
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20% de lípidos e outros micro-nutrientes, e é diferente dependendo do tipo de soja 

(VISHWANATHAN et al., 2011).  

Nas últimas décadas, a produção de soja tem apresentado um crescimento significativo 

(SOYSTATS, 2013). Isso pode ser atribuído a vários fatores, mas a principal força motriz é o 

aumento da utilização da oleaginosa como uma importante fonte de proteína vegetal (BADER et al., 

2011). A soja é um alimento rico em proteínas, fibras e óleo, além de ser uma importante fonte de 

minerais e vitaminas. O seu valor nutricional depende do elevado teor de proteínas facilmente 

digeríveis, que são ricos em aminoácidos essenciais e constituem fontes de óleo de boa qualidade 

(COREY et al., 1999). 

 O óleo de soja é um dos óleos vegetais mais populares do mundo, sendo o segundo 

mais consumida depois de óleo de palma. De acordo com os dados mais atuais, o consumo de óleo 

de soja corresponde a 28% de todos os óleos vegetais consumidos durante a temporada 2011/2012 

da cultura, o que corresponde a quase 47 milhões de toneladas por ano, com os principais 

produtores concentrados nas Américas (EUA, Brasil e Argentina) e na Ásia (China e Índia), de 

acordo com o USDA (2012). 

De acordo com a Portaria n° 795 de 15 de dezembro de 1993 do Ministério da 

Agricultura, do Abastecimento e Reforma Agrária, o óleo de soja é o produto obtido por prensagem 

mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de mistura de outros óleos, gorduras 

ou outras matérias estranhas ao produto (BRASIL, 1993). 

O óleo de soja é composto por ácidos graxos poliinsaturados (ácido linolênico e 

linoléico), monoinsaturados (ácido olêico) e saturados (ácido palmítico e esteárico) que 

correspondem, em média, a 61%, 25% e 15% em peso dos óleos, respectivamente (ZAGO NETO e 

DEL PINO, 2006). 

Industrialmente, o óleo de soja é o mais empregado no processo de hidrogenação. 

Durante este processo, o ácido linoléico (C 18:2) que está na forma cis é reduzido e são produzidos 

ácidos oléicos (C 18:19) também na forma cis, o ácido elaídico (C 18:1) na forma trans e o ácido 

esteárico (C 18:0) na forma cis (SABARENSE, 2003).  

Fatores ambientais como a temperatura média diária (TMD) durante o cultivo dos grãos 

foi responsável pela maior parte da variação na porcentagem de ácido oléico de soja em culturas 

tradicionais. A radiação solar interceptada por planta também afetou o percentual de ácido oléico 

(IZQUIERDO et al., 2009). 

O óleo bruto é composto de uma mistura de triglicerídeos (que é a forma básica do óleo 

de soja), ácidos graxos livres, fosfatídeos (entre eles lecitina), compostos oxigenados, pigmentos 
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(caroteno, xantofilas, clorofilas), gossipol, quinomas, dicetonas, voláteis diversos, entre outros 

(LOPES, 2008). 

Dentre seus benefícios, verificou-se que o óleo de soja é um material de revestimento de 

custo eficaz para a preservação da qualidade interna de ovos e estender a sua vida útil (WARDY et 

al., 2010), portanto, a aplicação do óleo de soja em soluções de glazeamento com o objetivo de 

melhorar a qualidade das massas e pães pode promover benefícios tecnológicos. 

 

8.0 – Brócolis como matéria-prima  

 

Os glucosinolatos são substâncias derivadas de plantas que possuem enxofre e 

tioglucose, são produzidos em altas concentrações em vegetais da família Brássica, que são 

comumente consumidos na dieta humana, seja como legumes ou condimentos, como repolho, 

couve-flor, brócolis, mostarda e rabanete. Atualmente existem mais de 120 espécies de 

glucosinolatos identificados, sendo o sulforafano, presente principalmente no brócolis, um dos mais 

estudados (GHAWI, METHVEN, NIRANJVAN, 2012). 

Nos últimos anos, o consumo de brócolis tem aumentado devido aos seus efeitos 

benéficos para a saúde, como por exemplo, a redução do risco de alguns tipos de câncer. 

Sulforafano é um composto com propriedades antioxidantes e é capaz de estimular enzimas 

desintoxicantes presentes no organismo, sendo assim um potente agente preventivo contra o câncer. 

Fitoquímico pertencente a família dos isotiocianatos, contém enxofre e tem provado ser uma fonte 

poderosa contra os processos de mutagênese, carcinogênese e outras formas reativas de oxigênio 

(CAMPAS-BAYPOLI, 2012).  Liu et al. (2009) também destacam que o sulforafano, é um produto da 

hidrólise do glucorafano do brócolis  e pode melhorar a desintoxicação de substâncias com potencial 

carcinogênico. 

Além disso, Fahey et al. (2003) relataram que o brócolis é uma das fontes mais ricas na 

promoção da saúde através de glucosinolatos, antioxidantes e nutrientes essenciais como fonte de 

fibra diética total (3,0 g/100 g), cálcio (48 mg/100 g), magnésio (25 mg/100 g), selênio (3,0 µg/100 

g), zinco (0,4 mg/100 g), ácido ascórbico (93,2 mg/100 g), ácido fólico (71 µg/100 g) e β-caroteno 

(779 µg/100g). 

Conaway et al., (2000) relataram que a biodisponibilidade de isotiocianatos presentes 

no brócolis cru foi três vezes maior do que em brócolis refogado, os autores atribuem ao fato de ter 

ocorrido a lixiviação das substâncias no processo de cozimento.  
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Porém, os glucosinolatos por si só são biologicamente inativos, o seu consumo ou 

processamento permite a sua ativação, através de uma enzima endógena presente no brócolis 

(HENNIG et al., 2012). 

O brócolis contém a enzima mirosinase, que em presença de água converte o 

glucosinolato no composto bioativo sulforafano, sendo uma substância com potencial anti-

carcinogênico, conforme explicam Jeffery e Araya (2009). 

Os glucosinolatos co-existem com a enzima mirosinase, estando presentes em estruturas 

celulares diferentes, existindo uma separação física entre as células intactas, quando ocorre o 

rompimento celular e consequente liberação de água. A mirosinase hidrolisa as ligações dos 

glucosinolatos e produz uma série de produtos de degradação, alguns destes produtos são de caráter 

antinutricional para herbívoros, entretanto, há fortes indícios de que eles são as principais fontes de 

atividade anti-carcinogênica em seres humanos para plantas desta família, sendo também 

responsáveis pelos sabor e aroma característicos (GHAWI et al., 2012; KISSEN et al., 2009). 

Oelermans et al., (2006) investigaram termicamente a quebra dos glucosinolatos em 

repolho vermelho, onde a degradação enzimática e lixivação foram eliminadas do estudo, ocorrendo 

a degradação dos componentes em temperaturas próximas a 110 °C.   

A utilização do brócolis em pó em soluções de glazeamento para massas pode ser 

benéfica do ponto de vista da atividade da enzima mirosinase, que  pode ocorrer durante o processo 

de mistura das soluções de glazeamento, onde pode ocorrer o rompimento celular do brócolis e 

durante o tempo de fermentação das massas, garantindo maior biodisponibilidade dos 

glucosinolatos, componentes que possuem atividade anti-carcinogênica. As enzimas são inativadas 

durante o forneamento. 

 A obtenção de pães glazeados com soluções contendo brócolis em pó através da 

tecnologia de massas congeladas também não apresenta problemas com relação ao conteúdo 

enzimático e a possível atividade antioxidante do produto, uma vez que estudos desenvolvidos por 

Rungapamestry et al. (2008) mostram que a atividade da mirosinase é estável sob armazenamento 

congelado a – 20 °C durante pelo menos 90 dias. 

 

9.0 – Espinafre como matéria-prima  

 

É uma planta comestível pertencente à família Amaranthaceae e é nativa da Ásia central 

e do sudoeste e consumido na maioria dos países. É uma fonte rica em nutrientes essenciais e 

minerais como magnésio, manganês, ferro e ácido fólico (BERGMAN et al., 2001). 



35 
 

Os legumes folhosos possuem importância relevante em uma dieta bem equilibrada, 

portanto, o espinafre (Spinacia olracea L.) é um importante vegetal de folhas verdes que contém 

grandes quantidades de compostos bioativos e nutrientes, tais como derivados do ácido p-cumárico, 

que exibe forte atividade antioxidante e derivados do ácido glucurônico, além de quantidades 

apreciáveis de flavonóides que não são comuns a maioria dos demais vegetais (PANDJAITAN et 

al., 2005). É uma das hortaliças mais populares no mundo, o número de pessoas que consomem 

espinafre vêm aumentando nas últimas décadas (INBARAJ et al., 2006). 

Os estudos de composição química revelam que teores de proteína bruta e cinzas são 

próximos de 2,89% e 1,96% e teor de lipídios total variou de 0-61%. Tendo em vista a presença de 

quantidades consideráveis de fitoquímicos antioxidantes em espinafres, podem ser utilizados no 

enriquecimento nutricional de alimentos processados (SURESH et al., 2015). 

De acordo com Conte et al., (2008) o espinafre é rico em compostos de promoção da 

saúde como as vitaminas A e C. De acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos 

(2011), o espinafre contém aproximadamente 36 mg de vitamina C por 100 g de produto.  

O espinafre apresenta-se como fonte de ferro, porém, também apresenta teor elevado de 

componentes antinutricionais, como o ácido oxálico, tendo de 0,027% a 1,18%. É rico em fibras 

dietéticas e possui capacidade antioxidante (LISIEWSKA et al., 2009). 

De acordo com estudos, o espinafre é uma boa fonte de violaxantina e neoxantina 

porque estes tipos de compostos não estão comercialmente disponíveis como suplementos 

(INBARAJ et al., 2006). Geralmente, em vegetais verdes, como o espinafre, somente as clorofilas 

são visualizadas pelo consumidor, porque mascaram as cores brilhantes dos carotenóides. Luteína, 

violaxantina e neoxantina são os principais carotenóides em espinafre cru (ALVES-RODRIGUES e 

SHAO, 2003).  

Os benefícios à saúde através do espinafre são, em parte, devido à função fotoprotetora 

dos carotenóides. Alguns dos carotenóides contém provitaminas tais como o caroteno, que pode ser 

convertido em vitamina A no interior do corpo humano através do metabolismo. Além disso, os 

cientistas têm confirmado que os carotenóides têm a capacidade de proteger contra certas formas de 

cancro, doenças oculares, como catarata, degeneração macular, e doenças cardiovasculares (REN e 

ZHANG, 2007), além de conter baixa quantidade de calorias (22 cal para cada 100 g) 

(FATIBELLO-FILHO e VIEIRA, 2002). 

Pieniz et al., (2009) verificaram que o espinafre, dentre diversas hortaliças estudadas, 

apresenta o maior potencial antioxidante, quando comparado com couva, cebola, cenoura, repolho e 

tomate. Na presença de ferro, o poder antioxidante do espinafre é potencializado. 
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10.0 – Palmito como matéria-prima 

 

Originária da Austrália, a palmeira-real (Archontophoenix alexandrae), da família 

Arecaceae, foi introduzida no Brasil como planta ornamental (UZZO et al., 2004). Pesquisas 

recentes mostram que o país possui elevado potencial para produção de palmito de qualidade, 

apresentando-se como uma espécie alternativa agroecológica à produção de palmito, seja pelo 

esgotamento das reservas naturais de Euterpe edulis Mart. da Floresta Atlântica, ou pela contínua 

extração da Euterpe oleraceae Mart. da Floresta Amazônica. O palmito é uma iguaria fina, de 

grande aceitação no mercado brasileiro, muito apreciado em outros países como França, Japão, 

Itália, Estados Unidos, entre outros, sendo o Brasil um dos maiores produtores, consumidores e 

exportadores de palmito em conserva (SANTOS et al., 2003). 

O palmito pode ser obtido a partir de várias espécies de palmeiras. No Brasil, as mais 

exploradas são as do gênero Euterpe, onde estão inseridas as palmeiras juçara (Euterpe edulis), 

nativa da Mata Atlântica e a açaí (Euterpe oleracea), nativa da Amazônia. A palmeira conhecida 

como juçara, fornece palmitos de bom rendimento e de boa qualidade. A espécie açaí apresenta 

farto perfilhamento, porém fornece palmitos de menor rendimento e qualidade.  Em contrapartida, a 

pupunha (B. gasipaes) apresenta características de precocidade, rusticidade e perfilhamento, 

produzindo palmitos de ótima qualidade (SILVA, 2008). 

Nos últimos anos é expressivo o crescimento da produção de palmeira-real e a 

industrialização do palmito para a produção de conserva tem contribuído para o desenvolvimento da 

região amazônica (TONINI, 2004). 

Do ponto de vista energético, o valor do palmito é muito baixo, porém pode ser 

considerado um bom fornecedor de minerais por conter sódio, potássio, manganês, cálcio, ferro, 

flúor, cobre, boro e silício (FREITAS e FUGMAN, 1990).  

O palmito de pupunha é apropriado para ser processado por não apresentar, após o 

corte, o escurecimento característico da ação de enzimas oxidativas observadas em palmáceas 

tradicionalmente utilizadas na industrialização de palmito (CHAIMSOHM, 2000). Além de facilitar 

os procedimentos operacionais na industrialização, permite a exploração da comercialização do 

palmito “in natura” alternativamente ao modo tradicional, processado em conserva de salmoura e 

ácido cítrico (VALENTINI, 2010). 

De acordo com Cavalcante et al. (2011), a composição nutricional do palmito em 

conserva oriunda de diversas espécies de palmeira possui a seguinte conformação: água (91,4%), 

Calorias (23 Kcal/100 g), Proteína (1,8g), Carboidrato (4,3g), Fibra Alimentar (3,2g), Colesterol 

(0mg), Lipídios(0,4g), Ácido Graxo Saturado (0,1g), Ácidos Graxos Mono insaturados (traços), 
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Ácidos Graxos Poliinsaturado (0,1g), Cálcio (58mg), Fósforo (40mg), Ferro (0,3mg), Potássio (244 

mg), Sódio (514mg), Vitamina B1 (0.06mg), Vitamina B2 (0.04mg), Vitamina B6 (traços), 

Vitamina B3 (traços), Vitamina C (2mg), por 100 gramas de palmito. 

O uso de palmito em sua forma de pó em soluções de glazeamento, portanto, pode 

colaborar para a melhoria do valor nutricional de pães, sobretudo, com suplemento mineral e de 

fibra.  

 

11.0 – Tomate como matéria-prima 

 

O tomate (Lycopersicon esculentu L.) é detentor de um pigmento vermelho, o licopeno 

(C40H56), que caracteriza-se por ser um carotenóide que se acumula em frutos, flores e raízes de 

algumas espécies vegetais, incluindo, hortaliças e fruteiras. A principal fonte de licopeno na dieta 

humana é o fruto do tomateiro e seus derivados. A estrutura química singular do licopeno confere 

marcante ação antioxidante, contribuindo na prevenção de doenças degenerativas, cardiovasculares 

e de certos tipos de câncer.  Além do fator nutricional, a concentração do licopeno no tomate está 

relacionada com uma melhor percepção visual dos produtos, existindo, portanto, uma forte 

demanda para aumentar os teores deste pigmento em frutos das cultivares tanto para consumo in 

natura quanto para processamento industrial (CARVALHO et al., 2005).  

Os carotenóides são pigmentos naturais, com coloração variando do amarelo ao 

vermelho, que têm sido largamente utilizados como corantes em alimentos, bebidas, cosméticos e 

rações animais. Além disso, estes pigmentos possuem comprovada atividade de vitamina A e 

existem evidências de outras propriedades biológicas, terapêuticas e preventivas de vários tipos de 

distúrbios e enfermidades em humanos (MERCADANTE e NUNES, 2004).  

O pigmento licopeno é pertencente ao subgrupo dos carotenóides não-oxigenados, tendo 

como característica uma estrutura acíclica e simétrica contendo 11 duplas ligações conjugadas. 

Devido a esta estrutura química, o licopeno tem a característica de ser um dos principais supressores 

biológicos de radicais livres, portanto, com ação antioxidante. Estudos clínicos e epidemiológicos 

têm confirmado que dietas ricas em licopeno estão associadas com a redução do risco de 

desenvolvimento de câncer de próstata e ovário bem como a uma menor incidência de doenças 

degenerativas crônicas e cardiovasculares (CARVALHO et al., 2005). 

As atividades biológicas dos carotenóides têm sido relacionadas às suas propriedades 

antioxidantes, isto é, a sua capacidade de sequestrar o oxigênio singleto e interagir com radicais 

livres. O licopeno mostrou ser mais eficiente no sequestro deste oxigênio que o β-caroteno. 
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(KOBORI, et al., 2010), possivelmente devido à presença das duas ligações duplas não conjugadas, 

o que lhe oferece maior reatividade (SHAMI e MOREIRA, 2004). 

O tomate e seus produtos derivados são a principal fonte de licopeno e estudos têm 

demonstrado que o aumento do consumo destes pode diminuir o risco da ocorrência de doenças 

cardiovasculares e alguns tipos de cânceres, como o de próstata, pulmão e de sistema digestivo 

(OSTERLIE e LERFALL, 2005). 

Estudos recentes sugerem que o licopeno tem papel preventivo no estresse oxidativo das 

células e foi classificado como sendo o carotenóide com maior potencial antioxidante entre os 

seguintes: licopeno > α-tocoferol > α-caroteno > β-cryptoxantina > zeaxantina = β-caroteno > 

luteína (HEBER e LU, 2002). 

O tratamento térmico e a homogeneização mecânica do tomate aumentam a absorção do 

licopeno nos tecidos corporais. Porém, o tratamento térmico, pode diminuir alguns componentes 

benéficos, como os flavonóides, vitamina C e vitamina E. Essa melhoria da biodisponibilidade pode 

ocorrer devido à presença de lipídeos na dieta, à isomeração induzida pelo calor formando mais cis-

isômeros e à presença de outros carotenóides, como o β-caroteno (WILLCOX et al., 2003). 

A composição e estrutura do tomate pode dificultar a liberação do licopeno a partir da 

matriz, podendo reduzir a biodisponibilidade do licopeno associado à quantidade de tomate 

(ALSHATWI et al., 2010), onde também verificaram que o tomate em pó tem maior efeito protetor 

ao estresse oxidativo celular do que o produto in natura.  

Devido ao seu elevado poder antioxidante, o tomate em pó tem sido amplamente 

utilizado em muitos estudos e preparações alimentícias (TUZCU et al., 2012). Estes autores 

provaram que a suplementação com tomate em pó impediu o crescimento e a incidência de câncer 

colorretal em ratos wistar, desempenhando um papel importante contra o estresse oxidativo, 

podendo ser um potencial candidato na prevenção deste tipo de tumor em seres humanos. 

Eyilier e Oztan (2011) estudaram o uso do tomate em pó como aditivo em salsichas em 

detrimento do uso do nitrito e nitrato, os autores concluíram que o uso de 2%  a 4% de tomate em 

pó proporcionou efeito antioxidante e a coloração dos produtos, trazendo benefícios à saúde pela 

inclusão do licopeno e redução do uso de nitritos e nitratos.   

Portanto, o tomate em pó também pode ser introduzido em soluções de glazeamento de 

massas para avaliar os seus benefícios tecnológicos, uma vez que nutricionalmente, enriquece o 

produto. 
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12.0 – Subprodutos do processamento de frutas como matéria-prima 

 

O Brasil é reconhecido como um grande produtor mundial no seguimento de frutas 

devido à sua elevada produção (COSTA et al, 2007). Pesquisas demonstraram que, entre os anos de 

2001 a 2009, a produção brasileira de frutas apresentou um considerável aumento e, associado a 

isso, houve também uma ascensão no consumo desses alimentos (BRASIL, 2015).  

As indústrias de alimentos têm grandes expectativas de que seus produtos atendam à 

demanda dos consumidores por um estilo de vida mais saudável. Neste contexto, os alimentos 

funcionais desempenham um papel específico. Estes alimentos não visam somente a satisfazer a 

fome ou prover os nutrientes necessários, mas também prevenir doenças e aumentar o bem-estar 

físico e mental destes consumidores (MENRAD, 2003). 

A indústria de alimentos, em especial a de processamento de frutos, produz ao longo de 

sua cadeia produtiva uma grande quantidade de resíduos agroindustriais, o que gera perda de 

divisas, além de inúmeros problemas ambientais (SENA e NUNES, 2006). Atualmente, as 

agroindústrias investem no aumento da capacidade de processamento, gerando grandes quantidades 

de subprodutos, que em muitos casos são considerados custo operacional para as empresas ou fonte 

de contaminação ambiental (LOUSADA JUNIOR et al., 2005). 

Os subprodutos de frutas e hortaliças apresentam quantidades apreciáveis de fibra e de 

outros constituintes importantes à alimentação humana. O consumo regular dessas frações reduz 

significativamente a prevalência de algumas doenças degenerativas, visto que são substâncias 

biologicamente ativas que trazem benefícios à saúde ou efeitos fisiológicos desejáveis (MELO 

et al., 2008).  

De acordo com Martins e Faria (2002), estima-se que, do total de frutas processadas, 

sejam gerados de 30% a 40% de resíduos agroindustriais. Como a quantidade de resíduos pode 

chegar a milhares de toneladas, faz-se necessário agregar valor a esses produtos ou fornecer um 

destino industrial de interesse econômico e ambiental, portanto, necessita-se de investigações 

científicas e tecnológicas, que possibilite sua utilização eficiente, econômica e segura. (SCHIEBER 

et al., 2001). 

Estudos têm demonstrado que as frutas são ricas em muitos nutrientes e compostos 

antioxidantes, e que esses constituintes se concentram majoritariamente nas cascas e sementes 

(ABRAHÃO et al., 2010). Vários autores têm associado os efeitos benéficos, à saúde do homem, 

através do consumo regular de frutas, vegetais e grãos à presença de substâncias antioxidantes, 

como os compostos fenólicos, a vitamina C e os carotenóides (PIENIZ et al., 2009), portanto, os 

subprodutos agroindustriais podem ser incluídos em diversas formulações alimentícias. 
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BRASIL et al. (2014) desenvolveram biscoitos salgados com a incorporação de 

resíduos de caju, goiaba e manga e verificaram aumento na composição nutricional, sobretudo, no 

conteúdo mineral, de proteínas e gorduras. A adição dos resíduos destas frutas não provocou a 

rejeição dos parâmetros sensoriais dos biscoitos. 

Entre as frutas com grande produção no Brasil, destacam-se o abacaxi, caju, goiaba e a 

manga, que podem ser consumidas in natura ou desidratadas, como também podem servir de base 

para o preparo de polpas, geléias, doces, alimentos para crianças, bebidas, entre outras aplicações. O 

processamento dessas frutas gera um alto volume de resíduos e encontrar outro destino para esses 

resíduos, que não seja o descarte, tem sido a preocupação de muitos estudiosos (MENDES, 2013). 

Gondim et al. (2005), em estudo sobre composição química e de minerais em cascas de 

frutas, entre elas a casca do abacaxi, concluíram que, de modo geral, as cascas das frutas 

apresentam teores de nutrientes superiores aos das suas respectivas partes comestíveis, indicando as 

mesmas como uma fonte alternativa de nutrientes. 

Marques et al. (2010), ao estudarem a composição química e de minerais da casca e 

polpa da manga da cultivar Tommy Atkins, verificaram que o conteúdo de fibra alimentar da casca 

é superior ao da polpa, podendo ser classificada como rica em fibras. Além disso, o conteúdo de 

proteína e amido da casca foram superiores, o mesmo comportamento foi obtido para os teores de 

magnésio, fósforo, sódio, potássio e cálcio. 

Melo et al., (2011) verificaram alta atividade antioxidante em resíduos da agroindústria 

de goiaba pelos métodos DPPH e ABTS [2,2´-azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico)], 

verificando forte correlação positiva entre atividade antioxidante e teor de compostos fenólicos 

totais. 

De acordo com Infante et al. (2013), o extrato do resíduo de caju apresentou o maior 

teor de compostos fenólicos, seguido dos extratos dos resíduos de manga e abacaxi, portanto, a 

incorporação destes resíduos em formulações de alimentos pode contribuir para a elevação do valor 

nutricional e, fornecer propriedades antioxidantes. 

 

13.0 – Tecnologia de massas congeladas para a produção de pães 

 

O pão desenvolvido a partir de massas congeladas tem sido aprimorado em função dos 

avanços tecnológicos e das formulações empregadas, no entanto, o processamento destes produtos 

apresenta alguns problemas como o baixo volume, longos tempos de fermentação, textura e 

características sensoriais não padronizadas (MATUDA, 2004). 
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A atual produção de massas congeladas é realizada por meio de processos mecanizados, 

permitindo a obtenção de produtos padronizados e redução dos custos de produção, que são 

elevados, quando comparados a produção de pães convencional, devido à necessidade da 

manutenção da cadeia de frio ao longo de toda a vida útil do produto (CAUVAIN e YOUNG, 

2009). 

No processo convencional, a massa de pão pode ser obtida por diferentes métodos: o 

método direto, no qual os ingredientes são misturados em uma única etapa e a ordem de 

incorporação de cada ingrediente depende do equipamento e do produto. O segundo método 

consiste na esponja, no qual a mistura dos ingredientes se dá em duas etapas, na primeira é feita 

uma mistura do fermento, certa quantidade de farinha e água, após o descanso por determinado 

tempo, o restante dos ingredientes é incorporado a esta mistura (GIANNOU et al., 2003).  

A obtenção de pães pela tecnologia de massas congeladas possui diversos aspectos de 

processo que necessitam de atenção com o objetivo de melhorar a qualidade do produto final. 

Os produtos congelados rapidamente possuem uma qualidade superior àqueles que são 

congelados de modo mais lento, a principal diferença entre eles é o tamanho e forma dos cristais de 

gelo formados. Quando o produto é congelado lentamente ocorre a formação de grandes cristais de 

gelo e de formato pontiagudo, o que ocasiona danos no tecido celular, prejudicando a textura do 

produto. O congelamento rápido promove a formação de pequenos cristais de gelo e com bordas 

arredondadas, ocasionando pequenos danos celulares (PARDI et al., 1995). 

A temperatura da massa neste processo deve ser inferior ao método convencional de 

modo que permita a diminuição do metabolismo das leveduras, o que reduz a quantidade de gás 

carbônico produzido antes do processo de congelamento. Recomenda-se que a temperatura da 

massa na mistura esteja abaixo de 32 ºC, sendo necessária a utilização de água gelada, uma vez que 

esta etapa promove o aquecimento da massa devido ao esforço físico a que ela é submetida. A 

redução da temperatura pelo uso da água gelada permite que as células de levedura entrem em 

“estado de dormência”, o que a torna mais resistente ao processo de congelamento (CAUVAIN e 

YOUNG, 2009). 

O tempo de fermentação de massas cruas congeladas é superior ao das massas frescas 

devido à perda da capacidade de retenção de gás, menor atividade do fermento que ainda possui 

viabilidade e menor temperatura da massa após o descongelamento (RIBOTTA et al., 2003). 

A viabilidade da levedura neste processo é um dos aspectos importantes. Sasano et al., 

(2012) explicam que as células de levedura estão expostas à muitos estresses associados ao processo 

de panificação, como o congelamento e descongelamento, o ar de secagem e elevadas 

concentrações de soluto como sais e açúcar. As etapas que envolvem o uso de baixas temperaturas 
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podem ocasionar graves danos para as células de levedura e diminuir a capacidade fermentativa das 

massas. 

Durante o congelamento e o armazenamento congelado, grandes quantidades de células 

irão ser inativadas no congelamento inicial e outras durante o período de armazenamento 

congelado. Estudos demonstram que em poucos dias praticamente não há a existência de células 

viáveis na massa, sendo assim, ela terá sua capacidade de expansão reduzida nos primeiros estágios 

do forneamento, pois não haverá CO2 além do que já foi produzido durante a fermentação antes do 

produto ser congelado. A atividade enzimática na massa também está ativa durante o 

armazenamento, dependendo da temperatura empregada. A enzima a ser observada é a alfa-amilase, 

a qual decompõe o amido danificado, levando a formação de dextrinas e carboidratos solúveis, estes 

por sua vez, podem sofrer caramelização durante o forneamento, fornecendo ao produto coloração 

mais escura. A ação enzimática de proteases podem ocasionar o enfraquecimento da estrutura da 

massa, o que pode levar à perda da retenção de gás. Certamente essas atividades enzimáticas trarão 

prejuízos à qualidade do produto final, por isso, as temperaturas de armazenamento congelado 

devem ser mantidas as mais baixas possíveis (CAUVAIN e YOUNG, 2009). 

De acordo com Massaguer (2006), após o congelamento e durante a estocagem 

congelada, a destruição das células de levedura continua, entretanto, a taxa de morte durante o 

período de armazenamento pode ser maior no início e geralmente decresce com o tempo, o que se 

aplicou às formulações de pães desenvolvidas neste estudo, onde as maiores reduções de células 

viáveis foram entre os trinta primeiros dias de armazenamento congelado. 

O glúten, a rede protéica formada pelas proteínas gliadinas e gluteninas presentes na 

farinha de trigo também é afetada durante o congelamento das massas, conforme explica Rasanen et 

al., (1995), o aumento da pressão interna da massa gerada pela formação de grandes cristais de gelo 

que se formam durante o processo de congelamento de alimentos pode danificar a estrutura do 

glúten, reduzindo a qualidade da farinha. Panadero et al., (2005) também relataram que o processo 

de congelamento enfraquece a estrutura da massa, diminuindo a capacidade de retenção de CO2. 

Portanto, devido a estes fatores, os produtos de panificação provenientes de massas 

congeladas são geralmente de menor qualidade do que os preparados a partir de massas frescas, os 

pães possuem menor volume e necessitam de tempo prolongado de fermentação (NILÜFER et al., 

2008). 

Contudo, Zambelli (2014) encontrou resultados positivos com relação ao uso de 

vegetais em pó na melhoria da qualidade das massas, reduzindo a taxa de morte das células de 

levedura e, como consequência, mantendo a qualidade dos pães. 
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14.0 – Metodologia de Superfície de Resposta para otimização de experimentos 

 

A metodologia de superfície de resposta é uma técnica estatística utilizada para a 

modelagem e análise de problemas onde uma variável resposta é influenciada por vários fatores. A 

análise tem o objetivo de otimização esta resposta através de um gráfico de superfície, de acordo 

com R Development Core Team (2014). 

 A técnica possui caráter estatístico e matemática que é utilizada para a melhoria e 

otimização de processo (YUAN et al., 2008). Pode ser aplicada quando uma resposta ou conjunto 

de respostas são afetadas por múltiplas variáveis. Ao utilizar este método, permite-se otimizar 

simultaneamente os níveis de variáveis independentes para a formulação do produto e otimização 

de processos (BEZERRA et al., 2008). Esta técnica foi utilizada em formulações de alimentos 

diferentes para otimização de processos e otimização de quantidades de ingredientes (CHANG e 

MCCLEMENTS, 2014). 

A metodologia de superfície de resposta é essencialmente um conjunto de técnicas 

estatísticas usadas em pesquisas, com a finalidade de determinar as melhores condições e dar maior 

conhecimento sobre a natureza de certos fenômenos. É composta por planejamento e análise de 

experimentos, que procura relacionar respostas com os níveis de fatores quantitativos que afetam 

essas respostas (BOX, HUNTER e HUNTER, 2005). 

Uma das vantagens do uso desta metodologia consiste na economia de recursos 

financeiros e tempo, proporcionada pelo delineamento que gera curvas de resposta, o que possibilita 

a obtenção do mesmo resultado com diferentes proporções entre as variáveis, sem a necessidade de 

repetição exaustiva dos ensaios experimentais (BARROS-NETO et al., 2003). 

Através da metodologia de superfície de resposta pode-se otimizar a composição das 

diferentes soluções de glazeamento desenvolvidas de modo a obter a maximização dos parâmetros 

de qualidade das massas e dos pães.  
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CAPÍTULO II – DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES DE GLAZEAMENTO 

CONTENDO ÓLEOS VEGETAIS E ÁGUA 

 

1.0 - Introdução 

 

Nos últimos anos, tem sido realizado poucos estudos sobre a aplicação de glazeamento 

em produtos alimentares, embora seja uma prática comum em processos de panificação e 

confeitaria (MEZA et al., 2015). 

Os lípidos apresentam propriedades funcionais importantes no processamento de pães, 

embora eles estejam presentes em níveis mais baixos do que o amido ou a proteína. Eles se 

originam a partir de farinha, em que se encontram presentes endógenamente ou podem ser 

adicionados em formulações. Fornecem uma variedade de propriedades benéficas durante o 

processamento e armazenamento dos produtos (PAREYT et al., 2011). 

De acordo com Patente depositada por Penton (1972), as gorduras líquidas à 

temperatura ambiente, como os óleos vegetais, podem ser utilizadas em soluções de glazeamento, 

de modo a promover a melhoria da qualidade física externa do produto.  

Rispoli e Shaw (1981) afirmam em sua patente que o óleo vegetal pode funcionar como 

um agente aderente que pode ser aplicado à superfície da massa ou pão por qualquer meio, seja 

imersão, pulverização ou outro. Geralmente, o  quantidade de óleo vegetal que é aplicado na 

superfície da massa pode ser entre 1,5 a 40% do peso do produto. 

Para Lonergan e Larsen (1999), é recomendado que a viscosidade da solução de 

glazeamento encontre-se dentro da faixa de 1.000 a 100.000 cSt, medida a 20 °C em viscosímetro, 

onde os óleos vegetais estão presentes. 

Xu et al., (1992) afirmam que os lipídios podem influenciar a compressibilidade do 

miolo do pão, aumentando a sua densidade e reduzindo a qualidade após o forneamento. 

De acordo com Corsini et al., (2008), os óleos e gorduras são predominantemente 

triésteres de ácidos graxos e glicerol, chamados triacilgliceróis. O tipo de ácido graxo oferecido na 

dieta pode influenciar no metabolismo de gordura no tecido adiposo, no controle de peso corporal e, 

conseqüentemente, no desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Em geral, os ácidos 

graxos saturados tendem a elevar o colesterol sangüíneo em todas as frações de lipoproteínas. Por 

outro lado, o consumo de alimentos fontes de ácidos graxos poliinsaturados, principalmente ômega-

3 e ômega-6, está associado a uma redução do risco de desenvolvimento de várias doenças, como 

aterosclerose e doenças cardiovasculares, que é o caso dos óleos vegetais. 
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Diante disto, o presente capítulo apresenta o desenvolvimento de soluções de 

glazeamento contendo diferentes proporções de óleos vegetais e água e o efeito nos parâmetros 

físicos de qualidade das massas e pães. 

 

2.0 – Materiais e Métodos 

 

2.1 – Desenvolvimento das soluções de glazeamento contendo óleos vegetais e água 

 

Para o desenvolvimento das soluções de glazeamento contendo óleos vegetais e água foi 

utilizado o Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR). Foi aplicado um planejamento 

fatorial 2² completo, com três repetições no ponto central, totalizando 11 ensaios. 

Na Tabela 2 são apresentadas as faixas de valores codificados e reais utilizados para os 

ensaios e na Tabela 3 é apresentada a matriz do planejamento. 

 

Tabela 2 – Variáveis e níveis do planejamento experimental. 
 

Variáveis Independentes 
Níveis codificados e reais das variáveis independentes 

-α = -1,41 -1 0 +1 +α = +1,41 
Óleo Vegetal*(mL) 0 12,5 25 37,5 50 

Água (mL) 0 12,5 25 37,5 50 
*Foram utilizados óleos de algodão, canola, milho e soja separadamente. 

Tabela 3 - Matriz do delineamento experimental com valores codificados e reais 

% = Percentual do componente dentro da solução desenvolvida. 

 

Para o desenvolvimento das soluções de glazeamento foi realizada a medição das 

quantidades dos ingredientes em provetas previamente esterilizadas, em seguida foram colocadas 

em bécker de vidro, onde foram misturadas formando duas fases. Para facilitar o processo de 

homogeneização foram colocadas em uma chapa de aquecimento a 50 °C com agitação durante 5 

Ensaios Óleo Vegetal Água Óleo de Vegetal  Água  
   mL % mL % 
1 -1 -1 12,5 50 12,5 50 
2 +1 -1 37,5 75 12,5 25 
3 -1 +1 12,5 25 37,5 75 
4 +1 +1 37,5 50 37,5 50 
5 -1,41 0 0 0 25 100 
6 +1,41 0 50 66,67 25 33,33 
7 0 -1,41 25 100 0 0 
8 0 +1,41 25 33,33 50 66,67 
9 0 0 25 50 25 50 
10 0 0 25 50 25 50 
11 0 0 25 50 25 50 



46 

 

minutos, de modo a tornar a solução a mais homogênea possível. Foram resfriadas em temperatura 

ambiente até a temperatura de 25 °C, medida através de um termômetro digital a laser. Em seguida, 

a solução foi colocada em um recipiente retangular de vidro, onde foi possível imergir as massas na 

solução por três minutos. Posteriormente, as massas foram colocadas em grades metálicas de modo 

a permitir que o excesso de solução fosse retirado pela ação da gravidade. Portanto, as massas 

seguiram para as análises de qualidade.  

 

2.2 - Desenvolvimento de formulação de pão tipo forma 

 

O desenvolvimento das formulações de pães tipo forma foi realizado a partir de uma 

formulação padrão utilizada por Gragnani (2010) e adaptada por Zambelli (2014), encontrando-se 

na Tabela 4. Os ingredientes foram adquiridos no comércio local da cidade de Fortaleza-CE. Os 

vegetais em pó foram fornecidos pela empresa SUN FOODS, com sede em Campinas-SP. 

 

Tabela 4 - Formulação padrão de pão tipo forma. 

Ingredientes (%) 
Farinha de Trigo 100,0% 

Água 58,0% 
Gordura Vegetal Hidrogenada 10,0% 

Açúcar Refinado 5,0% 
Fermento Biológico seco 3,3% 

Sal 2,0% 
 

Os ingredientes foram pesados em balança semi-analítica OHAUS AR2140 

separadamente. Para a produção dos pães tipo forma, aplicou-se o método direto, onde todos os 

ingredientes são colocados simultâneamente no início da etapa de mistura, com exceção do sal e 

água. Foram homogeneizados em misturadora de escala semi-industrial LIEME-BP 06 durante 1 

minuto em baixa velocidade, em seguida foi adicionada a água e misturada por 3 minutos em 

velocidade média, por último foi adicionado o sal e a massa foi misturada em alta velocidade por 6 

minutos até o seu completo desenvolvimento.  

As massas foram divididas em porções de aproximadamente 250 g e moldadas na forma 

de elipses manualmente. Foram colocadas em formas de folha galvanizada de ferro de chapa única 

para pão de forma sem tampa com dimensões de fundo de 13,5 cm x 6,0 cm e dimensão da parte 

superior de 15,0 cm x 7,5 cm x 4,5 cm.  

Em seguida, as soluções de glazeamento foram aplicadas através do método de imersão, 

onde as massas eram colocadas submersas na solução por 3 minutos para facilitar a transferência 

das soluções para o interior e superfície das massas. 
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Após a aplicação das soluções de glazemaneto, as massas foram colocadas em câmara 

de fermentação regulada a uma temperatura de 28 ºC±2 ºC e 80% de umidade relativa (U.R), 

durante duas horas. Ao final da fermentação, os pães foram assados sem vapor durante 20 minutos a 

temperatura de 220 ºC em forno elétrico de lastro Continental Advance Turbo®.  

   

2.3 - Análises de qualidade das massas e dos pães 

2.3.1 Avaliação do processo de fermentação 

 

A expansão das massas durante o processo de fermentação foi avaliada através do 

procedimento experimental de Perfil Livre de Expansão adotado por Gabric et al. (2011), com 

modificações, onde as massas foram consideradas como elipses truncadas, conforme ilustra a Figura 

1. Foram medidas, a cada 10 minutos, as dimensões de altura e comprimento das massas com o 

auxílio de régua milimetrada simples. Para a avaliação do Perfil Livre de Expansão, as massas 

foram colocadas em formas de alumínio com dimensões de 30 cm x 30 cm para permitir a sua livre 

expansão sem restrições dimensionais. 

 

Figura 1 - Parâmetros de elipse truncada. (Fonte: Gabric et al., 2011) 

 

O volume das massas para cada tempo de medição foi calculado com base na fórmula 

da elipse e sua rotação em torno do eixo y, conforme demonstra a equação 1. 

 

                                                                               (1) 

Onde: 

a = largura da elipse (cm); b = altura da elipse – do centro para a parte superior (cm); b’ = altura da 

elipse – do centro para a parte inferior (cm) 

        O fator de expansão do volume (cm³) – VEF,  foi calculado através da equação 2. 

                                (2) 

Onde: V = Volume da massa ao longo do tempo de fermentação (cm³); Vo = Volume incial da 

massa (cm³). 
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2.3.2 Volume Específico 

 

As massas dos pães foram determinadas em triplicata, com o auxílio de balança semi-

analítica e expressa em gramas. O volume deslocado dos pães foi medido através de preenchimento 

de recipiente plástico e transparente com semente de painço. Parte das sementes foi substituída pela 

amostra de pão de forma e o volume completado até a borda, onde o nivelamento foi realizado com 

auxílio de régua plástica. As sementes remanescentes, correspondente ao volume deslocado pela 

amostra, foram colocadas em proveta graduada de 1000 mL, expressando o resultado em mL.  

O volume específico foi calculado pela divisão do volume deslocado do pão (mL) pela 

sua massa (g), segundo método n° 72-10 da AACC (2000), como mostra a equação 3: 

 

                                                                                           (3) 

 

2.3.3 Densidade 

 

A densidade foi calculada, em triplicata, através da relação inversa entre o volume 

deslocado e o peso da amostra assada, conforme a equação 4. 

                                                                                                       (4) 

 

2.3.4 Índice de Expansão 

 

Para o cálculo do índice de expansão foi adaptada a medotologia utilizada por Silva et 

al. (2003) para pão de queijo e aplicada para o cálculo do índice de expansão para pães tipo forma 

por Zambelli (2014). As massas foram moldadas na forma esférica para permitir as medições do 

diâmetro e da altura, com auxílio de régua milimetrada simples. A análise foi realizada em 

triplicata. O Índice de Expansão (IE) dos pães foi calculado através da equação 5: 

 

         )                                                                         (5) 

Onde: 
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Dp e Hp = Diâmetro e altura dos pães após o forneamento (cm); Dm e Hm = Diâmetro e altura das 

massas moldadas (cm).  

 

2.3.5 Volume das massas produzido durante a fermentação 

 

Porções de massa de aproximadamente 15 gramas, foram colocadas em provetas de 100 

mL previamente esterilizadas para medição dos volumes das massas durante o processo de 

fermentação, que foi conduzido em câmara de fermentação regulada em 30ºC±2°C com 70% de 

umidade relativa por duas horas. Para o cálculo do volume produzido (∆V) utilizou-se a subtração 

entre o volume final produzido, após duas horas de fermentação, e o volume inicial das massas na 

provetas. As medidas foram realizadas em triplicata e os resultados expressos em mL. 

 

2.3.6 Análise da estrutura do miolo 

 
As estruturas dos miolos dos pães foram avaliadas através de imagens digitais segundo 

metodologia descrita por Rosales-Juárez et al. (2008); Gonzales-Barrón e Butler (2006) com 

modificações. As imagens foram obtidas por digitalização em resolução de 550 dpi em scanner HP 

ScanJet 2400, na área central do miolo com resolução de 900 x 900 pixels. As imagens obtidas 

foram analisadas com o software Image J® 1.47v (National Institute of Health, USA).  As Imagens 

foram salvas como arquivos em formato de jpeg e foram cortadas para um campo de vista de 

900x900 mm. As imagens coloridas capturadas foram convertidas para 8-bit em tons de cinza, onde 

foi realizada a limiarização por meio do algorítimo de Otsu. A partir disto, foi possível obter os 

valores do número de alvéolos, área, perímetro e circularidade dos poros. 

 

2.4 - Metodologias Estatísticas 

 

Os dados foram, inicialmente, tratatos e avaliados através da Estatística descritiva 

clássica (média aritimética, desvio padrão, coeficiente de variação, máximo, mímio, assimetria e 

curtose). Para verificar a normalidade dos dados para as distribuições de medidas nas variáveis dos 

tratamentos foram considerados os testes de simetria e curtose, teste de Shapiro-Wilk e o teste de 

Kolmogorov e Smirnov, a partir da análise dos histogramas de frequência. 

De acordo com Montgomery (2012), os histogramas de frequência são um resumo 

estruturado dos dados que possibilitam a visualização das distribuições de frequência e fornecem 
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informações sobre a forma, localização e variabilidade dos dados, o que possibilita a determinação 

do centro e dispersão dos dados.  

Observando-se a normalidade dos dados através das ferramentas acima citadas, foi 

realizada a Análise de Variância (ANOVA) para avaliar se existem diferenças significativas entre 

os tratamentos, ao nível de 5% de significância. Havendo diferenças, estas foram avaliadas pelo 

teste de médias de Tukey. Não havendo normalidade dos dados foi utilizada a análise de variância 

não paramétrica – teste de Kruskal-Wallis. 

Para avaliar os efeitos das variáveis nos parâmetros de qualidade das massas e dos pães 

foi utilizada a análise de regressão multivariada, sobretudo, a de segunda ordem, dado pela seguinte 

equação: 

 

                                                                                             (6) 

 

Onde: 

Y = Variável dependente; X1 = Componente 1 da solução de glazeamento; X2 = Componente 2 da 

solução de glazeamento; βo = Constante do intercepto; β1 e β2 = Coeficientes de efeitos lineares; β11 

e β22 = Coeficientes de efeitos quadráticos; β12 = Coeficiente de efeito e interação entre as variáveis. 

Nos modelos matemáticos gerados foi observada a significância da regressão através do 

teste F, falta de ajuste não significativa e pelo coeficiente de correlação (R).  

A partir destas análises estatísticas foi possível gerar as superfícies de resposta e curvas 

de contorno validadas estatisticamente e que apresentem a influência das variáveis independentes 

sobre as características de qualidade das massas e dos pães submetidos às soluções de glazeamento. 

A Figura 2 apresenta a sequência e condições de uso das análises estatísticas utilizadas. 
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Figura 2 – Análises estatísticas realizadas. 

 

     Fonte: Autor. 

 

3.0 - Resultados e Discussão 

 

3.1 - Soluções de glazeamento contendo óleo de algodão e água 

 

A Tabela 5 apresenta os resultados da estatística descritiva e testes de normalidade para 

as variáveis volume específico, densidade, volume produzido, índice de expansão, fator de 

expansão e número e circularidade dos alvéolos em função das diferentes quantidades de óleo de 

algodão e água em soluções de glazeamento. 

De acordo com Júnior et al. (2007) a análise descritiva dos dados tem a função de 

analisar o comportamento geral dos dados e identificar algum problema que possa exercer qualquer 

influência na análise estatística, apesar de considerar esses dados espacialmente independentes. O 

coeficiente de assimetria é utilizado para caracterizar como e quanto a distribuição de frequências se 

afasta da simetria. Se o valor encontrado para esse coeficiente for zero, a distribuição é simétrica; se 

positivo, a distribuição é assimétrica à direita; e se negativo, é assimétrica à esquerda. 
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Tabela 5 – Estatística descritiva e testes de normalidade para as variáveis dependentes para 

soluções de glazeamento contendo óleo de algodão e água. 

 
Parâmetros 

 

Volume 
Específico 

 
Densidade 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

Fator de 
Expansão 

Número 
de 

Alvéolos 

Circularidade 
dos 

alvéolos 

Observações 33 33 33 33 33 33 3 

Média 3,39 0,31 1,75 21,45 1,80 877,00 0,78 
Variância 0,47 0,01 0,04 34,06 0,03 140,02 0,01 

Desvio 
Padrão 

0,69 0,10 0,20 5,28 0,18 122,00 0,08 

Coeficiente 
de Variação 

20,35 34,22 11,50 27,05 9,98 13,48 11,30 

Máximo 4,25 0,43 2,15 34,00 2,11 1108,00 0,95 
Mínimo 2,04 0,22 1,42 12,00 1,42 615,00 0,62 

Assimetria 1,15 1,32 0,30 0,72 -0,34 -0,16 0,08 
Curtose 2,09 2,09 -0,70 -0,35 -0,24 0,46 -0,59 

Kolmogorov-
Smirnov 

0,259 0,375 0,124 0,208 0,144 0,154 0,124 

Shapiro-
Wilk 

0,805 0,589 0,958 0,913 0,965 0,929 0,968 

*Para os testes de Kolmorogov-Smirnov, Shapiro-Wilk foi considerado um p-valor menor que 0,05. 

 

A partir da análise de estatística descritiva foi possível verificar que o maior coeficiente 

de variação foi obtido pela variável número de alvéolos com 140,02%. Este resultado era esperado 

uma vez que se trata de uma medida de contagem, com grande desvio padrão e, por consequência, 

maior variância e coeficiente de variação.  

Com relação a normalidade dos dados verificou-se que todas as variáveis possuem 

distribuição normal mediante a análise da sensibilidade ao achatamento da sua distribuição da 

normalidade – curtose e assimetria – uma vez que seus valores foram entre +3 e – 3, conforme 

recomendação de Costa et al. (2014). Mesmo havendo a normalidade assegurada pela simetria e 

pela curtose, optou-se por utilizar os testes de Kolmorogov-Smirnov e Shapiro-Wilk por serem mais 

sensíveis a variabilidade dos dados onde,  apresentaram um p-valor de 0,0632; sendo, portanto, 

superior ao p-valor da significância (p≤0,05), sendo assim, os dados foram considerados como 

possuindo uma distribuição normal, portanto, foi realizada a análise de variância e o teste de média 

de Tukey para verificar diferenças significativas entre os tratamentos. 

A Tabela 6 apresenta os resultados referentes à qualidade das massas submetidas a 

aplicação de glazeamento com solução de óleo de algodão e água.  
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Tabela 6 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de glazeamento contendo óleo 

de algodão e água. 

Ensaios¹ Óleo de 
algodão 

(mL) 

Água 
(mL) 

Volume 
Específico 

(mL/g) 

Densidade 
(g/mL) 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

(mL) 
E01 12,5 12,5 3,22f±0,05 0,31b±0,01 1,60f±0,01 18,00e±1,00 

E02 37,5 12,5 3,17fg±0,02 0,31b±0,01 1,60f±0,01 17,00e±1,00 

E03 12,5 37,5 3,77d±0,01 0,27bc±0,02 1,85d±0,01 24,00d±1,00 

E04 37,5 37,5 4,16b±0,02 0,24c±0,01 2,02b±0,02 30,00b±1,00 

E05 0 25 4,23a±0,01 0,22d±0,02 2,12a±0,03 33,00a±0,57 

E06 50 25 3,86c±0,01 0,25c±0,02 1,90d±0,01 25,33d±1,52 

E07 25 0 1,57e±0,01 0,65a±0,02 1,43c±0,03 13,33c±1,00 

E08 25 50 3,15fg±0,01 0,31b±0,01 1,55f±0,02 18,00e±1,00 

E09 25 25 3,40g±0,02 0,28bc±0,01 1,73e±0,01 19,66e±0,57 

E10 25 25 3,38g±0,02 0,28bc±0,02 1,73e±0,02 19,66e±1,15 

E11 25 25 3,40g±0,01 0,28bc±0,01 1,73e±0,02 18,00e±1,00 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

A partir da análise do volume específico foi possível identificar diferenças significativas 

provocadas pelas diferentes quantidades de óleo de algodão e água presentes nas soluções de 

glazeamento. O maior volume específico foi observado para o E05, obtendo 4,23 mL/g, com a 

solução de glazeamento contendo apenas uma fase, composta de água. Verificou-se que à medida 

em que a concentração de óleo de algodão foi elevada – com exeção para o E06 - houve uma 

redução no volume específico dos pães, o menor valor foi apresentado pelo E07, quando não houve 

adição de água e a solução foi composta somente pelo óleo de algodão, com 1,57 mL/g, sendo este 

o único valor abaixo de 3,00 mL/g, sendo um valor abaixo do recomendado para a qualidade de 

pães conforme estudos de Menezes et al., (2015) e Zambelli (2014). 

Uma das prováveis causas para o comportamento do volume específico, que diminuiu 

em função do aumento da quantidade de óleo de algodão,o que pode ser observado nos ensaios E01, 

E02 e E07, pode estar relacionada com suas propriedades físicas, como a condutividade térmica e 

viscosidade. De acordo com Brock et al., (2008), o óleo de algodão é um dos óleos que apresenta 

maior viscosidade (47,3 mPa.s) e condutividade térmica (0,155 W/m.s) para temperatura de 30 °C, 

portanto, no caso do E07, onde houve somente a adição de óleo de algodão, pode ter ocorrido a 

formação de uma película externa na massa de pão, o que pode dificultar a transferência de calor e 

massa, caracterizadas pelo aumento de temperatura e produção de gás carbônico durante o processo 

fermentativo dos pães e, isto, resultou em pães de baixo volume. O provável aumento da pressão 

interna da massa de pão, devido a não liberação do excesso de gás carbônico produzido pela 

formação da película externa, pode ter danificado a rede de glúten, comprometendo o volume 

específico dos pães. 
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De acordo com Khatkar, Bell e Schofield (1995) a qualidade da farinha de trigo 

depende de um equlíbrio específico entre as quantidades de gliadina e glutenina para a produção de 

pão, portanto, deve haver um equilíbrio adequado entre a viscosidade e a elasticidade da massa. 

A farinha de trigo utilizada neste estudo foi obtida de um mesmo lote, portanto, parte-se 

da premissa de que suas condições reológicas são similares, sendo assim, pode-se relacionar a 

adição da solução de glazeamento à massa com a modificação de seus parâmetros de viscosidade e 

elasticade, o que proporcionou a variabilidade do volume específico. 

Diretamente relacionada com o volume específico, a densidade dos pães variou de 0,22 

g/mL (E05) a 0,65 (E07). Os pães que possuem elevado valor de densidade – maior que 0,40 g/mL - 

e, como consequência, possuem baixo volume específico, não são bem aceitos pelo consumidor, de 

acordo com Esteller e Lanes (2005). Portanto, pode-se inferir que o uso isolado de óleo de algodão 

como solução de glazeamento reduz a qualidade final dos pães. Verificou-se que o aumento na 

quantidade de óleo de 12,5 mL para 37,5 mL, com 12,5 mL de água, que atua como solvente da 

solução, não promoveu grandes diferenças nas densidades entre os ensaios E01 e E02, portanto, a 

problemática não está no óleo de algodão propriamente dito, mas sim em sua aplicação de forma 

isolada, onde uma vez diluído em água, não prejudica a qualidade final do produto. 

A partir da análise do E04, onde a solução de glazeamento foi composta por 37,5 mL de 

óleo e 37,5 mL de água, verificou-se um aumento no volume específico, índice de expansão, 

volume produzido e redução da densidade, quando comparados com os ensaios E01 e E02, 

portanto, um balanceamento entre as quantidades de água e óleo de algodão permite otimizar as 

quantidades destas matérias-primas, de modo a melhorar às propriedades físicas dos pães.  

 O índice de expansão dos pães variou de 1,49 para o E07 a 2,12 para o E05, 

justamente os ensaios que compreendem os pontos axiais (α = ±1,41) do planejamento 

experimental, onde não há a presença de óleo na solução, ensaios E05 e E07, a quantidade de água é 

nula. Portanto, pode-se notar que, a solução composta somente por água, não prejudica a qualidade 

dos pães, uma vez que ela promove a hidratação da superfície da massa durante o processo de 

fermentação, permitindo que a transferência de calor e massa durante a fermentação seja mais 

eficiente, colaborando para o aumento do índice de expansão e, como consequência, do volume 

específico e produzido. A adesão da quantidade de água na massa não proporcionou a modificação 

das propriedades viscoelásticas devido a um eventual excesso em sua quantidade.  

Barak, Mudgil e Khaktar (2013) fazem a relação do glúten com a capacidade de 

expansão das massas. Quando a massa possui um glúten com baixa elasticidade leva a um baixo 

poder de expansão, o fenômeno inverso também é verdadeiro, massas com elevada elasticidade 

possuem maior capacidade de expansão, entretanto, um glúten muito elástico impede a expansão 
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das células de gás, o que condiciona à redução da capacidade de expansão. Portanto, as soluções de 

glazeamento podem ter modificado a elasticidade do glúten formado na massa e consequentemente 

o índice de expansão. 

 O volume produzido das massas durante a fermentação foi influenciado 

significativamente pelas diferentes quantidades de óleo de algodão e água incorporados nas 

soluções de glazeamentos. A amplitude dos valores variou de 13,33 mL para o E07 a 33,00 mL para 

o E05, comportamento semelhante ao obtido para o índice de expansão. 

   Não houve diferenças signifcativas entre os ensaios E09, E10 e E11, os quais 

representam os pontos centrais do planejamento experimental, para todos os parâmetros físicos 

analisados. Este comportamento é um indicativo de replicabilidade dos dados, ocasionando um erro 

padrão mínimo, o que é desejável em análises de superfície de resposta.  

Park et al. (2006) relataram que o percentual de gliadinas na farinha de trigo e o 

conteúdo protéico das variedades de trigo apresentam correlação positiva (R = 0,7300) com o 

aumento do volume do pão de forma. Portanto, a incorporação de óleos pode interferir na 

estabilização da gliadina e promover a redução das capacidades de expansão do pão. Esta 

interferência pode ocorrer devido a capacidade dos lipídios de promover a lubrificação do glúten, 

podendo quando adicionado em excesso, interferir nas ligações entre a gliadina e glutenina. 

A Tabela 7 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros de fator de 

expansão, número e circularidade dos alvéolos presentes no miolo dos pães glazeados com soluções 

de óleo de algodão e água. 

 

Tabela 7 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de glazeamento contendo óleo de 

algodão e água. 

Ensaios¹ Óleo de 
Algodão (mL) 

Água 
(mL) 

Fator de 
expansão  

(cm³) 

Número de 
Alvéolos 

Circularidade 
dos Alvéolos 

E01 12,5 12,5 1,76cd±0,01 835,00cd±2,00 0,76c±0,01 
E02 37,5 12,5 1,64d±0,01 808,00d±3,00 0,71d±0,01 
E03 12,5 37,5 1,89b±0,01 901,00bc±3,00 0,82bc±0,01 
E04 37,5 37,5 2,02ab±0,01 1008,00ab±2,00 0,90ab±0,01 
E05 0 25 2,10a±0,02 1103,00a±2,00 0,94a±0,01 
E06 50 25 1,93b±0,02 982,00b±2,00 0,87b±0,01 
E07 25 0 1,45e±0,01 621,00f±2,00 0,63e±0,02 
E08 25 50 1,62±0,01 796,00e±3,00 0,70d±0,01 
E09 25 25 1,80c±0,02 866,00c±2,00 0,78c±0,01 
E10 25 25 1,82c±0,01 868,00c±3,00 0,78c±0,01 
E11 25 25 1,82c±0,01 863,00c±2,00 0,75c±0,02 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

O fator de expansão das massas foi influenciado significativamente pela variação das 

proporções de óleo de algodão e água nas soluções de glazeamento. O maior valor foi observado 
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para o ensaio E05, com 2,10 cm³, o qual corresponde a solução de glazeamento composta por 100% 

(25 mL) de água, seguido pelo ensaio E04, com 2,02 cm³, onde a solução continha 50% de óleo e 

50% de água, portanto, pode-se verificar que nestas proporções o óleo de algodão reduz 

significativamente o fator de expansão, entretanto, encontra-se acima de 2,00 cm³, o que é desejado 

em panificação. O menor valor foi de 1,45 cm³, onde a solução de glazeamento foi composta 100% 

(25 mL) por óleo de algodão, verificando-se o efeito danoso do óleo, quando atuando isoladamente, 

na capacidade de expansão da massa durante a fermentação. Não foram observadas diferenças 

significativas entre os ensaios E03 e E06, que contém quantidades diferentes de óleo de algodão e 

água, contudo, a mesma proporção 66,67% de água para 33,33% de óleo e entre os ensaios E09, 

E10 e E11. 

Para o número de alvéolos os melhores ensaios foram os E04 e E05, quando a 

quantidade de óleo foi de 50% e 0%, respectivamente. Nestes ensaios o número de alvéolos foi 

superior a 1.000; o que caracteriza miolos com grande porosidade e menor densidade, como 

consequência, apresentam aspecto desejado pelo consumidor. Não foram observadas diferenças 

significativas entre os ensaios referentes ao ponto central.   

A circularidade dos alvéolos variou de 0,63 para o ensaio E07, quando a solução foi 

composta somente por óleo de algodão, a 0,94 para o E05, quando a solução de glazeamento 

conteve 25 mL de água. Não foram observadas diferenças significativas entre os ensaios E01, E09, 

E10 e E11; e entre os ensaios E02 e E08, portanto, independente da quantidade adicionada dos 

ingredientes, contanto que a proporção seja a mesma, não ocorrem diferenças significativas na 

circularidade dos alvéolos.  

Segundo Trinth (2013), o volume específico do pão é extremamente dependente da 

distribuição e do tamanho das células de gás, que posteriormente, irão transforma-se em alvéolos 

com circularidade definida. Portanto, verifica-se que existe uma correlação entre os parâmetros de 

volume específico e circularidade dos alvéolos dentro do processamento dos pães.  

A análise de correlação tem por objetivo comprovar os fenômenos observados durante o 

processamento dos pães. Verificou-se que o volume específico possui forte correlação com os 

demais parâmetros físicos de qualidade dos pães, com exceção da densidade, todas as correlações 

foram positivas: 0,93 com o índice de expansão; 0,89 com o volume produzido; 0,95 com o fator de 

expansão; 0,97 e 0,94 para o número e circularidade de alvéolos respectivamente. Com a densidade, 

o volume específico apresentou uma correlação inversa de - 0,98.  

Foi observada uma forte correlação com coeficientes de - 0,90 e de - 0,95 entre a 

densidade e a circularidade e o número de alvéolos, respectivamente. Este comportamento 

demonstra que pães que não possuem grande porosidade do miolo. Um baixo número de alvéolos e 
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com circularidade mais distante de 1,0; promovem pães com maior densidade, reduzindo a sua 

qualidade. 

A Figura 3 apresenta o efeito das diferentes quantidades de óleo de algodão e água no 

volume específico dos pães tipo forma.  

 

Figura 3 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de algodão e água sobre o volume 

específico dos pães. 

 

 

A partir da análise da superfície de resposta e curva de contorno para o volume 

específico, pode-se observar duas zonas onde existe a tendência de maximização, que corresponde a 

valores de volume específico superiores a 5,00 mL/g, nas zonas que correspondem a incorporação 

de 20 a 40 mL de água na solução, com a ausência do óleo de algodão e na adição de 35 a 50 mL de 

água, com incorporação de 60 mL de óleo de algodão. Os pães que possuem volumes específicos 

que situam-se acima de 2,00 mL/g são considerados de boa qualidade por diversos autores como 

Esteller e Lannes (2005), Zambelli (2014) e Menezes et al. (2015), portanto, verificou-se, através da 

superfície, que soluções de glazeamento contendo somente óleo de algodão não são ideais para 

serem aplicadas em pães, pois produzem pães de baixo volume específico.   

Através da análise dos efeitos foi possível realizar a modelagem matemática do efeito 

das quantidades de óleo de algodão e água sobre o volume específico dos pães, o modelo 

matemático encontra-se expresso na equação 7. Nota-se que a água exerce maior influência, tanto 

em seus modelos lineares e quadráticos, do que o óleo de algodão.  

 

Volume Específico = 3,51 - 1,24(Óleo de Algodão) + 1,56(Água) + 2,11(Água)² - 0,86(Óleo de 

Algodão x Água)                                     (7)
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Os valores críticos, que são obtidos quando a derivada da equação 7 é zero, para o óleo 

de algodão e água foram, respectivamente, de 23,54 mL e 33,87 mL, para um volume específico 

máximo de 3,65 mL/g. A partir destes valores pode-se inferir que as massas permitem maior adição 

de água do que de óleo de algodão sem sofrer alterações prejudicais no volume específico, o que foi 

comprovado através da análise das médias e da superfície de resposta. 

Uma das prováveis explicações para este fenômeno consiste nas propriedades físicas do 

óleo de algodão, como a alta viscosidade devido a sua grande cadeia carbônica e elevado peso 

molecular de acordo com Evangelista et al. (2010). Brock et al. (2008) obtiveram valores de 

viscosidade cinemática de 66,81 cSt para o óleo de algodão, inferior, porém próximo, aos valores 

obtidos para os óleos de girassol e soja.  

Portanto, devido a esta viscosidade, a qual é definida como a resistência ao escoamento 

do fluído mediante a ação de uma força de cisalhamento, pode ter ocasionado o acúmulo de óleo de 

algodão na superfície da massa, o que dificultou as transferências de calor e massa durante o 

processo fermentativo, prejudicando o desempenho da massa. 

A Figura 4 apresenta o efeito da solução de glazeamento contendo óleo de algodão e 

água sobre a densidade dos pães, uma vez que a análise de regressão apresentou coeficiente de 

correlação de 0,9649. Portanto, pode-se considerar que os dados experimentais foram bem ajustados 

ao modelo matemático proposto pela regressão. 

 

Figura 4 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de algodão e água sobre a densidade 

dos pães. 

 

 

A partir da análise de superfície de resposta pode-se verificar que o óleo de algodão 

promove o aumento da densidade para valores acima de 0,50 g/mL, quando não ocorre a adição de 

água, portanto, a diluição do óleo e como consequência a redução da viscosidade da solução 
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proporcionam a diminuição dos valores de densidade, o que eleva a qualidade do produto. 

Verificou-se duas tendências de ponto de mínimo: nas condições de 0 mL de óleo e a partir de 20 a 

30 mL de água, e de 60 mL de óleo de algodão correlacionado com 30 a 50 mL de água. 

A equação 8 apresenta a modelagem matemática que explica o comportamento da 

densidade em função da composição da solução de glazeamento. 

 

Densidade = 0,28 – 0,01(Óleo de Algodão)² - 0,04(Água) + 0,04(Água)² – 0,01(Óleo de Algodão x 

Água)                (8) 

 

Verificou-se o efeito redutor da densidade pelo modelo quadrático do óleo de algodão, 

do linear da água e do modelo de interação, enquanto que o modelo quadrático da água possuiu 

efeito positivo para a densidade, ou seja, elevando a quantidade de água,o que é um indicativo de 

valor crítico. Este valor foi de 33,06 mL para a água e de 23,57 mL de óleo de algodão para uma 

densidade mínima predita de 0,27 g/mL. 

A Figura 5 apresenta o efeito da solução de glazeamento sobre o índice de expansão dos 

pães. 

 

Figura 5 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de algodão e água sobre o índice de 

expansão dos pães. 

 

Para o índice de expansão foi verificado a tendência de maximização nas condições 

semelhantes ao volume específico, a mudança está na amplitude da quantidade de água que pode ser 

utilizada, que foi de 5 a 45 mL, na ausência do óleo de algodão. Na presença do óleo (60 mL), a 

zona de maximização corresponde a valores de 25 a 60 mL de água.  Verificou-se que na ausência 

de água, quantidades intermediárias de óleo de algodão, de 15 a 50 mL, o índice de expansão é 
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inferior a 1,40. Portanto, verifica-se que quando a solução de glazeamento contém menor 

viscosidade – pela maior presença de água – o índice de expansão é maior, relacionando-se com a 

hipótese levantada no volume específico, uma vez que a sua correlação com o índice de expansão é 

forte e positiva. 

A equação 9 apresenta o comportamento do índice de expansão em função das 

diferentes quantidades de óleo de algodão e água na solução de glazeamento. 

 

Índice de Expansão = 1,74 – 0,55(Óleo de Algodão) + 0,31(Água) + 0,48(Água)²        (9) 

 

O óleo de algodão produziu efeito negativo em seu modelo linear, enquanto que a água, 

tanto nos modelos lineares e quadráticos produziram efeitos positivos para o índice de expansão. O 

modelo de interação entre as variáveis não obteve significância. Os valores críticos para o óleo de 

algodão e água foram de 24,64 mL e 32,93 mL, respectivamente para um índice de expansão 

máximo de 1,76. 

A Figura 6 apresenta o efeito das diferentes quantidades de óleo de algodão e água 

presentes na solução de glazeamento sobre o volume produzido das massas. 

 

Figura 6 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de algodão e água sobre o volume 

produzido das massas durante a fermentação. 

 

 

O volume produzido das massas é máximo nas condições de ausência do óleo de 

algodão e a partir de 5 mL de água, correspondendo a valores acima de 30 mL. A outra condição 

corresponde a uma adição de 60 mL de óleo e a partir de 30 mL de água. Observou-se uma 

tendência de ponto mínimo, na ausência de água e incorporação de 20 a 40 mL de óleo de algodão. 

Como também possui forte correlação com o volume específico, observou-se o aumento do volume 

produzido pelas massas em função da viscosidade da solução. 
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Gerits et al. (2015) verificaram que o uso de lipases em pães provocou um aumento na 

capacidade de expansão dos pães. Este resultado pode ser relacionado com os obtidos neste e estudo 

e inferir que os lipídios, onde, dependendo da quantidade adicionada, podem torna-se danosos à 

qualidade da massa, portanto, o uso de enzimas que degradam os lipídios trazem benefícios à 

massa. 

A partir da equação 10 foi possível estimar o efeito das diferentes quantidades de óleo 

de algodão e água na solução glazeamento sobre o volume produzido das massas durante o processo 

de fermentação. 

 

Volume Produzido = 19,73 – 9,79(Óleo de Algodão) + 9,44(Água) + 7,20(Água)² - 5,99(Óleo de 

Algodão x Água)              (10) 

 

Observando-se os coeficientes pode-se notar que o volume produzido, dentre todas as 

propriedas físicas avaliadas, foi a mais sensível à aplicação do óleo de algodão e da água, esta 

produziu efeitos positivos nos modelos lineares e quadráticos. O óleo de algodão conduziu os 

efeitos negativos sobre o volume produzido, tanto no modelo linear, quanto no modelo de interação. 

Portanto, os valores críticos para um volume produzido de 21,13 mL foram de 22,30 mL para o óleo 

de algodão e de 38,77 mL para a água. 

A Figura 7 apresenta o efeito da solução de glazeamento contendo óleo de algodão e 

água sobre o fator de expansão das massas. O índice de correlação para a análise de regressão foi 

considerado alto (R = 0,9186). 

 

Figura 7 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de algodão e água sobre o fator de 

expansão das massas. 
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A superfície de resposta apresentou duas tendências de maximização do fator de 

expansão: a primeira corresponde a pequenas adições de óleo de algodão, correlacionadas com 

quantidades de água superiores a 10 mL e a segunda consiste em soluções de glazeamento contendo 

quantidades a partir de 50 mL de óleo e acima de 30 mL de água. Observou-se também uma 

tendência de região de mínimo a partir de 10 mL de óleo de algodão quando na presença de até 10 

mL de água. Portanto, a partir desta superfície, pode-se inferir que o óleo de algodão também 

promove redução do fator de expansão e, que dependendo da quantidade de água, não ocorre 

prejuízos negativos, o que demonstra a importância da água como solvente na solução de 

glazeamento. 

A equação 11 apresenta a modelagem matemática do fator de expansão em função das 

variáveis independentes. 

 

Fator de Expansão = 1,83 – 0,02(Óleo de Algodão) + 0,04(Óleo de Algodão)² + 0,07(Água) – 

0,07(Água)² + 0,06(Óleo de Algodão x Água)                     (11) 

 

Os modelos lineares e quadráticos das variáveis foram significativos e de sinais opostos, 

o que significa que existe um valor crítico para elas: 24,70 mL para o óleo de algodão e 30,98 mL 

de água, o que produz um fator de expansão predito de 1,84 cm³.  

A análise de regressão para o número de alvéolos apresentou alto índice de correlação 

(R = 0,9430), portanto, a Figura 8 apresenta a superfície de resposta que explica o comportamento 

do número dos alvéolos em função das proporções de óleo de algodão e água presentes na solução 

de glazeamento. 

 

Figura 8 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de algodão e água sobre o número de 

alvéolos do miolo dos pães. 
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O número de alvéolos apresentou superfície de resposta semelhante aos demais 

parâmetros físicos apresentados anteriormente, uma vez que apresentou duas tendências de máximo 

e uma tendência de mínimo. As regiões de máximo foram semelhantes as apresentadas 

anteriormente, baixas quantidades de óleo com elevadas quantidades de água ou altas quantidades 

de óleo com elevadas quantidades de água. Nestas regiões, o número de alvéolos é superior a 1.000; 

caracterizando miolos com grande porosidade. 

A equação 12 apresenta a modelagem matemática referente ao número de alvéolos. 

 

Número de Alvéolos = 873,00 – 13,47(Óleo de Algodão) + 43,66(Óleo de Algodão) + 

51,41(Água) – 39,91(Água)² + 33,41(Óleo de Algodão x Água)      (12) 

 

Observou-se a significância de todos os modelos matemáticos envolvendo a análise de 

regressão múltipla. Os valores críticos para as variáveis foram de 24,00 mL e 32,63  mL para o óleo 

de algodão e para a água, respectivamente.  

A Figura 9 apresenta a superfície de resposta do efeito das soluções de glazeamento 

contendo óleo de algodão e água sobre a circularidade dos alvéolos. A análise de regressão 

apresentou um coeficiente de correlação de 0,8192. 

 

Figura 9 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de algodão e água sobre a circularidade 

dos alvéolos do miolo dos pães. 

 

 

Devido a alta correlação da circularidade dos alvéolos com os parâmetros de volume 

específico, índice de expansão, fator de expansão e do número de alvéolos a superfície de resposta 

gerada obteve conformação semelhante as observadas para estes parâmetros. Verificou-se o efeito 

danoso do óleo de algodão a partir de 10 mL, na ausência de água, para valores de circularidade 
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inferiores a 0,60 ou seja, ocorrem deformações nos alvéolos devido, provavelmente, a um processo 

fermentativo mal conduzido e, pela expansão desordenada durante o forneamento devido a presença 

do óleo dentro das bolhas de ar produzidas durante o processo de mistura das massas. 

A equação 13 apresenta a modelagem matemática para a circularidade dos alvéolos em 

função das variáveis óleo de algodão e água. 

  

Circularidade = 0,78 – 0,03(Óleo de Algodão)² + 0,03(Água) + 0,02(Água)² - 0,01(Óleo de 

Algodão x Água)            (13) 

 

Os valores críticos para as variáveis foram de 23,46 mL para o óleo de algodão e de 

32,14 mL para a água. Portanto, verifica-se que a circularidade dos alvéolos é reduzida pelo modelo 

quadrático do óleo de algodão e do modelo de interação, sendo a água responsável pelo aumento da 

circularidade. 

De acordo com Romano et al. (2013) a massa de pão, estruturalmente, consiste em uma 

espuma viscoelástica e o processo de fermentação é semelhante a expansão de espumas 

pseudoplásticas, ondeos núcleos iniciais são homogeneamente distribuídos dentro do volume da 

massa. Existe uma dificuldade para estudar as propriedades fisicas das massas, uma vez que elas 

mudam com o tempo. Como medições invasoras podem provocar o colapso da massa durante a 

fermentação, a caracterização do processo de expansão é muitas vzes reduzido a parâmetros 

volumétricos. Entretanto, verificou-se que o crescimento dos alvéolos e a caracterização do miolo 

também constitui-se de uma ferramenta importamente para avaliar a qualidade do processo. O 

tamanho médio do alvéolo, distribuição, densidade e circularidade são parâmetros importantes a 

serem avaliados. 

 

3.2 - Soluções de glazeamento contendo óleo de canola e água 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados da estatística descritiva e testes de normalidade para 

as variáveis volume específico, densidade, volume produzido, índice de expansão, fator de 

expansão, número e circularidade dos alvéolos em função das diferentes soluções de glazeamento 

contendo óleo de canola e água. 

Ao todo foram 33 observações para cada variável dependente – 11 ensaios e três 

repetições – a variância variou de 0,01 para a densidade a 212,08 para o número de alvéolos. Este 

resultado é esperado uma vez que o parâmetro número de alvéolos é uma análise de contagem e 

obteve um desvio padrão de 145,00 considerado alto, contudo, o seu coeficiente de variação foi 
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pequeno (21,48%). Os testes de normalidade assimetria e curtose demonstraram que, para todas as 

variáveis, os dados apresentaram uma distribuição normal, o que foi validado pelos testes de 

Kolmorogov-Smirnov e Shapiro-Wilk, uma vez que os valores obtidos foram superiores ao p-valor 

da significância.  

 

Tabela 8 – Estatística descritiva e testes de normalidade para as variáveis dependentes para 

soluções de glazeamento contendo óleo de canola e água. 

*Para os testes de Kolmorogov-Smirnov, Shapiro-Wilk foi considerado um p-valor menor que 0,05. 

 

Portanto, foi possível realizar a análise de variância e teste de média Tukey para 

verificar as diferenças significativas entre os tratamentos, ou seja, se as diferentes proporções de 

óleo de canola e água nas soluções de glazemento promoveram diferenças significativas entre os 

tratamentos dentro de um mesmo parâmetro físico. 

A Tabela 9 apresenta os valores referentes as propriedades físicas dos pães tipo forma 

em função de diferentes quantidades de óleo de canola e água em soluções de glazeamento. 

De modo geral os volumes específicos dos pães produzidos a partir de massas glazeadas 

com soluções de óleo de canola e água foram inferiores aos pães produzidos com massas glazeadas 

com óleo de algodão e água, com exeção para os E09, E10 e E11, que obtiveram maiores valores 

(3,62 mL/g; 3,61 mL/g e 3,59 mL/g, respectivamente). Uma das possíveis explicações para este 

comportamento pode estar relacionada com as propriedades físicas do óleo.  

 
Parâmetros 

 

Volume 
Específico 

 
Densidade 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

Fator de 
Expansão 

Número 
de 

Alvéolos 

Circularidade 
dos Alvéolos 

Observações 33 33 33 33 33 33 33 

Média 2,35 0,47 1,34 16,06 1,59 668,00 0,69 
Variância 0,63 0,01 0,06 32,68 0,11 212,08 0,02 

Desvio 
Padrão 

0,79 0,13 0,24 5,71 0,33 145,00 0,12 

Coeficiente 
de Variação 

33,95 29,25 18,57 35,59 20,99 21,48 17,82 

Máximo 3,68 0,71 1,76 26,00 2,15 902,00 0,89 
Mínimo 1,44 0,27 1,05 8,00 1,13 444,00 0,45 

Assimetria 0,90 -0,04 0,90 0,99 0,60 0,56 0,16 
Curtose -0,94 -0,95 -0,95 -1,05 -0,99 -0,78 -0,75 

Kolmogorov-
Smirnov 

0,337 0,127 0,327 0,240 0,251 0,318 0,167 

Shapiro-
Wilk 

0,746 0,924 0,746 0,864 0,844 0,786 0,924 
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De acordo com Brock et al. (2008), o óleo de canola possui maior viscosidade do que o 

óleo de algodão, a 30 °C, seu valor é 50,5 cSt, o que pode reforçar a tese da formação de película de 

mais espessa, uma vez que a viscosidade do óleo de canola é maior, além de apresentar maior 

tensão de cisalhamento do que o óleo de algodão, ou seja, a solução apresenta aspecto mais 

concentrado e, a probabilidade de penetração no interior da massa é maior.  

De acordo com Pordeus (2015) a viscosidade de um fluído é a propriedade que 

determina o seu grau de resistência às forças de cisalhamento, portanto, quanto maior a viscosidade, 

menor é a capacidade de escoamento do óleo,  assim, soluções de glazeamento contendo maiores 

percentuais de óleo em sua composição tendem a permanecer estáticas sobre a superfície da massa 

após a imersão, pois, a tendência ao escoamento é menor, uma vez que a viscosidade é maior.  

 

Tabela 9 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de glazeamento contendo óleo 

de canola e água. 

Ensaios¹ Óleo 
de 

canola 
(mL) 

Água 
(mL) 

Volume 
Específico 

(mL/g) 

Densidade 
(g/mL) 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

(mL) 

E01 12,5 12,5 2,11de±0,02 0,46e±0,02 1,27a±0,01 16,66b±1,52 
E02 37,5 12,5 1,85bd±0,02 0,54b±0,01 1,17f±0,02 11,00d±1,00 
E03 12,5 37,5 2,05e±0,02 0,45e±0,02 1,24b±0,01 14,00c±1,00 
E04 37,5 37,5 1,96de±0,01 0,48c±0,01 1,20d±0,01 13,66±0,57 
E05 0 25 2,01e±0,02 0,47c±0,01 1,24b±0,01 14,00c±1,00 
E06 50 25 1,94de±0,03 0,48c±0,02 1,20d±0,01 14,00c±1,00 
E07 25 0 1,45b±0,04 0,62a±0,01 1,06e±0,02 8,60e±1,00 
E08 25 50 1,73a±0,03 0,56b±0,01 1,17f±0,02 11,00d±0,57 
E09 25 25 3,62c±0,05 0,27d±0,01 1,74c±0,03 25,00a±1,00 
E10 25 25 3,61c±0,03 0,27d±0,02 1,75c±0,02 25,00a±1,00 
E11 25 25 3,59c±0,04 0,28d±0,01 1,73c±0,02 24,66a±0,57 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

Com a formação de uma película mais espessa de óleo de canola sobre a superfície das 

massas de pão, a probabilidade de dificuldades na fermentação e expansão da massa ficou evidente 

através dos resultados obtidos para os ensaios. A partir da análise dos ensaios E01 e E02, onde a 

quantidade de água manteve-se constante e a de óleo de canola elevou-se de 12,5 mL para 37,5 mL, 

pode-se notar que houve redução do volume específico de 2,11 mL/g para 1,85 mL/g, portanto, as 

modificações na qualidade dos pães está diretamente relacionada com a quantidade de óleo de 

canola incorporada nas soluções de glazeamento.  

O mesmo comportamento é observado quando são avaliados os ensaios E06 e E07, 

onde o volume específico decresceu de 1,94 mL/g para 1,45 mL/g. A diferença entre os ensaios está 

na quantidade de óleo de canola que, decresceu de 50 para 25 mL, contudo, a quantidade de água é 
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nula no E06, ensaio que reduziu drasticamente o volume, o que reforça a ação do óleo de canola na 

redução da qualidade dos pães. 

A densidade dos pães variou de 0,27 g/mL a 0,62 g/mL para os ensaios E09/E10 e E07, 

respectivamente. A adição de água nas soluções de glazeamento está diretamente ligada à redução 

da densidade nos produtos, observou-se que com o seu aumento de 12,5 mL para 37,5mL promoveu 

redução de até 0,06 g/mL, o que melhora a qualidade do produto. O coeficiente de correlação entre 

o volume específico e a densidade foi de -0,91; apresentando alta correlação inversa, ou seja, o 

efeito da solução de glazeamento sobre a densidade é oposto ao apresentado sobre o volume 

específico, portanto, elevando-a aproximadamente na mesma proporção devido ao coeficiente de 

correlação próximo a 1,00.  

O índice de expansão dos pães foi maior para os ensaios E9, E10 e E11, variando de 

1,73 a 1,75. O menor valor foi observado para o ensaio E07, com a adição de 25 mL de óleo de 

canola e sem adição de água, portanto, o óleo de canola prejudicou a capacidade de expansão das 

massas. O aumento da quantidade de água nas soluções de glazeamento promoveu aumento 

significativo, ao nível de 5% de significância, entre os índices de expansão. Este comportamento 

também pode estar relacionado com a viscosidade da solução e a sua permanência sobre a 

superfície da massa prejudicando o seu poder de expansão durante a fermentação e no forneamento.   

De acordo com Esteller et al. (2006), no interior da massa são encontradas inúmeras 

bolhas de ar, que são incorporadas durante o processo de mistura, neste caso, durante a fermentação 

estas bolhas de ar serão preenchidas com gás carbônico. Portanto, por processo de difusão a solução 

de glazeamento pode ter penetrado no interior da massa e ocupado estas bolhas de ar, prejudicando 

a expansão durante o processamento, uma vez que o volume produzido pelas massas apresentou 

comportamento semelhante. 

O volume produzido das massas sofreu decréscimo em virtude do aumento da 

quantidade de óleo de canola adicionado na solução de glazeamento, o menor valor foi observado 

para o E07, com 8,60 mL. A adição de água permitiu a diluição das propriedades de viscosidade do 

óleo e a formação de uma camada menos espessa na superfície da massa, permitindo as trocas de 

transferência de calor e massa que ocorrem durante a fermentação, portanto, os ensaios onde as 

quantidades do óleo de canola e água encontram-se iguais, como os ensaios E01, E04, E09, E10 e 

E11 apresentaram os maiores volumes produzidos, na faixa de 13,66 mL até 25,00 mL. 

A Tabela 10 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros de fator de 

expansão, número e circularidade dos alvéolos presentes no miolo dos pães glazeados com soluções 

de óleo de canola e água. 
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O fator de expansão das massas foi influenciado significativamente pelas diferentes 

proporções de óleo de canola e água nas soluções de glazeamento. O maior valor foi observado para 

os ensaios E09, E10 e E11, não havendo diferenças significativas entre eles e foram os únicos a 

obterem fatores de expansão superior a 2,00 cm³, com as proporções entre o óleo de canola e a água 

é de 50% para cada, o pode indicar que estas proporções não interferem na capacidade de expansão 

das massas durante o processo fermentativo. 

 

Tabela 10 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de glazeamento contendo óleo 

de canola e água. 

Ensaios¹ Óleo de Canola 
(mL) 

Água 
(mL) 

Fator de 
expansão  

(cm³) 

Número de 
Alvéolos 

Circularidade 
dos Alvéolos 

E01 12,5 12,5 1,53b±0,02 642,00b±4,00 0,72b±0,01 
E02 37,5 12,5 1,33c±0,02 595,00d±3,00 0,61d±0,01 
E03 12,5 37,5 1,48b±0,02 626,00bc±2,00 0,67bc±0,01 
E04 37,5 37,5 1,50b±0,01 618,00±2,00 0,64c±0,01 
E05 0 25 1,49b±0,02 626,00bc±3,00 0,68bc±0,01 
E06 50 25 1,52b±0,02 616,00c±2,00 0,64c±0,01 
E07 25 0 1,25d±0,02 593,00d±3,00 0,58d±0,01 
E08 25 50 1,14e±0,02 446,00e±3,00 0,48e±0,01 
E09 25 25 2,11a±0,01 898,00a±5,00 0,87a±0,01 
E10 25 25 2,11a±002 899,00a±4,00 0,87a±0,01 
E11 25 25 2,06a±0,02 895,00a±4,00 0,86a±0,01 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

Não foram observadas diferenças significativas entre os ensaios E01, E03, E04, E05 e 

E06. Neste caso pode-se observar que o fator de expansão não apresenta grande sensibilidade a 

variação das proporções dos ingredientes presentes na solução de glazeamento, diferentemente dos 

parâmetros anteriormente estudados. Contudo, os valores foram inferiores aos obtidos pelo óleo de 

algodão, o que pode indicar que houve prejuízos ao processo fermentativo, uma vez que o fator 

expansão utiliza-se de medidas verticais e horizontais da massa durante a fermentação e os seus 

baixos valores indicam que as dimensões das massas não elevaram-se tanto durante a fermentação, 

ou seja, não ocorreu grande expansão. 

O número de alvéolos variou de 446,00 (E08), nas condições de 66,67% de água e 

33,33% de óleo de canola, a 899,00 (E10), quando a proporção foi de 50%, portanto, verifica-se que 

o aumento da proporção de óleo de canola não prejudicou a formação dos alvéolos. Não foram 

observadas diferenças significativas entre os ensaios E03 e E05, o que indica, neste caso, que o óleo 

de canola não influenciou o número de alvéolos. Portanto, diante destes resultados foi realizada uma 



69 
 

análise de correlação entre as variáveis independentes e dependentes e verificou-se que o número de 

alvéolos possui baixa correlação com a água e óleo de canola. 

Para a circularidade dos alvéolos o maior valor foi obtido para os ensaios 

correspondentes aos pontos centrais (E09, E10 e E11), sendo os únicos ensaios a apresentarem 

circularidade maior que 0,80, estes, não diferiram estatisticamente entre si, o que garantiu um baixo 

erro padrão para o experimento. A manutenção da circularidade em valores acima de 0,80 indica 

que o processo de fermentação foi conduzido de forma adequada e que a rede de glúten não foi 

enfraquecida devido as soluções de glazeamento aplicadas sobre a superfície das massas.  

A circularidade dos alvéolos foi menor quando a solução de glazeamento foi composta 

de 100% (25 mL) de óleo de canola, contudo, não diferiu-se estatisticamente do ensaio E02, quando 

a proporção foi de 66,67% de óleo de canola e 33,33% de água. Portanto, observa-se uma tendência 

de que, em proporções de óleo de canola superior a da água, ocorre redução da circularidade para 

valores abaixo de 0,65. 

De acordo com Babin et al. (2006) o tamanho, o número de alvéolos e a circularidade 

no ínicio do processo de forneamento é menor do que ao final do processo, bem como a formação 

da estrutura celular possui uma evolução através do crescimento livre dos alvéolos. Portanto, a 

penetração das soluções de glazeamento para o interior da massa pode prejudicar este fenômeno, 

reduzindo o número e a circularidade dos alvéolos. 

A Figura 10 apresenta a superfície de resposta que representa o efeito do óleo de canola 

e água no volume específico dos pães. 

 

Figura 10 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de canola e água sobre o volume 

específico dos pães. 

 

 



70 

 

A partir da análise da superfície de resposta observou-se uma região de maximização do 

volume específico, que foi obtida nas condições de adição de óleo de canola e água entre 15 a 35 

mL, neste ponto, o volume específico é superior a 3,00 mL/g. Conforme as quantidades dos dois 

ingredientes que compõe a solução de glazeamento é elevada ou diminuída para uma faixa fora 

destas condições ocorre o decréscimo do volume para valores abaixo de 2,00 mL/g. Portanto, 

diferentemente do óleo de algodão, percebe-se que existe uma quantidade ideal de óleo de canola a 

ser incorporada nas soluções, sem a presença de água, que promove volumes específicos acima de 

2,00 mL/g, a qual corresponde a valores entre 20 e 30 mL de óleo de canola. 

Após a análise dos efeitos estimados do óleo de canola e da água sobre o volume 

específico, pôde-se modelar matemáticamente este comportamento, o qual está expresso na equação 

14. 

 

Volume Específico = 3,31 – 1,21(Óleo de Canola) + 2,22(Água) – 0,32(Óleo de Canola x Água) 

                        (14) 

Verificou-se que o modelo linear do óleo de canola promove a redução do volume 

específico, enquanto que a água eleva o volume. Os modelos quadráticos não tiveram influência 

significativa, ao nível de 5% de significância, enquanto que o modelo de interação apresentou efeito 

negativo. Os valores críticos foram de 24,34 mL para o óleo de canola e de 24,36 mL para a água, 

nestas condições, o volume específico máximo é de 3,31 mL/g. 

A Figura 11 apresenta o efeito das soluções de glazeamento sobre a densidade dos pães. 

Figura 11 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de canola e água sobre a densidade 

dos pães. 
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Para a densidade verificou-se a obtenção de uma região de mínimo, ou seja, condições 

de incorporação de óleo e água que proporcionaram os menores valores de densidade. Esta região 

compreende às quantidades  de 10 a 38 mL para o óleo de canola e de 15 a 35 mL de água, nestas 

condições, os valores otimizados da densidade são abaixo de 0,40 g/mL. Em quantidades baixas de 

óleo e de água, como por exemplo 10 mL para ambos ingredientes, ocorre uma elevação da 

densidade que pode ser de até 0,80 g/mL.  

O ensaio que corresponde a proporção de 50% para cada ingrediente da solução de 

glazeamento – 37,5 mL de cada – foi o único ensaio a estar dentro da região de mínimo. 

Possivelmente, nestas condições, não ocorra a formação da película externa que prejudique as 

transferências de calor e massa durante a fermentação e que, por consequência, eleva a densidade 

dos pães. 

A partir da modelagem matemática expressa na equação 15, foi possível estimar os 

efeitos de cada variável sobre a densidade. 

 

Densidade = 0,30 + 0,06(Óleo de Canola) + 0,49(Óleo de Canola)² + 0,77(Água)² - 0,22(Óleo de 

Canola x Água)               (15) 

 

Para a resposta densidade apenas o modelo linear da água não foi significativo, todos 

tiveram efeito positivo sobre a densidade, ou seja, elevando a quantidade de água na solução, com 

exeção do modelo de interação. Os valores críticos para uma densidade mínima de 0,30 g/mL foram 

de 23,39 mL e 24,75 mL para o óleo de canola e para a água, respectivamente. 

A Figura 12 apresenta o efeito das soluções de glazeamento sobre o índice de expansão 

dos pães. 

Para o índice de expansão foi possível a obtenção de um ponto de maximização, 

compreendido entre as condições de 15 a 35 mL de água e de 15 a 38 mL de óleo, neste ponto, o 

índice de expansão é superior a 1,50. A obtenção de um ponto de máximo indica que os dois 

ingredientes possuem uma interação que beneficia os pães, observa-se que dentro desta região 

encontra-se os ensaios referentes aos pontos centrais do planejamento experimental (E09, E10 e 

E11), nas condições de 25 mL de óleo e 25 mL de água. Para o índice de expansão, a adição de 20 a 

30 mL de óleo de canola – sem a adição de água – pode atingir valores entre 1,00 e 1,50. 
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Figura 12 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de canola e água sobre o índice de 

expansão dos pães. 

 

 

A equação 16 apresenta a modelagem matemática do efeito do óleo de canola e da água 

sobre o índice de expansão dos pães. 

 

Índice de Expansão = 1,63 – 0,97(Óleo de Canola)² - 1,18(Água)²        (16) 

 

Para o índice de expansão apenas os modelos quadráticos dos dois ingredientes foram 

significativos. Este comportamento indica que, conforme a adição dos ingredientes é realizada, 

promovem um aumento no índice de expansão, entretanto, em determinado ponto, ocorre o 

comportamento inverso, o reduzindo. Os valores críticos foram de 24,06 mL para o óleo de canola e 

24,17 mL para a água, produzindo um índice de expansão de 1,64 como valor predito.  

A Figura 13 apresenta o efeito das soluções de glazeamento sobre o volume produzido 

das massas durante a fermentação.  

O volume produzido é um importante parâmetro de indicação do processo fermentativo 

e da integridade da rede de glúten. Verificou-se que o volume produzido é máximo (> 20 mL) 

quando as soluções são compostas de 15 a 35 mL de óleo de canola e 15 a 30 mL de água. De modo 

semelhante ao obtido para o índice de expansão, verificou-se que os pontos centrais do 

planejamento experimental foram os únicos a encontrar-se dentro da região de máximo da 

superfície de resposta.  
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Figura 13 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de canola e água sobre o volume 

produzido das massas durante a fermentação. 

 

Verificaram-se duas tendências de região de mínimo: a partir de 40 mL de óleo de 

canola, sem a presença de água,  e a partir de 45 mL de água, sem a presença de óleo, esta, pode 

estar relacionado ao excesso de quantidade de água adicionada prejudicando as suas características 

viscoelásticas, tornando-a pegajosa. 

A equação 17 apresenta o modelo matemático proposto para explicar o volume 

produzido das massas durante a fermentação em função das quantidades de óleo de canola e água.  

 

Volume Produzido = 22,70 – 8,18(Óleo de Canola)² – 12,04(Água)       (17) 

 

Houve significância apenas no modelo quadrático do óleo de canola e o linear da água, 

tendo o primeiro maior efeito negativo sobre o volume produzido. O valor crítico para um volume 

produzido máximo predito de 22,74 mL foi de 23,50 mL para o óleo de canola e de 24,03 para a 

água.  

A análise de regressão apresentou índice de correlação satisfatório para o fator de 

expansão (R = 0,8294), portanto, foi possível a análise através da superfície de resposta e da 

modelagem matemática. A Figura 14 apresenta o efeito das soluções de glazeamento sobre o fator 

de expansão das massas.  
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Figura 14 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de canola e água sobre o fator de 

expansão das massas. 

 

De modo semelhante aos demais parâmetros físicos foi obtido uma região de 

maximização do fator de expansão das massas, para valores superiores a 1,50 cm³, esta região é 

composta por soluções de glazeamento com a composição de 10 a 40 mL de água e de 5 a 40 mL de 

óleo de canola. Verificou-se que em grandes quantidades de óleo de canola, acima de 35 mL na 

ausência de água, o fator de expansão decresce para valores abaixo de 1,00 cm³, o que pode estar 

relacionado com a viscosidade e a dificuldade de escoamento do excesso de solução da superfície 

da massa. 

A equação 18 apresenta a modelagem matemática que explica o comportamento do 

fator de expansão em função das variáveis independentes.  

 

Fator de Expansão = 1,91 + 0,15(Óleo de Canola) – 0,31(Óleo de Canola)² + 0,27(Água) – 

0,49(Água)²              (18) 

 

De acordo com Amador (2015), a análise de regressão tem por objetivo descrever 

através de um modelo matemático, a relação existente entre duas variáveis, a partir de n 

observações dessas viráveis. Na engenharia, a análise de regressão é importante na descrição de 

modelos matemáticos para quantificar a influência de um determinado fator de variação em uma 

variável de qualidade, por exemplo. 

Os efeitos dos modelos lineares e quadráticos das variáveis independentes apresentaram 

significância.Verificou-se que os modelos lineares apresentaram coeficientes positivos e 

quadráticos negativos, o que denota a existência de valores críticos, que foram de 24,52 mL de óleo 

de canola e 24,71 para a água, nestas condições o fator de expansão predito pelo modelo 

matemático é de 1,98 cm³.  



75 
 

O índice de correlação para o número de alvéolos foi de 0,8368 para a análise de 

regressão, portanto, a Figura 15 apresenta a superfície de resposta que explica o efeito das 

diferentes proporções de óleo de canola e água sobre o número de alvéolos do miolo dos pães tipo 

forma. 

Przybylski et al. (2005) afirmam que o óleo de canola constitui-se em um bom 

substituto das gorduras hidrogenadas a serem inseridos em formulação de pães e produtos de 

panificação. Através das superfícies de respostas geradas, pode-se inferir que o óleo de canola 

também pode ser aplicado em soluções de glazeamento apresentando bons resultados referentes à 

qualidade das massas e dos pães. 

 

Figura 15 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de canola e água sobre o número de 

alvéolos do miolo dos pães. 

 

 

Foi possível observar uma região de máximo para o número de alvéolos que 

correspondeu a mais de 800 alvéolos, caracterizando um miolo com boa porosidade, apenas um 

ensaio está inserido dentro nesta região – 25 mL de cada ingrediente – Observou-se que, assim 

como os demais parâmetros avaliados, quantidades de óleo de canola acima de 40 mL prejudicam a 

formação dos alvéolos.  

De acordo com Autio e Laurikainen (1997) grandes mudanças estruturais podem 

ocorrer na panificação: durante a mistura a água e farinha de trigo são transformadas em uma massa 

viscoelástica a qual é constituída por duas fases:  líquida – que contém os componentes solúveis em 

água - e amido. No cozimento, a massa viscoelástica é transformada em pão, onde as mudanças 

ocorrem a nível macroscópico: expansão das células de gás para os poros abertos durante o 

processo de mistura. Observa-se que esta expansão e a migração do gás carbônico para os poros do 

miolo pode sofrer a influência dos ingredientes adicionados a massa no processamento ou na 
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formulação, o que foi verificado no efeito produzido pelas soluções de glazeamento contendo óleo 

de canola e água. 

A equação 19 apresenta a modelagem matemática do efeito das soluções de 

glazeamento sobre o número de alvéolos. 

 

Número de Alvéolos = 827,00 + 82,84(Óleo de Canola) – 148,39(Óleo de Canola)² + 94,12(Água) 

– 205,75(Água)²                                    (19) 

 

Observou-se que o óleo de canola e a água produziram efeitos positivos em seus 

modelos lineares e negativos nos modelos quadráticos, indicando a existência de valores críticos 

para as variáveis. Estes valores foram de 24,28 mL de óleo de canola e de 23,33 mL para a água. 

Portanto, verifica-se que, neste caso, o óleo de canola é menos danoso à formação do número de 

alvéolos do que a água.  

Sendo assim, a hipótese mais aceita é de que o excesso de água promova a gomosidade 

do miolo do pão, prejudicando a formação do número de alvéolos e a sua circularidade, conforme 

pode ser observado a partir da Figura 16 que apresenta a superfície de resposta para o parâmetro 

circularidade dos alvéolos. 

A análise de regressão apresentou um índice de correlação de 0,8984; portanto, os dados 

experimentais estão bem ajustados ao modelo matemático proposto pela análise de regressão e sem 

a presença de outliers, que são pontos com um distanciamento muito grande dos dados – os quais 

reduzem o índice de correlação – prejudicando a confiabilidade dos dados obtidos. 

 

Figura 16 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de canola e água sobre a circularidade 

dos alvéolos do miolo dos pães. 
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A partir da análise de superfície de resposta para a circularidade dos alvéolos também 

foi possível observar a obtenção de uma região de maximização, maior do que a obtida para os 

outros parâmetros físicos, a qual compreende soluções de glazeamento com 10 a 35 mL de água e 

de 0 a 40 mL de óleo de canola, o que produz alvéolos com circularidade maior que 0,80.  

Observou-se que a circularidade dos alvéolos reduz para valores entre 0,80 e 0,60 quando as 

soluções de glazeamento são constituídas por quantidades inferiores a 10 mL de água, ou seja, 

observa-se uma relação entre a viscosidade da solução e a formação dos alvéolos. 

A equação 20 apresenta a modelagem matemática do efeito das soluções de 

glazeamento contendo canola e água sobre a circularidade dos alvéolos. 

 

Circularidade = 0,89 – 0,02(Óleo de Canola) + 0,01(Óleo de Canola)² + 0,02(Água)              (20) 

 

De acordo com Fulcher et al. (1989) as principais mudanças estruturais que ocorrem no 

miolo são durante o forneamento onde a expansão das células de gás e a gelatinização do amido são 

diretamente responsáveis pela sua formação. A morfologia celular do miolo do pão é uma 

característica de qualidade importante que relaciona-se diretamente com a qualidade do produto 

final como o volume a distribuição alveolar (ROMANO et al., 2013).  

A estrutura porosa do pão é desenvolvida durante a fermentação pela expansão dos 

espaços vazios formados pelo ar retido durante o amassamento, concomitantemente a formação da 

rede do glúten. A fração do volume de ar pode variar de 4 a 15% dependendo do processo de 

mistura e a formulação da massa e pode atingir até 20% em alguns condições específicas 

(CAUVAIN e YOUNG, 2009).  

Estas bolhas são assumidas como núcleos iniciais para o desenvolvimento das bolhas de 

gás durante e após a fermentação, a sua circularidade é um aspecto a ser observado, uma vez que 

pode indicar problemas no processo de fermentação, de acordo com Campbell et al. (1998). 

 

3.3 -  Soluções de glazeamento contendo óleo de girassol e água 

 

A Tabela 11 apresenta os resultados da estatística descritiva e testes de normalidade 

para as variáveis volume específico, densidade, volume produzido, índice de expansão, fator de 

expansão, número e circularidade dos alvéolos em função das diferentes proporções de óleo de 

girassol e água em soluções de glazeamento. 

A partir da análise descritiva dos dados verificou-se que o maior coeficiente de variação 

foi obtido pelo volume produzido pelas massas durante a fermentação (35,47%), seguido do número 
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de alvéolos (18,47%), tendo este o maior desvio padrão (138,91). Com relação aos testes de 

normalidade, a maior curtose obtida foi de -1,90 para o número de alvéolos, estando dentro do 

número +2 e -2 recomendado pela literatura, entretanto, como este teste permite uma maior 

flexibilidade dos dados optou-se por utilizar testes mais rigorosos. O p-valor obtido para o teste de 

Kolmorogov-Smirnov e Shapiro-Wilk foi de 0,082; portanto, superior ao p-valor de 0,05 o que 

indica a normalidade dos dados obtidos para os parâmetros físicos em função das soluções de 

glazeamento contendo óleo de girassol e água. Desta forma, foi possível realizar a análise de 

variância e o teste de média Tukey para identificar diferenças significativas, ao nível de 5% de 

significância entre os tratamentos. 

 

Tabela 11 – Estatística descritiva e testes de normalidade para as variáveis dependentes para 

soluções de glazeamento contendo óleo de girassol e água. 

 
Parâmetros 

 

Volume 
Específico 

 
Densidade 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

Fator de 
Expansão 

Número 
de 

Alvéolos 

Circularidade 
dos Alvéolos 

Observações 33 33 33 33 33 33 33 

Média 2,97 0,34 1,28 17,90 1,65 752,00 0,76 
Variância 0,18 0,04 0,01 40,36 0,05 298,33 0,01 

Desvio 
Padrão 

0,42 0,06 0,07 6,35 0,24 138,91 0,08 

Coeficiente 
de Variação 

14,35 18,45 5,90 35,47 14,09 18,47 10,46 

Máximo 3,53 0,46 1,44 26,50 2,18 938,00 0,85 
Mínimo 2,30 0,26 1,15 8,50 1,38 572,00 0,63 

Assimetria -0,39 -0,21 0,36 -0,16 0,07 -0,17 -0,47 
Curtose -1,39 -1,49 -1,31 -1,42 -0,74 -1,90 -1,40 

Kolmogorov-
Smirnov 

0,178 0,200 0,143 0,144 0,097 0,239 0,205 

Shapiro-
Wilk 

0,870 0,887 0,893 0,925 0,976 0,795 0,846 

*Para os testes de Kolmorogov-Smirnov, Shapiro-Wilk foi considerado um p-valor menor que 0,05. 

 

A Tabela 12 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros físicos dos pães. 
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Tabela 12 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo óleo de girassol e água. 

Ensaios¹ Óleo de 
girassol 

(mL) 

Água 
(mL) 

Volume 
Específico 

(mL/g) 

Densidade 
(g/mL) 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

(mL) 
E01 12,5 12,5 3,14c±0,02 0,31d±0,01 1,29b±0,01 21,16c±1,03 

E02 37,5 12,5 3,15c±0,03 0,31d±0,01 1,28b±0,02 17,83d±0,63 

E03 12,5 37,5 2,36f±0,02 0,43a±0,01 1,23c±0,01 9,33f±0,76 

E04 37,5 37,5 2,84d±0,03 0,37c±0,01 1,26c±0,01 13,83e±1,04 

E05 0 25 2,42e±0,02 0,40b±0,01 1,18d±0,01 9,33f±0,76 

E06 50 25 2,33ef±0,02 0,45a±0,01 1,17d±0,02 9,83f±1,25 

E07 25 0 3,51a±0,04 0,27e±0,01 1,40a±0,04 23,16b±1,11 

E08 25 50 2,83d±0,02 0,39b±0,01 1,27b±0,02 17,16d±0,76 

E09 25 25 3,34b±0,02 0,28e±0,01 1,33a±0,05 25,00a±1,00 

E10 25 25 3,39b±0,02 0,28e±0,01 1,35a±0,02 25,50a±0,50 

E11 25 25 3,38b±0,05 0,28e±0,01 1,37a±0,02 24,83a±1,44 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

O volume específico foi influenciado significativamente por diferentes concentrações da 

solução de glazeamento, o maior valor foi observado para o E07 (3,51 mL/g), nas condições de 25 

mL de óleo de girassol e sem adição de água, um resultado diferente dos obtidos com os óleos de 

algodão e canola, onde o óleo era o principal agente que prejudicava o volume específico.  

Este resultado está relacionado diretamente com a menor viscosidade do óleo de 

girassol, quando comparado as viscosidades dos óleos de algodão e canola. De acordo com Brock et 

al. (2008), o óleo de girassol apresenta viscosidade  a 30 °C de 41,3 cSt, valor inferior aos 50.5 cSt 

do óleo de canola e 47.3 cSt do óleo de algodão. Portanto, de acordo com os valores de viscosidade, 

pode-se inferir que o óleo de girassol apresenta aspecto menos espesso do que os demais óleos 

citados, formando uma película de menor magnitude superficial na massa, a ponto de não prejudicar 

o processo fermentativo e as trocas gasosas que ocorrem.  

Não houve diferenças signicativas entre os ensaios E09, E10 e E11 e entre os ensaios 

E02, E04 e E08, neste caso, verificou-se que o aumento da quantidade de água na solução não teve 

influência no volume específico dos produtos, o que também pode estar relacionado com as 

propriedades do óleo de girassol. 

Para Falcone et al. (2005), a estrutura do pão depende da criação de células de gás 

durante a mistura e o efeito do processamento retenção destas células. As células são incorporadas 

na mistura na forma de bolsões. Estes tornam-se núcleos de células de gás para o dióxido de 

carbono gerado pela levedura para dinfundir-se e expandir-se. No entanto, nem todas as células vão 

se expandir. Um grande número delas, incorporadas na mistura, não são visíveis no miolo do pão, 

uma vez que não crescem ou são fisicamente instáveis. Portanto, a solução de glazeamento deve 

possuir a capacidade de promover a retenção de água no interior da massa e não prejudicar a 
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formação destes bolsões de ar. Sendo assim, através da análise do volume específico, foi possível 

identificar que o óleo de girassol interferiu menos neste fenômeno do que os óleos de algodão e 

canola. 

Os valores de densidade variaram de 0,27 g/mL para o E07 a 0,43 g/mL para o E03. 

Não foram observadas diferenças signifcativas entre os ensaios E01 e E02, quando a quantidade de 

óleo adicionada elevou-se de 12,5 mL para 37,5 mL; entre os ensaios E03 e E06, quando a 

quantidade de água decresceu de 37,5 mL para 25 mL e o conteúdo de óleo passou de 12,5 mL para 

50 mL.  

O Índice de expansão variou de 1,40 (E07) a 1,17 (E06). Através da análise dos 

resultados, pode-se verificar que o óleo de girassol e a água exercem pouca influência sobre o 

índice de expansão, uma vez que, comparando os ensaios E03 e E04, o aumento da quantidade de 

óleo não promove mudanças significativas e ao analisarmos os ensaios E07, onde a água não é 

adicionada e nos ensaios E09 a E11, onde adicionou-se 25 mL de água, também não apresentou 

diferenças. 

O volume produzido das massas variou de 25,50 mL para o E09 a 9,33 mL para os 

ensaios E03 e E05. Não verificou-se diferenças significativas entre os ensaios E03, E05 e E06, 

portanto, grandes quantidades de água prejudicaram o volume produzido, o que pode estar 

relacionado com a baixa viscosidade do óleo, que, quando adicionado de água, teve a sua 

viscosidade reduzida e não promoveu o efeito desejado nas massas.  

A Tabela 13 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros de fator de 

expansão, número e circularidade dos alvéolos presentes no miolo dos pães glazeados com soluções 

de óleo de girassol e água. 

O fator de expansão das massas variou de 2,14 cm³ - para o ensaio E07 com 100% de 

solução de glazeamento composta pelo óleo de girassol, a 1,39 cm³, para o ensaio E06, com 33,33% 

de água em sua composição – neste caso, observou-se que a água possui a capacidade de reduzir o 

fator de expansão das massas. Este fenômeno foi comprovado através da análise de correlação, onde 

verificou-se que existe uma relação inversa – com coeficiente de - 0,54; entre o fator de expansão e 

a água. Portanto, a água presente na solução de glazeamento, pode estar em excesso na massa, o que 

prejudica as propriedades viscoelásticas de expansão através da retenção de gás. 
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Tabela 13 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo óleo de girassol e água. 

Ensaios¹ Óleo de 
Girassol (mL) 

Água 
(mL) 

Fator de 
expansão  

(cm³) 

Número de 
Alvéolos 

Circularidade 
dos Alvéolos 

E01 12,5 12,5 1,86c±0,01 855,00b±5,00 0,81b±0,01 
E02 37,5 12,5 1,84c±0,01 852,00b±3,00 0,81b±0,01 
E03 12,5 37,5 1,44e±0,02 585,00d±4,00 0,64d±0,01 
E04 37,5 37,5 1,62d±0,02 622,00c±3,00 0,72bc±0,01 
E05 0 25 1,47e±0,02 592,00cd±2,00 0,68c±0,01 
E06 50 25 1,39f±0,01 574,00e±3,00 0,64d±0,01 
E07 25 0 2,14a±0,01 928,00a±6,00 0,84a±0,01 
E08 25 50 1,70cd±0,01 651,00bc±3,00 0,74bc±0,02 
E09 25 25 1,97b±0,01 876,00ab±5,00 0,84a±0,01 
E10 25 25 2,00b±0,01 878,00ab±5,00 0,84a±0,01 
E11 25 25 1,99b±0,02 876,00ab±5,00 0,85a±0,01 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

Não foram observadas diferenças significativas entre os ensaios E09, E10 e E11, além 

dos ensaios E01 e E02, ou seja, o aumento da quantidade de óleo de girassol na solução de 

glazeamento não promoveu diferenças signifcativas no fator de expansão.  

Para o número de alvéolos o ensaio E06, com 66,67% (37,5 mL) de óleo de girassol, 

apresentou o menor valor (574,00), enquanto que quando a adição foi de 25 mL (100%) de óleo de 

girassol o número de alvéolos foi o maior com 928,00; portanto, pode-se observar duas hipóteses: a 

água prejudica a formação dos alvéolos ou existe um limite crítico de incorporação do óleo de 

girassol. Não ocorreram diferenças significativas entre os ensaios E01 e E02, além dos ensaios E09, 

E10 e E11. Para o número de alvéolos foi observada uma alta correlação negativa com a água, 

coeficiente de - 0,67; o que também pode relacionar o excesso de água na massa, provocando a 

gomosidade do miolo através da menor formação de alvéolos, ou seja, durante o forneamento, não 

foi possível eliminar toda a quantidade de água presente no interior da massa de modo a formar um 

volume com porosidade adequada. Este comportamento pode ser visualizado a partir das fotos 

apresentadas na Figura 17. 
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Figura 17 – Imagem digital do miolo de pão glazeado com solução de óleo de girassol e água. 

 

Fonte: Autor. 

 

De acordo com Martin et al. (2008) a composição gasosa pode alterar a estrutura celular 

do miolo dos pães, bem como a distribuição do tamanho das células. Como o processo de mistura 

foi o mesmo para todos os tratamentos, descarta-se a hipótese do número de alvéolos estar 

relacionado com o processo de mistura da massa. 

A Figura 18 apresenta o efeito das soluções de glazeamento contendo óleo de girassol e 

água no volume específico dos pães. 

 

Figura 18 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de girassol e água sobre o volume 

específico dos pães. 

 

Verificou-se uma tendência de maximização do volume específico nas condições de 12 

a 28 mL de óleo de girassol sem a adição de água. Quanto maior a quantidade de água adicionada a 

solução de glazeamento, menor foi o volume específico, este comportamento retoma a discussão a 

Região de miolo gomoso – não 
formação de alvéolos bem definidos 

Estrutura alveolar porosa 
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cerca da viscosidade do óleo e, não havendo, neste caso para o óleo de girassol, a necessidade de 

adicionar-se água para melhorar a qualidade do produto, o que não foi verificado nas soluções de 

glazeamento contendo óleo de algodão e óleo de canola. 

A equação 21 apresenta a modelagem matemática para avaliar o efeito do óleo de 

girassol e água sobre o volume específico. 

 

Volume Específico = 3,28 – 0,48(Óleo de Girassol)² - 0,40(Água) - 0,09(Água)² + 0,23(Óleo de 

Girassol x Água)                         (21) 

 

Verificou-se apenas significância do modelo quadrático do óleo de girassol, enquanto 

que para a água, os efeitos foram significativos nos dois modelos, tendo efeito negativo sobre o 

volume específico. O modelo de interação entre as variáveis apresentou efeito positivo. Os valores 

críticos conduziram o volume específico máximo para o valor de 3,60 mL/g nas condições de 15,78 

mL de óleo de girassol e 0 mL de água.  

A Figura 19 apresenta o efeito do óleo de girassol e da água sobre a densidade dos pães. 

Observou-se um ponto de mínimo para a densidade dos pães, nas condições de 0 a 15 

mL de água e 15 a 25 mL de óleo de girassol, para valores de densidade inferior a 0,30 g/mL. A 

partir da análise da superfície de resposta, pode-se notar que a influência da água no aumento da 

densidade é maior do que o óleo de girassol, o que pode ser comprovado pela análise da modelagem 

matemática.  Apenas um ensaio esteve presente dentro da região de mínimo, correspondendo a 25 

mL de óleo de girassol e 0 mL de água. 

 

Figura 19 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de girassol e água sobre a densidade 

dos pães.  
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A equação 22 apresenta o efeito do óleo de girassol e da água sobre a densidade dos 

pães. 

 

Densidade = 0,29 + 0,06(Óleo de Girassol) + 0,07(Água) + 0,02(Água)² - 0,02(Óleo de Girassol x 

Água)                           (22)  

 

Verificou-se que os modelos lineares do óleo de girassol e da água elevam a densidade 

do pão, bem como o modelo quadrático da água, dentre eles, o de maior coeficiente é o linear da 

água. O modelo de interação entre as variáveis também apresentou significância, contudo, tendo 

efeito redutor da densidade. Os valores críticos foram de 20,16 mL para o óleo de girassol e 1,94 

mL para a água, nestas condições, a densidade dos pães, através de modelo preditivo, é de 0,26 

g/mL. 

A Figura 20 apresenta o efeito do óleo de girassol e da água no índice de expansão dos 

pães. 

Observou-se uma tendência de maximização do índice de expansão para valores 

superiores a 1,40, compreendendo as condições de até 25 mL de água e de 5 a 35 mL de óleo de 

girassol.  A partir do aumento da quantidade de água, a superfície afasta-se das condições máximas 

de índice de expansão, para o óleo de girassol, este comportamento ocorre a partir de 40 mL. 

Verificou-se que o ensaio corresponde a 25 mL de óleo de girassol (100% da solução) encontrou-se 

dentro da região de maximização do índice de expansão dos pães. 

 

 

Figura 20 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de girassol e água sobre o índice de 

expansão dos pães. 
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A modelagem matemática do efeito do óleo de girassol e da água sobre o índice de 

expansão está apresentada na equação 23. 

 

Índice de Expansão = 1,33 – 0,08(Óleo de Girassol)² – 0,05(Água)                                    (23) 

 

Houve significância do modelo quadrático do óleo de girassol e  o linear da água, todos 

com efeitos negativos sobre o índice de expansão dos pães. Os valores críticos foram de 11,41 mL 

de óleo de girassol e 0 mL para a água, para um índice de expansão máximo de 1,46. 

A Figura 21 apresenta o efeito das soluções de glazeamento sobre o volume produzido 

das massas durante a fermentação. 

 

Figura 21 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de girassol e água sobre o volume 

produzido das massas durante a fermentação. 

 
 

A região de maximização do volume produzido das massas foi obtida entre a utilização 

de soluções de glazeamento compostas de 0 a 25 mL de água e de 3 a 30 mL de óleo de girassol, 

correspondendo a volumes produzidos acima de 20 mL. As soluções compostas somente com o 

óleo de girassol e em quantidades superiores a 35 mL reduzem o volume produzido das massas, 

bem como soluções compostas somente com água geram volumes inferiores a 20 mL. Para o 

volume produzido, três ensaios estão inseridos dentro da região de maximização, sendo um bom 

resultado quando deseja-se obter a otimização de ingredientes. 

A modelagem matemática que explica o efeito das diferentes quantidades de óleo de 

girassol e água no volume produzido das massas é apresentado na equação 24. 

 
Volume Produzido = 23,23 – 7,52(Óleo de Girassol)² - 4,63(Água) – 2,23(Água)² + 3,91(Óleo de 

Girassol x Água)              (24) 
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Todos os modelos significativos tiveram efeito redutor do volume produzido com 

exeção do modelo de interação entre as variáveis. Os valores críticos para o óleo de girassol foram 

de 21,02 mL e 8,56 mL para a água, nestas condições, o volume produzido é de 24,73 mL. 

A análise de regressão para o fator de expansão das massas obteve um índice de 

correlação satisfatório (R = 0,8859), sendo possível a realização da análise de superfície de resposta 

e a modelagem matemática através da regresão múltipla com elevada confiabilidade dos dados. 

A Figura 22 apresenta o efeito das soluções de glazeamento sobre o fator de expansão 

das massas. 

 

Figura 22 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de girassol e água sobre o fator de 

expansão das massas. 

 

 

Conforme foi observado para os parâmetros físicos anteriores, verificou-se uma 

tendência de maximização do fator de expansão, correspondendo a valores acima de 2,20 cm³, nas 

condições de 8 a 30 mL de óleo de girassol na ausência de água. Mantendo-se a quantidade de óleo 

de girassol constante, em valores abaixo de 10 mL, e elevando-se a água tem-se o fator de expansão 

reduzido para valores abaixo de 1,40. Se a quantidade de óleo de girassol estiver entre 10 e 30 mL e 

a quantidade de água for aumentada, tem-se que o fator de expansão decresce, contudo, para valores 

acima de 1,40. 

De acordo com Sommier et al. (2005) a expansão de pães pode ser regulada em função 

da formulação, ou seja, sofre influência direta da composição dos ingredientes presentes na massa. 

Este comportamento ficou evidenciado também para as soluções de glazeamento. 

A equação 25 apresenta a modelagem matemática que explica o efeito da diferentes 

concentrações das soluções de glazeamento contendo óleo de girassol e água sobre o fator de 

expansão das massas. 
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Fator de Expansão = 1,92 – 0,13(Óleo de Girassol)² - 0,12(Água) + 0,05(Óleo de Girassol x 

Água)              (25) 

 

Observou-se que o óleo de girassol, em seu modelo quadrático, e a água no modelo 

linear produzem efeitos de redução do fator de expansão das massas, enquanto que o modelo de 

interação entre as variáveis proporciona o aumento do parâmetro físico. 

O índice de correlação obtido a partir da análise de regressão para o número de alvéolos 

foi de 0,9237; o que representa um bom ajuste dos dados experimentais em função do modelo 

matemático predito. 

A Figura 23 apresenta a superfície de resposta que mostra o comportamento do número 

de alvéolos em função das soluções de glazeamento desenvolvidas. 

Verificou-se a obtenção de uma tendência de região de máximo, que corresponde a um 

níumero de alvéolos superior a 800, onde a solução de glazeamento contendo 100% (25 ml) de óleo 

de girassol está inserido. Nota-se que o aumento da quantidade de água nas soluções de 

glazeamento reduz o número de alvéolos. Uma das prováveis causas se deve à perda das 

características viscoelásticas pelo excesso de água incorporado à massa pela solução de 

glazeamento.  

 

Figura 23 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de girassol e água sobre o o número 

de alvéolos do miolo dos pães. 

 

 

A Figura 24 apresenta uma imagem digital da fatia de pão glazeada com solução de óleo 

de girassol e água. 
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Figura 24 – Imagem digital do miolo de pão glazeado com solução de óleo de girassol e água. 

 

Fonte: Autor. 

 

Verificou-se que a parte inferior da massa e, consequentemente, do pão, possui um 

número reduzido de alvéolos, quando comparado a parte superior. Uma das hipóteses para este 

comportamento é que durante o processo de fermentação e forneamento, por ação da gravidade, 

solução de glazeamento pode ter escorrido para a parte inferior da forma e se acumulado naquele 

local.  

Portanto, se considerarmos o produto internamente, Vries, Sluimer e Bloksma (1988) 

afirmam que a transferência de calor e massa ocasionada pela evaporação da água e condensação 

das bolhas pode modificar a estrutura do miolo, sendo assim, caso tenha havido o acúmulo da 

solução de glazeamento na porção inferior da massa, pode ter influenciado nas transferências de 

energia durante os processos, evitando assim, a formação de um número de alvéolos e com 

circularidade satisfatórios. 

A equação 26 apresenta a modelagem matemática para o número de alvéolos presentes 

no miolo. 

 

Número de Alvéolos = 849,00 – 70,37(Óleo de Girassol)² - 87,40(Água) – 18,33(Água)² + 

10,33(Óleo de Girassol x Água)          (26) 

 

O modelo matemático mostrou a influência negativa do óleo de girassol em seu modelo 

quadrático e da água em seus dois modelos significativos, ou seja, quanto maior a quantidade da 

Estrutura alvoelar danificada – 
maior densidade e menor 

porosidade. 

Estrutura alveolar porosa – nota-se a 
grande quantidade de alvéolos 

presentes. 
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solução de glazeamento menor será o número de alvéolos formados, com um peso maior para a 

água, o que relaciona-se com a gomosidade provocada pelo seu excesso à massa. Verificou-se que 

os valores críticos foram de 22,81 mL para o óleo de girassol e 19,34 mL para a água. 

A análise de regressão para a circularidade dos alvéolos apresentou um índice de 

correlação de 0,8309. A Figura 25 apresenta a superfície de resposta que explica o efeito das 

soluções de glazeamento sobre a circularidade. 

 

Figura 25 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de girassol e água sobre a 

circularidade dos alvéolos do miolo dos pães. 

 

 

De modo diferente do número de alvéolos, a circularidade apresentou uma região de 

máximização maior, correspondendo a valores acima de 0,80; entre 5 a 35 mL de óleo de girassol e 

de 0 a 30 mL de água. Fora destas quantidades a circularidade é reduzida para valores entre 0,60 e 

0,70. A análise de correlação mostrou uma forte correlação negativa entre a circularidade dos 

alvéolos e a água, obtendo um coeficiente de -0,77.  

A Figura 26 apresenta uma imagem digital limiarizada de miolo de pão glazeado com 

solução contendo óleo de girassol e água.  
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Figura 26 – Imagem digital limiarizada de miolo de pão glazeado com solução de óleo de girassol e 

água. 

 

Fonte: Autor. 

Anjos et al. (2014) relacionam a formação e a circularidade dos alvéolos à presença de 

amidos modificados durante a incorporação de ar nas massas no processo de mistura. Como nas 

formulações não foi utilizado amido modificado, pode-se relacionar às modificações na 

circularidade dos alvéolos a presença da solução de glazeamento, interferindo no processo 

fermentativo e no preenchimento das bolsas de ar pelo gás carbônico, além da possibilidade de 

ocasionar o colapso destes bolsões, deformando-os. 

A equação 27 apresenta a modelagem matemática para a circularidade dos alvéolos em 

função das diferentes quantidades de óleo de girassol e água. 

 

Circularidade  = 0,82 – 0,04(Óleo de Girassol)² - 0,03(Água) – 0,01(Água)² + 0,02(Óleo de 

Girassol x Água)              (27) 

 

Observou-se o mesmo comportamento para o número de alvéolos, apenas o modelo de 

interação entre as variáveis apresentou efeito positivo para a circularidade dos alvéolos. 

 

3.4 - Soluções de glazeamento com óleo de milho e água 

 

A Tabela 14 apresenta os resultados da estatística descritiva e testes de normalidade 

para as variáveis volume específico, densidade, volume produzido, índice de expansão, fator de 

Alvéolo com circularidade próxima 
de 1,00. 

Alvéolo com circularidade abaixo de 
0,60. 
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expansão, número e circularidade dos alvéolos para soluções de glazeamento contendo óleo de 

milho e água. 

 

Tabela 14 – Estatística descritiva e testes de normalidade para as variáveis dependentes para 

soluções de glazeamento contendo óleo de milho e água. 

 
Parâmetros 

 

Volume 
Específico 

 
Densidade 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

Fator de 
Expansão 

Número 
de 

Alvéolos 

Circularidade 

Observações 33 33 33 33 33 33 33 

Média 3,23 0,30 1,64 15,18 1,86 824,00 0,80 
Variância 0,61 0,01 0,17 69,52 0,07 416,39 0,02 

Desvio 
Padrão 

0,78 0,10 0,41 8,33 0,26 202,00 0,14 

Coeficiente 
de Variação 

24,19 23,83 25,16 22,71 14,19 24,16 17,85 

Máximo 4,08 0,51 2,20 28,00 2,12 1011,00 0,95 
Mínimo 1,98 0,20 1,05 3,00 1,38 480,00 0,53 

Assimetria -0,40 0,90 0,15 0,17 -0,73 -0,64 -0,73 
Curtose -1,41 -0,64 -1,32 -1,64 -1,00 -1,29 -0,95 

Kolmogorov-
Smirnov 

0,196 0,206 0,203 0,147 0,168 0,256 0,253 

Shapiro-
Wilk 

0,846 0,825 0,864 0,913 0,846 0,818 0,794 

*Para os testes de Kolmorogov-Smirnov, Shapiro-Wilk foi considerado um p-valor menor que 0,05. 

 

Verificou-se uma maior variância para o número de alvéolos (416,39), seguido do 

volume produzido com 69,52; entretanto, os coeficientes de variação não foram grandes, onde todos 

apresentaram valores inferiores a 25,16%. Com relação aos testes de normalidades todos os 

resultados de assimetria e curtose encontraram-se dentro do intervalo entre +2 e -2 recomendados 

pela literatura, entretanto, para o volume produzido a curtose foi de -1,64,  relativamente próximo 

do limite. Desta forma, realizou-se os testes de Kolmorogov-Smirnov e Shapiro-Wilk de 

normalidade, onde o valor obtido (0,0739) foi superior ao p-valor determinado de 0,05; portanto, 

pode-se afirmar que os dados apresentam distribuição normal. 

Havendo a normalidade dos dados foi realizada a análise de variância e o teste de média 

Tukey para identificar as diferenças significativas, ao nível de 5% de siginficância, entre os 

tratamentos. 

A Tabela 15 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros físicos dos pães 

glazeados com soluções de óleo de milho e água. 
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Tabela 15 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo óleo de milho e água. 

Ensaios¹ Óleo de 
milho 
(mL) 

Água 
(mL) 

Volume 
Específico 

(mL/g) 

Densidade 
(g/mL) 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

(mL) 
E01 12,5 12,5 2,05e±0,02 0,48ab±0,01 1,19f±0,02 6,00ef±1,00 
E02 37,5 12,5 3,55c±0,02 0,27d±0,01 1,77c±0,02 16,00c±1,00 
E03 12,5 37,5 1,99f±0,01 0,50a±0,01 1,07g±0,02 3,33f±0,57 
E04 37,5 37,5 3,61b±0,01 0,26d±0,01 1,41e±0,01 13,33cd±0,57 
E05 0 25 2,56cd±0,02 0,40b±0,01 1,38e±0,01 12,00cd±1,00 
E06 50 25 4,05a±0,03 0,23de±0,01 2,02b±0,02 22,00b±1,00 
E07 25 0 2,65d±0,02 0,31c±0,01 1,27ef±0,02 8,66e±0,57 
E08 25 50 3,04bc±0,01 0,28d±0,01 1,47d±0,03 12,33cd±0,57 
E09 25 25 4,01a±0,02 0,21e±0,01 2,17a±0,02 26,33a±1,52 
E10 25 25 4,03a±0,02 0,20e±0,01 2,18a±0,01 27,00a±1,00 
E11 25 25 4,01a±0,01 0,21e±0,01 2,18a±0,02 27,00a±1,00 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

Verificou-se que as diferentes quantidades de óleo de milho e água influenciaram 

significativamente o volume específico dos pães. Os valores variaram de 4,03 mL/g (E10) a 1,99 

mL/g para o E03, nas condições de 12,5 mL de óleo de milho e 37,5 mL de água, respectivamente. 

Observou-se que quando as quantidades de óleo de milho são iguais ou superior a quantidade de 

água, para valores acima de 12,5 mL, o volume específico dos pães foi maior de 3,00 mL/g. Os 

volumes específicos acima de 4,00 mL/g foram observados para condições de 50 mL de óleo de 

milho e 25 mL de água e soluções contendo 25 mL de cada substância, ou seja com o óleo nas 

proporções de 66,67% e 50%, portanto, nota-se que o óleo de milho fornece algum tipo de benefício 

para a capacidade de expansão dos pães. 

A densidade dos pães variou de 0,21 g/mL para os ensaios E09 e E011 a 0,50 g/mL para 

o ensaio E03. Não foram observadas diferenças significativas entre a incorporação de 37,5 mL de 

óleo e água para 25 mL de óleo e 50 mL de água, bem como para 37,5 mL de óleo e 12,5 mL de 

água, ou seja, a consistência final da solução de glazeamento não influenciou significativamente a 

densidade dos pães nestas condições. 

Para o índice de expansão os maiores valores foram observados para os ensaios 

referentes aos pontos centrais, nas condições de 25 mL de óleo de milho e de água, com valores 

acima de 2,17. Quando comparados os ensaios E04 e E05, verificou-se que a retirada de óleo de 

milho da solução não promoveu diferenças significativas para o índice de expansão, entretanto, são 

valores abaixo de 1,41. O ensaio E06 destacou-se por ser o único, além dos pontos centrais, a obter 

índice de expansão superior a 2,00; nas condições de 50 mL de óleo de milho e 25 mL de água. 
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O volume produzido das massas durante a fermentação mostrou-se o parâmetro físico 

mais sensível às modificações da composição das soluções de glazeamento contendo óleo de milho 

e água. Os maiores volumes foram obtidos pelos ensaios E09 a E11, com valores acima de 26 mL. 

O ensaio E06 obteve 22 mL de volume produzido. Estes ensaios foram os únicos a obterem 

resultados acima de 20 mL. Na condição de 12,5 mL de óleo de milho e 37,5 mL de água, o volume 

produzido foi o menor observado dentre todos os ensaios: 3,33 mL para o ensaio E03, apresentando 

baixo poder de expansão. Este resultado era esperado, uma vez que esta solução de glazeamento 

também apresentou o menor volume específico e índice de expansão, além da maior densidade. Não 

foram observadas diferenças significativas entre os ensaios E04 e E05, de modo semelhante ao 

índice de expansão. 

A Tabela 16 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros de fator de 

expansão, número e circularidade dos alvéolos presentes no miolo dos pães glazeados com soluções 

de óleo de milho e água. 

 

Tabela 16 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo óleo de milho e água. 

Ensaios¹ Óleo de Milho 
(mL) 

Água 
(mL) 

Fator de 
expansão  

(cm³) 

Número de 
Alvéolos 

Circularidade 
dos Alvéolos 

E01 12,5 12,5 1,43e±0,01 503,00d±3,00 0,59e±0,01 
E02 37,5 12,5 2,02ab±0,02 946,00ab±4,00 0,75c±0,01 
E03 12,5 37,5 1,39f±0,02 489,00e±7,00 0,54de±0,01 
E04 37,5 37,5 2,06ab±0,01 939,00ab±4,00 0,82b±0,01 
E05 0 25 1,65d±0,01 637,00c±3,00 0,66d±0,01 
E06 50 25 2,10a±0,02 1006,00a±4,00 0,94a±0,01 
E07 25 0 1,72cd±0,02 663,00bc±4,00 0,86ab±0,01 
E08 25 50 1,85c±0,03 863,00b±3,00 0,89ab±0,01 
E09 25 25 2,10a±0,02 1006,00a±4,00 0,93a±0,01 
E10 25 25 2,08a±0,02 1007,00a±2,00 0,93a±0,01 
E11 25 25 2,09a±0,02 1006,00a±3,00 0,94a±0,01 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

A partir dos resultados obtidos pelo teste de média Tukey para o fator de expansão foi 

possível observar que não houve diferenças significativas entre os ensaios E09, E10 e E11, 

garantindo que o experimento possui replicabilidade e que o erro padrão é mínimo, uma vez que 

estes ensaios são as repetições do ponto central, com soluções de glazeamento contendo 50% de 

óleo de milho e 50% de água, portanto, os tratamentos são idênticos. O menor valor foi obtido para 

o ensaio E03, que possui solução de glazeamento contendo 66,67% de água e 33,33% de óleo de 

milho, com 1,39 cm³, que, segundo Gabric et al. (2011) consiste em um valor considerado baixo, ou 
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seja, a massa apresentou pouca expansão vertical e horizontal. O maior fator de expansão das 

massas obtido foi de 2,10 cm³ para o E06, que consiste em uma solução de glazeamento contendo 

66,67% de óleo de milho e 33,33% de água, portanto, o oposto do E03, o qual obteve o menor fator, 

portanto, pode-se inferir que, para o fator de expansão, o óleo de milho produz benefícios. 

Estes benefícios foram notórios também para o número de alvéolos. Nas soluções onde 

a proporção do óleo de milho foi maior ou igual a da água o número de alvéolos foi superior. O 

miolo que apresentou o maior número foram dos ensaios E06, E09, E10 e E11, com valores entre 

1006,00 e 1007,00 alvéolos, o que representa miolos com elevada porosidade, como pode-se 

observar na Figura 27 abaixo. O menor valor foi apresentado pelo ensaio E03, com 489,00 alvéolos 

para solução de glazeamento contendo 66,67% (37,5 mL) de água e 33,33% (12,5 mL) de óleo de 

milho. 

 

Figura 27 – Imagem digital (à esquerda) e limiarizada (à direita) de miolo de pão glazeado com 

solução contendo óleo de milho e água. 

 

Fonte: Autor. 

Na Figura 27 pode-se observar que a constituição alveolar do pão apresenta-se de forma 

homogênea, por toda a fatia, garantindo uma elevada porosidade do miolo e, como consequência, 

uma baixa densidade. A partir da imagem limiarizada pode-se notar que na parte inferior da fatia 

obteve-se uma maior quantidade de alvéolos com baixa circularidade. Este fenômeno pode ser 

relacionado com o acúmulo da solução de glazeamento na parte inferior da massa – devido a ação 

da gravidade durante a fermentação e o forneamento – o que pode ter prejudicado as transferências 

de calor e massa nestes processos e modificado a estrutura dos alvéolos, entretanto, pode-se 

considerar que ainda é uma estrutura com elevada porosidade. 
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A circularidade média dos alvéolos variou de 0,54 (E03) a 0,94 (E06) – este último não 

apresentou diferenças significativas com relação aos ensaios E09, E10 e E11 – portanto, assim 

como no número de alvéolos verifica-se o efeito benéfico do óleo de milho sobre a circularidade. 

Segundo Turbin-Orger et al. (2012) durante o proceso de fermentação a porosidade da 

massa e do pão obtidos através da farinha de trigo aumenta entre 0,1 e 0,7 e as moléculas de CO2 

tornam-se interligadas sem qualquer colapso. Quando a porosidade torna-se superior a 0,60 a massa, 

contém uma película formada por líquidos formando uma matriz co-contínua com o amido e o 

glúten viscoelástico. Portanto, ao final da fermentação, a massa pode ser considerada como a 

composição de três fases: uma matriz viscoelástica amido/glúten, as células de gás presentes e uma 

fase líquida que forma filmes entre as bolhas. Esta fase líquida contém vários componentes solúveis 

em água, tais como proteínas, lipídios e carboidratos (TURBIN-ORGER et al., 2015).  

A solução de glazeamento pode agir sobre a viscosidade da fase líquida da massa, 

aumentando a estabilidade fase espuma, responsável pela formação do miolo, e melhorando a 

porosidade, como sugerem Lau et al. (2005) para os açúcares e Mills et al. (2003). A formação de 

filmes na fase líquida, separando as células de gás durante a fermentação pode garantir a retenção 

do gás, mesmo quando houver descontinuidade da matriz de amido/glúten conforme Figura 28, 

apresentada por Mills et al. (2003) e adaptada por Turbin-Orger et al. (2015). 

 

Figura 28 – Representação esquemática de um modelo entre a fase líquida e as bolhas de gás 

carbônico durante a fermentação das massas.  

 

Fonte: Turbin-Orger et al. (2015), adaptado de Mills et al. (2003) 

 

Neste caso, utilizou-se carboidratos (AGP) para a estabilização do filme formado, 

influênciando a viscosidade do sistema, aumentando a estabilidade dos alvéolos e formando um 

miolo com boa porosidade. Portanto, pode-se inferir que a solução de glazeamento, que contém 

lipídios em sua composição, pode ter ocasionado efeito semelhante, contudo, análise de imagens 
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com maior precisão como a microscopia eletrônica de varredura fazem-se necessárias para o estudo 

molecular deste fenômeno. 

A Figura 29 apresenta a superfície de resposta e curva de contorno que representam o 

efeito da solução de glazeamento com óleo de milho e água sobre o volume específico dos pães. O 

índice de correlação para esta variável apresentada pela análise de regressão foi de R = 0,8492; 

garantindo o bom ajuste dos dados ao modelo matemático proposto. 

 

Figura 29  – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de milho e água sobre o volume 

específico dos pães. 

 

 

A partir da análise da superfície de resposta, observou-se uma tendência de 

maximização do volume específico, que corresponde a valores acima de 4,00 mL/g, nas condições 

de 15 a 40 mL de água e 27 a 60 mL de óleo de milho. Verificou-se que a incorporação de pequenas 

quantidades de óleo, independente da quantidade de água utilizada, os volumes específicos 

decrescem para valores inferiores a 3,00 mL/g, portanto, pode-se inferir que o óleo de milho 

apresenta características melhoradoras do volume específico dos pães. A magnitude deste benefício 

pode ser visualizada através da modelagem matemática expressa na equação 28. 

 

Volume Específico = 3,70 + 0,50(Óleo de Milho) + 0,15(Óleo de Milho)² - 0,27(Água)    (28) 

 

Verificou-se que o óleo de milho produziu efeitos positivos sobre o volume específico 

em seus modelos lineares e quadráticos, enquanto que a água, em seu modelo linear, produziu 

efeitos negativos. Os valores críticos para os ingredientes foram: 45,18 mL para o óleo de milho e 

27,67 mL de água para um volume específico máximo de 4,12 mL/g. 
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 A Figura 30 apresenta o efeito do óleo de milho e da água sobre a densidade dos pães. A 

análise de regressão para a densidade apresentou um índice de correlação satisfatório (R = 0,8839), 

o que garante à superfície de resposta a confiabilidade em seu resultado.  

Figura 30 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de milho e água sobre a densidade dos 

pães. 

 

Observou-se um ponto de mínimo para a resposta densidade, nas condições de 35 a 50 

mL de óleo de milho e de 25 a 45 mL de água, neste ponto, os valores de densidade são inferiores a 

0,30 g/mL. Em quantidades menores de óleo de milho, como abaixo de 20 mL, por exemplo, em 

qualquer quantidade de água adicionada, existe uma tendência de aumento da densidade para 

valores acima de 0,40 g/mL, diante disto, pode-se inferir que o óleo de milho exerce maior 

influência sobre a densidade dos pães, o que pode ser comprovado através da modelagem 

matemática expressa na equação 29. 

  

Densidade = 0,26 – 0,13(Óleo de Milho) – 0,04(Óleo de Milho)² + 0,03(Água)      (29) 

 

A partir da análise da equação matemática gerada, pode-se garantir que o óleo de milho 

é quem exerce a maior influência sobre a densidade, tanto em seu modelo linear, quanto no 

quadrático havendo significância. Os coeficientes possuem sinais negativos, portanto, quanto maior 

a quantidade de óleo de milho presente na solução de glazeamento, menor é a densidade. A água 

teve influência em seu modelo linear de modo positivo. Após a modelagem matemática é possível 

obter os valores críticos dos ingredientes para o valor mínimo da densidade, que, neste caso, é de 

0,21 g/mL. Os valores foram de 42,73 mL de óleo de milho e 30,07 mL para a água. 
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A Figura 31 apresenta o efeito das diferentes quantidades de óleo de milho e de água 

nas soluções de glazeamento sobre o índice de expansão dos pães. O índice de correlação para o 

índice de expansão obtido pela análise de regressão foi de 0,8319. 

 

Figura 31 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de milho e água sobre o índice de 

expansão. 

 

 

Verificou-se que uma região de máximo para os índices de expansão maiores que 2,00 

nas quantidades de 20 a 50 mL de óleo de milho e de 12 a 35 mL de água. Em pequenas 

quantidades de óleo de milho e água os índices de expansão são inferiores a 1,50. A partir da 

superfície de resposta, nota-se que as massas permitem maior incorporação do óleo de milho do que 

da água, o que pode estar relacionado com a sua textura, uma vez que, se adicionado água em 

demasia, a sua consistência torna-se pegajosa e apresenta menor firmeza, o que pode dificultar a 

retenção de gás carbônico produzido durante a fermentação, prejudicando a expansão da massa. 

Pode-se notar que existem três ensaios dentro da região de maximização do índice de expansão, o 

que é considerado um bom resultado quando deseja-se otimizar uma variável. 

A equação 30 apresenta a modelagem matemática do efeito da solução de glazeamento 

sobre o índice de expansão dos pães. 

 

Índice de Expansão = 1,97 + 0,36(Óleo de Milho) – 0,21(Óleo de Milho)² - 0,37(Água)           (30) 

 

A partir da análise da modelagem matemática, observou-se que o óleo de milho 

apresenta significância no modelo linear e quadrático, porém, em sentidos opostos, enquanto que a 

água apresentou apenas seu modelo linear significativo, tendo efeito negativo sobre o índice de 

expansão dos pães. 
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A Figura 32 apresenta o efeito das diferentes quantidades de óleo de milho e água no 

volume produzido das massas. A análise de regressão apresentou um bom índice de correlação para 

este parâmetro (R = 0,9382), garantindo o ajuste dos dados experimentais ao modelo matemático 

proposto. 

 

Figura 32 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de milho e água sobre o volume 

produzido das massas durante a fermentação. 

 

Verificou-se uma região de maximização para o volume produzido das massas 

compreendida entre a incorporação de 20 a 35 mL de água e de 20 a 45 mL de óleo de milho, para 

volumes produzidos acima de 20 mL. Ocorre o decréscimo do volume produzido quando a 

quantidade de óleo presente na solução de glazeamento é inferior a este intervalo. A partir da curva 

de contorno, pode-se observar que se a quantidade de óleo for fixada abaixo de 20 mL, 

independentemente da quantidade de água, a região de máximo não será atingida, portanto, pode-se 

inferir que o óleo exerce maior influência sobre o volume produzido das massas. 

Este tipo de comportamento pode ser confirmado a partir da modelagem matemática 

entre os dados experimentais obtidos, que está expresso na equação 31. 

 

Volume Produzido = 22,31 + 6,66(Óleo de Milho) - 4,33(Óleo de Milho)² – 7,38(Água)   (31)                                  

 

A partir da modelagem matemática podemos verificar que o óleo de milho promove 

efeitos positivos em seu modelo linear e negativo em seu modelo quadrático, isto representa que até 

determinada quantidade o óleo de milho promove aumento signifcativo do volume produzido e, a 
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partir de determinada quantidade, ocorre o inverso. Os valores críticos para o óleo de milho e a água 

foram: 34,62 mL e 25,27 mL, respectivamente.  

A análise de regressão para o fator de expansão das massas apresentou um baixo índice 

de correlação (R = 0,5929), portanto, não foi possível realizar a análise por superfície de resposta e 

pela modelagem matemática da regressão, uma vez que os resultados podem não apresentar elevada 

confiabilidade. 

A Figura 33 apresenta o gráfico dos valores preditos pelo modelo matemático e a sua 

relação com os dados obtidos experimentalmente para o fator de expansão das massas. 

 

Figura 33 – Valores preditos pelo modelo matemático e observados experimentalmente para o fator 

de expansão das massas. 

 

 

A partir da análise gráfica pode-se notar que diversos dados obtidos podem ser 

considerados como outliers pois apresentam grande distanciamento da reta vermelha – que 

representa o modelo matemático proposto pela regressão – portanto, pode-se afirmar que não existe 

uma relação causa e efeito com alta confiabilidade entre o fator de expansão e as variáveis óleo de 

milho e água. De acordo com a análise de outliers realizada verificou-se que 34,28% dos dados 

experimentias apresentam este grande distanciamento da reta. 

A partir da análise de correlação foi observado que o ingrediente responsável pela falta 

desta relação causa-efeito foi a água, onde o coeficiente de correlação obtido para o fator de 

expansão foi de 0,10; porém, para o óleo de milho verificou-se uma alta correlação positiva (0,72), 

portanto, este ingrediente promove o aumento do fator de expansão. Também foi realizada a 

correlação entre os parâmetros físicos e observou-se que a relação entre o número de alvéolos e o 
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fator de expansão é muito elevada (0,98) e para a circularidade (0,87), o que mostra que a expansão 

da massa durante a fermentação está diretamente relacionada com a formação dos alvéolos e a sua 

circularidade, logo, relaciona-se a fermentação com a porosidade do miolo, com uma alta 

dependência.  

A análise de regressão para o número de alvéolos do miolo também não apresentou 

índice de correlação satisfatório (R = 0,5829), portanto, a Figura 34 apresenta o gráfico dos valores 

preditos e a sua relação com os dados observados experimentalmente para este parâmetro. 

 

Figura 34 – Valores preditos pelo modelo matemático e observados experimentalmente para o 

número de alvéolos do miolo dos pães. 

 

 

Pode-se verificar que o modelo matemático proposto não compreende nenhum dado 

observado experimentalmente, o que justifica o baixo índice de correlação apresentado. A análise 

de outliers informou que 49,58% dos dados experimentais apresentam grande distanciamento da 

reta traçada. De modo semelhante ao observado para o fator de expansão, a fonte de baixa 

correlação para o número de alvéolos também é a água (0,16). A correlação entre este parâmetro 

físico e o óleo de milho foi de (0,76), portanto, alta e positiva. Estes resultados podem ser 

relacionados ao fato do óleo de milho aumentar a viscosidade da fase líquida da massa mostrada 

anteriormente, o que favorece a estabilização das células de gás e a formação dos alvéolos sem que 

ocorra o seu colapso durante a fermentação e forneamento. 

Para a circularidade dos alvéolos também não foi possível realizar a análise por 

superfície de resposta devido ao baixo índice de correlação (R = 0,6669). Portanto, a Figura 35 
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apresenta o gráfico que relaciona os valores preditos pelo modelo matemático através da regressão e 

os valores obtidos experimentalmente para a circularidade. 

 

Figura 35 – Valores preditos pelo modelo matemático e observados experimentalmente para a 

circularidade dos alvéolos do miolo dos pães. 

 

 

Verificou-se que existem 38,49% dos dados com grande distanciamento do modelo 

matemático proposto – caracterizando-se outliers – portanto, o modelo matemático não é válido 

estatisticamente para representar o comportamento da circularidade dos alvéolos em função das 

diferentes quantidades de óleo de milho e água presentes nas soluções de glazeamento. A formação 

de alvéolos é um processo intrinsecamente molecular, portanto, está sujeito à diversas variações, o 

que pode justificar a pequena relação causa-efeito apresentada pelas duas variáveis independentes 

no parâmetro físico. 

Através da análise de correlação verificou-se que ela é alta e positiva para o óleo de 

milho (0,61) e baixa para a água (0,05), resultado semelhante ao obtido pelo fator de expansão das 

massas e número de alvéolos, o que mostra uma correlação elevada entre estes parâmetros. 

 

3.5 - Soluções de glazeamento com óleo de soja e água 

 

A Tabela 17 apresenta os resultados da estatística descritiva e testes de normalidade para as 

variáveis volume específico, densidade, volume produzido, índice de expansão, fator de expansão, 
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número e circularidade dos alvéolos em função das diferentes quantidades de óleo de soja e água 

presentes nas soluções de glazeamento. 

 

Tabela 17 – Estatística descritiva e testes de normalidade para as variáveis dependentes para 

soluções de glazeamento contendo óleo de soja e água. 

 
Parâmetros 

 

Volume 
Específico 

 
Densidade 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

Fator de 
Expansão 

Número 
de 

Alvéolos 

Circularidade 

Observações 33 33 33 33 33 33 33 
Média 2,81 0,35 1,23 21,96 1,72 723,00 0,74 

Variância 0,06 0,01 0,01 22,71 0,05 369,15 0,01 
Desvio 
Padrão 

0,25 0,04 0,23 4,76 0,10 63,00 0,08 

Coeficiente 
de Variação 

8,98 13,50 13,66 21,69 8,73 8,71 12,06 

Máximo 3,21 0,45 1,39 32,00 2,10 827,00 0,89 
Mínimo 2,41 0,27 1,03 12,00 1,38 640,00 0,61 

Assimetria -0,19 0,01 0,12 -0,18 -0,13 0,31 0,06 
Curtose -1,38 0,10 -0,85 -1,29 -1,43 -1,44 -1,45 

Kolmogorov-
Smirnov 

0,187 0,115 0,133 0,136 0,165 0,250 0,197 

Shapiro-
Wilk 

0,914 0,974 0,964 0,936 0,909 0,855 0,913 

*Para os testes de Kolmorogov-Smirnov, Shapiro-Wilk foi considerado um p-valor menor que 0,05. 

 

A partir da análise descritiva dos dados verificou-se que a maior variância foi obtida 

pela variável número de alvéolos com 369,15; contudo, o coeficiente de variação foi considerado 

baixo 8,71%; o maior foi obitdo pelo volume produzido, com 21,69%, onde também pode ser 

considerado satisfatório. 

Através dos testes de normalidade – assimetria e curtose – foi possível verificar que se 

encontram dentros dos limites sugeridos pela literatura, portanto, assumiu-se que possuem 

distribuição normal, uma vez que, pelos testes mais robustos – Kolmorogov-Smirnov e Shapiro-

Wilk – os valores obtidos foram superiores ao p-valor de 0,05. 

Uma vez apresentada a normalidade dos dados para as variáveis foi possível realizar a 

análise de variância paramétrica (ANOVA) e o teste de média Tukey para identificar as diferenças 

significativas, ao nível de 5% de significância, para as diferentes soluções de glazeamento 

desenvolvidas. 

A Tabela 18 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros físicos dos pães 

glazeados com soluções de óleo de soja e água. 
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Tabela 18 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo óleo de soja e água. 

Ensaios¹ Óleo de 
soja 
(mL) 

Água 
(mL) 

Volume 
Específico 

(mL/g) 

Densidade 
(g/mL) 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

(mL) 
E01 12,5 12,5 2,64c±0,02 0,38b±0,01 1,13e±0,01 22,00c±1,00 
E02 37,5 12,5 2,49d±0,05 0,41a±0,01 1,11e±0,01 17,66e±1,15 
E03 12,5 37,5 2,93b±0,01 0,36b±0,01 1,26c±0,01 22,67c±1,52 
E04 37,5 37,5 2,42d±0,01 0,43a±0,01 1,05f±0,02 13,00f±1,00 
E05 0 25 3,19a±0,02 0,28e±0,01 1,38a±0,01 30,33a±2,08 
E06 50 25 2,58c±0,07 0,37b±0,01 1,19d±0,01 19,66d±0,57 
E07 25 0 2,68c±0,04 0,37b±0,01 1,14e±0,01 19,33d±0,59 
E08 25 50 2,93b±0,01 0,34b±0,01 1,26c±0,01 19,99d±0,44 
E09 25 25 3,03e±0,02 0,30d±0,01 1,34b±0,01 26,66b±2,08 
E10 25 25 3,02e±0,01 0,31d±0,01 1,31b±0,01 25,33b±0,57 
E11 25 25 3,05e±0,04 0,34c±0,01 1,34b±0,03 25,48b±0,53 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

As diferentes quantidades de óleo de soja e água nas soluções de glazeamento 

desenvolvidas promoveram diferenças significativas no volume específico dos pães. O maior valor 

foi observado para o ensaio E05, com 3,19 mL/g, onde a solução foi composta de 25 mL de água e 

sem a adição do óleo. O ensaio E02 apresentou o menor valor (2,49 mL/g), onde a solução contém 

37,5 mL de óleo de soja e 12,5 mL de água, pode-se observar uma relação entre a quantidade de 

óleo presente na solução e o decréscimo do volume específico dos pães.  

Não foram observadas diferenças significativas, ao nível de 5% de significância entre os 

ensaios E02 e E04, ou seja, o aumento da quantidade de água na solução de glazeamento, mantendo 

a quantidade de óleo inalterada, não alterou significativamente o volume específico. De acordo com 

Brock et al., (2008), o óleo de soja é um dos que apresentam maior taxa de cisalhamento, portanto, 

escoam com maior dificuldade, o que pode ter levado a formação de uma película sobre a superfície 

da massa, trazendo dificuldades para as trocas gasosas durante a fermentação, prejudicando os 

parâmetros relacionados com a capacidade de expansão. 

Verificou-se uma alta correlação negativa entre o volume específico e o óleo de soja (-

0,65) e baixa positiva (0,24) com a água, o que pode estar relacionado, portanto, com o aumento 

demasiado da viscosidade do sistema produzido pelo óleo de soja e trazendo prejuízos às 

transferências de calor/massa necessárias durante a fermentação. 

A densidade dos pães variou de 0,30 g/mL para o E09 a 0,43 g/mL para o E04, não 

apresentaram diferenças significativas os ensaios E01, E03, E06, E07, E09 e E10, verificando-se 

pouca influência da água sobre este parâmetro. Para este parâmetro, a correlação foi positiva com o 

óleo de soja (0,53), ou seja, provocando o seu aumento, o que não é desejável em panificação. 
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O índice de expansão variou de 1,05 para o ensaio E04, contendo 37,5 mL de óleo de 

soja e de água a 1,38 para o E05, quando não houve a adição de óleo de soja e 25 mL de água. 

Portanto, verifica-se que, para o índice de expansão, o óleo de soja apresenta efeitos negativos para 

a qualidade dos pães. Quando adicionado em quantidades próximas a da água, o índice de expansão 

é maior. Verificou-se uma correlação negativa entre o índice e o óleo de soja (-0,50) e de 0,27 para 

a água, portanto, a redução da proporção entre o óleo de soja e da água promove benefícios a 

expansão das massas. 

Para o volume produzido verificou-se que o maior valor foi obtido pelo ensaio E05, sem 

a adição de óleo, contudo, não houve diferenças significativas entre os ensaios E07 e E08, ou seja, a 

retirada da água da solução e a redução do conteúdo de óleo de soja de 50 mL para 25 mL não 

produziu redução significativa no volume produzido das massas. Quando a quantidade de óleo de 

soja foi mantida constante em 12,5 mL e a de água elevada de 12,5 mL para 37,5 mL também não 

foram observadas diferenças significativas no volume produzido pelas massas durante o processo de 

fermentação. 

A Tabela 19 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros de fator de 

expansão, número e circularidade dos alvéolos presentes no miolo dos pães glazeados com soluções 

de óleo de soja e água. 

 

Tabela 19 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo óleo de soja e água. 

Ensaios¹ Óleo de Soja 
(mL) 

Água 
(mL) 

Fator de 
expansão  

(cm³) 

Número de 
Alvéolos 

Circularidade 
dos Alvéolos 

E01 12,5 12,5 1,48d±0,03 686,00c±2,00 0,67d±0,01 
E02 37,5 12,5 1,38e±0,01 642,00d±2,00 0,63e±0,01 
E03 12,5 37,5 1,78b±0,02 701,00b±2,00 0,76bc±0,01 
E04 37,5 37,5 1,39e±0,01 642,00d±2,00 0,62e±0,01 
E05 0 25 2,05a±0,02 821,00a±3,00 0,88a±0,01 
E06 50 25 1,55c±0,01 684,00c±3,00 0,65de±0,01 
E07 25 0 1,65bc±0,01 693,00bc±2,00 0,70b±0,01 
E08 25 50 1,78b±0,02 704,00b±2,00 0,74bc±0,01 
E09 25 25 1,96ab±0,02 793,00ab±2,00 0,83b±0,01 
E10 25 25 1,93ab±0,01 795,00ab±3,00 0,83b±0,01 
E11 25 25 1,94ab±0,02 793,00ab±2,00 0,83b±0,01 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

Verificou-se que o fator de expansão sofreu variação significativa em função das 

diferentes soluções de glazeamento desenvolvidas. O menor valor foi obtido para o E04, quando as 

proporções entre os ingredientes são iguais, obtendo 1,39 cm³. O maior valor foi observado para a 
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solução de glazeamento contendo 100% (25 mL) de água, com 2,05 cm³. Não houve diferenças 

significativas entre os ensaios E09, E10 e E11  entre os ensaios E02 e E08, portanto, a incorporação 

de maiores quantidades de óleo de soja e água, desde que mantida a proporção de 33,33%:66,67% 

não promove modificações sgnificativas para o fator. Foi obtida uma correlação negativa (-0,56) 

entre o fator e o óleo de milho e baixa, porém positiva (0,21), para a água. 

A circularidade dos alvélos sofreu variação de 0,63 (E04) a 0,88 (E05). Não foram 

observadas diferenças significativas entre os ensaios E02 e E04; E03 e E08, além dos ensaios E07, 

E09, E10 e E11, mostrando pouca sensisbilidade da circularidade dos alvéolos em função da 

variação das quantidades de óleo de soja e de água, a qual pode estar relacionada a baixa correlação 

com a água (0,14). Para o óleo, esta correlação foi elevada e negativa (-0,61), ou seja, o óleo de soja 

produz a redução da circularidade dos alvéolos. 

O número de alvéolos foi menor (624,00) nos ensaios E02 e E04, mostrando que, 

mantendo-se a quantidade de óleo constante e aumentando a quantidade de água não ocorrem 

diferenças no número de alvéolos. Este resultado pode estar relacionado, no caso do E04, com a 

diminuição da consistência da massa pelo excesso de água proveniente da solução de glazeamento, 

prejudicando a formação dos alvéolos, conforme mostra a Figura 36. 

 

Figura 36 – Imagem digital do miolo de pão glazeado  com óleo de soja e água – E04. 

 

Fonte: Autor. 

 

Formação de miolo gomoso – 
ausência de alvéolos definidos - 
provavelmente ocasionado pelo 

excesso de água devido a solução de 
glazeamento. 
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De acordo com Kokelaar e Prins (1995) existem dois mecanismos básicos que estão 

envolvidos na desestabilização das bolhas durante a fermentação: desproporção e coalescência. O 

processo de desproporção envolve um mecanismo onde a difusão do gás carbônico migra das 

bolhas menores para as maiores – de modo semelhante a maturação de Ostwald nas emulsões – já a 

coalescência é causada pela ruptura da estrutura fina da massa, o que resulta na perda do gás e 

promove uma estrutura irregular do miolo. No caso das soluções de glazeamento, pelo aumento da 

quantidade de água podem ter ocorrido os dois processos. 

 

A Figura 37 apresenta o efeito das soluções de glazeamento sobre o volume específico 

dos pães.  

 

Figura 37 - Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de soja e água sobre o volume 

específico dos pães. 

 
 
 

A partir da análise da superfície de resposta, pode-se perceber uma tendência para uma 

região de maximização do volume específico dos pães para valores acima de 3,50 mL/g. Esta região 

de máximo encontra-se nas condições de 35 mL de água e em pequenas quantidade de óleo de soja. 

Portanto, pode-se notar que o óleo de soja possui efeito deletério para o volume específico e, 

quando diluído em maiores quantidades de água, produz-se o efeito inverso. 

A partir da modelagem matemática, pode-se inferir que o óleo de soja prejudica o 

aumento do volume específico dos pães, a modelagem está expressa na equação 32.  

 

Volume Específico = 2,90 – 0,31(Óleo de Soja) + 0,11(Água) – 0,09(Água)²                              (32) 
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Através da equação matemática verifica-se que o óleo de soja, em seu modelo linear, 

apresenta efeito negativo sobre o volume específico com o maior coeficiente. Foram significativos 

os modelos linear e quadrático da água, com efeitos opostos, ou seja, a água é benéfica ao volume 

específico até um determinado limite, a partir deste, o efeito é negativo. Como não foi encontrada 

uma região de máximo não foi possível obter os pontos críticos para o óleo de soja e a água.  

A Figura 38 apresenta o efeito da adição de óleo de soja e água em soluções de 

glazeamento na densidade dos pães. O índice de correlação apresentado pela análise de regressão 

foi de 0,8489. 

 

Figura 38 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de soja e água sobre a densidade dos 

pães. 

 
 

De modo oposto ao volume específico, para a densidade foi encontrada uma tendência 

de ponto de mínimo, uma região que corresponde a valores abaixo de 0,35 g/mL. Este ponto é 

obtido nas condições de 35 a 60 mL e na ausência do óleo de soja. À medida que a quantidade de 

óleo de soja é elevada, percebe-se um aumento nos valores de densidade para valores acima de 0,40 

g/mL. Em condições extremas, acima de 50 mL de óleo e 40 mL de água a densidade é máxima (> 

0,55 g/mL). 

A equação 33 apresenta a modelagem matemática do efeito das quantidades de óleo de 

soja e água sobre a densidade dos pães. Foram observadas significância apenas do modelo linear do 

óleo de soja e do quadrático da água, tendo os dois efeitos positivos sobre a densidade.   

 

Densidade = 0,33 + 0,02(Óleo de Soja) + 0,01(Água)²          (33) 
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A Figura 39 apresenta o efeito das soluções de glazeamento no índice de expansão dos 

pães. O índice de correlação apresentado foi de 0,9416, portanto, a superfície de resposta e o 

modelo matemático apresentam confiabilidade. 

 

Figura 39 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de soja e água sobre o índice de 

expansão dos pães. 

 
 

Verificou-se uma tendência de maximização do índice de expansão dos pães em 

soluções com elevadas quantidades de água, a partir de 30 mL, correlacionadas com baixa 

quantidade de óleo de soja, até 10 mL, para índices de expansão acima de 1,30. Se a quantidade de 

água for mantida constante e ocorrer a variação somente do óleo de soja, observa-se uma redução 

do índice de expansão até valores abaixo de 1,20, o que reforça a indicação de que o óleo de soja 

prejudica a expansão dos produtos durante a fermentação e o forneamento.  

A equação 34 apresenta a modelagem matemática do efeito do óleo de soja e da água 

sobre o índice de expansão dos pães. 

 

Índice de Expansão = 1,26 – 0,05(Óleo de Soja) + 0,02(Água) – 0,02(Água)² - 0,04(Óleo de Soja 

x Água)               (34) 

Verificou-se que o óleo de soja, em seu modelo linear, a água em seu modelo quadrático 

e o modelo de interação conduzem à redução do índice de expansão dos pães, enquanto que o 

modelo linear da água eleva este parâmetro físico.  

A Figura 40 apresenta os efeitos das soluções de glazeamento sobre o volume produzido 

das massas, para um índice de correlação de 0,7792 obtido pela análise de regressão. 
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Figura 40 – Efeito da solução de glazeamento contendo óleo de soja e água sobre o volume 

produzido das massas durante a fermentação. 

 
 

Observou-se uma tendência para a região onde o volume produzido das massas é 

máximo, correspondente a valores acima de 30 mL, em condições de elevadas quantidades de água 

em detrimento da quantidade de óleo de soja. Quanto maior a adição de óleo de soja mais distante 

desta região são os resultados. 

A equação 35 apresenta o comportamento do volume produzido das massas em função 

do óleo de soja e da água. Pode-se observar que o maior coeficiente encontra-se para o modelo 

linear do óleo de soja, portanto, possui maior influência sobre o volume produzido.  

 

Volume Produzido = 23,59 – 2,94(Óleo de Soja) – 1,43 (Água)²                 (35) 

 

Para o fator de expansão não foi obtido um índice de correlação satisfatório pela análise 

de regressão (R = 0,4773), portanto, não foi possível realizar a sua otimização através da 

metodologia de superfície de resposta e por modelo matemático proposto pela regressão.  

A Figura 41 apresenta o gráfico dos valores preditos pelo modelo e os obtidos 

experimentalmente. 

Através do gráfico pode-se verificar a existência de diversos pontos que podem ser 

considerados como outliers. A análise indicou que um total de 58,99% dos dados obtidos 

experimental podem ser considerados desta forma, o que inviabiliza a explicação do fenômeno 

através de um modelo matemático, pois, existem muitas fontes de variação desconhecidas. 
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Figura 41 – Valores preditos pelo modelo matemático e observados experimentalmente para o fator 

de expansão das massas. 

 

 

De acordo com Ben-Aissa et al. (2011) a expansão da massa e a sua estabilidade 

durante a fermentação está relacionada diretamente com a produção do gás carbônico produzido 

pelas leveduras e com a capacidade da retenção destas células de gás durante a mistura e o 

desenvolvimento da fermentação. Portanto, o equilíbrio líquido-gás é controlado pela solubilidade 

do gás carbônico dentro da massa e nos coeficeintes de transferência de calor e de massa. Portanto, 

a solução de glazeamento contendo óleo de soja e água pode ter interferido nestes fenômenos e 

modificando, sem uma relação de causa e efeito  com o fator de expansão das massas. 

Para o número de alvéolos do miolo dos pães também não foi possível estabelecer uma 

relação matemática para explicar o seu comportamento mediante as diferentes soluções de 

glazeamento desenvolvidas, uma vez que o índice de correlação apresentado pela análise de 

regressão foi considerado baixo (R = 0,49201). 

A Figura 42 apresenta o gráfico que relaciona os valores preditos pelo modelo 

matemático em função dos dados observados experimentalmente para o número de alvéolos através 

das analises de imagem. 
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Figura 42 – Valores preditos pelo modelo matemático e observados experimentalmente para o 

número de alvéolos do miolo dos pães. 

 

 

Observou-se que praticamente todos os dados obtidos experimentalmente não são 

comtemplados pelo modelo matemático proposto, portanto, não apresenta confiabilidade estatística 

necessária para representar o efeito das diferentes quantidades de óleo de soja e de água presentes 

nas soluções de glazeamento sobre o número de alvéolos. A análise de outliers indicou um total de 

53,84% dos dados que apresentam grande distanciamento da reta traçada pelo modelo. 

O possível excesso de água fornecido a massa por algumas soluções de glazeamento 

pode estar relacionado com este resultado, uma vez que, segundo Campbell (2003), a coalescência 

das bolhas de gás pode ocorrer ao longo da massa durante a fermentação, especialmente se a rede de 

glíuten não possuir as propriedades necessárias para acomodar a expansão das bolhas. Portanto, se 

houver água em excesso e promover a redução das propriedades viscoelásticas da massa, a rede de 

glúten não será capaz de suportar a mesma quantidade de gás carbônico do que uma massa que 

possui as carcaterísticas viscoelásticas ideais.  

A análise de regressão apresentou um índice de correlação de 0,5693 para a 

circularidade dos alvéolos, sendo considerado baixo, o que indica que os dados experimentais não 

foram bem ajustados em função do modelo matemático proposto.  

A Figura 43 apresenta o gráfico que relaciona os valores preditos pelo modelo 

matemático e os dados obtidos experimentalmente.  

 

 



113 
 

Figura 43 – Valores preditos pelo modelo matemático e observados experimentalmente para a 

circularidade dos alvéolos do miolo dos pães. 

 

 

De modo semelhante ao obtido para o número de alvéolos, o que era esperado uma vez 

que observou-se uma alta correlação entre as duas variáveis (0,96). Praticamente nenhum dos dados 

obtidos experimentalmente é contemplado pelo modelo matemático. A análise de outliers informou 

que 42,89% dos dados apresentam grande distanciamento da reta do modelo matemático proposto. 

Portanto, não estabelece-se uma relação de causa e efeito, contudo, o óleo de soja apresentou forte 

correlação negativa (-0,61) com a circularidade dos alvéolos. 

As fontes de variação para a circularidade dos alvéolos são várias, de acordo com 

Advani e Arefmanesh (1993), a formação dos núcleos, crescimento das bolhas ou o seu colapso são 

regidos por equações clássicas de transferências de massa, momentum e transferência de energia 

entre a bolha de gás e o líquido circundante da bolha, portanto, diante do grande número de 

variáveis inseridas neste contexto, pode-se levar a resultados como este. 

 

4.0 – Conclusão 

 

Os parâmetros físicos dos pães foram influenciados de forma diferente de acordo com a 

aplicação das soluções de glazeamento contendo os diferentes tipos de óleos vegetais e água. 

Atribuiu-se estas variações às propriedades físicas dos óleos como a viscosidade e a condutividade 

térmica.  

O volume específico e o fator de expansão das massas apresentaram relação inversa à 

quantidade de óleos presentes na solução de glazeamento, o que sugere a formação de uma película 
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externa, a qual depende da viscosidade da solução formada, e, que pode proporcionar modificações 

nas taxas de transferência de calor e massa que ocorrem durante o processo de fermentação e 

forneamento dos pães, interferindo assim, na capacidade de expansão das massas e estrutura do 

miolo dos pães. 

Os óleos de soja, girassol e milho apresentaram menores valores médios de volume 

específico, quando comparados ao óleo de algodão e de milho, devido as suas características físicas. 

Portanto, a água presente nas soluções de glazeamento e a sua atuação como solvente é de 

fundamental importância para a otimização dos parâmetros físicos de qualidade dos pães. 

As quantidades ótimas de óleos vegetais presentes na solução é de até 30 mL, 

contrabalanceadas com quantidades de água. Os óleos, adicionados de forma isolada, não produzem 

benefícios às características de expansão das massas e por consequência dos pães.  
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CAPÍTULO III – DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES DE GLAZEAMENTO 

CONTENDO VEGETAIS EM PÓ E ÁGUA 

 

1.0 – Introdução 

 

Na busca de hábitos alimentares mais saudáveis, os consumidores preferem pães com 

menos calorias, ricos em fibras, com pouco sal, sem o uso de aditivos e que tragam benefícios a 

saúde, principalmente, como redução do risco de doenças degenerativas (SILVA, 2009), dentre 

estes, estão presentes os alimentos funcionais. 

Os alimentos funcionais estão entre os grandes avanços conseguidos pelo homem no 

intuito de promover e proporcionar saúde e qualidade de vida. Estes alimentos, que trazem 

naturalmente benefícios à saúde foram desenvolvidos ultimamente aproveitando-se do 

conhecimento recentemente adquirido por engenheiros, tecnólogos de alimentos, químicos, 

nutricionistas e profissionais da área da saúde (CRAVEIRO e CRAVEIRO, 2003). Os benefícios 

para a saúde dos alimentos funcionais são frequentementes associados com os seus componentes 

bioativos, os quais se credita proporcionar benefício, além da nutrição básica (LIU et al., 2010).  

Podem ser citados como alimentos funcionais, aqueles que possuem componentes 

bioativos em sua composição, dentre eles, os carotenóides. São compostos com ampla distribuição 

na natureza, estruturas químicas diversas e funções variadas, estão entre os constituintes 

alimentícios mais importantes, são pigmentos naturais responsáveis pelas cores de amarelo a laranja 

ou vermelho de muitas frutas e verduras. O licopeno é o pigmento que fornece ao tomate a 

coloração vermelha, vários estudos correlacionam esta substância com a redução dos índices de 

vários tipos de câncer, principalmente de próstata e pâncreas (RODRIGUES-AMAYA, 2008).  

O uso do tomate em pó possui muitas vantagens na panificação, que inclui a facilidade 

de embalagem, transporte, propriedades de mistura, além de possuir elevado teor de licopeno, 

devido à retirada da água do produto natural (GIOVANELLI et al., 2003). A sua aplicação em 

produtos de panificação tem sido pouco estudada, podendo vir a ser uma excelente fonte de 

licopeno biodisponível para o organismo. 

Um vegetal que tem conquistado maior espaço no mercado de alimentos processados  é 

o brócolis, que é uma hortaliça pertencente à família das crucíferas e ao gênero Brassica (IZCO, 

2004). Devido a sua composição química é considerado um vegetal de alto valor nutritivo. O 

crescente aumento no consumo de brócolis é devido aos efeitos benéficos para a saúde, como a 

redução do risco de ocorrência de gastrite e câncer (MORENO et al., 2006).  
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Portanto, o uso de vegetais em pó em soluções de glazeamento pode, além de promover 

benefícios tecnológicos, fornecer componentes bioativos para o produto e, por consequência, para o 

consumidor, podendo previnir o aparecimento de doenças crônicas. 

 

2.0 – Materiais e Métodos 

 

2.1 – Desenvolvimento das soluções de glazeamento contendo vegetais em pó e água 

 

Para o desenvolvimento das soluções de glazeamento contendo óleos vegetais e água foi 

utilizado o Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR). Foi aplicado um planejamento 

fatorial 2² completo, com três repetições no ponto central, totalizando 11 ensaios. 

Na Tabela 20 são apresentados as faixas de valores codificados e reais utilizados para os 

ensaios e na Tabela 21 é apresentada a matriz do planejamento. 

 

Tabela 20 – Variáveis e níveis do planejamento experimental. 
 

Variáveis Independentes 
Níveis codificados e reais das variáveis independentes 

-α = -1,41 -1 0 +1 +α = +1,41 
Vegetais em pó*(g) 0 6,25 12,50 18,75 25 

Água (mL) 0 25 50 75 100 
*Foram utilizados brócolis, espinafre, palmito e tomate em pó. 

Tabela 21 - Matriz do delineamento experimental com valores codificados e reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% = Percentual do componente dentro da solução desenvolvida. 

 

Para o desenvolvimento das soluções de glazeamento foi realizada a medição da 

quantidade de água em proveta previamente esterilizada e os vegetais em pó foram pesados em 

balança analítica, em seguida foram colocadas em bécker de vidro, onde foram misturadas 

Ensaios Vegetais em pó Água Vegetais em pó Água 

   G % mL % 
1 -1 -1 6,25 20 25 80 
2 +1 -1 18,75 42,86 25 57,14 
3 -1 +1 6,25 7,70 75 92,30 
4 +1 +1 18,75 20 75 80 
5 -1,41 0 0 0 50 100 
6 +1,41 0 25 33,33 50 66,67 
7 0 -1,41 12,50 100 0 0 
8 0 +1,41 12,50 18,4 100 81,6 
9 0 0 12,50 20 50 80 
10 0 0 12,50 20 50 80 
11 0 0 12,50 20 50 80 
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formando duas fases. Para facilitar o processo de homogeneização foram colocadas em uma chapa 

de aquecimento a 50 °C com agitação durante cinco minutos, de modo a tornar a solução a mais 

homogênea possível. Foram resfriadas em temperatura ambiente até a temperatura 25 °C, medida 

através de um termômetro digital a laser. Em seguida, a solução foi colocada em um suporte de 

vidro onde as massas foram imersas na solução por três minutos. Posteriormente, as massas foram 

colocadas em grades de modo a permitir que o excesso de solução fosse retirado pela ação da 

gravidade. Portanto, as massas seguiram para as análises de qualidade.  

 

2.2 - Desenvolvimento de formulação de pão tipo forma 

 

O desenvolvimento das formulações de pães tipo forma foi realizado a partir de uma 

formulação padrão utilizada por Gragnani (2010) e adaptada por Zambelli (2014), encontrando-se 

na Tabela 22.  

 

Tabela 22 - Formulação padrão de pão tipo forma. 

Ingredientes (%) 
Farinha de Trigo 100,0% 

Água 58,0% 
Gordura Vegetal Hidrogenada 10,0% 

Açúcar Refinado 5,0% 
Fermento Biológico seco 3,3% 

Sal 2,0% 
 

Os ingredientes foram pesados em balança semi-analítica OHAUS AR2140 

separadamente. Para a produção dos pães tipo forma, aplicou-se o método direto, onde todos os 

ingredientes são colocados simlutaneamente no início da etapa de mistura, com exceção do sal e 

água. Foram homogeneizados em misturadora de escala semi-industrial LIEME-BP 06 durante 1 

minuto em baixa velocidade, em seguida foi adicionada a água e misturada por 3 minutos em 

velocidade média, por último foi adicionado o sal e a massa foi misturada em alta velocidade por 6 

minutos até o completo desenvolvimento da massa.  

As massas foram divididas em porções de aproximadamente 250 g e moldadas na forma 

de elipses manualmente. Foram colocadas em formas de folha galvanizada de ferro de chapa única 

para pão de forma sem tampa com dimensões de fundo de 13,5 cm x 6,0 cm e dimensão da parte 

superior de 15,0 cm x 7,5 cm x 4,5 cm.  

Em seguida, as soluções de glazeamento foram aplicadas através do método de imersão, 

onde as massas eram colocadas submersas na solução por 3 minutos para facilitar a transferência 

das soluções para o interior e superfície das massas. 
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Após a aplicação das soluções de glazemaneto, as massas foram colocadas em câmara 

de fermentação regulada a uma temperatura de 28 ºC±2 ºC e 80% de umidade relativa (U.R), 

durante duas horas. Ao final da fermentação, os pães foram assados sem vapor durante 20 minutos a 

temperatura de 220 ºC em forno elétrico de lastro Continental Advance Turbo®.  

 

2.3 - Análises de qualidade das massas e dos pães 

2.3.1 Avaliação do processo de fermentação 

 

A expansão das massas durante o processo de fermentação foi avaliada através do 

procedimento experimental de Perfil Livre de Expansão adotado por Gabric et al. (2011), com 

modificações, onde as massas foram consideradas como elipses truncadas, conforme ilustra a Figura 

44. Foram medidas, a cada 10 minutos, as dimensões de altura e comprimento das massas com o 

auxílio de régua milimetrada simples. Para a avaliação do Perfil Livre de Expansão, as massas 

foram colocadas em formas de alumínio com dimensões de 30 cm x 30 cm para permitir a sua livre 

expansão sem restrições dimensionais. 

 

Figura 44 - Parâmetros de elipse truncada. (Fonte: Gabric et al., 2011) 

 

O volume das massas para cada tempo de medição foi calculado com base na fórmula 

da elipse e sua rotação em torno do eixo y, conforme demonstra a equação 36. 

 

                                                                                       (36) 

Onde: 

a = largura da elipse (cm); b = altura da elipse – do centro a elipse superior (cm); b’ = altura da 

elipse – do centro para a parte inferior (cm) 

 

        O fator de expansão do volume (cm³) – VEF,  foi calculado através da equação 37. 

                                 (37) 

Onde: 
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V = Volume da massa ao longo do tempo de fermentação (cm³); Vo = Volume incial da massa 

(cm³). 

 

2.3.2 Volume Específico 

 

As massas dos pães foram determinadas em triplicata, com o auxílio de balança semi-

analítica e expressa em gramas. O volume deslocado dos pães foi medido através de preenchimento 

de recipiente plástico e transparente com semente de painço. Parte das sementes foi substituída pela 

amostra de pão de forma e o volume completado até a borda, onde o nivelamento foi realizado com 

auxílio de régua plástica. As sementes remanescentes, correspondente ao volume deslocado pela 

amostra, foram colocadas em proveta graduada de 1000 mL, expressando o resultado mL.  

O volume específico foi calculado pela divisão do volume deslocado do pão (mL) pela 

sua massa (g), segundo método n° 72-10 da AACC (2000), como mostra a equação 38: 

 

                                                                                  (38) 

 

2.3.3 Densidade 

 

A densidade foi calculada, em triplicata, através da relação inversa entre o volume 

deslocado e o peso da amostra assada, conforme a equação 39. 

                                                                                                 (39) 

 

2.3.4 Índice de Expansão 

 

Para o cálculo do índice de expansão foi adaptada a medotologia utilizada por Silva et 

al., (2003) para pão de queijo e aplicada para o cálculo do índice de expansão para pães tipo forma 

por Zambelli (2014). As massas foram moldadas na forma esférica para permitir as medições do 

diâmetro e da altura, com auxílio de régua milimetrada simples. A análise foi realizada em 

triplicata. O Índice de Expansão (IE) dos pães foi calculado através da equação 7: 
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         )                                                                   (40) 

Onde: 

Dp e Hp = Diâmetro e altura dos pães após o forneamento (cm); Dm e Hm = Diâmetro e altura das 

massas moldadas (cm).  

 

2.3.5 Volume das massas produzido durante a fermentação 

 

Porções de massa de, aproximadamente, 15 gramas, foram colocadas em provetas de 

100 mL previamente esterilizadas para medição dos volumes das massas durante o processo de 

fermentação, que foi conduzido em câmara de fermentação regulada em 30ºC±2°C com 70% de 

umidade relativa por duas horas. Para o cálculo do volume produzido (∆V) utilizou-se a subtração 

entre o volume final produzido, após duas horas de fermentação, e o volume inicial das massas na 

provetas, as medidas foram realizadas em triplicata e os resultados expressos em mL. 

 

2.3.6 Análise da estrutura do miolo 

 
As estruturas dos miolos dos pães foram avaliadas através de imagens digitais segundo 

metodologia descrita por Rosales-Juárez et al. (2008); Gonzales-Barrón e Butler (2006) com 

modificações. As imagens foram obtidas por digitalização em resolução de 550 dpi em scanner HP 

ScanJet 2400, na área central do miolo com resolução de 900x900 pixels. As imagens obtidas foram 

analisadas com o software ImageJ® 1.47v (National Institute of Health, USA).  As Imagens foram 

salvas como arquivos em formato de jpeg e foram cortadas para um campo de vista de 900x900 

mm. As imagens coloridas capturadas foram convertidas para 8-bit em tons de cinza, onde foi 

realizada a limiarização por meio do algorítimo de Otsu. A partir disto, foi possível obter os valores 

do número de alvéolos e circularidade dos poros. 
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2.4 - Metodologias Estatísticas 

 

Os dados foram, inicialmente, tratatos e avaliados através da Estatística descritiva 

clássica (média aritimética, desvio padrão, coeficiente de variação, máximo, mímio, assimetria e 

curtose). Para verificar a normalidade dos dados para as distribuições de medidas nas variáveis dos 

tratamentos foram considerados os testes de simetria e curtose, teste de Shapiro-Wilk e o teste de 

Kolmogorov e Smirnov, a partir da análise dos histogramas de frequência. 

Observando-se a normalidade dos dados através das ferramentas acima citadas, foi 

realizada a Análise de Variância (ANOVA) para avaliar se existem diferenças significativas entre 

os tratamentos, ao nível de 5% de significância. Havendo diferenças, estas foram avaliadas pelo 

teste de médias de Tukey. Não havendo normalidade dos dados foi utilizada a análise de variância 

não paramétrica – teste de Kruskal-Wallis. 

Para avaliar os efeitos das variáveis nos parâmetros de qualidade das massas e dos pães 

foi utilizada a análise de regressão multivariada, sobretudo, o de segunda ordem, dado pela seguinte 

equação: 

 

                                                                                    (41) 

 

Onde: 

Y = Variável dependente; X1 = Componente 1 da solução de glazeamento; X2 = Componente 2 da 

solução de glazeamento; βo = Constante do intercepto; β1 e β2 = Coeficientes de efeitos lineares; β11 

e β22 = Coeficientes de efeitos quadráticos; β12 = Coeficiente de efeito e interação entre as variáveis. 

Nos modelos matemáticos gerados foi observada a significância da regressão através do 

teste F, falta de ajuste não significativa e pelo coeficiente de correlação (R).  

A partir destas análises estatísticas foi possível gerar as superfícies de resposta e curvas 

de contorno validadas estatisticamente e que apresentem a influência das variáveis independentes 

sobre as características de qualidade das massas e dos pães submetidos às soluções de glazeamento 

A Figura 45 apresenta a sequência e condições de uso das análises estatísticas utilizadas. 
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Figua 45 – Análises estatísticas realizadas. 

 

Fonte: autor. 

 

3.0 – Resultados e Discussão 

 

3.1– Soluções de glazeamento contendo brócolis em pó e água 

 

A Tabela 23 apresenta os resultados da estatística descritiva e testes de normalidade 

para as variáveis volume específico, densidade, volume produzido, índice de expansão, fator de 

expansão, número e circularidade dos alvéolos para soluções contendo brócolis em pó e água. 

Verificou-se que o maior coeficiente de variação foi obtido para o volume produzido 

com 17,27%, seguido do volume específico com 16,18%. Os testes de assimetria e curtose 

indicaram que os dados, para todas as variáveis, apresentaram-se em uma distribuição normal. Esta 

indicação foi confirmada pelos testes de normalidade Kolmorogov-Smirnov e Shapiro-Wilk, uma 

vez que seus p-valores obtidos foram superiores ao p-valor de 0,05 referente ao nível de 5% de 

significância adotado neste estudo. 
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Portanto, partindo destes resultados foi possível realizar a análise de variância e teste de 

médias Tukey para identificar as diferenças significativas entre os tratamentos realizados. 

 

Tabela 23 – Estatística descritiva e testes de normalidade para as variáveis dependentes para 

soluções de glazeamento contendo brócolis em pó e água. 

 
Parâmetros 

 

Volume 
Específico 

(mL/g) 

 
Densidade 

(g/mL) 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

(mL) 

Fator de 
Expansão 

(cm³) 

Número 
de 

Alvéolos 

Circularidade 
dos 

alvéolos 
Observações 33 33 33 33 33 33 33 

Média 3,56 0,29 1,48 31,72 1,75 994,00 0,82 
Variância 0,33 0,01 0,03 74,89 0,07 403,21 0,01 

Desvio 
Padrão 

0,57 0,04 0,17 8,65 0,26 122,00 0,06 

Coeficiente 
de Variação 

16,18 15,88 11,68 17,27 15,19 10,82 12,12 

Máximo 4,19 0,42 1,69 44,00 2,19 1224,00 0,95 
Mínimo 2,05 0,23 1,04 12,00 1,43 749,00 0,70 

Assimetria -0,57 1,08 -1,42 -0,79 -0,20 -0,11 0,43 
Curtose 1,01 1,48 1,43 0,28 -0,04 0,05 -0,66 

Kolmogorov-
Smirnov 

0,293 0,199 0,209 0,178 0,152 0,186 0,174 

Shapiro-
Wilk 

0,785 0,892 0,829 0,910 0,928 0,940 0,935 

*Para os testes de Kolmorogov-Smirnov, Shapiro-Wilk foi considerado um p-valor menor que 0,05. 

A Tabela 24 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros físicos dos pães 

glazeados com soluções de brócolis em pó e água 

 

Tabela 24 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo brócolis em pó e água. 

Ensaios¹ Brócolis 
em pó 

(g) 

Água 
(mL) 

Volume 
Específico 

(mL/g) 

Densidade 
(g/mL) 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

(mL) 
E01 6,25 25 2,93d±0,01 0,33ab±0,01 1,27d±0,02 20,00de±1,00 
E02 18,75 25 4,18a±0,01 0,23c±0,01 1,65a±0,03 43,33a±0,57 
E03 6,25 75 3,86b±0,01 0,27bc±0,01 1,56b±0,01 35,33bc±1,52 
E04 18,75 75 3,55cd±0,03 0,30b±0,01 1,43c±0,01 29,00d±1,00 
E05 0 50 2,07e±0,02 0,41a±0,01 1,06±0,02 13,00e±1,00 
E06 25 50 4,16a±0,04 0,24d±0,01 1,67a±0,02 42,33a±2,08 
E07 12,50 0 3,67c±0,01 0,28b±0,01 1,49bc±0,01 33,00c±1,00 
E08 12,50 100 3,82b±0,02 0,27bc±0,01 1,55b±0,01 37,00b±1,00 
E09 12,50 50 3,64bc±0,02 0,29b±0,01 1,56b±0,01 31,66c±1,52 
E10 12,50 50 3,63bc±0,02 0,30b±0,01 1,56b±0,02 33,00c±1,00 
E11 12,50 50 3,62bc±0,02 0,30b±0,01 1,54b±0,04 31,33c±1,52 
¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 
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Verificou-se que o volume específico variou de 2,07 mL/g (E05), onde a solução de 

glazeamento não contém brócolis em pó a 4,18 mL/g (E02), nas condições de 18,75 g de brócolis 

em pó e 25 mL de água. Não foram observadas diferenças significativas entre os volumes 

específicos dos ensaios E09, E10 e E11, garantindo a replicabilidade do experimento e a obtenção 

de um baixo erro padrão. Os ensaios E03 e E08 não diferiram entre si, o que mostra que elevando-

se a quantidade de brócolis em pó e de água não promovem mudanças no volume específico. 

Os valores para a densidade dos pães variaram de 0,24 g/mL para o E06 a 0,41 g/mL 

para o E05. A densidade foi menos sensível a variação das quantidades de brócolis em pó e água 

nas soluções de glazeamento, uma vez que não foram observadas diferenças significativas entre os 

ensaios E04, E07, E09, E10 e E11 e entre os ensaios E03 e E08. A análise de correlação mostrou 

que a densidade possui forte correlação inversa com o brócolis em pó (-0,78) e baixa correlação 

com a água (-0,04), ou seja, quanto maior a quantidade de brócolis em pó menor são os valores da 

densidade, o que é desejável na tecnologia da panificação.  

O índice de expansão dos pães sofreu influência significativa do brócolis em pó e da 

água nas soluções de glazeamento. Verificou-se que o menor valor obtido foi de 1,06 para o E05, 

com solução contendo apenas água. Este comportamento pode estar relacionado ao excesso de água 

sendo incorporado à massa e, prejudicando as suas características viscoelásticas, as quais estão 

diretamente relacionadas com a expansão durante a fermentação e forneamento da massa. O maior 

valor foi obtido pelo ensaio E06 com 1,67, contudo, não diferiu estatisticamente do ensaio E02, que 

obteve 1,65, o que mostra que aumentando as quantidades de brócolis em pó e água não ocorre 

prejuízos ao índice de expansão dos pães. Não foram observadas diferenças significativas entre os 

ensaios E03, E08, E09, E10 e E011, indicando menor sensibilidade à variação. 

O volume produzido pelas massas durante a fermentação foi maior nas condições de 

18,75 g de brócolis em pó em 25 mL de água, obtendo 43,33 mL, o que corresponde ao ensaio E02. 

Contudo, este não diferiu estatisticamente, ao nível de 5% de significância do E06, onde a solução 

de glazeamento foi composta por 25 g de brócolis em pó e 50 mL de água com um volume 

produzido de 42,33 mL. Também não foram observadas diferenças significativas entre os enaios 

E07, E09, E10 e E11. O menor volume foi produzido pelo ensaio E05, sem a adição de brócolis em 

pó na solução de glazeamento, com apenas 13,00 mL. 

A Tabela 25 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros de fator de 

expansão, número e circularidade dos alvéolos físicos dos pães glazeados com soluções de brócolis 

em pó e água. 
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Tabela 25 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo brócolis em pó e água. 

Ensaios¹ Brócolis em 
pó (g) 

Água 
(mL) 

Fator de 
expansão 

(cm³) 

Número de 
Alvéolos 

Circularidade 
dos Alvéolos 

E01 6,25 25 1,78bc±0,02 885,00cd±3,00 0,83ab±0,01 
E02 18,75 25 2,13a±0,01 1188,00a±2,00 0,93a±0,01 
E03 6,25 75 1,95ab±0,03 1095,00ab±2,00 0,82ab±0,01 
E04 18,75 75 1,85b±0,02 1014,00bc±3,00 0,84ab±0,01 
E05 0 50 1,44d±0,01 753,00d±3,00 0,73c±0,01 
E06 25 50 2,16a±0,01 1151,00b±2,00 0,94a±0,01 
E07 12,50 0 1,72c±0,02 885,00cd±2,00 0,78b±0,01 
E08 12,50 100 1,83b±0,02 1014,00bc±2,00 0,83ab±0,01 
E09 12,50 50 1,71c±0,02 984,00c±2,00 0,78b±0,01 
E10 12,50 50 1,74c±0,01 985,00c±3,00 0,76b±0,01 
E11 12,50 50 1,72c±0,02 983,00c±1,00 0,77b±0,01 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

O fator de expansão das massas foi superior a 2,00 cm³ nos ensaios E02 e E03, com 

2,13 cm³ e 2,16 cm³ respectivamente, não havendo diferenças significativas entre eles. O menor 

fator obtido foi de 1,44 cm³ para o E05 quando a solução de glazeamento foi composta por 100% de 

água. Este resultado pode estar relacionado com o excesso de água adicionado à massa pela solução 

de glazeamento. 

O número de alvéolos, que apresentou alta correlação (0,91) com o fator de expansão 

das massas, variou de 1188,00 (E02) a 735,00 (E05). Os ensaios E03, E04, E06 e E08 apresentaram 

valores superiores a 1.000 alvéolos, indicando que o brócolis em pó proporciona boa porosidade aos 

miolos dos pães. Não houve diferenças significativas entre os ensaios E09, E10 e E11; E04 e E08; 

E01 e E7. 

A circularidade dos alvéolos foi superior a 0,90 nos ensaios E06 (0,94) e E02 (0,93) não 

havendo diferenças significativas entre eles. O menor valor foi observado para o ensaio E05 com 

0,73. Não houve diferenças significativas entre os ensaios E07, E09, E10 e E11.  

A partir da análise de regressão do volume específico verificou-se que a superfície de 

resposta e o modelo matemático são validados estatisticamente, uma vez que o índice de correlação 

foi de 0,9283; o que significa que os dados obtidos experimentalmente ajustam-se bem ao modelo 

matemático proposto. 

A Figura 46 apresenta a superfície de resposta do comportamento do volume específico 

em função do brócolis em pó e água como componentes de soluções de glazeamento. 
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Figura 46 – Efeito da solução de glazeamento contendo brócolis em pó sobre o volume específico 

dos pães. 

 

 

Através da superfície de resposta pode-se notar que o brócolis em pó e a água fornecem 

efeitos distindos dependendo de sua quantidade, o que mostra a existência de valores críticos. A 

água, em baixas quantidades, correlacionadas com pequenas quantidades de brócolis produzem 

volumes específicos abaixo de 2,00 mL/g, o que não é desejável. Contudo, mantendo-se pequenas 

quantidades de brócolis, até 8 g, e elevando a quantidade de água para valores acima de 50 mL os 

volumes específicos atingem valores superiores a 3,00 mL/g. Do mesmo modo, mantendo a 

quantidade de água em até 30 mL e a quantidade de brócolis em pó sendo superior a 12 g o volume 

específico tem um aumento substancial para valores acima de 4,00 mL/g.  

A equação 42 apresenta a modelagem matemática que explica o efeito do brócolis em 

pó e da água sobre o volume específico dos pães. 

 

Volume Específico = 3,67 + 0,42(Brócolis) – 0,13(Brócolis)² - 0,39(Brócolis x Água)     (42) 

 

A modelagem matemática mostrou que o brócolis em pó possui efeitos significativos 

sobre o volume específico dos pães em seus modelos lineares e quadráticos, os quais são opostos, 

portanto, existe um valor crítico que é de 14,05 g. O modelo de interação entre as variáveis também 

foi significativo. É interessante observar que a água em seus modelos lineares e quadráticos não foi 

significativa para o volume específico, este resultado está alinhado com o obtido pela análise de 

correlação, uma vez que foi observada uma baixa correlação entre a água e o volume específico 

(0,09), para o brócolis este coeficente foi de 0,78. 
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O coeficiente da correlação da análise de regressão para a densidade foi satisfatório (R 

= 0,8899), portanto, verificou-se uma relação entre o brócolis em pó e a água como agentes de 

glazeamento e a densidade dos pães. 

De acordo com Filho e Junior (2009), o coeficiente de correlação (R) varia de -1 a 1. O 

sinal indica direção positiva ou negativa do relacionamento e o valor sugere a força da relação entre 

as variáveis. Uma correlação perfeita (-1 ou 1) indica que o escore de uma variável pode ser 

determinado exatamente ao se saber o escore da outra. No outro oposto, uma correlação de valor 

zero indica que não há relação linear entre as variáveis. 

A Figura 47 apresenta o efeito da solução de glazeamento contendo brócolis em pó e 

água sobre a densidade dos pães. 

 

Figura 47 – Efeito da solução de glazeamento contendo brócolis em póe água sobre a densidade 

dos pães. 

 

 

A densidade dos pães apresenta uma tendência de maximização, que corresponde a valores 

acima de 0,50 g/mL,  quando as massas foram submetidas a soluções de glazeamento com até 40 

mL de água e de até 6 g de brócolis em pó, portanto, verifica-se o efeito negativo do brócolis para a 

densidade, ou seja, a reduz. Caso as soluções de glazeamento contenham pequenas quantidades de 

água, até 20 mL, e a quantidade de brócolis for elevada, observou-se uma redução da densidade 

para valores abaixo de 0,20 g/mL. Para investigar com mais profundidade este fenômeno 

relacionou-se este resultado com o obtido pela análise de regressão, a qual mostrou uma baixa 

influência da água.  

A equação 43 apresenta a modelagem matemática do efeito das soluções de glazeamento 

contendo brócolis em pó e água sobre a densidade dos pães. 
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Densidade = 0,29 – 0,03(Brócolis) – 0,01(Brócolis)² - 0,04(Água)² + 0,03(Brócolis x Água)     (43) 

 

Observou-se que o brócolis produziu efeitos significativos em seus modelos lineares e 

quadráticos onde foram de caráter negativo, portanto, confirma-se que o brócolis promove a 

redução da densidade, assim como a água em seu modelo quadrático. O modelo de interação entre 

as variáveis apresentou efeito positivo sobre a densidade, ou seja, elevando-a. Os valores críticos 

para as duas variáveis foram de 14,58 g para o brócolis em pó e de 73,18 mL para a água, o que 

gera uma densidade predita de 0,28 g/mL. 

A análise de regressão para o índice de expansão dos pães apresentou um coeficiente de 

correlação de 0,9113; sendo satisfatório para a realização da modelagem matemática e da superfície 

de resposta. 

A Figura 48 apresenta a superfície de resposta que explica o comportamento do índice 

de expansão em função do brócolis em pó e da água como agentes de glazeamento. 

 

Figura 48 – Efeito das diferentes quantidades de brócolis em pó e de água nas soluções de 

glazeamento sobre o índice de expansão dos pães. 

 

 

A partir da análise da superfície de resposta foi possível identificar uma tendência de 

maximização do índice de expansão – que corresponde a valores superiores a 2,00 – nas condições 

de até 40 mL de água e a partir de 14 g de brócolis em pó. Verificou-se que o uso de menores 

quantidades de brócolis reduzem significativamente o índice de expansão das massas, bem como o 

uso de grandes quantidades de água na presença de pouco soluto. Este comportamento pode estar 

relacionado com o excesso de água absorvido pela massa, onde há prejuízo de suas características 

viscoelásticas, de modo que o processo de fermentação pode ser conduzido com alguns problemas 

que promovem alterações indesejáveis nos parâmetros de expansão das massas. 
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A equação 44 apresenta a modelagem matemática que explica o efeito do brócolis em 

pó e água em soluções de glazeamento sobre o índice de expansão dos pães. 

 

Índice de Expansão = 1,54 + 0,12(Brócolis) – 0,04(Brócolis)² - 0,12(Brócolis x Água)    (44) 

 

Pôde-se observar a significância dos modelos linares e quadráticos do brócolis em pó, 

seus efeitos foram antagonistas que fazem com que exista um valor crítico de incorporação nas 

soluções de glazeamento. Este valor foi estimado em 12,46 g para um índice de expansão predito de 

1,55. Além do brócolis em pó, apenas o modelo de interação entre as variáveis apresentou efeitos 

significativos, ao nível de 5% de significância.  

A análise de correlação identificou que a água possui baixa correlação com o índice de 

expansão, o que explica o fato dos modelos lineares e quadráticos não terem obtido significância. Já 

para o brócolis em pó o coeficiente de correlação foi elevado (0,74), obedecendo a uma relação 

causa e efeito. 

A análise do volume produzido das massas durante a fermentação por superfície de 

resposta e modelagem matemática foi possível devido a obtenção de um índice de correlação de 

0,9495; portanto, o modelo matemático predito descreve com grande confiabilidade os dados 

experimentais obtidos.  

A Figura 49 apresenta a superfície de resposta que explica o comportamento do volume 

produzido das massas em função das diferentes quantidades de brócolis em pó e água em soluções 

de glazeamento. 

 

Figura 49 – Efeito da solução de glazeamento contendo brócolis em pó e água sobre o volume 

produzido das massas durante a fermentação. 
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A partir da análise da superfície de resposta verificou-se um comportamento semelhante 

ao que ocorreu com os demais parâmetros físicos, uma tendência de região de minimização em 

baixas quantidades de brócolis e água, portanto, com o aumento da quantidade de brócolis em pó, 

mantendo-se constante a água, promove aumento no volume produzido das massas para valores 

maiores que 40 mL. Quando a incorporação de brócolis é acima de 18 g, têm-se que os valores de 

volume produzido são superiores a 80 mL. 

Ao analisar a modelagem matemática pode-se verificar com maior exatidão o 

comportamento do volume produzido em função das variáveis independentes, a modelagem está 

expressa na equação 45. 

 

Volume Produzido = 32,10 + 6,30(Brócolis) – 1,08(Brócolis)² + 0,75(Água) + 0,74(Água)² - 

7,41(Brócolis x Água)                        (45) 

 

Pela primeira vez, no delineamento com brócolis em pó e água, observou-se a 

significância de todos os modelos matemáticos presentes na equação de regressão múltipla. O 

brócolis em pó teve efeito positivo em seu modelo linear e negativo no quadrático, enquanto que a 

água produziu efeitos positivos em ambos os modelos. O modelo de interação apresentou caráter 

negativo e apresentou o maior coeficiente.  

Pela análise de correlação verificou-se que os coeficientes foram altos, ou seja, o 

brócolis em pó e a água ocasionam uma relação de causa e efeito sobre o volume produzido das 

massas. Os valores dos coeficientes foram 0,78 e 0,66 respectivamente. 

O fator de expansão obteve um coeficiente de correlação de 0,9383; portanto, foi 

possível realizar a sua análise através da superfície de resposta, a qual está apresentada na Figura 

50. 

O fator de expansão foi menor que 1,00 cm³ quando as soluções de glazeamento foram 

compostas por quantidades menores que 6 g de brócolis em pó e de até 40 mL de água, ou seja, em 

soluções que, teoricamente, apresentam menor viscosidade não foram eficazes em promover o 

aumento da expansão das massas. Uma das hipóteses é o aumento da umidade total das massas, 

tornando-a pegajosa e promovendo dificuldades de fermentação. À medida em que houve o 

aumento da quantidade de brócolis e, por consequência, a elevação da viscosidade da solução, por 

tratar-se de um sólido, assim verificou-se o aumento da expansão das massas para valores acima de 

2,50 cm³ quando a incorporação foi maior que 14 g de brócolis em pó. 
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Figura 50 – Efeito da solução de glazeamento contendo brócolis em pó e água sobre o fator de 

expansão das massas. 

 

 

Para melhor visualização deste comportamento foi realizado a modelagem matemática, 

a qual encontra-se na equação 46. 

 

Fator de Expansão = 1,73 + 0,20(Brócolis) – 0,31(Água) – 0,22(Brócolis x Água)           (46) 

 

Conforme foi mostrado pela superfície de resposta, a modelagem matemática confirma 

o efeito negativo da água, em seu modelo linear, sobre o fator de expansão das massas. O modelo 

de interação entre as variáveis também proporcionou efeitos de redução do parâmetro físico.  

A análise de regressão apresentou um índice de correlação baixo (R = 0,4828) para o 

número de alvéolos, portanto, não foi possível realizar a sua análise da superfície de resposta e por 

modelagem matemática. 

A Figura 51 apresenta o gráfico que representa os valores preditos pelo modelo 

matemático em função dos valores observados experimentalmente. 

A partir da análise do gráfico pode-se relacionar este resultado com o grande desvio 

padrão apresentado pelo número de alvéolos na análise descritiva dos dados. Este desvio gerou uma 

grande quantidade de resíduos o que promoveu o baixo índice de correlação da regressão. Portanto, 

através da observação gráfica pode-se notar que os dados experimentais não são contemplados pela 

modelagem matemática, portanto, para fins de explicação do comportamento do número de alvéolos 

em função de diferentes quantidades de brócolis em pó e água em soluções de glazeamento não é 

apropriado. A análise de outliers identificou que 48,92% dos dados experimentais obtidos 

apresentam distanciamento da reta do modelo matemático maior que o intervalo de confiança. 
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Figura 51 – Valores preditos pelo modelo matemático e os valores obtidos experimentalmente para 

o número de alvéolos. 

 

 

A análise de regressão apresentou um índice de correlação para a circularidade dos 

alvéolos de 0,6123; portanto, também não foi realizada análise de superfície de resposta e 

modelagem matemática. Verificou-se uma elevada correlação (0,76) entre o número e a 

circularidade dos alvéolos. 

A Figura 52 apresenta o gráfico dos valores preditos e os valores observados 

experimentalmente para a circularidade dos alvéolos. 

 

Figura 52 – Valores preditos pelo modelo matemático e os valores obtidos experimentalmente para 

a circularidade dos alvéolos do miolo dos pães. 
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A análise de outliers mostrou que 31,29% dos dados experimentais apresentam 

distanciamento superior ao intervalo de confiança de 95%, portanto, o modelo matemático da 

regressão não possui a confiabilidade necessária para explicar o comportamento do número de 

alvéolos em função das soluções de glazeamento contendo brócolis em pó e água. 

 

3.2 – Soluções de glazeamento contendo espinafre em pó e água 

 

A Tabela 26 apresenta os resultados da estatística descritiva e testes de normalidade 

para as variáveis volume específico, densidade, volume produzido, índice de expansão, fator de 

expansão, número e circularidade dos alvéolos para soluções de glazeamento contendo espinafre em 

pó e água. 

A análise descritiva dos dados mostrou que o número de alvéolos apresentou a maior 

variância e desvio padrão, com os valores de 108,00 e 117,80 respectivamente, contudo, o maior 

coeficiente de variação foi obtido pela densidade (23,65%), o qual é considerado satisfatório. De 

acordo com os testes de normalidade – assimetria e curtose – os dados apresentam distribuição 

normal, o que foi confirmado através dos testes de Kolmorogov-Smirnov e Shapiro-Wilk, uma vez 

que o p-valor obtido para as variáveis foi superior a 0,05. 

 

Tabela 26 – Estatística descritiva e testes de normalidade para as variáveis dependentes para 

soluções de glazeamento contendo espinafre em pó e água. 

 *Para os testes de Kolmorogov-Smirnov, Shapiro-Wilk foi considerado um p-valor menor que 0,05. 

 
Parâmetros 

 

Volume 
Específico 

(mL/g) 

 
Densidade 

(g/mL) 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

(mL) 

Fator de 
Expansão 

(cm³) 

Número 
de 

Alvéolos 

Circularidade 
dos 

alvéolos 
Observações 33 33 33 33 33 33 33 

Média 3,53 0,31 1,40 34,81 2,06 927,00 0,82 
Variância 0,45 0,05 0,01 55,52 0,09 117,80 0,02 

Desvio 
Padrão 

0,67 0,07 0,13 7,45 0,30 108,00 0,09 

Coeficiente 
de Variação 

19,12 23,65 9,70 21,40 0,30 11,71 11,01 

Máximo 4,48 0,48 1,69 48,00 2,50 1130,00 0,97 
Mínimo 2,05 0,21 1,18 18,00 1,39 739,00 0,64 

Assimetria -0,78 0,46 0,26 -0,83 -0,83 -0,01 -0,36 
Curtose -0,17 -0,58 -0,46 0,33 -0,15 -0,61 -0,32 

Kolmogorov-
Smirnov 

0,216 0,192 0,116 0,180 0,251 0,192 0,117 

Shapiro-
Wilk 

0,894 0,931 0,964 0,918 0,892 0,935 0,949 
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 Portanto, foi possível realizar a análise de variância e o teste de média Tukey para 

verificar diferenças significativas, ao nível de 5% de significância, entre os tratamentos. 

A Tabela 27 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros físicos dos pães 

glazeados com soluções de espinafre em pó e água 

 

Tabela 27 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo espinafre em pó e água. 

Ensaios¹ Espinafre 
em pó (g) 

Água 
(mL) 

Volume 
Específico 

(mL/g) 

Densidade 
(g/mL) 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

(mL) 
E01 6,25 25 4,02b±0,02 0,24d±0,01 1,50bc±0,01 39,00b±1,00 
E02 18,75 25 4,46a±0,02 0,21e±0,01 1,67a±0,01 45,66a±2,81 
E03 6,25 75 4,08b±0,02 0,24d±0,01 1,54b±0,02 39,00b±1,00 
E04 18,75 75 3,58d±0,01 0,35bc±0,01 1,35d±0,02 35,33bc±2,51 
E05 0 50 2,08f±0,01 0,47a±0,01 1,19f±0,01 18,33e±0,57 
E06 25 50 2,86e±0,02 0,38b±0,01 1,25e±0,01 26,00d±1,00 
E07 12,50 0 3,04de±0,02 0,36b±0,01 1,31d±0,01 31,00c±1,00 
E08 12,50 100 3,05de±0,03 0,37b±0,01 1,32d±0,02 32,00c±1,00 
E09 12,50 50 3,92c±0,02 0,28c±0,01 1,44c±0,01 39,66b±0,57 
E10 12,50 50 3,91c±0,01 0,28c±0,01 1,42c±0,01 39,00b±2,00 
E11 12,50 50 3,91c±0,02 0,28c±0,01 1,47c±0,01 38,00b±2,64 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

O volume específico dos pães submetidos a soluções de glazeamento contendo 

espinafre em pó e água variou de 2,08 mL/g, E05, sem a adição de espinafre em pó, a 4,45 mL/g, 

representado pelo E03, que contém 6,25 g de espinafre em 75 mL de água. Não foram observadas 

diferenças significativas entre os ensaios E07 e E08, portanto, a adição de 12,50 g de espinafre com 

100 mL ou sem a adição de água não interferiu no volume específico. Também não apresentaram 

diferenças significativas os ensaios E01 e E03, onde a quantidade de espinafre é mantida constante 

com aumento da água e nos ensaios correspondentes aos pontos centrais. Portanto, a partir desta 

análise preliminar pode-se afirmar que a água não exerce muita influência sobre o volume 

específico. 

Hooda e Jood (2005) também observaram reduções significativas no volume específico 

ao adicionarem ingredientes não formadores de glúten através da suplementação de farinha de trigo, 

ou seja, modificações na formulção dos pães. 

Com relação a densidade dos pães, o maior valor foi apresentado pelo E05 (0,48 g/mL), 

sendo o ensaio que apresentou o menor volume específico. Este resultado era esperado uma vez que 

estes parâmetros estão fisicamente interligados. Deste modo, o ensaio E02 apresentou 0,21 g/mL 
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para a densidade. Não houveram diferenças significativas entre os ensaios referentes aos pontos 

centrais, obtendo 0,28 g/mL cada. Os ensaios E06, E07 e E08 não diferiram estatisticamente, ao 

nível de 5% de significância entre si. 

O índice de expansão dos pães obteve valores superiores a 1,19 (E05) para todos os 

ensaios. O maior valor foi observado nas condições de 18,25 g de espinafre em pó em 25 mL de 

água, obtendo 1,67 de índice de expansão, caracterizando-se o E02. Não apresentaram diferenças 

estatísticas entre si os ensaios E09, E10 e E11, além dos E07 e E08.  

O volume produzido das massas sofreu grande variação em função de diferentes 

quantidades de espinafre em pó e água. Os valores variaram de 45,66 mL para o E02 a 18,33 mL 

obtido pelo E05. Não houveram diferenças significativas entre os ensaios E01 e E03, mostrando que 

a água não exerce grande influência sobre o volume produzido, bem como para os ensaios E03, E07 

e E08, além dos ensaios E09, E10 e E11. 

A Tabela 28 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros de fator de 

expansão, número e circularidade dos alvéolos físicos dos pães glazeados com soluções de espinafre 

em pó e água. 

 

Tabela 28 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo espinafre em pó e água. 

Ensaios¹ Espinafre 
em pó (g) 

Água 
(mL) 

Fator de 
expansão 

(cm³) 

Número de 
Alvéolos 

Circularidade 
dos Alvéolos 

E01 6,25 25 2,30ab±0,01 1007,00b±3,00 0,93ab±0,01 
E02 18,75 25 2,47a±0,03 1127,00a±2,00 0,96a±0,01 
E03 6,25 75 2,30ab±0,02 1015,00ab±2,00 0,89b±0,01 
E04 18,75 75 2.18bc±0,02 987,00bc±3,00 0,81bc±0,02 
E05 0 50 1,41d±0,01 741,00f±3,00 0,64d±0,01 
E06 25 50 1,70cd±0,01 804,00e±3,00 0,71e±0,02 
E07 12,50 0 1,86c±0,02 835,00d±3,00 0,78c±0,01 
E08 12,50 100 1,87c±0,02 836,00d±3,00 0,79c±0,01 
E09 12,50 50 2,19b±0,01 956,00c±2,00 0,85bc±0,01 
E10 12,50 50 2,21b±0,02 951,00c±3,00 0,86bc±0,01 
E11 12,50 50 2,20b±0,01 954,00c±3,00 0,84bc±0,01 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

Verificou-se que o menor fator de expansão – 1,41 cm³ - foi obtido quando a solução de 

glazeamento aplicada foi composta apenas por água (50 mL). Quando a proporção de espinafre em 

pó foi de 20% e de 7,70% foi obtido o maior fator de expansão (2,30 cm³), o que pode mostrar uma 

relação benéfica do espinafre em pó sobre a expansão das massas. Duas hipóteses podem ser 

levantadas: a presença de micronutrientes benéficos para as leveduras e, com isso, melhorar o 
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processo de fermentação ou a presença de substâncias que colaboram para a estabilização das 

células de gás dentro da matriz de glúten. 

Para o número de alvéolos os ensaios E01, E02 e E03 foram os únicos a apresentarem 

valores superiores a 1000; o que mostra grande porosidade do miolo, tendo o E02 sido glazeado 

com uma solução contendo 42,86% de espinafre em pó e apresentado o maior valor com 1127 

alvéolos. Não houve diferenças significativas entre os ensaios E08 e E07, portanto, o aumento da 

quantidade de água na solução de glazeamento – mantendo-se a quantidade de espinafre em pó 

constante – não promoveu redução significativa no número de alvéolos. Também não foram 

encontradas diferenças significativas para os ensaios referentes as repetições no ponto central do 

delineamento experimental. 

A circularidade dos alvéolos foi maior que 0,90 para os ensaios E01 (0,93) e E02 (0,96). 

O menor valor foi observado para o ensaio E06, nas condições de 66,67% de água para 33,33% de 

espinafre em pó obtendo alvéolos com circularidade média de 0,71. Não foram observadas 

diferenças significativas entre os ensaios E04, E09, E10 e E11. De acordo com Rosell e Gómez 

(2007) a circularidade é o parâmetro que mede o quanto os alvéolos se aproximam ou não de um 

círculo, seus valores a variam de 0 a 1, que representa o valor de um círculo perfeito e este 

parâmetro está diretamente relacionado à qualidade estrutural do miolo. 

A partir destes resultados foram realizadas análises de superfície de resposta e curvas de 

contorno para cada uma das variáveis, de modo a verificar os efeitos do espinafre em pó e da água. 

A Figura 53 apresenta o efeito das soluções de glazeamento sobre o volume específico 

dos pães. A análise de correlação apresentou um índice de correlação satisfatório (R = 0,7247). 

 

Figura 53 – Efeito da solução de glazeamento contendo espinafre em pó e água sobre o volume 

específico dos pães. 
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A partir da análise da superfície de resposta verificou-se a obtenção de uma região de 

maximização do volume específico em função do espinafre em pó e água, esta região corresponde a 

valores superiores a 4,00 mL/g, dentro da faixa de adição de 10 a 18,75 g de espinafre em pó e 20 a 

60 g de água. Observa-se que a modificação das quantidades em pouco altera o volume específico, 

comportamento que é confirmado através da análise dos efeitos, onde apenas os modelos 

quadráticos do espinafre em pó e da água foram significativos, portanto, a equação de regressão 

para explicar o efeito do volume específico em função das quantidades de espinafre em pó e água 

presentes nas soluções de glazeamento é apresentada na equação 47.  

 

Volume Específico = 4,20 – 0,37 (Espinafre)² - 0,23(Água)        (47) 

 

Os modelos quadráticos significativos para as duas variáveis possuem caráter negativo, 

portanto, colaboram para o aumento do volume específico até seus valores críticos, que foram de 

14,04 g para o espinafre em pó e de 43,41 mL para a água, para quantidades superiores a estes 

valores o volume específico decresce.  

A partir da análise dos valores críticos e dos coeficientes de regressão expostos na 

equação, pode-se inferir que as massas toleram maiores quantidades de água do que de espinafre em 

pó, resultado que era esperado, uma vez que a água está relacionada com a viscosidade da massa, 

sem interferir diretamente na rede de glúten formada, de modo contrário ao espinafre em pó que, 

por possuir fibras, minerais e proteínas não-formadoras de glúten em sua composição pode danificar 

a estrutura formada, o que prejudica a capacidade de expansão da massa e como consequência, 

reduz o volume específico do pão (ZAMBELLI, 2014). 

De acordo com Capriles (2011), o volume específico é uma importante propriedade 

física dos pães, uma vez que exerce forte influência na preferência do consumidor, portanto, 

mantendo-se o mais elevado possível, melhor para a qualidade do produto. 

A Figura 54 apresenta o efeito das soluções de glazeamento sobre a densidade dos pães. 

O índice de correlação apresentado pela análise de regressão para a densidade foi de 0,7144.  

Foi possível observar uma região de mínimo para a densidade em função do espinafre 

em pó e água, onde os valores foram inferiores a 0,30 g/mL. Esta região corresponde a soluções de 

glazeamento contendo de 13 g a 17 g de espinafre em pó e de 30 a 50 g de água. Para o estudo da 

densidade dos pães, é importante observar a região de mínimo, pois é uma característica que 

prejudica a qualidade do produto, onde pães com elevada densidade possuem baixa aceitabilidade 

pelo consumidor, conforme estudo realizado por Zambelli (2014). 
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Figura 54 – Efeito da solução de glazeamento contendo espinafre em pó e água sobre a densidade 

dos pães. 

 

 

 A partir da análise de regressão foi possível observar a influência dos modelos quadráticos 

das variáveis, de modo semelhante ao volume específico, entretanto, a influência do modelo de 

interação entre o espinafre em pó e a água também foi significativo ao nível de 5% de significância 

(p≤0,05), portanto, a equação 48 apresenta o modelo matemático da análise de regressão de como a 

densidade se comporta em função das variáveis espinafre em pó e água. 

 

Densidade = 0,25 + 0,01(Espinafre)² + 0,01(Água)² + 0,03(Espinafre x Água)    (48)  

 

Relacionando o modelo matemático proposto com a superfície de resposta, nota-se que 

o espinafre e a água possuem o mesmo efeito sobre a densidade, contudo, a superfície apresenta um 

deslocamento da região de mínimo seguindo uma tendência para o espinafre em pó, o que pode ser 

atribuído ao modelo de interação entre as variáveis, mostrando que a densidade é um pouco mais 

sensível à variação do espinafre. Este fato é comprovado quando observa-se os valores críticos, que 

foram de 14,63 g para o espinafre e de 37,04 para a água. 

A partir da análise de variância e de regressão para a variável dependente Índice de 

Expansão, verificou-se um baixo coeficiente de correlação (R = 0,498), portanto, a superfície de 

resposta e o modelo matemático proposto não possuem representatividade significativa, e uma vez 

publicados, são dados que não possuem confiabilidade, portanto, o Índice de Expansão em função 

do espinafre em pó e água não foi avaliado por superfície de resposta. Portanto, pode-se inferir que 

estas variáveis pouco influenciam na variação do índice de expansão. 
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A Figura 55 apresenta o gráfico dos valores preditos e observados, onde é possível 

observar uma elevada quantidade de resíduos, o que justifica o baixo coeficiente de correlação. 

 

Figura 55 – Valores preditos e observados para o índice de expansão em função do espinafre em pó 

e da água. 

 

 

A distância entre os pontos e a reta que representa o modelo matemático gerado pela 

análise de regressão são denominado de resíduos ou variação. Quanto maior o valor dos resíduos, 

mais distantes os pontos estão do modelo matemático predito, portanto, menor é a sua 

representatividade real, de acordo com Filho e Júnior (2009). 

A Figura 56 apresenta o efeito das soluções de glazeamento sobre o volume produzido 

das massas. 

 

Figura 56 – Efeito da solução de glazeamento contendo espinafre em pó e água sobre o volume 

produzido das massas. 
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Os resultados experimentais obtidos para o volume produzido das massas durante o 

processo de fermentação condicionaram a uma superfície de resposta com uma região de 

maximização, correspondente a volumes maiores que 40 mL, nas condições de 10 a 19 g de 

espinafre em pó e 20 a 70 g de água. Verificou-se que em pequenas quantidades de espinafre em pó 

houve redução do volume produzido pelas massas. Uma das possíveis explicações está relacionada 

com a oferta de micronutrientes presentes no espinafre em pó que podem ser utilizadas pelas 

leveduras o que pode proporcionar uma melhor fermentação. 

A análise dos efeitos mostrou que houve significância dos modelos lineares e 

quadráticos do espinafre em pó, apenas o quadrático da água e o modelo de interação, diante disto, 

o modelo de regressão que explica o efeito do volume produzido das massas em função do espinafre 

em pó e da água está expresso na equação 49. 

 

Volume Produzido = 41,78 + 1,52(Espinafre) - 4,36(Espinafre)² - 2,02(Água)² - 2,58(Espinafre x 

Água)               (49)  

 

Pode-se observar que o espinafre influencia de modo positivo o volume produzido em 

seu modelo linear e negativamente pelo seu modelo quadrático, este comportamento sinaliza que 

existe um valor crítico, dentro dos limites de adição de espinafre estudados, que colabora com o 

volume, excedido este valor, o espinafre diminui o volume produzido pelas massas. Este valor foi 

de 14,23 g e de 41,29 g para a água, projetando um volume produzido máximo de 42,12 mL. 

A Figura 57 apresenta o efeito das soluções de glazeamento sobre o fator de expansão 

das massas. 

 

Figura 57 – Efeito da solução de glazeamento contendo espinafre em pó e água sobre o fator de 

expansão das massas. 
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De modo semelhante ao volume produzido pelas massas também foi possível obter uma 

região de maximização do fator de expansão das masssas, para valores superiores a 2,00 cm³. Esta 

região compreende as soluções de glazeamento incoporadas com espinafre em pó em quantidades 

de 10 a 17 g e de 23 a 60 g de água. Em pequenas quantidades de espinafre e de água, até 8 g e 20 g 

respecetivamente, não foram observados efeitos de aumento para o fator de expansão, estando 

abaixo de 2,00 cm³, portanto, as soluções de glazeamento só fornecem efeito positivo para este 

parâmetro a partir desta faixa de incorporação. 

A análise dos efeitos mostrou a significância apenas dos modelos quadráticos das 

variáveis, portanto, o modelo matemático proposto está apresentado na equação 50. Os valores 

críticos obtidos foram de 13,72 g e 45,12 g para o espinafre e a água, para um fator de expansão 

predito de 2,36 cm³. 

 

Fator de Expansão = 2,35 – 0,17(Espinafre) – 0,09(Água)        (50) 

 

A partir da análise de regressão foi possível verificar que, para o número de alvéolos, 

foi possível realizar a análise de superfície de resposta uma vez que a condição de R > 0,70 foi 

contemplada. A figura 58 apresenta o comportamento do número de alvéolos em função das 

diferentes quantidades de espinafre em pó e água presentes nas soluções de glazeamento. 

  

Figura 58 – Efeito da solução de glazeamento contendo espinafre em pó e água sobre o número de 

alvéolo do miolo dos pães. 

 

 

Verificou-se a obtenção de uma região de maximização para número de alvéolos superiores 

a 1.000 – conforme apresentado na tabela referente ao teste de Tukey, onde verificou-se que três 

ensaios obtiveram estes resultados – pode-se notar que esta região compreende a soluções contendo 
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de 5 a 20 g de espinafre em pó correlacionadas com 10 a 80 mL de água, portanto, pode-se inferir 

que o efeito da água é menor do que o do espinafre em pó, uma vez que as massas suportam uma 

quantidade maior sem prejudicar o número dos alvéolos formados.  

A equação 51 apresenta a modelagem matemática que comprova o fenômeno explicado 

acima. 

 

Número de Alvéolos = 1013 – 47,86(Espinafre)² + 32,05(Água) – 5,88(Água)²      (51) 

 

A partir do modelo matemático, verificou-se que o espinafre em pó no seu modelo 

quadrático reduz o número dos alvéolos. Este resultado pode estar relacionado com a quantidade de 

fibras, por exemplo, presentes no espinafre em pó, uma vez que de acordo com resultados obtidos 

por Chatuverdi, Sharma e Agarwal (2013) o conteúdo médio de fibra presente no espinafre in 

natura é de 8,70%, portanto, no produto em pó, este percentual tende a ser maior pela redução da 

umidade total do alimento.  

Diversos autores relatam o efeito danoso da fibra à matriz de glúten: Polaki et al. (2010) 

sugerem que as fibras interrompem a continuidade da matriz de glúten, danificando a sua estrutura. 

Para Collar et al. (2006) a presença de fibras na farinha de trigo ou em formulações alimentícias 

pode promover modificações na matriz amido-glúten e restringinr as células de gás durante a sua 

expansão. Collar et al. (2007) afirmam que as fibras afetam o comportamento viscoelástico da 

massa e restringem a sua maquinabilidade e o poder de retenção de gás. 

A fonte de fibras e do tipo de processamento são os principais fatores que influenciam 

propriedades funcionais (solubilidade, viscosidade, gelificação, mineral e as capacidades de ligação 

e absorção de água (ROSELL et al., 2009). Estas características têm um grande impacto sobre a 

qualidade dos produtos. Portanto, as fibras presentes no espinafre em pó podem ter contribuiído 

para estes fenômenos, o que reduziu o número de alvéolos, por isso, a quantidade de espinafre 

adicionada ocasiona maiores efeitos do que a água. 

A Figura 59 apresenta o efeito das diferentes quantidades de espinafre em pó e água 

sobre a circularidade dos alvéolos. O índice de correlação apresentado pela análise de regressão foi 

de 0,7492. 
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Figura 59 – Efeito da solução de glazeamento contendo espinafre em pó e água sobre a 

circularidade dos alvéolos do miolo dos pães. 

 

 

De modo semelhante ao número de alvéolos também foi possível verificar uma região 

de maximização da circularidade – compreendendo a valores acima de 0,90 – e contempla as 

soluções incorporadas com 9 a 19 g de espinafre em pó e de 10 a 60 mL de água. Verificou-se uma 

forte correlação positiva (0,93) entre o número de alvéolos e a circularidade.  

Ishida et al. (2001) relaciona a mudança na circularidade dos alvéolos com danos 

provocados à estrutura do glúten. No caso das soluções de glazeamento contendo espinafre em pó e 

água o provável dano a estrutura do glúten pode ser atribuído às fibras presentes no vegetal em pó. 

Segundo Almeida e Chang (2012), a formação das células de gás, cerca de 8%, se forma 

durante a etapa de mistura da massa, onde ocorre a incorporação de ar, que, possue uma 

composição de 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio, durante a fermentação este oxigênio é 

consumido pelas leveduras e o CO2 é difundido na massa através de um equilíbrio de fases entre a 

fase líquida e gasosa, posteriormente ocorre uma elevação da pressão e o CO2 passa totalmente para 

o estado gasoso, elevando o volume dos pães e fornecendo pressão às células de gás, futuros 

alvéolos, que serão preenchidos com o gás carbônico e expandidos durante o forneamento, levando 

à sua formação.  

Portanto, a solução de glazeamento pode ter interferido em alguma etapa deste 

fenômeno, modificando a circularidade dos alvéolos. 

A equação 52 apresenta a modelagem matemática da circularidade dos alvéolos em 

função da quantidade de espinafre em pó e água nas soluções de glazeamento, permitindo 

evidenciar os fenômenos enunciados acima. Verificou-se que apenas os modelos lineares do 

espinafre e da água foram significativos, promovendo efeitos negativos e positivos, 

respectivamente. 
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Circularidade = 0,89 – 0,04(Espinafre) + 0,01(Água)         (52) 

 

3.3 – Soluções de glazeamento contendo palmito em pó e água 

 

A Tabela 29 apresenta os resultados da estatística descritiva e testes de normalidade 

para as variáveis volume específico, densidade, volume produzido, índice de expansão, fator de 

expansão, número e circularidade dos alvéolos para soluções de glazeamento contendo palmito em 

pó e água. 

 

Tabela 29 – Estatística descritiva e testes de normalidade para as variáveis dependentes para 

soluções de glazeamento contendo palmito em pó e água. 

 
Parâmetros 

 

Volume 
Específico 

(mL/g) 

 
Densidade 

(g/mL) 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

(mL) 

Fator de 
Expansão 

(cm³) 

Número 
de 

Alvéolos 

Circularidade 
dos 

alvéolos 
Observações 33 33 33 33 33 33  

Média 3.18 0,34 1,66 17,45 1,67 790,00 0,72 
Variância 0,31 0,01 0,06 26,68 0,07 290,32 0,01 

Desvio 
Padrão 

0,56 0,07 0,25 5,10 0,27 53,00 0,06 

Coeficiente 
de Variação 

17,72 22,52 15,33 29,25 16,17 6,80 9,14 

Máximo 2,04 0,25 1,23 26,00 1,25 864,00 0,86 
Mínimo 3,99 0,48 1,99 8,00 2,13 680,00 0,62 

Assimetria -0,56 0,22 -0,23 -0,06 0,02 -0,64 -0,40 
Curtose -0,53 -1,57 -1,58 -0,69 -1,44 0,26 -0,90 

Kolmogorov-
Smirnov 

0,176 0,214 0,222 0,109 0,193 0,166 0,186 

Shapiro-
Wilk 

0,921 0,865 0,868 0,961 0,914 0,959 0,907 

*Para os testes de Kolmorogov-Smirnov, Shapiro-Wilk foi considerado um p-valor menor que 0,05. 

 

A partir da análise descritiva dos dados observou-se resultados similares aos já 

apresentados: maior variância e desvio padrão obtidos pelo número de alvéolos e os coeficientes de 

variação dentro dos limites aceitáveis de 30%, pois tratam-se de análises com menor precisão do 

que as realizadas por equipamentos eletrônicos.  

Os testes de assimetria e curtose indicaram que os dados seguem uma distribuição 

normal – pois para todas as variáveis os valores estão dentro da faixa entre + 2 e -2 – o que foi 

assegurado pelos testes de Kolmorogov-Smirnov e Shapiro-Wilk, uma vez que os p-valores obtidos 

foram superiores aos 0,05. Portanto, havendo a normalidade dos dados foi realizada a análise de 
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variância e teste de média Tukey para identificar diferenças significativas ao nível de 5% de 

significância entre os tratamentos. 

A Tabela 30 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros físicos dos pães 

glazeados com soluções de espinafre em pó e água 

O volume específico variou entre 3,95 mL/g (E01) a 2,06 g/mL (E05), portanto, 

verifica-se que a ausência do palmito em pó na solução de glazeamento prejudica o volume 

específico dos pães. Não houveram diferenças significativas entre os ensaios E09, E10 e E11, os 

quais correspondem aos pontos centrais. Portanto, os demais resultados diferiram entre si 

estatísticamente, o que mostra que o volume específico é mais sensível as modificações das 

quantidades de palmito em pó e água do que quando as soluções são compostas de espinafre em pó 

e água.   

 

Tabela 30 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo palmito em pó e água. 

Ensaios¹ Palmito 
em pó 

(g) 

Água 
(mL) 

Volume 
Específico 

(mL/g) 

Densidade 
(g/mL) 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

(mL) 
E01 6,25 25 3,95a±0,01 0,25e±0,01 1,97a±0,02 24,66a±1,51 
E02 18,75 25 3,53cd±0,02 0,27de±0,01 1,86b±0,01 19,00b±1,00 
E03 6,25 75 3,18d±0,03 0,31d±0,01 1,73c±0,01 12,33cd±0,57 
E04 18,75 75 3,76b±0,02 0,25e±0,01 1,91ab±0,01 25,00a±1,00 
E05 0 50 2,06f±0,02 0,47a±0,01 1,25f±0,02 8,33d±0,57 
E06 25 50 3,55cd±0,01 0,30d±0,01 1,86b±0,01 18,33c±0,57 
E07 12,50 0 3,69c±0,01 0,27de±0,01 1,94ab±0,01 22,00ab±1,00 
E08 12,50 100 2,44ef±0,01 0,42b±0,01 1,36e±0,03 12,33cd±0,57 
E09 12,50 50 2,96e±0,02 0,39c±0,01 1,46d±0,02 16,33c±1,15 
E10 12,50 50 2,97e±0,01 0,39c±0,01 1,47d±0,01 16,33c±1,51 
E11 12,50 50 2,95e±0,02 0,39c±0,01 1,46d±0,02 17,33c±0,57 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

Este resultado pode estar relacionado com o conteúdo de fibras presente no palmito em 

pó, pois, de acordo com Yuyama et al., (1995) o palmito in natura possui aproximadamente 4,0% 

de fibras insolúveis em sua composição. 

A densidade dos pães foi menor nas condições do E04 – com 18,75 g de palmito em pó 

em 75 mL de água – obtendo 0,25 g/mL. Este resultado também foi obtido para o E01, quando a 

solução de glazeamento foi composta por 6,25 g de palmito em pó em 25 mL de água, resultado 

esperado, uma vez aplicando a lei da concentração comum (C) de soluções, onde divide-se o valor 

do soluto pelo volume total da solução, obtém-se o mesmo valor.  
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O índice de expansão dos pães variou de 1,25 obtido pelo E05 a 1,97 apresentado pelo 

E01. Não foram observadas diferenças significativas entre os ensaios E04 e E07, o que demonstra a 

pequena influência da água sobre este parâmetro. 

O volume produzido das massas apresentou o maior valor referente ao ensaio E04, com 

25,00 mL, seguido do E07, com 22,00 mL. O menor valor foi observado no E05, onde a solução de 

glazeamento foi composta somente por 50 mL de água. Não houve diferenças signifcativas entre os 

ensaios E03 e E08, além dos ensaios E06, E09, E10 e E11. 

A Tabela 31 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros de fator de 

expansão, número e circularidade dos alvéolos físicos dos pães glazeados com soluções de palmito 

em pó e água. 

 

Tabela 31 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo palmito em pó e água. 

Ensaios¹ Palmito em 
pó (g) 

Água 
(mL) 

Fator de 
expansão 

(cm³) 

Número de 
Alvéolos 

Circularidade 
dos Alvéolos 

E01 6,25 25 2,10a±0,01 861,00a±2,00 0,84a±0,01 
E02 18,75 25 1,86b±0,01 822,00b±2,00 0,81ab±0,01 
E03 6,25 75 1,65c±0,01 783,00bc±2,00 0,74bc±0,01 
E04 18,75 75 1,94ab±0,02 845,00ab±3,00 0,77b±0,01 
E05 0 50 1,27f±0,01 681,00d±3,00 0,63d±0,01 
E06 25 50 1,88b±0,02 820,00b±2,00 0,73bc±0,01 
E07 12,50 0 1,93ab±0,01 840,00ab±2,00 0,77b±0,01 
E08 12,50 100 1,35e±0,01 715,00cd±1,00 0,65c±0,01 
E09 12,50 50 1,47d±0,01 774,00c±2,00 0,68c±0,01 
E10 12,50 50 1,48d±0,02 773,00c±2,00 0,68c±0,01 
E11 12,50 50 1,48d±0,02 775,00c±2,00 0,67c±0,01 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

Verificou-se um baixo fator de expansão, de acordo com Gabric et al., (2011), para os 

pães obtidos através de soluções de glazeamento contendo palmito em pó e água. Os valores 

variaram de 1,27 cm³ - quando a solução foi composta somente por água – a 2,10 cm³, nas 

condições de 25 mL de água e 6,25 g de palmito em pó. Neste primeiro momento não observa-se 

uma relação causa-efeito. Não houveram diferenças significativas entre os ensaios E02, E06 e entre 

os ensaios E09, E10 e E11.  

De acordo com Yuyama et al. (1995) o palmito também é rico em conteúdo mineral, 

sobretudo em Bromo (830,4 µg), Zinco (497,2 µg), Rubídio (315,2 µg) e Ferro (233,7). 

Relacionando estes resultados com o que afirma Almeida (2006), que o conteúdo mineral (cinzas) 

possui a capacidade de promover fissuras na rede do glúten.  
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A incorporação de fibras ou de minerais permitem uma má formação ou 

enfraquecimento da rede do glúten, permitindo que este gás carbônico escape, não formando 

alvéolos (ZAMBELLI, 2014). Portanto, esta incorporação pdoe promover o escape do gás 

carbônico produzido durante o processo de fermentação, o que pode reduzir o volume específico 

dos pães, conforme observado no experimento com as soluções de glazeamento.  

A Figura 60 de autoria de Almeida (2006) exemplifica a atuação das cinzas sobre a rede 

de glúten e os seus efeitos sobre a massa. 

 

Figura 60 – Efeito do conteúdo de cinzas sobre a rede de glúten. Fonte: Almeida (2006). 

 

 

Nenhum ensaio obteve um número de alvéolos superior a 1.000. O maior valor foi 

observado para o ensaio E01, com 861 alvéolos e o menor com 715 alvéolos obtido pelo ensaio 

E08, com solução de glazeamento composta de 12,50 g em 100 mL de água. Não verificou-se 

diferenças significativas entre os ensaios E04 e E07, ou seja, retirando-se a água da solução não 

promove mudanças significativas, entre os ensaios E02 e E06, aumento da água e do palmito em pó, 

e entre os ensaios E09, E10 e E11.  

A circularidade dos alvéolos variou de 0,63 para o ensaio E08 a 0,84 para o ensaio E01, 

resultados semelhantes ao encontrados por Matos e Rosell (2012) que identificaram valores de 

circularidade de pães variando de 0,64 a 0,81. Não foram observadas diferenças significativas entre 

os ensaios E08, E09, E10 e E11, portanto, a redução pela metade da quantidade de água não 

provocou variação na circularidade dos alvéolos, podendo-se inferir que a água estava em excesso, 

ou seja, estava livre para ser evaporada durante a etapa de forneamento. E entre os ensaios E04 e 

E07. 
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A Figura 61 apresenta o efeito das soluções de glazeamento contendo palmito em pó e 

água sobre o volume específico dos pães, uma vez que a análise de regressão para este parâmetro 

apresentou índice de correlação acima de 0,70. 

 

Figura 61 – Efeito da solução de glazeamento contendo palmito em pó e água sobre o volume 

específco dos pães. 

 

 

Não foi possível obter uma área de maximização do volume específico dos pães em 

função das quantidades de palmito em pó e água nas soluções de glazeamento. O que pode ser 

observado são duas tendências de maximização, uma em pequenas quantidades de palmito em pó, 

até 12 g, com a ausência de água na solução e a outra relacionando quantidades de água acima de 60 

mL e de 20 g de palmito em pó. Nestas regiões o volume específico é acima de 4,00 mL/g. 

Verificou-se que soluções de glazeamento com pequenas quantidades de palmito em pó e grandes 

quantidades de água, portanto soluções diluídas - de menor viscosidade - reduzem o volume 

específico dos pães. Este comportamento pode estar relacionado com a quantidade de água em 

excesso fornecida à massa pela solução de glazeamento, uma vez que, com maior quantidade de 

sólidos, palmito em pó no caso, esta água liga-se aos seus componentes ao invés de ligar-se à 

massa. 

A análise de variância apresentou um coeficiente de correlação de 0,7893, portanto foi 

possível realizar a  análise dos efeitos e dos coeficientes de regressão, que mostraram a influência 

significativa dos modelos lineares do palmito em pó e da água e do modelo de interação, o que 

justifica a falta de curvatura da superfície de resposta. A equação 53 apresenta o modelo 

matemático proposto. 

A análise de correlação mostrou que o volume específico sofre influência das variáveis 

independentes praticamente na mesma proporção – porém, em sentidos opostos – o coeficiente 
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obtido para o volume específico e o palmito em pó foi de 0,49 enquanto que para a água foi de -

0,47. 

 

Volume Específico = 3,24 + 0,26(Palmito) – 0,25(Água) + 0,25(Palmito x Água)            (53) 

 

A Figura 62 apresenta o efeito das soluções de glazeamento contendo palmito em pó e 

água sobre a densidade dos pães. A análise de regressão para a densidade obteve um índice de 

correlação de 0,8298 satisfazendo as condições para a análise por superfície de resposta e 

modelagem matemática. 

 

Figura 62 – Efeito da solução de glazeamento contendo palmito em pó e água sobre a densidade 

dos pães. 

 

 

Verificou-se uma tendência para região de maximização da densidade, o que não é 

interessante sob o ponto de vista tecnológico, uma vez que a qualidade está relacionada com pães de 

baixa densidade. Esta região compreende valores de 0,5 g/mL e é condicionada, principalmente, 

pela água, à medida em que quantidades de palmito em pó são adicionadas à solução de 

glazeamento os valores de densidade decrescem para valores inferiores a 0,3 g/mL, favorecendo a 

qualidade dos pães. Observou-se que, mantendo a quantidade de água em até 20 mL – e 

adicionando à solução qualquer quantidade de palmito em pó os valores de densidade não são 

superiores a 0,30 g/mL. 

A equação 54 apresenta uma modelagem matemática proposta para explicar o 

comportamento da densidade dos pães em função das diferentes quantidades de palmito em pó e 

água em soluções de glazeamento. 
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Densidade = 0,36 – 0,03(Palmito) + 0,02 (Água)                    (54) 

 

A análise dos efeitos das variáveis mostrou que apenas os modelos lineares das 

variáveis independentes foram significativos ao nível de 5% de significância. O palmito em pó 

promoveu efeitos positivos à densidade, ou seja, reduzindo-a, enquanto que a água a elevou, o que 

ficou nitidamente demonstrado na superfície de resposta. Como não foi obtida uma região de 

mínimo, não foi possível obter os valores críticos para as variáveis. A densidade apresentou maior 

correlação – negativa – com o palmito em pó (0,42). Para a água o coeficiente foi de 0,38. A relação 

entre a densidade e o volume específico obteve uma correlação negativa de -0,94; portanto, estão 

diretamente relacionadas. 

A Figura 63 apresenta o efeito das soluções de glazeamento contendo palmito em pó e 

água sobre o índice de expansão dos pães. O índice de correlação apresentado para este parâmetro 

foi de 0,8372. 

 

Figura 63 – Efeito da solução de glazeamento contendo palmito em pó e água sobre o índice de 

expansão dos pães. 

 

 

De acordo com os dados obtidos para o índice de expansão em função de diferentes 

quantidades de palmito em pó e água incorporadas nas soluções de glazeamento, a superfície de 

resposta foi conduzida para uma região onde a tendência é o ponto de mínimo, para valores 

inferiores a 1,40. De modo semelhante a densidade, verificou-se que a variável responsável pela 

diminuição da capacidade de expansão dos pães é a água.  

Quando é adicionado palmito em pó correlacionado com baixas quantidades de água, 

observa-se um aumento do índice de expansão. Este comportamento pode estar relacionado, assim 
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como ocorreu com o espinafre em pó, na oferta de nutrientes para as leveduras, o que proporciona 

um melhor processo fermentativo sem prejudicar a integridade da rede de glúten. 

A equação 55 apresenta o modelo matemático proposto. 

 

Índice de Expansão = 1,60 + 0,10(Palmito) – 0,11(Água)       (55) 

 

A partir da análise dos efeitos e do modelo matemático verifica-se o que a superfície já 

demonstrava, um efeito benéfico produzido pelo palmito em pó e um antagônico provocado pela 

água. 

A análise de correlação mostrou que o índice de expansão correlaciona-se mais com a 

água – negativamente – com um coeficiente de -0,56 do que com o palmito em pó (0,44). 

A Figura 64 apresenta o efeito das soluções de glazeamento contendo palmito em pó e 

água sobre o volume produzido das massas. A análise de regressão forneceu um índice de 

correlação de 0,7739. 

 

Figura 64 – Efeito da solução de glazeamento contendo palmito em pó e água sobre o volume 

produzido das massas durante a fermentação. 

 

 

O volume produzido das massas foi influenciado pela quantidade de água adicionadas 

às soluções de glazeamento. Verificou-se que em baixas quantidades de água o volume produzido 

apresenta uma tendência de maximização, correspondente a valores superiores a 40 mL, em 

contrapartida, quando a quantidade de água é aumentada ocorre a redução do volume produzido, o 

qual retorna a aumentar somente quando na presença de quantidades de palmito em pó acima de 20 

g. 
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Verificou-se na análise de correlação que a água e o palmito em pó influenciam o 

volume produzido das massas durante a fermentação praticamente na mesma proporção, porém, em 

sentidos opostos. O palmito em pó promove o seu aumento, enquanto a água, o reduz. 

A análise dos efeitos e de regressão mostrou a significância dos modelos lineares das 

variáveis, do quadrático do palmito e do modelo de interação. A equação 56 apresenta o modelo 

matemático. 

 

Volume Produzido = 18,47 + 2,25(Palmito) – 0,94(Palmito)² - 2,13(Água) + 4,58(Palmito x 

Água)              (56) 

 

Para o volume produzido nota-se grande influência do modelo de interação entre as 

variáveis, o qual apresentou o maior coeficiente. A partir do modelo, observa-se que o palmito em 

pó influencia positivamente o volume produzido até o seu valor crítico, uma vez que o modelo 

quadrático apresenta efeito negativo sobre o volume. Estes valores foram encontrados como sendo 

de 15,42 g para o palmito em pó e 42,56 mL para a água. 

A Figura 65 apresenta o efeito das soluções de glazeamento contendo palmito em pó e 

água sobre o fator de expansão das massas. 

 

Figura 65 – Efeito da solução de glazeamento contendo palmito em pó e água sobre o fator de 

expansão das massas. 

 

 

O fator de expansão das massas apresentou comportamento semelhante ao volume 

específico e ao índice de expansão dos pães. Este resultado era esperado uma vez que a expansão 

das massas durante a fermentação está diretamente relacionado com estes parâmetros físicos de 

qualidade. Observou-se duas tendências de maximização e uma tendência de região de mínimo, a 
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qual não é desejável. As regiões de máximos compreendem: 1 – baixas quantidades de água e de até 

10 g de palmito em pó; 2 – elevadas quantidades de água – acima de 70 mL – e correlacionadas 

com quantidades de palmito em pó superiores a 20 g. A região de mínimo compreende em soluções 

que contém quantidades superiores de água quando comparadas as quantidades de palmito em pó. 

O fator de expansão correlaciona-se negativamente com a água (-0,50) e positivamente 

com o palmito em pó, porém menor proporção (0,41). 

A equação 57 apresenta o modelo matemático que explica o fator de expansão das 

massas em função das variáveis independentes. 

 

Fator de Expansão = 1,62 + 0,10(Palmito) – 0,12(Água) + 0,13(Palmito x Água)           (57) 

 

A análise dos efeitos mostrou que o palmito influenciou de forma positiva o fator de 

expansão das massas, enquanto que a água, promoveu efeitos negativos. O modelo de interação 

apresentou, novamente, o maior coeficiente e teve efeito positivo sobre o fator de expansão. O 

índice de correlação (R) foi de 0,8294; portanto, o modelo matemático é válido para expressar esta 

relação. Os valores críticos para as duas variáveis foram próximos: 21,84 g para o palmito em pó e 

21,44 g para a água, fornecendo um fator de expansão predito de 1,77 cm³. 

A análise de regressão apresentou um baixo índice de correlação (R= 0,5829) para o 

número dos alvéolos, portanto, não é possível estudar a sua otimização através da metodologia de 

superfície de resposta e por modelagem matemática. A Figura 66 apresenta o gráfico dos valores 

preditos pelo modelo matemático e os observados experimentalmente. 

 

Figura 66 – Valores preditos pelo modelo matemático e observados experimentalmente para o 

número de alvéolos do miolo dos pães. 
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Pode-se verificar que a maioria dos dados experimentais não são contemplados pela reta 

que representa o modelo matemático proposto pela análise de regressão múltipla. A análise de 

outliers identificou que 38,42% dos dados experimentais apresentam grande distância do modelo 

matemático, não apresentando a confiabilidade necessária para explicar o comportamento do 

número de alvéolos em função das diferentes quantidades de palmito em pó e água presentes nas 

soluções de glazeamento. 

Uma das prováveis causas para a não observação do fenômeno causa-efeito é, além das 

reações de transferência de calor, massa e quantidade de movimento já mencionadas anteriormente, 

deve-se atentar para as propriedades do amido durante o processamento. De acordo com Patel, 

Waniska e Seetharaman (2005), o aquecimento durante o forneamento provoca uma extensão dos 

cristais de amilopectina, resultando em inchaço dos grânulos e alterações das características de 

textura. Estas alterações também podem estar relacionadas com a estrutura do miolo, havendo 

assim, mais um fator de variação. 

A Figura 67 apresenta os valores preditos por modelagem matemática e observados 

experimentalmente para a circularidade dos alvéolos, uma vez que a análise de regressão apresentou 

um índice de correlação baixo (R < 0,70). 

 

Figura 67 – Valores preditos pelo modelo matemático e observados experimentalmente para a 

circularidade dos alvéolos do miolo dos pães. 

 

 

Verificou-se uma alta correlação positiva entre a circularidade dos alvéolos e o seu 

número com um coeficiente de 0,90. Desta forma, também não possível estudar a sua otimização 

pela metodologia de superfície de resposta devido ao grande número de resíduos apresentados pela 
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análise de regressão. Através do gráfico pode-se notar que existem uma grande quantidade de dados 

experimentais que não possuem relação com o modelo matemático proposto. 

Assim como o número de alvéolos a circularidade pdoe apresentar grande variedade em 

termos de estrutura dependendo do tipo de pão e as condições do processamento. Matos e Rosell 

(2012) atribuem esta variedade à diversidade de ingredientes adicionados à massa, portanto, a 

solução de glazeamento também ocasionaram esta variabilidade sobre a circularidade dos alvéolos. 

  

3.4 – Soluções de glazeamento contendo tomate em pó e água 

 

A Tabela 32 apresenta os resultados da estatística descritiva e testes de normalidade 

para as variáveis volume específico, densidade, volume produzido, índice de expansão, fator de 

expansão, número e circularidade dos alvéolos em função das soluções de glazeamento contendo 

tomate em pó e água. 

Tabela 32 – Estatística descritiva e testes de normalidade para as variáveis dependentes para 

soluções de glazeamento contendo tomate em pó e água. 

 
Parâmetros 

 

Volume 
Específico 

(mL/g) 

 
Densidade 

(g/mL) 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

(mL) 

Fator de 
Expansão 

(cm³) 

Número 
de 

Alvéolos 

Circularidade 
dos 

alvéolos 
Observações 33 33 33 33 33 33 33 

Média 3,06 0,33 1,50 23,54 1,92 872,00 0,77 
Variância 0,40 0,01 0,03 94,88 0,05 328,23 0,01 

Desvio 
Padrão 

0,63 0,09 0,18 9,74 0,22 116,00 0,10 

Coeficiente 
de Variação 

20,76 19,00 12,40 21,36 11,77 13,34 13,58 

Máximo 4,15 0,52 1,88 44,00 2,33 1115,00 0,95 
Mínimo 2,04 0,19 1,25 8,00 1,49 680,00 0,58 

Assimetria -0,05 0,35 0,41 0,34 -0,19 0,19 -0,31 
Curtose -1,20 -1,04 -1,09 -0,43 -0,45 -0,24 -0,86 

Kolmogorov-
Smirnov 

0,158 0,172 0,187 0,109 0,099 0,168 0,144 

Shapiro-
Wilk 

0,934 0,935 0,917 0,958 0,965 0,932 0,950 

*Para os testes de Kolmorogov-Smirnov, Shapiro-Wilk foi considerado um p-valor menor que 0,05. 

 

A análise descritiva mostrou que a maior variância foi apresentada pelo número de 

alvéolos, que também obteve o maior desvio padrão (116,00). O menor desvio padrão foi para a 

circularidade com apenas 0,10. O maior coeficiente de variação foi obtido para o volume produzido 

(21,36%).  
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Os testes de simetria e curtose indicaram que os dados obtidos, para todas as variáveis 

estudadas, apresentam-se por distribuição normal, uma vez que os valores encontram-se dentro da 

faixa +2 e -2. De modo a aumentar a confiabilidade dos resultados, foi realizado testes de 

normalidade mais rígidos como o de Kolmorogov-Smirnov e Shapiro-Wilk, onde os p-valores 

obtidos foram superiores ao p-valor de 0,05; satisfazendo, portanto, a condição de normalidade dos 

dados. 

Desta forma permtiu-se realizar a análise de variância e o teste de média Tukey para 

identificar diferenças significativas entre os tratamentos. 

A Tabela 33 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros físicos dos pães 

glazeados com soluções de tomate em pó e água 

 

Tabela 33 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo tomate em pó e água. 

Ensaios¹ Tomate 
em pó 

(g) 

Água 
(mL) 

Volume 
Específico 

(mL/g) 

Densidade 
(g/mL) 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

(mL) 
E01 6,25 25 2,42g±0,01 0,41d±0,02 1,35d±0,01 18,33e±0,33 
E02 18,75 25 2,33h±0,03 0,45d±0,02 1,30e±0,01 14,66f±0,33 
E03 6,25 75 4,10a±0,03 0,20e±0,01 1,85a±0,03 43,00a±0,57 
E04 18,75 75 3,05d±0,04 0,32bc±0,01 1,46cd±0,01 21,33d±0,33 
E05 0 50 2,05i±0,02 0,51a±0,02 1,26f±0,02 8,33g±0,33 
E06 25 50 2,59f±0,03 0,40d±0,01 1,38d±0,02 13,33fg±0,88 
E07 12,50 0 3,36c±0,02 0,26f±0,02 1,53b±0,01 26,00c±0,57 
E08 12,50 100 2,94e±0,01 0,34b±0,02 1,38d±0,01 21,00d±0,57 
E09 12,50 50 3,62b±0,02 0,25ef±0,01 1,69c±0,02 31,00b±0,57 
E10 12,50 50 3,62b±0,04 0,24ef±0,01 1,68c±0,01 30,33b±0,33 
E11 12,50 50 3,62b±0,02 0,24ef±0,02 1,67c±0,01 31,66b±0,88 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

O volume específico dos pães submetidos à soluções de glazeamento contendo tomate 

em pó e água variaram de 2,05 mL/g para o E05 a 4,10 mL/g para o E03, neste caso pode-se 

observar grande influência do tomate em pó, porém, em concentrações menores, pois o E03 

apresenta 75 mL de água e apenas 6,25 g de tomate em pó. Se for observado o E07, quando não é 

adicionado água e 12,50 g de tomate em pó, obtendo 3,36 mL/g, verifica-se o decréscimo do 

volume, o que indica que o tomate em pó pode prejudicar a capacidade de expansão dos produtos. 

Não foram observadas diferenças significativas entre os ensaios E09, E10 e E11, onde todos 

obtiveram o mesmo valor: 3,62 mL/g.  

A densidade variou de 0,20 g/mL para o ensaio E03 a 0,51 g/mL para o E05. Não foram 

observadas diferenças significativas entre os ensaios E01 e E02, o que pode-se inferir que, na 
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presença de água, a adição de tomate não promove aumento significativo da densidade, ao nível de 

5% de significância. 

Para o índice de expansão, o maior valor foi de 1,85 (E03) e o menor de 1,26 (E05), não 

houve diferenças significativas entre os ensaios E09, E10 e E11, bem como entre os ensaios E01, 

E06 e E08, ou seja, elevando-se a quantidade de tomate em pó e de água, portanto, mantendo-se 

concentrações próximas da solução, o indice de expansão não é influenciado significativamente.  

Para o volume produzido das massas o menor valor foi observado para o E05, com 

apenas 8,33 mL, o que mostra que o execesso de água que pode ter sido incorporado à massa 

prejudicou a sua estrutura, de modo a ocasionar problemas durante o processo fermentativo e/ou 

retenção do gás carbônico. O maior valor foi observado para o E03, com 43,00 mL. Não houve 

diferenças significativas entre os ensaios E09, E10 e E11.  

A Tabela 34 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros de fator de 

expansão, número e circularidade dos alvéolos dos pães glazeados com soluções de tomate em pó e 

água. 

 

Tabela 34 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo tomate em pó e água. 

Ensaios¹ Tomate em 
pó (g) 

Água 
(mL) 

Fator de 
expansão 

(cm³) 

Número de 
Alvéolos 

Circularidade 
dos Alvéolos 

E01 6,25 25 1,86c±0,01 770,00de±3,00 0,63e±0,01 
E02 18,75 25 1,71d±0,02 733,00e±3,00 0,59f±0,01 
E03 6,25 75 2,32a±0,01 1106,00a±3,00 0,94a±0,01 
E04 18,75 75 1,92bc±0,01 874,00c±2,00 0,83b±0,01 
E05 0 50 1,50e±0,02 682,00f±3,00 0,75c±0,01 
E06 25 50 1,67d±0,02 795,00d±2,00 0,71d±0,01 
E07 12,50 0 2,02b±0,01 905,00ab±3,00 0,78c±0,01 
E08 12,50 100 1,90bc±0,02 891,66bc±4,00 0,72d±0,01 
E09 12,50 50 2,11ab±0,02 944,00b±3,00 0,86ab±0,01 
E10 12,50 50 2,08ab±0,02 945,00b±2,00 0,87ab±0,01 
E11 12,50 50 2,09ab±0,03 945,00b±2,00 0,86ab±0,01 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

O fator de expansão foi influenciado significativamente pelas soluções de glazeamento 

contendo tomate em pó e água. Verificou-se que o menor valor foi obtido pelo ensaio E05 – solução 

composta por 100% de água – este resultado pode estar relacionado com excesso de água 

transferido à massa, prejudicando as suas características de viscoelasticidade. O maior valor fo 

apresentado pelo ensaio E03, nas condições de 75 mL de água e 6,25 g de tomate em pó, obtendo 

2,32 cm³. Não houve diferenças significativas entre os ensaios E02 e E06 – aumentando-se as 
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quantidades dos ingredientes e reduzindo a proporção do tomate em pó não observaram-se 

diferenças para o fator de expansão – e entre os ensaios E09, E10 e E11, garantindo a 

replicabilidade dos dados. 

O número de alvéolos variou de 733,00 (E02) a 1106,00 correspondente ao E03, o único 

a apresentar maior que 1.000 alvéolos. Nota-se que este ensaio também apresentou o maior valor de 

circularidade dos alvéolos (0,94) o que indica um processo fermentativo bem conduzido, sem 

interferência prejudicial da solução de glazeamento. O ensaio que obteve o menor número de 

alvéolos foi o E02, com 733,00 e, como consequência, apresentou a menor circularidade, neste 

caso, a solução de glazeamento contém mais que 40% de tomate em pó. Portanto, pode-se inferir 

que existe um limite de tolerância da sua adição na massa para que não traga modificações 

estruturais do miolo e de expansão às massas. 

A Figura 68 apresenta o efeito das soluções de glazeamento contendo tomate em pó e 

água sobre o volume específico dos pães. A análise de regressão apresentou um índice de correlação 

de 0,7429. 

 

Figura 68 – Efeito da solução de glazeamento contendo tomate em pó e água sobre o volume 

específico dos pães. 

 

 

 A superfície de resposta gerada em função dos resultados obtidos para o volume 

específico quando submetido a diferentes quantidades de tomate em pó e água em soluções de 

glazeamento indicou a obtenção de uma região de maximização, a qual corresponde a volumes 

específicos superiores a 3,00 mL/g nas condições de 20 a 120 mL de água e de 4 a 18 g de tomate 

em pó. A partir destes valores, pode-se inferir que o volume específico é mais sensível ás variações 

do tomate em pó, pois permite uma menor amplitude de quantidades, quando comparado a água. 
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Pode-se observar que três ensaios realizados encontram-se dentro desta região, portanto, os valores 

críticos dos ingredientes devem ser considerados. 

Este comportamento é diferente dos resultados obtidos por Zambelli (2014) quando 

adicionou tomate em pó em formulações de pães tipo forma, onde foi obtido que incorporações de 

tomate em até 40 g não prejudicavam o volume específico dos pães. Na incorporação deste vegetal 

em soluções de glazeamento, verificou-se que até 18 g do tomate em pó não prejudicam o volume 

específico, o que mostra que a forma de incorporação também está relacionada com os parâmetros 

físicos. Deste modo, pode-se inferir que a adição mais concentrada à superfície da massa ocasiona 

maiores reduções no volume específico do que distribuída de forma homogênea por toda a massa. 

A equação 58 apresenta o modelo matemático proposto. 

 

Volume Específico = 3,53 – 0,36(Tomate) + 0,12(Tomate)² + 0,15(Água)      (58) 

 

A partir da análise dos efeitos e de regressão foi possível confirmar a hipótese da 

sensibilidade do volume específico ao tomate em pó. Verificou-se que o volume é influenciado nos 

modelos lineares e quadráticos pelo tomate em pó, enquanto que a água influencia somente no 

modelo linear.  

A Figura 69 apresenta o efeito das soluções de glazeamento contendo tomate em pó e 

água sobre a densidade dos pães. O índice de correlação obtido pela análise de regressão satisfaz a 

condição de R > 0,70. 

 

Figura 69 – Efeito da solução de glazeamento contendo tomate em pó e água sobre a densidade dos 

pães. 
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Verificou-se a obtenção de um ponto de mínimo, o que é desejável para a densidade dos 

pães. Esta região compreende entre os valores de 8 a 15 g e de 50 a 100 mL de água, a qual 

corresponde a densidade inferiores a 0,30 g/mL. À medida em que a quantidade de tomate é 

elevada, ocorre o aumento da densidade, comportamento que pode ser verificado através da 

modelagem matemática expressa na equação 59. 

 

Densidade = 0,26 + 0,04(Tomate)² - 0,09(Água)                     (59) 

 

O aumento da densidade pode  ter sido provocado pelo teor de fibras e de minerais 

apresentados pelo tomate em pó e sua relação com a rede de glúten e a matriz amido-glúten. De 

acordo com Araújo et al., (2009) o conteúdo de fibras do tomate em base úmida é superior a 1,0% e 

o teor de minerais é de 0,34%. Como optou-se por utilizar o tomate na forma de pó, estes valores 

são superiores.  

Pereira et al. (2006) analisaram o teor de cinzas e de umidade de tomate em pó, que 

apresentaram valores de 8,48% e 13,85%. Zambelli (2014) apresentou resultados de cinzas da 

ordem de 4,18% para o tomate em pó, semelhante ao valor obtido por este estudo. 

A densidade foi influenciada de modo significativo, ao nível de 5% de significância 

pelo modelo quadrático do tomate em pó, tendo efeito positivo, ou seja, eleva a densidade à medida 

em que é adicionado na solução de glazeamento. 

A Figura 70 apresenta o efeito das soluções de glazeamento contendo tomate em pó e 

água sobre o índice de expansão dos pães. O índice de correlação apresentado para esta variável foi 

de 0,8429. 

 

Figura 70 – Efeito da solução de glazeamento contendo tomate em pó e água sobre o índice de 

expansão. 
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Assim como o volume específico e a densidade, o índice de expansão também 

apresentou uma região de otimização, neste caso, de maximização, dois ensaios estão inseridos 

dentro dela. A faixa de valores varia de 4 a 18 g de tomate em pó e de 40 a 100 mL de água. 

Verificou-se que em pequenas quantidades de tomate em pó e água ocorre a redução do índice de 

expansão. Nota-se pela conformação da superfície que as massas toleram maiores quantidades de 

água do que de tomate em pó, o que pode estar relacionado com sua composição. Além do teor de 

fibras e minerais já discutidos, pode haver a influência do pH do tomate em pó sobre a qualidade da 

massa. Zambelli (2014) obteve um valor de 4,32±0,02 para o tomate em pó. Liu et al. (2010) 

encontraram valores de pH próximos a 4,10 este vegetal na forma de pó. 

Saraiva, da Silva e Clemente (2010) estudaram o uso de ácido ascórbico e ácido tânico 

em pães e verificaram que a adição de ácido deve ser limitada, uma vez que as proteínas formadoras 

de glúten podem começar a sofrer hidrólise, reduzindo a qualidade dos pães. Catani e Alcarde 

(1966) verificaram que o pH de soluções de ácido cítrico podem variar de 1,60 a 2,80; como o pH 

do tomate em pó está em valores não muito equidistantes, considerando a escala do pH, pode-se 

inferir que, dependendo a quantidade adicionada à solução de glazeamento, pode ocorrer danos à 

rede do glúten pela acidificação da massa. 

A equação 60 apresenta a modelagem matemática que explica o índice de expansão em 

função das quantidades de tomate em pó e água nas soluções de glazeamento. 

 

Índice de Expansão = 1,66 – 0,08(Tomate)² - 0,05(Água) + 0,08(Tomate x Água)   (60) 

 

A análise de efeitos mostrou significativa do modelo quadrático do tomate em pó, do 

linear da água e do modelo de interação entre as variáveis, o qual foi o único a apresentar efeito 

positivo sobre o índice de expansão.  

A Figura 71 apresenta o efeito das soluções de glazeamento contendo tomate em pó e 

água sobre o volume produzido das massas. 

O volume produzido e o fator de expansão obtiveram superfícies de conformações 

semelhantes, isto é devido ao fato de serem avaliações distintas de um mesmo fenômeno: o aumento 

do volume de massa durante o processo de fermentação. Portanto, para o volume produzido foi 

obtida uma região de maximização corresponde a valores acima de 30 mL, quando as soluções de 

glazeamento continham entre 2 a 16 g de tomate em pó e 40 a 120 mL de água.  
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Figura 71 – Efeito da solução de glazeamento contendo tomate em pó e água sobre o volume 

produzido das massas durante a fermentação. 

 

 

A equação 61 apresenta a modelagem matemática que explica o volume produzido pelas 

massas em função das quantidades de tomate em pó e água nas soluções de glazeamento. 

 

Volume Produzido = 31,10 – 5,04(Tomate)² - 1,88(Água)² + 4,50(Tomate x Água)   (61) 

 

Verificou-se que o efeito negativo dos modelos quadráticos das duas variáveis foi 

significativo, ao nível de 5% de significância, tendo o tomate o maior coeficiente. O modelo de 

interação entre as variáveis produziu efeitos positivos ao volume produzido.  

A Figura 72 apresenta o efeito das soluções de glazeamento contendo tomate em pó e 

água sobre o fator de expansão das massas. 

 

Figura 72 – Efeito da solução de glazeamento contendo tomate em pó e água sobre o fator de 

expansão das massas. 
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O fator de expansão das massas foi máximo, com valores acima de 2,00 cm³, nas 

condições de 6 a 18 g de tomate em pó correlacionadas com 20 a 120 mL de água. Observou-se que 

três ensaios estão dentro desta região. Ao reduzir a quantidade de tomate em pó para valores 

inferiores a 6 g promoveu a redução do fator de expansão, a qual é maior quando em pequenas 

quantidades de água, portanto, formando uma solução com maior viscosidade. Este fenômeno pode 

ocasionar a formação de uma camada espessa na superfície das massas e prejudicar a sua expansão. 

A equação 62 apresenta a modelagem matemática do efeito do tomate em pó e da água 

em soluções de glazeamento no fator de expansão das massas. 

 

Fator de Expansão = 2,09 – 0,12(Tomate)² + 0,03(Água)        (62) 

 

A análise dos efeitos e de regressão, para um coeficiente de correlação (R = 0,8488), 

mostrou que o tomate em pó, em seu modelo quadrático, produziu efeito negativo ao fator de 

expansão, enquanto que a água, em seu modelo linear, produziu efeitos positivos. Portanto, pode-se 

relacionar esta modelagem matemática com a seguinte hipótese: em soluções que contém maior 

quantidade de água, muito provavelmente têm-se menores viscosidades, portanto, ocorre a 

formação de camadas menos espessas sobre a superfície das massas, o que não dificulta o processo 

de fermentação.  

Para o número de alvéolos o índice de correlação apresentado pela análise de regressão 

foi considerado baixo (R = 0,5482), portanto, não foi possível apresentar os resultados referentes à 

superfície de resposta. 

A Figura 73 apresenta o gráfico dos valores preditos e os observados 

experimentalmente para o número de alvéolos. 

 

Figura 73 – Valores preditos pelo modelo matemático e observados experimentalmente para o 

número de alvéolos. 
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A partir da análise gráfica pode-se notar que nenhum dado experimental obtido é 

contemplado pela modelagem matemática, o que justifica o baixo índice de correlação, através da 

análise de outliers, verificou-se que 48,92% dos dados obtidos apresentam este comportamento. 

Novamente pode-se relacionar este comportamento com as inúmeras fontes de variação que rejem o 

número de alvéolos. 

A Figura 74 apresenta o gráfico dos valores preditos pela modelagem matemática e os 

dados experimentais obtidos para a circularidade. 

 

Figura 74 – Valores preditos pelo modelo matemático e observados experimentalmente para a 

circularidade dos alvéolos. 

 

 

De modo semelhante ao número de alvéolos, uma vez que os dois parâmetros 

apresentaram uma correlação de 0,81; nenhum dado experimental foi contemplado pela modelagem 

matemática, portanto, este modelo não permite explicar o comportamento da circularidade dos 

alvéolos em função das diferentes quantidades de tomate em pó e água presentes nas soluções de 

glazeamento. 

 

4.0 - Conclusão 

 

As soluções de glazeamento contendo vegetais em pó e água influenciaram 

signifcativamente os parâmetros de qualidade dos pães tipo forma. As soluções contendo brócolis 

em pó/água e espinafre em pó e água obtiveram valores superiores aos observados pelas soluções 
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contendo palmito em pó/água e tomate em pó/água, o que pode estar relacionado com os parâmetros 

como acidez, conteúdo mineral e a interação entre os vegetais e a água. 

A água, assim como nas soluções contendo os óleos vegetais, possui importância para 

balancear a solução como diluente e produzir efeitos positivos sobre a qualidade das massas e dos 

pães. De modo geral, quanto maior a quantidade de água presente na solução – até um determinado 

valor crítico – melhor são as características dos pães. 

Verificou-se que a água presente na solução de glazeamento quando incorporada à 

massa pode ser excessiva, o que prejudica as características viscoelásticas, e assim, reduzindo os 

parâmetros de expansão da massa e promovendo menor posoridade do miolo dos pães. 

Por outro lado, o conteúdo mineral presente nos vegetais em pó, bem como a 

quantidade de fibras pode prejudicar a rede de glúten e a matriz glúten-amido, reduzindo a 

capacidade de expansão das massas através da perda da capacidade de retenção do gás carbônico 

produzido durante o processo fermentativo conduzido pelas leveduras. 

Portanto, adições de até 18 g dos vegetais em pó e de até 60 mL de água produzem pães 

com parâmetros físicos desejados. 
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CAPÍTULO IV – DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES DE GLAZEAMENTO 

CONTENDO SUBPRODUTOS DO PROCESSAMENTO DE FRUTAS E POLPA 

 

1.0 – Introdução 

 

Existem inúmeras espécies de frutas que foram reinvindicadas como importantes fontes 

de subtsâncias bioativas, e, estudos para avaliar o seu potencial contra doenças crônicas têm sido 

realizado em diversas partes do mundo (DEMBITSKY et al., 2011). 

O Brasil é um dos poucos países do mundo que possuem uma enorme diversidade – 

com mais de 40.000 espécies de vegetais diferentes – representando 20% da flora mundial, o qual 

não é explorado com sua total potencialidade (VOEKS, 2004). 

No Brasil, os desperdícios de frutas e hortaliças podem variar de 30 a 40% por serem 

produtos com alto grau de perecibilidade (MARTINS e FARIAS, 2002). Portanto, o aproveitamento 

de subprodutos em novas tecnologias faz-se necessário, uma vez que, de acordo com Segundo o 

Instituto Brasileiro de Frutas (IBAF) o Brasil é um dos três maiores produtores de frutas do mundo, 

perdendo apenas para a China e a Índia.  

A produção em 2008 superou 43 milhões de toneladas, o que representa 5% da produção 

mundial. Atualmente, 53% da produção brasileira são destinados ao processamento e 47% para a 

produção e comercialização de frutas frescas.  A Organização das Nações Unidas para a Agricultura 

e Alimentação (FAO) estima que o Brasil desperdice, por ano, 26,3 milhões de toneladas de 

alimentos, enquanto uma grande parte da população não tem do que se alimentar. O desperdício 

alimentício do Brasil tem início na colheita, passando pelo armazenamento e continua dentro dos 

distribuidores e lares da população. Na área de frutas, legumes e hortaliças, o desperdício pode 

chegar a até 25% do peso bruto dos produtos. 

A preocupação com o meio ambiente leva à viabilização de projetos que promovem a 

sustentabilidade do sistema de produção, ao contrário do que acontecia no passado, quando resíduos 

eram dispostos de forma indevida, atualmente, conceitos de minimização, recuperação, 

aproveitamento de subprodutos são cada vez mais difundidos (LAUFENBERG et al., 2003).  

A composição dos subprodutos do processamento de frutos são constituídos basicamente de 

fibras, portanto, a indústria alimentícia tem ciência de que a adição de fibra alimentar em um 

produto requer o conhecimento das suas propriedades físico-químicas, pois, dependendo da 

concentração incorporada, as características sensoriais modificam-se drasticamente, contribuindo 

para uma reduzida aceitação pelo mercado consumidor (COUTO, DERIVI, e MENDEZ, 2004). 
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Uchôa (2007) obteve resultados próximos a 40% de conteúdo de fibra bruta em pós 

elaborados a partir de resíduos de frutas e valores de 25% para fibra alimentar, estes teores de fibras 

encontrados permite que o resíduo seja uma alternativa à fonte de fibras para a incorporação em 

alimentos de panificação.  

O uso de fibras de frutas tem sido bem documentada em produtos que contenham trigo 

como biscoitos (KOHAJDOVA et al., 2011) e pão e massas congeladas (BCHIR et al., 2013), 

contudo, não existem trabalhos científicos que abordem o uso do subprodutos do processamento de 

frutas como agentes de glazeamento. 

Portanto, o desenvolvimento de soluções de glazeamento contendo subprodutos do 

processamento de frutas e suas respectivas polpas pode, além de promover os benefícios 

nutricionais pela presença de fibras e componentes antioxidantes promover algum benefício 

tecnológico. 

 

2.0 – Materiais e Métodos 

 

2.1 – Desenvolvimento das soluções de glazeamento contendo subprodutos do processamento 

de frutas e polpa 

 

Para o desenvolvimento das soluções de glazeamento contendo óleos vegetais e água foi 

utilizado o Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR). Foi aplicado um planejamento 

fatorial 2² completo, com três repetições no ponto central, totalizando 11 ensaios. 

Na Tabela 35 são apresentados as faixas de valores codificados e reais utilizados para os 

ensaios e na Tabela 36 é apresentada a matriz do planejamento. 

 

Tabela 35 – Variáveis e níveis do planejamento experimental. 
 
Variáveis Independentes 

Níveis codificados e reais das variáveis independentes 

-α = -1,41 -1 0 +1 +α = +1,41 
Subprodutos*(g) 0 6,25 12,50 18,75 25 

Polpa (mL) 0 25 50 75 100 
*Foram utilizados subprodutos do processamento de abacaxi, caju, goiaba e manga. 

A obtenção dos subprodutos do processamento de frutas foram obtidos na forma in 

natura e secos em estufa de circulação forçada de ar a 70 °C durante 8 horas para reduzir o teor de 

umidade para níveis abaixo de 10%. Em seguida foram triturados em um mixer semi-industrial para 

a sua obtenção na forma de pó. 
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Tabela 36 - Matriz do delineamento experimental com valores codificados e reais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o desenvolvimento das soluções de glazeamento foi realizada a medição da 

quantidade de polpa em proveta previamente esterilizada e os subprodutos do processamento de 

frutos foram pesados em balança analítica, em seguida foram colocadas em bécker de vidro – onde 

foram misturadas formando duas fases – para facilitar o processo de homogeneização foram 

colocadas em uma chapa de aquecimento a 50 °C com agitação durante 5 minutos, de modo a tornar 

a solução a mais homogênea possível. Foram resfriadas em temperatura ambiente até a temperatura 

25 °C, medida através de um termômetro digital a laser. Em seguida, a solução foi colocada em um 

suporte de vidro onde as massas foram imersas na solução por três minutos. Posteriormente, as 

massas foram colocadas em grades de modo a permitir que o excesso de solução fosse retirado pela 

ação da gravidade. Portanto, as massas seguiram para as análises de qualidade.  

 

2.2 - Desenvolvimento de formulação de pão tipo forma 

 

O desenvolvimento das formulações de pães tipo forma foi realizado a partir de uma 

formulação padrão utilizada por Gragnani (2010) e adaptada por Zambelli (2014), encontrando-se 

na Tabela 37.  

Os ingredientes foram pesados em balança semi-analítica OHAUS AR2140 

separadamente. Para a produção dos pães tipo forma, aplicou-se o método direto, onde todos os 

ingredientes são colocados simlutaneamente no início da etapa de mistura, com exceção do sal e 

água. Foram homogeneizados em misturadora de escala semi-industrial LIEME-BP 06 durante 1 

minuto em baixa velocidade, em seguida foi adicionada a água e misturada por 3 minutos em 

velocidade média, por último foi adicionado o sal e a massa foi misturada em alta velocidade por 6 

minutos até o completo desenvolvimento da massa.  

Ensaios Subproduto Polpa Subproduto Polpa  
   G % mL % 
1 -1 -1 6,25 20 25 80 
2 +1 -1 18,75 42,86 25 57,14 
3 -1 +1 6,25 7,70 75 92,30 
4 +1 +1 18,75 20 75 80 
5 -1,41 0 0 0 50 100 
6 +1,41 0 25 33,33 50 66,67 
7 0 -1,41 12,50 100 0 0 
8 0 +1,41 12,50 18,4 100 81,6 
9 0 0 12,50 20 50 80 
10 0 0 12,50 20 50 80 
11 0 0 12,50 20 50 80 
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Tabela 37 - Formulação padrão de pão tipo forma. 

Ingredientes (%) 
Farinha de Trigo 100,0% 

Água 58,0% 
Gordura Vegetal Hidrogenada 10,0% 

Açúcar Refinado 5,0% 
Fermento Biológico seco 3,3% 

Sal 2,0% 
 

As massas foram divididas em porções de aproximadamente 250 g e moldadas na forma 

de elipses manualmente. Foram colocadas em formas de folha galvanizada de ferro de chapa única 

para pão de forma sem tampa com dimensões de fundo de 13,5 cm x 6,0 cm e dimensão da parte 

superior de 15,0 cm x 7,5 cm x 4,5 cm.  

Em seguida, as soluções de glazeamento foram aplicadas através do método de imersão, 

onde as massas eram colocadas submersas na solução por 3 minutos para facilitar a transferência 

das soluções para o interior e superfície das massas. 

Após a aplicação das soluções de glazemaneto, as massas foram colocadas em câmara 

de fermentação regulada a uma temperatura de 28 ºC±2 ºC e 80% de umidade relativa (U.R), 

durante duas horas. Ao final da fermentação, os pães foram assados sem vapor durante 20 minutos a 

temperatura de 220 ºC em forno elétrico de lastro Continental Advance Turbo®.  

  

2.3 - Análises de qualidade das massas e dos pães 

2.3.1 Avaliação do processo de fermentação 

 

A expansão das massas durante o processo de fermentação foi avaliada através do 

procedimento experimental de Perfil Livre de Expansão adotado por Gabric et al. (2011), com 

modificações, onde as massas foram consideradas como elipses truncadas, conforme ilustra a Figura 

75. Foram medidas, a cada 10 minutos, as dimensões de altura e comprimento das massas com o 

auxílio de régua milimetrada simples. Para a avaliação do Perfil Livre de Expansão, as massas 

foram colocadas em formas de alumínio com dimensões de 30 cm x 30 cm para permitir a sua livre 

expansão sem restrições dimensionais. 

 

Figura 75 - Parâmetros de elipse truncada. (Fonte: Gabric et al., 2011) 
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O volume das massas para cada tempo de medição foi calculado com base na fórmula 

da elipse e sua rotação em torno do eixo y, conforme demonstra a equação 63. 

 

                                                                               (63) 

Onde: 

a = largura da elipse (cm); b = altura da elipse – do centro a elipse superior (cm); b’ = altura da 

elipse – do centro para a parte inferior (cm) 

 

        O fator de expansão do volume (cm³) – VEF,  foi calculado através da equação 64. 

                                (64) 

Onde: 

V = Volume da massa ao longo do tempo de fermentação (cm³); Vo = Volume incial da massa 

(cm³). 

 

2.3.2 Volume Específico 

 

As massas dos pães foram determinadas em triplicata, com o auxílio de balança semi-

analítica e expressa em gramas. O volume deslocado dos pães foi medido através de preenchimento 

de recipiente plástico e transparente com semente de painço. Parte das sementes foi substituída pela 

amostra de pão de forma e o volume completado até a borda, onde o nivelamento foi realizado com 

auxílio de régua plástica. As sementes remanescentes, correspondente ao volume deslocado pela 

amostra, foram colocadas em proveta graduada de 1000 mL, expressando o resultado mL.  

O volume específico foi calculado pela divisão do volume deslocado do pão (mL) pela 

sua massa (g), segundo método n° 72-10 da AACC (2000), como mostra a equação 65: 

 

                                                                                  (65) 

 

2.3.3 Densidade 

 

A densidade foi calculada, em triplicata, através da relação inversa entre o volume 

deslocado e o peso da amostra assada, conforme a equação 66. 
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                                                                                                (66) 

 

2.3.4 Índice de Expansão 

 

Para o cálculo do índice de expansão foi adaptada a medotologia utilizada por Silva et 

al., (2003) para pão de queijo e aplicada para o cálculo do índice de expansão para pães tipo forma 

por Zambelli (2014). As massas foram moldadas na forma esférica para permitir as medições do 

diâmetro e da altura, com auxílio de régua milimetrada simples. A análise foi realizada em 

triplicata. O Índice de Expansão (IE) dos pães foi calculado através da equação 67: 

 

         )                                                                   (67) 

Onde: 

Dp e Hp = Diâmetro e altura dos pães após o forneamento (cm); Dm e Hm = Diâmetro e altura das 

massas moldadas (cm).  

 

2.3.5 Volume das massas produzido durante a fermentação 

 

Porções de massa de, aproximadamente, 15 gramas, foram colocadas em provetas de 

100 mL previamente esterilizadas para medição dos volumes das massas durante o processo de 

fermentação, que foi conduzido em câmara de fermentação regulada em 30ºC±2°C com 70% de 

umidade relativa por duas horas. Para o cálculo do volume produzido (∆V) utilizou-se a subtração 

entre o volume final produzido, após duas horas de fermentação, e o volume inicial das massas na 

provetas, as medidas foram realizadas em triplicata e os resultados expressos em mL. 

 

2.3.6 Análise da estrutura do miolo 

 
As estruturas dos miolos dos pães foram avaliadas através de imagens digitais segundo 

metodologia descrita por Rosales-Juárez et al. (2008); Gonzales-Barrón e Butler (2006) com 

modificações. As imagens foram obtidas por digitalização em resolução de 550 dpi em scanner HP 

ScanJet 2400, na área central do miolo com resolução de 900x900 pixels. As imagens obtidas foram 

analisadas com o software ImageJ® 1.47v (National Institute of Health, USA).  As Imagens foram 
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salvas como arquivos em formato de jpeg e foram cortadas para um campo de vista de 900 x 900 

mm. As imagens coloridas capturadas foram convertidas para 8-bit em tons de cinza, onde foi 

realizada a limiarização por meio do algorítimo de Otsu. A partir disto, foi possível obter os valores 

do número de alvéolos, área, perímetro e circularidade dos poros. 

 

2.4 - Metodologias Estatísticas 

 

Os dados foram, inicialmente, tratatos e avaliados através da Estatística descritiva 

clássica (média aritimética, desvio padrão, coeficiente de variação, máximo, mímio, assimetria e 

curtose). Para verificar a normalidade dos dados para as distribuições de medidas nas variáveis dos 

tratamentos foram considerados os testes de simetria e curtose, teste de Shapiro-Wilk e o teste de 

Kolmogorov e Smirnov, a partir da análise dos histogramas de frequência. 

Observando-se a normalidade dos dados através das ferramentas acima citadas, foi 

realizada a Análise de Variância (ANOVA) para avaliar se existem diferenças significativas entre 

os tratamentos, ao nível de 5% de significância. Havendo diferenças, estas foram avaliadas pelo 

teste de médias de Tukey. Não havendo normalidade dos dados foi utilizada a análise de variância 

não paramétrica – teste de Kruskal-Wallis. 

Para avaliar os efeitos das variáveis nos parâmetros de qualidade das massas e dos pães 

foi utilizada a análise de regressão multivariada, sobretudo, o de segunda ordem, dado pela seguinte 

equação: 

 

                                                                                     (68) 

 

Onde: 

Y = Variável dependente; X1 = Componente 1 da solução de glazeamento; X2 = Componente 2 da 

solução de glazeamento; βo = Constante do intercepto; β1 e β2 = Coeficientes de efeitos lineares; β11 

e β22 = Coeficientes de efeitos quadráticos; β12 = Coeficiente de efeito e interação entre as variáveis. 

Nos modelos matemáticos gerados foi observada a significância da regressão através do 

teste F, falta de ajuste não significativa e pelo coeficiente de correlação (R).  

A partir destas análises estatísticas foi possível gerar as superfícies de resposta e curvas 

de contorno validadas estatisticamente e que apresentem a influência das variáveis independentes 

sobre as características de qualidade das massas e dos pães submetidos às soluções de glazeamento.

  

A Figura 76 apresenta a sequência e condições de uso das análises estatísticas utilizadas. 
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Figura 76 – Análises estatísticas realizadas. 

 

  Fonte: Autor. 

 

3.0 – Resultados e Discussão 

 

3.1 – Soluções de glazeamento contendo subproduto e polpa de abacaxi 

 

A Tabela 38 apresenta os resultados da estatística descritiva e testes de normalidade 

para as variáveis volume específico, densidade, volume produzido, índice de expansão, fator de 

expansão e número e circularidade dos alvéolos. 

Cada variável dependente obteve um total de 33 observações – 11 ensaios com três 

repetições – deste modo, foi possível verificar a normalidade dos dados para todas as variáveis, uma 

vez que os testes de normalidade – simetria, curtose, kolmorogov-smirnov e shapiro-wilk – 

satisfizeram as condições necessárias. A maior variância, desvio padrão e coeficiente de variação 

foram observados para o volume produzido, uma vez que consiste de uma técnica de menor rigor 

técnico, contudo, esta variação foi considerada satisfatória, o que não prejudica a sua interpretação.  
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Tabela 38 – Estatística descritiva e testes de normalidade para as variáveis dependentes para 

soluções de glazeamento contendo subproduto e polpa de abacaxi. 

 
Parâmetros 

 

Volume 
Específico 

(mL/g) 

 
Densidade 

(g/mL) 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

(mL) 

Fator de 
Expansão 

(cm³) 

Número 
de 

Alvéolos 

Circularidade 
dos 

alvéolos 
Observações 33 33 33 33 33 33 33 

Média 2,85 0,35 1,74 29,18 1,79 682,00 0,75 
Variância 0,07 0,01 0,02 20,84 0,02 0,02 0,01 

Desvio 
Padrão 

0,27 0,04 0,15 4,65 0,14 85,54 0,10 

Coeficiente 
de Variação 

9,75 12,17 9,12 15,64 8,03 12,24 13,69 

Máximo 3,38 0,44 1,94 40,00 2,03 841,00 0,92 
Mínimo 2,30 0,28 1,44 21,00 1,53 500,00 0,79 
Simetria -0,16 0,27 -0,35 0,47 -0,16 -0,30 -0,82 
Curtose -0,18 -0,70 -1,11 0,27 -1,03 -0,16 0,04 

Kolmogorov-
Smirnov 

0,105 0,098 0,205 0,110 0,127 0,160 0,130 

Shapiro-
Wilk 

0,964 0,967 0,909 0,957 0,956 0,922 0,955 

*Para os testes de Kolmorogov-Smirnov, Shapiro-Wilk foi considerado um p-valor menor que 0,05. 

 

Portanto, após ser observada a normalidade dos dados a análise de variância e teste de 

média tukey são válidos estatisticamente. 

A Tabela 39 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros físicos dos pães 

glazeados com soluções de subproduto e polpa de abacaxi. 

 

Tabela 39 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo subproduto e polpa de abacaxi. 

Ensaios¹ Subproduto 
de abacaxi 

(g) 

Polpa de 
Abacaxi 

(mL) 

Volume 
Específico 

(mL/g) 

Densidade 
(g/mL) 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

(mL) 
E01 6,25 25 2,32f±0,02 0,43a±0,01 1,45e±0,01 22,00d±1,00 
E02 18,75 25 2,64de±0,02 0,38b±0,01 1,61cd±0,02 26,66c±1,52 
E03 6,25 75 2,94bc±0,01 0,34c±0,01 1,86ab±0,01 32,33b±1,15 
E04 18,75 75 2,86c±0,01 0,35c±0,01 1,72b±0,01 29,00b±1,00 
E05 0 50 2,80c±0,03 0,36c±0,01 1,70b±0,01 29,66b±2,08 
E06 25 50 3,36a±0,01 0,28e±0,01 1,93a±0,02 39,00a±1,00 
E07 12,50 0 2,76d±0,02 0,37c±0,01 1,64c±0,01 25,33c±0,57 
E08 12,50 100 2,52e±0,02 0,41ab±0,01 1,56d±0,01 24,33cd±0,57 
E09 12,50 50 3,05b±0,02 0,32d±0,01 1,90a±0,02 30,33b±0,57 
E10 12,50 50 3,05b±0,01 0,32d±0,01 1,90a±0,01 30,33b±0,57 
E11 12,50 50 3,02b±0,02 0,31d±0,01 1,88a±0,03 32,00b±1,00 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 
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Verificou-se que o volume específico obteve variação dentro da faixa de 2,32 mL/g 

(E01) a 3,36 mL/g (E05), mostrando que a quantidade de subproduto e polpa de abacaxi 

influenciam na expansão do pão. De modo geral, os volumes específicos obtidos foram inferiores 

aos até aqui estudados com diferentes soluções de glazeamento, uma das hipóteses para este 

fenômeno está no conteúdo de bromelina, uma enzima proteolítica presente no abacaxi, que pode 

afetar a integridade da rede de glúten, a qual é formada por proteínas, o que prejudica a retenção de 

gás carbônico, reduzindo o volume específico e afetando as demais características de expansão. Não 

foram observadas diferenças significativas entre os ensaios E04 e E05 e entre os pontos centrais. 

A maior densidade foi obtida pelo ensaio E01, o qual teve o menor volume específico, 

seu valor foi de 0,43 g/mL, seguido do E08, com 0,41 g/mL. O menor valor de densidade foi de 

0,28 g/mL para o E06. Não houveram diferenças significativas entre os ensaios E03, E04, E05 e 

E07, onde pôde-se verificar que elevando a quantidade de subproduto e de abacaxi não obteve 

prejuízos para a densidade dos pães.  

O índice de expansão não diferiu estatisticamente nos ensaios E06, E09, E10 e E11, 

sendo estes os maiores valores, variando entre 1,88 a 1,93. O menor valor foi observado para o 

ensaio E01 com 1,45; que diferiu estatisticamente dos demais ensaios. Não houve diferenças entre 

os ensaios E04 e E05. 

Para o volume produzido, as diferentes quantidades de subproduto e polpa de abacaxi 

promoveram poucas variações, o que é retratado pelo grande número de ensaios que não obtiveram 

diferença estatística entre si: E03, E04, E05, E09, E10 e E11, além dos ensaios E02 e E07. Os 

valores variaram entre 22,00 mL (E01) a 39,00 mL (E06).  

A partir da análises dos efeitos e de regressão realizadas foi verificado um baixo 

coeficiente de correlação entre as variáveis independentes – subproduto e polpa de abacaxi – com o 

volume específico, o que pode ser observado pela tabela apresentada anteriormente. Diante disto, 

não recomenda-se o uso das superfícies de resposta e do modelo matemático proposto, uma vez que 

estes não apresentam confiabilidade devido ao elevado número de resíduos.  

A Tabela 40 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros de fator de 

expansão, número e circularidade dos alvéolos presentes no miolo dos pães glazeados com soluções 

de subproduto e polpa de abacaxi. 

Com relação ao fator de expansão não foram observadas diferenças significativas 

apenas entre os ensaios correspondentes aos pontos centrais E09, E10 e E11 e os ensaios E02 e E08, 

mostrando que o aumento da quantidade de polpa e redução do subproduto não interfere 

estatisticamente. O menor valor foi obtido pelo ensaio E01 com 1,54 e o maior para os ensaios E05 

e E07 com 2,02.  
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Diante destes resultados foi realizada uma análise de correlação entre as variáveis 

componentes da solução de glazeamento e o fator de expansão. Verificou-se um índice de 

correlação de 0,48 para o subproduto de abacaxi e de 0,14 para a polpa, não havendo uma relação 

muito forte entre elas. 

 

Tabela 40 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo subproduto e polpa de abacaxi. 

Ensaios¹ Subproduto 
de abacaxi (g) 

Polpa de 
abacaxi 

(mL) 

Fator de 
expansão  

(cm³) 

Número de 
Alvéolos 

Circularidade 
dos Alvéolos 

E01 6,25 25 1,54e±0,01 684d±4,00 0,61e±0,01 
E02 18,75 25 1,67d±0,01 520f±5,00 0,75c±0,01 
E03 6,25 75 1,85b±0,01 713c±4,00 0,83b±0,03 
E04 18,75 75 1,79c±0,01 585de±4,00 0,79c±0,01 
E05 0 50 2,02a±0,02 783b±2,00 0,74c±0,01 
E06 25 50 1,73c±0,02 834a±6,00 0,90a±0,01 
E07 12,50 0 2,02a±0,01 665±4,00 0,70d±0,01 
E08 12,50 100 1,63d±0,02 739bc±4,00 0,54f±0,01 
E09 12,50 50 1,92ab±0,01 538e±5,00 0,83b±0,04 
E10 12,50 50 1,93ab±0,02 544e±3,00 0,82b±0,01 
E11 12,50 50 1,92ab±0,02 545e±4,00 0,83b±0,01 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

O número de alvéolos foi influenciado significativamente pelas diferentes quantidades 

de subproduto e polpa de abacaxi nas soluções de glazeamento. Verificou-se que o maior valor foi 

obtido pelo ensaio E06, nas condições de 50 mL de polpa de abacaxi e 25 g de subproduto, ou seja, 

na proporção de 33,33%. Quando a proporção do subproduto foi de 42,28% (18,75 g) da solução o 

número de alvéolos foi reduzido para 520 (E02), mostrando a sua influência negativo sobre este 

parâmetro. A presença de fibras e minerais presentes no subproduto de abacaxi podem ter 

prejudicado a capacidade de retenção dos gás carbônico produzido durante a fermentação e não 

formando a porosidade desejada, ou seja, não formando alvéolos em quantidade maior.  

A circularidade dos alvéolos variou de 0,61 (E01) a 0,90 (E06), havendo diferenças 

siginificativas entre os tratamentos. A análise de correlação mostrou uma baixa relação entre a 

circularidade e o subproduto e a polpa de manga, entretanto, apresentou alta correlação com o fator 

de expansão das massas, esta relação é válida uma vez que altos valores de fator de expansão 

traduzem que o processo de fermentação foi bem conduzido, portanto, ocorre a formação de 

alvéolos com aspecto circular com deformações mínimas. 

A Figura 77 apresenta os valores preditos pelo modelo matemático em função dos 

valores observados para o volume específico em função do subproduto e da polpa de abacaxi. 
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A partir da figura, pode-se notar vários pontos distantes da reta vermelha, que 

estabelece os valores preditos pelo modelo matemático, portanto, devido a estes desvios o índice de 

correlação foi baixo (R = 0,44925), não capacitando o modelo matemático proposto a estabelecer 

uma relação de alta precisão.  

 

Figura 77 – Valores preditos e observados para o volume específico em função do subproduto e da 

polpa de abacaxi. 

 

 

Foi realizada a análise de outliers que verificou que 57,14% dos dados, estão distantes 

dos demais dados no espaço p-dimensional definido pelas variáveis. De acordo com Nepomucena e 

Cirillo (2010), a ocorrência de outliers em uma amostra de dados poderá ocasionar o efeito da 

superdispersão caracterizado pelos dados apresentarem uma variabilidade maior do que a prevista 

pelo modelo adotado.  

 Portanto, verifica-se a impossibilidade de considerarmos a superfície de resposta e o modelo 

de regressão válidos para explicar o comportamento do volume específico em função das diferentes 

quantidades de subproduto e polpa de abacaxi em soluções de glazeamento, portanto, foi 

considerado os valores em escala real. 

Foi realizada a análise de correlação entre o subproduto e a polpa de abacaxi com o 

volume específico para reforçar a tese de que estes dados não podem representar o efeito na 

variável. O coeficiente de correlação entre o volume específico e o subproduto de abacaxi foi de 

0,43; enquanto que para a polpa de abacaxi foi de apenas 0,11; portanto, caracterizam-se por baixa 

correlação.  
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O mesmo comportamento ocorreu para densidade dos pães, através da Figura 78, 

verificou-se a existência de outliers e um grande número de resíduos, o que gerou um coeficiente de 

correlação de 0,5284. 

 

Figura 78 – Valores preditos e observados para a densidade dos pães em função do subproduto e da 

polpa de abacaxi. 

 

 

A partir da análise dos outliers, verificou-se que 71,42% dos dados são considerados 

outliers, portanto, invalidando a análise de regressão para expressar, com confiabilidade, o efeito 

das diferentes quantidades de subproduto e polpa de abacaxi em soluções de glazeamento sobre a 

densidade dos pães. 

Diante do exposto, foi realizada uma análise de correlação entre a variável depenente e 

as independente, onde foi constatado que foi baixa para o subproduto (-0,39) e para a polpa de 

abacaxi (-0,05). Portanto, serão utilizado seus valores reais. 

A análise de regressão para o índice de expansão também apresentou um baixo 

coeficiente de correlação (R = 0,5428), portanto, não foi possível estabelecer um modelo 

matemático com confiabilidade para estudar a relação entre as variáveis.  

A Figura 79 apresenta o gráfico dos valores preditos pelo modelo da regressão versus os 

valores observados experimentalmente. 

 A análise de outliers mostrou que 42,85% dos dados obtidos experimentalmente 

encontram-se fora do intervalo de confiança, inviabilizando a análise de regressão. 

Através da análise de correlação um índice de correlação de 0,26 entre o subproduto de 

abacaxi e o índice de expansão e de 0,18 para a polpa de abacaxi, portanto, não há uma forte 

correlação entre as variáveis independentes e dependente, desta forma, não é possível otimizar o 

índice de expansão e seu valor em escala real será utilizado na próxima etapa do estudo.  
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Figura 79 – Valores preditos e observados para o índice de expansão dos pães em função do 

subproduto e da polpa de abacaxi. 

 

 

A partir da análise de regressão verificou-se um coeficiente de correlação de 0,7820; 

portanto, a superfície de resposta e o modelo matemático são válidos, uma vez que a análise de 

variância também apresentou significância.  

A Figura 80 apresenta o efeito do subproduto e da polpa de abacaxi no volume 

produzido das massas. 

 

Figura 80 – Efeito da solução de glazeamento contendo subproduto e polpa de abacaxi sobre o 

volume produzido das massas durante a fermentação. 

 

 

A superfície de resposta apresentou duas tendências de maximização do volume 

produzido, que consiste em valores acima de 35 mL, a primeira é obtida por soluções de 

glazeamento contendo baixas quantidades de subproduto de abacaxi, com, no máximo 10 g, 



180 

 

correlacionados com valores acima de 50 mL. A outra região está inversamente relacionada com a 

primeira, onde as soluções contém quantidades de subproduto acima de 22 g e de até 40 mL de 

água. Em pequenas quantidades de água, abaixo de 20 mL, e adição de até 12 g de subproduto de 

abacaxi o volume produzido encontra-se menor que 20 mL, logo, pode-se inferir que a diluição do 

subproduto em água pode ser benéfica para a capacidade de expansão das massas.  

Deve-se salientar que o subproduto do processamento de abacaxi é constituído, em sua 

maioria, de fibras, que podem danificar a estrutura da rede de glúten e reduzir a capacidade de 

expansão, contudo, ao ser adicionado maior quantidade de água, esta pode ser absorvidas por essas 

fibras e, por através de algum mecanismo molecular, evitar com que elas danifiquem a rede do 

glúten. 

A equação 68 apresenta a modelagem matemática proposta para explicar o 

comportamento do volume produzido das massas em função das soluções de glazeamento contendo 

subproduto e polpa de abacaxi. 

 

Volume Produzido = 29,73 - 1,66(Subproduto) + 0,93(Subproduto)² + 1,44(Polpa) – 

2,00(Subproduto x Polpa)             (68) 

 

O subproduto de abacaxi apresentou efeito negativo em seu modelo linear e positivo no 

quadrático, portanto, indica um ponto crítico de adição na solução de glazeamento. A polpa de 

abacaxi proporcionou o aumento do volume específico e o modelo de interação entre as variáveis a 

redução. Os valores críticos encontrados foram: 10,48 g de subproduto de abacaxi e 63,30 mL de 

polpa para um volume produzido estimado de 29,70 mL. 

Também não foi possível apresentar a superfície de resposta e a modelagem matemática 

que explica o efeito das diferentes quantidades de subproduto e polpa de abacaxi para o fator de 

expansão das massas pois a análise dos efeitos e de regressão apresentaram baixo coeficiente de 

regressão (R = 0,52940). 

A Figura 81 apresenta a relação entre os valores preditos pelo modelo matemático e os 

valores observados experimentalmente. 
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Figura 81 – Valores preditos e observados para o fator de expansão das massas em função do 

subproduto e da polpa de abacaxi. 

 

 

Através da análise do gráfico pode-se verificar que existe uma grande quantidade de 

resíduos ou desvios com relação a reta em vermelho – que representa os dados preditos pelo modelo 

matemático – portanto, devido ao baixo índice de correlação entre as variáveis independentes e a 

depende, optou-se por não realizar a análise de superfície de resposta e utilizar os seus valores reais. 

A análise de outliers mostrou que 57,14% dos dados estão fora do intervalo de confiança 

determinado a partir dos dados obtidos, inviabilizando qualquer modelagem matemática que possa 

expressar os resultados preditos com um nível mínino de confiabilidade. 

Para o número de alvéolos dos miolos dos paães verificou-se um índice de correlação 

satisfatório (R = 0,8304), portanto, a Figura 82 apresenta a superfície de resposta que demonstra o 

efeito das variáveis indepenentes sobre o número de alvéolos. 

 

Figura 82 – Efeito da solução de glazeamento contendo subproduto e polpa de abacaxi sobre o 

número de alvéolos do miolo dos pães. 
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Para o número de alvéolos foi observado uma região de minimização – a qual 

corresponde a valores menores que 600 – onde apenas o ensaio submetido a solução de 

glazeamento composta de 37,5 mL de polpa e 12,75 g de subproduto. As soluções que contém 

maior percentual de polpa de abacaxi em detrimento da quantidade do subproduto produziram 

miolos de pão com maior número de alvéolos, portanto, com maior porosidade. Esta características 

é um forte indício de um processo fermentativo bem conduzido. 

De acordo com Rowan (2004), a bromelina – enzima presente no abacaxi – pertence ao 

grupo das proteases, possuindo portanto, a capacidade de hidrolisar ligações peptídicas da proteína. 

Diante disto, a probabilidade de derivados de abacaxi – como a polpa e o subproduto – possuírem 

quantidades de bromelima é elevada.  

Um dos fatores que pode explicar o porque do número de alvéolos ser mais influenciado 

pelo subproduto é devido a inativação enzimática da bromelina nas polpas comerciais, uma vez que 

são pasteurizadas. Segundo Yodoya et al. (2003) a inativação térmica desta enzima segue uma 

reação cinética de primeira ordem, ou seja, quanto maior a temperatura empregada no processo de 

pasteurização por exemplo, maior é a taxa de redução da enzima no produto final. Elias et al. (2011) 

verificaram que a enzima é ativa em uma faixa de temperatura variante de 25 °C a 62 °C, como os 

processos de pasteurização utilizam-se de temperaturas superiores a esta, espera-se uma menor 

quantidade da enzima na polpa de abacaxi pasteurizada utilizada neste estudo.  

Desta forma, o subproduto, por ter sido submetido a uma menor temperatura durante o 

processamento e, de acordo com Abílio et al. (2009) possui maior quantidade de bromelina do que a 

polpa, explica a redução do número de alvéolos em função da quantidade de subproduto, pois a 

bromelima pode dissolver as redes de glúten formada o que desestabiliza a estrutura do miolo do 

pão.  

A análise de correlação apresentou coeficientes superiores a 0,70 tanto para a polpa 

quanto para o subproduto o que indica o estabelecimento de uma relação entre as variáveis 

estudadas. 

A equação 69 apresenta a modelagem matemática do efeito da solução de glazeamento 

contendo subproduto e polpa de abacaxi no número de alvéolos do miolo dos pães. 

 

Número de Alvéolos = 533,33 – 15,27(Subproduto) + 7,04(Subproduto)² + 19,61(Polpa) + 

40,56(Polpa)²             (69)

                     

Verificou-se que os modelos lineares e quadráticos das duas variáveis produziram 

efeitos significativos no número de alvéolos. Os efeitos do subproduto foram distintos para os 
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modelos, o que indica a presença de um valor crítico – que foi de 13,29 g – a polpa produziu efeitos 

positivos nos alvéolos, comportamento observado na superfície de resposta. 

Para a circularidade dos alvéolos o índice de correlação da análise de regressão foi de 

0,7015;  portanto, a Figura 83 apresenta a superfície de resposta que explica o comportamento da 

circularidade dos alvéolos em função de diferentes quantidades de subproduto e polpa de abacaxi 

em soluções de glazeamento. 

 

Figura 83 – Efeito da solução de glazeamento contendo subproduto e polpa de abacaxi sobre a 

circularidade dos alvéolos do miolo dos pães. 

 

 

Para a circularidade dos alvéolos observou-se uma grande extensão de uma zona de 

maximização que, praticamente, correspondeu a todos os valores de subprodutos e de água 

estudados. Esta região compreende em circularidades maiores que 0,60. O parâmetro de 

circularidade está diretamente relacionado com a formação dos alvéolos, sendo um indicativo do 

processo de fermentação, portanto, não foi observado prejuízos quanto a formação da estrutura do 

miolo, quando relacionamos este resultado com o número de alvéolos. 

A equação 70 apresenta a modelagem matemática do efeito do subproduto e da polpa de 

abacaxi na circularidade dos alvéolos.  

 

Circularidade = 0,81 + 0,03(Subproduto) – 0,05(Polpa)² - 0,04(Subproduto x Polpa)      (70) 

 

Os modelos lineares do subproduto, quadrático da polpa e o de interação foram 

significativos para a circularidade dos alvéolos, o primeiro teve efeito positivo e os demais 

negativos, sob influência da polpa de abacaxi. Uma das hipóteses para este comportamento está 
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relacionado com a quantidade de água presente na formulação, o que pode ter diminuído a 

consistência do miolo e deformado em determinado grau os alvéolos.  

 

3.2 – Soluções de glazeamento contendo subproduto e polpa de caju 

 

A Tabela 41 apresenta os resultados da estatística descritiva e testes de normalidade 

para as variáveis volume específico, densidade, volume produzido, índice de expansão, fator de 

expansão e número e circularidade dos alvéolos. 

Tabela 41 – Estatística descritiva e testes de normalidade para as variáveis dependentes para 

soluções de glazeamento contendo subproduto e polpa de caju. 

 
Parâmetros 

 

Volume 
Específico 

(mL/g) 

 
Densidade 

(g/mL) 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

(mL) 

Fator de 
Expansão 

(cm³) 

Número 
de 

Alvéolos 

Circularidade 
dos 

alvéolos 
Observações 33 33 33 33 33 33 33 

Média 2,65 0,37 1,54 27,66 1,65 757,00 0,73 
Variância 0,08 0,01 0,01 53,91 0,04 20,03 0,01 

Desvio 
Padrão 

0,29 0,05 0,11 7,34 0,21 144,00 0,11 

Coeficiente 
de Variação 

10,99 15,05 7,33 26,54 12,91 19,11 15,60 

Máximo 3,08 0,49 1,74 42,00 2,10 1015,00 0,95 
Mínimo 2,01 0,20 1,30 12,00 1,31 757,06 0,54 
Simetria -0,59 -0,39 -0,43 -0,23 0,57 0,04 -0,86 
Curtose -0,38 1,95 -0,09 0,04 -0,12 0,29 -0,92 

Kolmogorov-
Smirnov 

0,217 0,147 0,157 0,093 0,163 0,220 0,152 

Shapiro-
Wilk 

0,930 0,930 0,956 0,970 0,929 0,928 0,943 

*Para os testes de Kolmorogov-Smirnov, Shapiro-Wilk foi considerado um p-valor menor que 0,05. 

 

Verificou-se através da estatística descritiva a normalidade dos dados obtidos para os 

parâmetros físicos de qualidade das massas e dos pães. Analisando os valores de assimetria e 

curtose observa-se que todos as variáveis obtiveram dados normais, pois estão dentro do intervalo 

estipulado pela literatura que é entre +2 e – 2.  

A normalidade dos dados foi confirmada pelos testes de Kolmorogov-Smirnov e 

Shapiro-Wilk. Diante disto, foi realizada a análise de variância e teste de média de Tukey para 

verificar diferenças significativas, ao nível de 5% de significância entre as médias dos grupos. 
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Verificou-se que o maior desvio padrão foi obtido pelo número de alvéolos (144,00), 

contudo, o maior coeficiente de variação foi obtido pelo volume produzido com 26,54, seguido do 

do número de alvéolos com 19,11%. 

A Tabela 42 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros físicos dos pães 

glazeados com soluções de subprodito e polpa de caju. 

 

Tabela 42 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo subproduto e polpa de caju. 

Ensaios¹ Subproduto 
de caju (g) 

Polpa 
de caju 
(mL) 

Volume 
Específico 

(mL/g) 

Densidade 
(g/mL) 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

(mL) 
E01 6,25 25 2,74d±0,01 0,35d±0,01 1,57bc±0,02 30,00bc±1,00 
E02 18,75 25 2,32ef±0,02 0,43b±0,01 1,43c±0,02 21,33e±0,57 
E03 6,25 75 2,98b±0,02 0,32e±0,01 1,66ab±0,02 34,00b±1,00 
E04 18,75 75 2,36ef±0,03 0,43ab±0,01 1,43c±0,01 21,00e±1,00 
E05 0 50 2,06g±0,08 0,48a±0,01 1,31d±0,03 13,00f±1,00 
E06 25 50 2,55e±0,03 0,38c±0,01 1,53bc±0,01 25,00d±1,00 
E07 12,50 0 2,86bc±0,01 0,34d±0,01 1,60b±0,01 32,00b±1,00 
E08 12,50 100 3,06a±0,02 0,28e±0,01 1,72a±0,02 41,00a±1,00 
E09 12,50 50 2,74c±0,01 0,37c±0,01 1,55bc±0,01 29,00bc±1,00 
E10 12,50 50 2,73c±0,02 0,37c±0,01 1,54bc±0,02 31,00bc±2,64 
E11 12,50 50 2,72c±0,02 0,37c±0,01 1,56bc±0,01 27,00bc±2,00 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

A análise de variância apresentou significância para as variáveis envolvidas, portanto, 

as diferentes quantidades de subproduto e polpa de caju influenciaram significativamente, ao nível 

de 5% de significância, os parâmetros físicos dos pães. Verifcou-se através do teste de média Tukey 

não houve diferença significativa entre os ensaios E09, E10 e E11, os quais correspondem aos 

pontos centrais, portanto, existe uma replicabilidade dos dados, o que reduz o erro padrão – o que é 

desejado em experimentos fatoriais.  

O volume específico variou de 2,06 mL/g para o E05, que corresponde a soluções de 

glazeamento somente com polpa de caju a 3,06 mL/g para o ensaio E05, adicionado de 12,50 g de 

subproduto em 100 mL de polpa. Foi possível oservar que não houve diferenças significativas entre 

os ensaios E02 e E04, portanto, o aumento da quantidade de polpa não modificou o volume 

específico.  

Os valores de densidade variaram entre 0,28 mL/g para o E08 a 0,48 g/mL para o E05. 

Não foram observadas diferenças significativas entre os ensaios E01 e E07, verifica-se que 

retirando a polpa de caju da solução de glazeamento e o recobrindo somente com o subproduto não 

ocorre elevação significativa da densidade. 
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O índice de expansão dos pães foi influenciad pelas diferentes quantidades de 

subproduto e polpa de caju utilizadas nas soluções de glazeamento. Verificou-se que o aumento da 

quantidade de polpa, mantendo-se a a quantidade de subproduto constante não promoveu 

modificações significativas neste parâmetro, conforme observado através dos ensaios E02 e E04. 

Também não foram encontradas diferenças significativas quando a quantidade de polpa foi mantida 

constante com a redução do subproduto. O índice de expansão vairou de 1,31 para o E05 a 1,72 

para o E08, nas condições de 12,50 g de subproduto em 100 mL de polpa de caju. 

Os resultados referentes ao índice de expansão obtidos através das soluções de 

glazeamento contendo subproduto de caju e polpa de caju foram superiores ao encontrado por 

Amaya et al. (2014b) quando avaliou a incorporação de suco de caju em pães tipo forma. Portanto, 

verifica-se que a incorporação desta matéria-prima através de processo de imersão e não adição 

dentro da formulação promove menores danos à capacidade de expansão do pão. 

Com relação ao volume produzido, o maior valor foi obtido pelo ensaio E08, seguindo a 

tendência de apresentar o maior volume específico e índice de expansão, com 41,00 mL de massa 

produzidos durante a fermentação, o que mostra uma relação entre as carcaterísticas de expansão. O 

menor valor foi encontrado no ensaio E05, com apenas 13,00 mL. Não houve diferenças 

significativas entre os ensaios E02 e E04 e entre os ensaios E03 e E07. 

A Tabela 43 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros de fator de 

expansão, número e circularidade dos alvéolos presentes no miolo dos pães glazeados com soluções 

de subproduto e polpa de caju. 

 

Tabela 43 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo subproduto e polpa de caju. 

Ensaios¹ Subproduto 
de caju (g) 

Polpa de 
caju 
(mL) 

Fator de 
expansão  

(cm³) 

Número de 
Alvéolos 

Circularidade 
dos Alvéolos 

E01 6,25 25 1,66c±0,01 844bc±4,00 0,66d±0,01 
E02 18,75 25 1,45d±0,02 684c±4,00 0,72c±0,02 
E03 6,25 75 1,97ab±0,02 905ab±3,00 0,90a±0,01 
E04 18,75 75 1,46d±0,01 603d±5,00 0,75b±0,02 
E05 0 50 1,32e±0,01 1008a±5,00 0,92a±0,02 
E06 25 50 1,57cd±0,01 837b±7,00 0,77b±0,02 
E07 12,50 0 1,74b±0,02 506e±6,00 0,55e±0,02 
E08 12,50 100 2,08a±0,04 886b±3,00 0,86ab±0,01 
E09 12,50 50 1,66c±0,01 683c±3,00 0,66d±0,01 
E10 12,50 50 1,63c±0,01 684c±4,00 0,64d±0,02 
E11 12,50 50 1,64c±0,02 685c±2,00 0,66d±0,02 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 
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O fator de expansão das massas submetidas a soluções de glazeamento contendo 

subproduto e polpa de caju variaram de 1,32 cm³ (E04), quando a solução foi composta de 100% 

(50 mL) de polpa a 2,08 para o ensaio E08, nas condições de 100 mL de polpa e 12,50 g de 

subproduto de caju. Não foram observadas diferenças significativas entre os ensaios E09, E10 e 

E11, além dos ensaios E02 e E04, o que mostra um baixo efeito da polpa de caju sobre o fator de 

expansão, uma vez que elevando a sua quantidade e mantendo o subproduto de caju constante não 

promoveu mudanças significativas. 

O número de alvéolos foi superior a 1.000 para o ensaio E05  apesar do fator de 

expansão deste ensaio ter sido o menor. Massas com fator de expansão elevado podem gerar 

alvéolos de área e perímetro maiores e não necessariamente conter uma maior porosidade. De 

acordo com Cauvain e Young (2009) quando as bolhas de gás presentes na massa começam a se 

expandir durante a fermentação, a rede de glúten que as cerca começa a se estender, logo, à medida 

em que a massa continua a aquecer – uma vez que a fermentação libera calor – existe um momento 

que as bolhas de gás começam a tocar-se e, se a rede não for capaz de se estender o suficiente para 

enfrentar a expansão das bolhas, os filmes de glúten poderão se romper. Portanto, com o baixo 

crescimento da massa neste caso não houve o estiramento das bolhas e da rede de glúten, o que 

pode ter contribuído para o aumento do número de alvéolos e como consequência possuíram a sua 

circularidade próxima ao valor máximo de 1,00. 

A circularidade dos alvéolos variou de 0,55 (E07) a 0,92 (E05), nota-se que a ausência 

do subproduto de caju promoveu maiores valores de circularidade, ou seja, não houve deformação 

dos alvéolos e a estrutura do miolo apresentou boa porosidade. Não foram observadas diferenças 

significativas entre os ensaios E01, E09, E10 e E011, ou seja, o aumento das proporções de ambos 

os ingredientes nas soluções de glazeamento não interferiram de forma significativa na 

circularidade dos alvéolos.  

Verificou-se a partir da análise de regressão e de efeitos um baixo índice de correlação 

(R = 0,4658) para a variável volume específico, desta forma, não foi possível produzir superfície de 

resposta e modelo matemático com grau de confiabilidade satisfatório. 

A Figura 84 apresenta o gráfico entre os valores preditos e observados 

experimentalmente. 

Para Muñoz-Garcia et al. (1990) todo investigador já se deparou com um conjunto de 

dados em que algunas observações se afastam das demais, parecendo que foram geradas por um 

mecanismo diferente. O estudo destas observações torna-se importante em qualquer análise 

estatística dos dados, de modo a verificar a qualidade dos dados experimentais obtidos. Desta 

forma, neste estudo será realizada as análises de outliers quando não houver significância na análise 
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de regressão – que será observado através do baixo índice de correlação – será considerado baixo 

um índice de correlação que apresentar R < 0,70.  

 

Figura 84 – Valores preditos e observados para o volume específico dos pães em função do 

subproduto e da polpa de caju. 

 

 

De acordo com Figueira (1998) as observações que apresentam grande afastamento das 

restantes ou da curva de regressão são denominada de outliers, sendo caracterizado pela sua relação 

com as observações restantes que fazem parte de uma determinada amostra. O seu distaciamento 

em relação a estas observações é fundamental para realizar a sua caracterização. Estas observações 

também são designadas como “observações anormais”, extremas, estranhas ou aberrantes. 

Através da visualização do gráfico pode-se notar que existem muitos pontos distantes da 

reta dos valores preditos pelo modelo matemático, portanto, existe uma grande quantidade de 

resíduos que reduzem o índice de correlação. De acordo com a análise de outliers, 28,57% dos 

pontos encontram-se com grande afastamento, ou seja, são considerados valores atípicos.  

Para a densidade o índice de correlação foi de 0,389; considerado muito baixo. Portanto, 

a superfície de resposta gerada não apresenta confiabilidade satisfatória. A Figura 85 apresenta o 

gráficos dos valores preditos e observados.  
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Figura 85 – Valores preditos e observados para a densidade dos pães em função do subproduto e da 

polpa de caju. 

 

 

A análise de outliers identificou que 52,84% dos dados foram considerados com grande 

afastamento dos valores preditos pelo modelo matemático, o que justifica o baixo índice de 

correlação. A correlação entre a densidade e a polpa de caju foi  de -0,21 e com o subproduto de -

0,01, portanto, com correlação mínima, neste caso, não estabelece-se uma relação de causa e efeito 

com as variáveis para a densidade, ou seja, as modificações das quantidades de subproduto e polpa 

de caju ocasionam variações aleatórias na densidade. 

A análise de regressão para o índice de expansão dos pães apresentou um coeficiente de 

correlação de 0,4382; desta forma, foi realizado o gráfico de valores preditos e observados 

experimentalmente, encontrando-se na Figura 86. 

 

Figura 86 – Valores preditos e observados para o índice de expansão dos pães em função do 

subproduto e da polpa de caju. 
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A análise de outliers indicou que 43,29% dos dados encontram-se com grande 

afastamento da reta dos valores preditos pelo modelo matemático. Diante disto, foi realizada uma 

análise de correlação que verificou que o subproduto e o índice de expansão apresentam índice de 

correlação de apenas 0,05 e de 0,25 para a polpa de caju, portanto, assim como o volume específico 

e a densidade, a variação é aleatória, onde não é observado nenhuma tendência ou padrão. 

O volume produzido apresentou o mesmo comportamento dos demais parâmetros 

físicos, o índice de correlação foi de 0,5411. A Figura 87 apresenta os valores preditos em função 

dos valores observados. 

 

Figura 87 – Valores preditos e observados para o volume produzido das massas durante a 

fermentação em função do subproduto e da polpa de caju.  

 

 

Pode-se observar diversos pontos que encontram-se a uma distância considerável da 

linha vermelha, que representa os valores preditos pelo modelo se este fosse válido estatisticamente. 

A análise de outliers indicou que 33,84% dos pontos apresentam desvios fora do intervalo de 

confiança. 

A análise de regressão do fator de expansão da massas apresentou coeficiente de 

correlação satisfatório (R = 0,74640) e apresentou significância nos modelos que exercem 

influência sobre o parâmetro de expansão, portanto, foi possível obter uma modelagem matemática 

e superfície de respostas com confiabilidade satisfatória. 

A figura 88 apresenta a superfície de resposta do efeito das diferentes quantidades de 

subproduto e polpa de caju no fator de expansão das massas.  
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Figura 88 – Efeito da solução de glazeamento contendo subproduto e polpa de caju sobre o fator de 

expansão das massas. 

 

 

A superfície de resposta mostra que, em baixas quantidades de subproduto e de polpa o 

fator de expansão das massas é baixo, à medida em que é elevada a quantidade de subproduto, 

mantendo a polpa constante, ocorre a elevação do fator para valores maiores que 1,80 cm³. O fator é 

maior que 2,00 cm³ quando a quantidade de subproduto é maior que 18 g. Em contrapartida, quando 

o subproduto é mantido em pequenas quantidades e a polpa é adicionada em valores acima de 80 

mL ocorre uma tendência de maximização do fator de expansão para resultados maiores que 2,60 

cm³. 

A equação 71 apresenta o modelo matemático proposto para explicar o comportamento 

do fator de expansão em função do subproduto e da polpa de caju. 

 

Fator de Expansão = 1,63 – 0,04(Subproduto)² + 0,08(Polpa) + 0,04(Polpa)²    (71) 

 

Deste modo, observou-se que a polpa de caju produz efeitos positivos para o fator de 

expansão tanto em seu modelo linear quanto no quadrático, o que pode causar um efeito de diluição 

no subproduto de caju que, assim como o subproduto de abacaxi é rico em fibras e, minimiza o seu 

dano à rede de glúten.  

A análise de correlação apresentou valores de - 0,69 para o subproduto de caju e de 0,72 

para a polpa. Portanto, verifica-se que quanto maior a adição do subproduto menor é o fator de 

expansão das massas e, de modo contrário, para a polpa de caju, estabelecendo-se uma relação de 

causa e efeito. 
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Para o parâmetro número de alvéolos a análise de regressão apresentou um índice de 

correlação superior a 0,80; portanto, foi possível realizar a análise de superfície de resposta e sua 

respectiva modelagem matemática. A figura 89 apresenta o comportamento do número de alvéolos 

em função das quantidades de subproduto e polpa de caju nas soluções de glazeamento. 

 

Figura 89 – Efeito da solução de glazeamento contendo subproduto e polpa de caju sobre o número 

de alvéolos do miolo dos pães. 

 

 

Para o número de alvéolos em função do subproduto e da polpa de caju verificou-se 

uma tendência de minimização, sobretudo influenciado pelo subproduto, onde, mantendo-se a 

quantidade em valores inferiores a 8 g e elevando-se a quantidade de polpa de caju para valores 

acima de 40 mL ocorre um aumento no número de alvéolos e, por consequência, a elevação da 

porosidade do miolo. Este fenômeno é desejado pois, de acordo com Caballero et al. (2007) a 

porosidade é um dos parâmetro mais importantes na qualidade de produtos de panificação.  

A região de mínimo compreende a um número de alvéolos inferior a 600 nas condições 

de adição de 4 a 16 g de subproduto de caju sem a presença da polpa na solução de glazeamento. 

Este comportamento pode estar relacionado com a composição do subproduto de caju, que de 

acordo com Leite et al. (2013) consiste majoritariamente por fibras, 68,85% em base seca, e, deste 

modo pode haver fissuras dentro da estrutura do miolo do pão, o que prejudica a sua formação, uma 

vez que conforme estudo desenvolvido por Kucerova et al., (2013) as fibras possuem a capacidade 

de diminuir a qualidade das características de expansão e estruturais do miolo do pão. Portanto, 

pode-se relacionar a quantidade de subprodutos de caju incorporados em soluções de glazeamento à 

presença de fibras e a desestabilização da estrutura do miolo através do rompimento dos filamentos 

de glúten promovendo um menor número de alvéolos, e, como consequência reduzindo a sua 

porosidade e qualidade. 
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A equação 72 apresenta a modelagem matemática do efeito das variáveis independentes 

sobre o número de alvéolos. 

 

Número de Alvéolos = 689,38 – 66,88(Subproduto) + 59,30(Subproduto)² + 61,11(Polpa)  (72) 

 

A partir da análise do modelo matemático proposto foi possível observar que o 

subproduto apresenta um valor crítico, de 16,03 g, pois seus modelos significativos possuíram 

sinais opostos. A polpa de abacaxi apresentou efeito positivo sobre o número de alvéolos.  

A adição de subproduto correlacionada com a polpa pode promover uma diluição destas 

fibras, que irão ligar-se a outros componentes presentes nela e danificar em menor escala os 

filamentos de glúten. A capacidade das fibras ligarem-se aos minerais é relatada em estudos 

desenvolvidos por Alford et al. (2015) e Schaller (1978). 

Para a circularidade dos alvéolos o índice de correlação foi de 0,9337; o que implica que 

os dados experimentais estão bem ajustados ao modelo matemático propostos e a análise por 

superfície de resposta é válida estatisticamente, a qual é apresentada na figura 90. 

 

Figura 90 – Efeito da solução de glazeamento contendo subproduto e polpa de caju sobre a 

circularidade dos alvéolos do miolo dos pães. 

 

 

A circularidade dos alvéolos foi menor que 0,80 quase na toalidade dos dados 

experimentais obtidos. Uma tendência de minimização do parâmetro foi observada para 

incorporações de até 12 g de subproduto de caju correlacionado com quantidades de polpa de até 15 

mL. O único ensaio que obteve circularidade maior que 0,80 foi obtido nas condições de 0 g de 

subproduto de caju e 37,5 mL de polpa. De modo semelhante ao número de alvéolos também 
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verificou-se a influência negativa do subproduto sobre a circularidade. A equação 73 apresenta a 

modelagem matemática. 

 

Circularidade  = 0,67 – 0,03(Subproduto) + 0,01(Subproduto)² + 0,07(Polpa) + 0,01(Polpa)² - 

0,05(Subproduto x Polpa)                        (73) 

 

Todos os modelos de interação foram significativos ao nível de 5% de significância. 

Verificou-se que o modelo linear do subproduto e o modelo de interação produziram efeitos 

negativos, ou seja, quanto maior a sua quantidade menor foi a circularidade dos alvéolos. A polpa 

nos modelos lineares e quadráticos produziram efeitos positivos, relacionando-se as hipóteses 

levantadas anteriormente com a ligação das fibras a outros componentes da polpa e diminuir a 

extensão dos danos aos filamentos protéicos de glúten.  

De acordo com Weber et al. (1993) dezoito tipos diferentes de fibras possuem a 

capacidade de ligar-se ao cálcio. Partindo-se deste pressuposto, relacionando-o com o fato da polpa 

de caju ser rica em cálcio (CAVALCANTI, 2002), sendo assim, estas informações conectadas com 

a superfície de resposta e a modelagem matemática podem verificar indícios da interação entre as 

fibras presentes no subproduto de caju com o conteúdo mineral presente na polpa.   

 

3.3 – Soluções de glazeamento contendo subproduto e polpa de goiaba 

 

A Tabela 44 apresenta os resultados da Estatística descritiva realizada e os testes de 

normalidade referentes aos parâmetros físicos de qualidade dos pães em função das soluções de 

glazeamento contendo subproduto e polpa de goiaba. 

A partir da análise de normalidade pode-se verificar que todas as variáveis, com exeção 

do volume específico, apresentaram distribuição normal. Como o valor da curtose foi superior a 

2,00, valor recomendado por Osborne (2002), não houve a necessidade de se realizar os testes de 

normalidade mais rígidos como os de Kolmorogov-Smirnov e Shapiro-Wilk. Para Machado et al. 

(2010) a não normalidade dos dados pode ser explicadas por características intrínsecas da variável 

considerada.  

Como foi observada a não normalidade dos dados obtidos pelo volume específico não 

pode ser realizada, para este parâmetro, a análise de variância, uma vez que a sua prerrogativa é a 

normalidade dos dados. Portanto, para verificar as diferenças entre as amostras com relação ao 

volume específico foi utilizado a análise de variância não paramétrica através da análise de Kruskal-

Wallis. 
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De acordo com O’Mahony (1985) para ser aplicado o teste de Kruskal-Wallis as 

amostras devem ser independentes entre si, ou seja, não existir alguma relação entre os tratamentos 

– o qual é observado neste estudo, uma vez que a fonte de variação é a formulação das soluções de 

glazeamento sendo uma independente da outra – e os dados devem ser ordinais. 

 

Tabela 44 – Estatística descritiva e testes de normalidade para as variáveis dependentes para 

soluções de glazeamento contendo subproduto e polpa de goiaba. 

 
Parâmetros 

 

Volume 
Específico 

(mL/g) 

 
Densidade 

(g/mL) 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

(mL) 

Fator de 
Expansão 

(cm³) 

Número 
de 

Alvéolos 

Circularidade 
dos 

alvéolos 
Observações 33 33 33 33 33 33 33 

Média 2,82 0,35 1,49 27,09 1,82 742,21 0,75 
Variância 0,06 0,01 0,01 15,08 0,03 24,99 0,01 

Desvio 
Padrão 

0,25 0,02 0,10 3,88 0,19 111,44 0,08 

Coeficiente 
de Variação 

9,03 7,74 6,85 14,33 10,82 15,15 11,43 

Máximo 3,55 0,39 1,71 36,00 2,10 742,00 0,92 
Mínimo 2,52 0,28 1,28 20,00 1,44 573,00 0,60 
Simetria 1,69 -0,85 -0,12 0,49 -0,62 -0,32 -0,03 
Curtose 3,03 1,27 0,55 -0,01 -1,04 -1,38 -0,60 

Kolmogorov-
Smirnov 

- 0,141 0,148 0,145 0,269 0,302 0,109 

Shapiro-
Wilk 

- 0,901 0,944 0,964 0,878 0,843 0,973 

Kruskal-
Wallis 

0,0135 - - - - - - 

*Para os testes de Kolmorogov-Smirnov, Shapiro-Wilk e Kruskal-Wallis foi considerado um p-valor menor que 0,05. 

 

 Os métodos não paramétricos em geral envolvem cálculos mais simples do que seus 

correspondentes paramétricos, sendo, assim, mais fáceis de entender. Os métodos não paramétricos 

tendem a perder informação, porque os dados numéricos são frequentemente reduzidos a uma forma 

qualitativa. Os testes não paramétricos não são tão eficientes quanto os testes paramétricos; com um 

teste não paramétrico, em geral necessitamos de amostra maior ou maiores diferenças para então ser 

rejeitada uma hipótese nula (SIEGEL, 1959). 

De acordo com Sordi e Meireles (2009), o teste Kruskal-Wallis trata de averiguar se 

duas ou mais amostras provêm da mesma população. É chamado também teste H. Trata-se de teste 

extremamente útil para decidir se k amostras (k > 2) independentes provêm de populações com 

médias iguais. Esse teste só deve ser aplicado se a amostra for pequena e/ou as pressuposições, 

exigidas para proceder à Análise de Variância, estiverem seriamente comprometidas. Esse teste 
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condiciona que a variável em análise seja medida em escala ordinal ou numérica. Exige variâncias 

iguais, por isso não deve ser usado se as diferentes amostras têm variâncias muito diferentes, trata-

se de um teste unilateral à direita. 

O valor obtido para este teste foi de 0,0135 é inferior ao 0,05 do nível de siginficância, 

pode-se concluir que houve diferenças significativas entre os grupos, entretanto, este tipo de teste 

não-paramétrico não permite identificar quais grupos diferenciam entre si. Portanto, os resultados 

referentes aos volumes específicos serão apenas apresentados na forma de médias e desvio padrão. 

A Tabela 45 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros físicos dos pães 

glazeados com soluções de subproduto e polpa de goiaba. 

 

Tabela 45 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo subproduto e polpa de goiaba. 

Ensaios¹ Subproduto 
de goiaba 

(g) 

Polpa 
de 

goiaba 
(mL) 

Volume 
Específico 

(mL/g) 

Densidade 
(g/mL) 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

(mL) 

E01 6,25 25 2,56±0,01 0,38a±0,01 1,29c±0,03 21,00c±1,00 
E02 18,75 25 2,77±0,01 0,35ab±0,01 1,47b±0,01 27,00b±1,00 
E03 6,25 75 2,68±0,02 0,37a±0,01 1,43b±0,02 25,33b±0,57 
E04 18,75 75 3,51±0,02 0,29c±0,01 1,70a±0,01 35,00a±1,00 
E05 0 50 2,92±001 0,33b±0,01 1,56b±0,01 31,00ab±1,00 
E06 25 50 2,53±0,03 0,38a±0,01 1,39±0,02 23,00c±1,00 
E07 12,50 0 2,96±0,02 0,33b±0,01 1,56b±0,02 30,66ab±1,15 
E08 12,50 100 2,84±0,02 0,34b±0,01 1,51bc±0,01 27,33b±0,57 
E09 12,50 50 2,76±0,01 0,35ab±0,01 1,51bc±0,01 26,00b±1,00 
E10 12,50 50 2,76±0,02 0,35ab±0,01 1,52bc±0,02 26,66b±1,52 
E11 12,50 50 2,75±0,01 0,35ab±0,01 1,51bc±0,01 25,00b±1,00 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

Conforme foi mencionado anteriormente, houve diferenças significativas, ao nível de 

5% de significância entre os volumes específicos, portanto, as soluções de glazeamento contendo 

subproduto e polpa de goiaba interferem no desempenho deste parâmetro físico. O maior valor 

(3,51 mL/g) foi observado para o ensaio E04, nas condições de 18,75 g de subproduto e 75 mL de 

polpa de goiaba. O menor valor foi apresentado pelo ensaio E06  nas condições de 25 g de 

subproduto e de 50 mL de polpa, obtendo 2,53 mL/g de volume específico. 

A densidade dos pães glazeados com soluções contendo subproduto e polpa de goiaba 

variaram de 0,29 g/mL (E04) a 0,38 g/mL (E01 e E06). Não foram observadas diferenças 

significativas entre os ensaios E02, E09, E10 e E11, este resultado mostra que o aumento da 

quantidade de polpa e redução do subproduto não promoveram alterações na densidade. Os ensaios 
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E05, E07 e E08 não diferiram entre si, neste caso, verifica-se que não existe uma relação causa e 

efeito entre as quantidades de subproduto e polpa de goiaba com a densidade, já que a solução de 

glazeamento corresponde ao ensaio 5 não contém subproduto e a do E07 não contém polpa. Este 

comportamento é evidenciado a partir da análise de correlação onde o subproduto e a polpa de 

goiaba possuem pouca correlação com a densidade dos pães, obtendo os coeficientes de - 0,01 e  - 

0,18; respectivamente. 

Os resultados de volume específico obtidos foram superiores aos encontrados por 

Amaya et al. (2014a) quando estudaram a adição de suco de goiaba em pães tipo forma, onde 

variou de 2,33 mL/g para o pão padrão a 1,68 mL/g para a substituição da água por 100% de suco 

de goiaba. 

O índice de expansão variou entre os valores de 1,29 para o E01 a 1,70 para o E04, nas 

condições de 18,75 g de subproduto e de 75 mL de polpa de goiaba. Verificou-se a ausência de 

diferenças significativas entre os ensaios E08, E09, E10 e E11, portanto, mantendo-se a quantidade 

de subproduto de manga constante e reduzindo pela metade a quantidade de polpa não promoveu 

variação significativa na expansão dos pães. Os ensaios E02, E03, E05 e E07 também não diferiram 

estaticamente entre si, ao nível de 5% de siginficância, o que indica a ausência da relação causa e 

efeito, a qual é justificada pelos baixos índices de correlação entre o subproduto e a polpa de goiaba 

com o índice de expansão. Os coeficientes de correlação foram de 0,09 e 0,27.  

Para o volume produzido das massas não foram observadas diferenças significativas 

entre os ensaios E08, E09, E10 e E11, de modo semelhante ao índice de expansão, o que pode 

indicar que os dois parâmetros físicos estão relacionados entre si, dentro deste contexto, também 

não diferiram destes ensaios o E02 e E03. A amplitude dos valores do volume produzido foi de  

21,00 mL (E01) a 35,00 mL (E04). O índice de correlação entre as variáveis independentes e 

dependente foi considerado baixo. A correlação entre o subproduto e o volume produzido foi de -

0,07; enquanto que para a polpa de goiaba foi de 0,12.  

A Tabela 46 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros de fator de 

expansão, número e circularidade dos alvéolos presentes no miolo dos pães glazeados com soluções 

de subproduto e polpa de goiaba. 

As soluções de glazeamento contendo subproduto e polpa de goiaba influenciaram 

significativamente, ao nível de 5% de significância, o fator de expansão das massas. O maior valor 

foi observado para o ensaio E04, com 2,08 cm³, nas condições de 18,75 g de subproduto de goiaba e 

50 mL de polpa, ou seja, proporção de 20% de subproduto. O menor fator de expansão foi de 1,47 

cm³, quando a proporção do subproduto também foi de 20%, neste caso, pode-se identificar que a 

quantidade de polpa influencia diretamente no fator de expansão, o que pode estar relacionado com 
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o teor de umidade e viscosidade da solução. Não foram observadas diferenças significativas entre os 

ensaios E08, E09, E10 e E011, portanto, quando reduzida o percentual de polpa de goiaba nas 

soluções não houve diferenças. Os ensaios E05 e E07 também não diferiram estatisticamente entre 

si, o que indica uma baixa relação entre o subproduto e a polpa de goiaba com o fator de expansão.  

 

Tabela 46 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo subproduto e polpa de goiaba. 

Ensaios¹ Subproduto de 
goiaba (g) 

Polpa de 
goiaba 
(mL) 

Fator de 
expansão  

(cm³) 

Número de 
Alvéolos 

Circularidade 
dos Alvéolos 

E01 6,25 25 1,47e±0,03 591,00e±3,00 0,61e±0,02 
E02 18,75 25 1,69c±0,01 627,00d±2,00 0,76bc±0,02 
E03 6,25 75 1,64cd±0,01 620,00d±3,00 0,68c±0,01 
E04 18,75 75 2,08a±0,02 912,00a±1,00 0,91a±0,01 
E05 0 50 1,99ab±0,02 825,00ab±4,00 0,83ab±0,02 
E06 25 50 1,53e±0,01 578,00f±3,00 0,64d±0,01 
E07 12,50 0 1,97ab±0,01 826,00ab±2,00 0,84ab±0,01 
E08 12,50 100 1,91b±0,02 804,00b±3,00 0,79b±0,02 
E09 12,50 50 1,90b±0,01 793,00c±2,00 0,73bc±0,01 
E10 12,50 50 1,92b±0,01 794,00c±5,00 0,75bc±0,01 
E11 12,50 50 1,93b±0,02 793,00c±2,00 0,75bc±0,01 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

Este comportamento foi verificado após a análise de correlação, a qual demonstrou uma 

baixa correlação entre as variáveis. Esta foi negativa (-0,11) entre o subprodito e o fator de 

expansão e positiva (0,20) para a polpa de manga. Portanto, não é possível afirmar que existe uma 

relação de causa e efeito entre elas. 

O número de alvéolos variou de 578,00 para o ensaio E06, adicionado de 50 mL de 

polpa e 25 g de subproduto a 912,00 quando a solução de glazeamento foi composta por 18,75 g de 

subproduto e 75 mL de polpa de goiaba, neste caso, pode-se verificar que a redução da quantidade 

do subproduto melhora a distribuição dos alvéolos no miolo dos pães, tendo influência direta sobre 

a sua circularidade – analisando apenas estes ensaios -  uma vez que o E04, além de apresentar o 

maior número de alvéolos, estes, também apresentaram os maiores valores de circularidade (0,91), 

muito próximos de um círculo perfeito, quando a circularidade é igual a 1,0. 

Com relação ao número de alvéolos, não foram observadas diferenças significativas 

entre os ensaios E08, E09, E10 e E11 e entre os ensaios E02/E03 e E05/E07, o que indica baixo 

efeito do subproduto e da polpa de goiaba sobre este parâmetro. Para estudar com maior 

profundidade este fenômeno foi realizada uma análise de correlação que indicou baixa relação da 

polpa de goiaba com o número de alvéolos (0,21) e com a circularidade (0,11). Já o subproduto 
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apresentou coeficientes de -0,13 e -0,01, ou seja, não existe uma relação entre elas. A correlação 

entre o número de alvéolos e a sua circularidade foi elevada (0,86). 

Wang  et al. (2002) afirmam que as fibras possuem a capacidade de interagir com as 

proteínas formadoras do glúten, causando eventuais pontos de fraqueza nesta matriz protéica, 

facilidando a sua ruptura física devido à pressão exercida pelo gás produzido durante o processo 

fermentativo. O que pode modificar a estrutura do miolo do pães, como foi observado pelos 

resultados obtidos. 

A análise de regressão para a densidade dos pães  apresentou um baixo índice de 

correlação (R = 0,2470), portanto, não foi possível desenvolver a superfície de resposta e a 

modelagem matemática com alto índice de confiabilidade. 

A Figura 91 apresenta a relação entre os valores preditos pelo modelo matemático e os 

observados experimentalmente. 

 

Figura 91 – Valores preditos e observados para a densidade dos pães em função do subproduto e da 

polpa de goiaba. 

 

 

A partir da análise gráfica pode-se notar que existem muitos pontos com grande 

distanciamento da reta vermelha – que representa o modelo matemático proposto pelo software 

estatístico – desta forma, realizou-se a análise de outliers que identificou que 43,33% dos dados 

encontram-se fora do intervalo de confiança, o que justifica o baixo índice de correlação. 

Simmons, Nelson e Simonsohn (2011) mostraram como, devido ao mau uso de 

ferramentas estatísticas, resultados significativos poderiam ser facilmente vir a ser falsos positivos - 

ou seja, os efeitos considerados significativos ao passo que a hipótese nula é realmente verdade – 

dentro desta sistemática foi levantada a questão da importância dos outliers. Por outro lado, 
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resultados não significativos podem ser considerados significativos, portanto, optou-se por realizar 

este tipo de análise neste estudo. 

A análise de regressão para o parâmetro de índice de expansão também apresentou 

baixo índice de correlação (R= 0,1110), este resultado era esperado uma vez que a análise de 

correlação não estabeleceu relações entre as variáveis independentes e o índice de expansão. 

A Figura 92 apresenta o gráfico que representa os valores preditos pelo modelo 

matemático e observados experimentalmente. 

Verificou-se que muitos dados experimentais distanciam-se do modelo matemático 

predito, portanto, ele não pode representar o comportamento do índice de expansão em função do 

subproduto e da polpa de goiaba. A análise de outliers identificou que 38,44% dos dados 

encontram-se fora do intervalo de confiança. 

 

Figura 92 – Valores preditos e observados para o índice de expansão dos pães em função do 

subproduto e da polpa de goiaba. 

 

 

De modo semelhante aos demais parâmetros físicos, o volume produzido também não 

pode ser otimizado através das superfícies de respostas. O índice de correlação da análise de 

regressão foi de 0,10962. Não foram observados efeitos signficativos dos modelos lineares, 

quadráticos e de interação entre as variáveis, o que reforça a hipótese de baixa correlação entre as 

variáveis independentes e dependes, ou seja, não existe um padrão de variação, apenas a 

aleatoriedade.  

A Figura 94 apresenta o gráfico dos valores preditos pelo modelo e os observados 

experimentalmente. 
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Figura 94 – Valores preditos e observados para o volume produzido das massas durante a 

fermentação em função do subproduto e da polpa de goiaba. 

 

 

A partir da análise gráfica pode-se notar que a reta predita pelo modelo matemático não 

passa por nenhum ponto experimental, isto justifica o baixo índice de correlação, portanto, o 

modelo matemático proposto não pode explicar o comportamento do volume produzido em função 

do subproduto e da polpa de goiaba. Um total de 51,85% dos dados foram considerados outliers. 

O fator de expansão, através da análise de regressão, obteve um índice de correlação de 0,1726; o 

qual é considerado baixo, assim como os demais parâmetros físicos, não foi observado relação de 

causa e efeito em função das diferentes quantidades de subproduto e de polpa de manga nas 

soluções de glazeamento. 

De acordo com Seibel (1983) a adição de fibras em formulações de produtos 

fermentados, principalmente pães, causa uma série de mudanças tecnológicas como: massa menor e 

mais úmida – devido a capacidade de retenção de água das fibras – o que pode prejudicar as 

propriedades viscoelásticas; diminui a tolerância da massa à fermentação – promovendo 

modificaçoes no volume e fator de expansão, por exemplo – também podem ocorrer mudanças no 

sabor e coloração dos produtos, neste caso, não constitui-se um problema tecnológico.  

Portanto, pode-se relacionar estas causas com a grande variabilidade dos parâmetros 

estruturais do miolo do pão e o fator de expansão das massas, não podendo ser analisado mediante a 

superfície de resposta. 

A Figura 95 apresenta o gráfico que mostra a relação entre os valores preditos pelo 

modelo matemático e os obtidos experimentalmente. 

De modo semelhante ao volume produzido pelas massas verificou-se que nenhum ponto 

é contemplado pela linha linear da análise de regressão, portanto, o modelo matemático proposto 
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não é adequado para explicar o comportamento do fator de expansão das massas em função do 

subproduto e da polpa de goiaba presente nas soluções de glazeamento. A análise de outliers 

identificou que 57,14% dos dados encontram-se fora do intervalo de confiança.  

 

Figura 95 – Valores preditos e observados para o fator de expansão das massas em função do 

subproduto e da polpa de goiaba. 

 

 

Diante dos resultados obtidos os dados reais serão considerados para efeito de seleção 

das duas formulações de soluções de glazeamento a serem testadas durante o período de estocagem 

congeladas das massas.  

A análise de regressão para o número de alvéolos teve um baixo coeficiente de 

correlação (R = 0,2935), o que impossibilita uma análise pela metodologia de superfície de resposta 

e por modelagem matemática da regressão, uma vez que expostos não traduziriam o comportamento 

dos dados observados experimentalmente com confiabilidade. 

A Figura 96 apresenta o gráfico dos valores preditos pela modelagem matemática da 

análise de regressão e os dados observados experimentalmente. 

A partir da análise do gráfico pode-se verificar que poucos resultados experimentais 

encontram-se próximos da linha vermelha – que representa os valores preditos pelo modelo 

matemático – este comportamento confirma o baixo índice de correlação encontrado para a variável 

número de alvéolos.  

Através da análise de outliers foi possível identificar que 71,42% dos pontos estão fora 

do intervalo de confiança, portanto, não é possível realizar a otimização das soluções de 

glazeamento contendo subproduto e polpa de goiaba. 
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Figura 96 – Valores preditos e observados para o número de alvéolos do miolo dos pães em função 

do subproduto e da polpa de goiaba. 

 

 

Por apresentar alta correlação com o número de alvéolos a circularidade obteve 

comportamento similar. O índice de correlação obtido através da análise de regressão foi baixo (R = 

0,1249), sendo assim, não foi possível apresentar os resultados referentes a superfície de resposta e 

a modelagem matemática proposta para explicar o comportamento desta variável em função das 

diferentes proporções de subproduto e polpa de goiaba presentes na solução de glazeamento. 

A Figura 97 apresenta o gráfico que relaciona os valores preditos pelo modelo 

matemático e os dados obtidos experimentalmente. 

 

Figura 97 – Valores preditos e observados para a circularidade dos alvéolos do miolo dos pães em 

função do subprodito e da polpa de goiaba. 
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Verificou-se uma maior concentração dos dados em regiões que correspondem valores 

inferiores a 0,80; contudo, observa-se que a maioria dos dados obtidos experimentalmente 

encontram-se afastados da reta vermelha, que representa o modelo matemático, o que colaborou 

para o baixo índice de correlação obtido pela análise de regressão.  

Diante deste resultado foi realizada uma análise de outliers que constatou que 48,52% 

dos dados encontram-se fora do intervalo de confiança de 95%, portanto, não é recomendável a 

utilização deste modelo matemático para explicar o comportamento da circularidade dos alvéolos 

em função de diferentes quantidades de subproduto e polpa de goiaba presentes nas soluções de 

glazeamento. 

De acordo com Aguinis, Gottfredson e Joo (2013) a presença de outliers, que são pontos 

de dados que se desviam acentuadamente a partir de outros, é um dos desafios metodológicos mais 

duradouros e penetrantes em pesquisa científica organizacional. Portanto, a sua identificação é de 

extrema importância para garantir experimentos com alta confiabilidade. 

 

3.4 – Soluções de glazeamento contendo subproduto e polpa de manga 

 

A Tabela 47 apresenta os resultados da estatística descritiva e testes de normalidade 

para as variáveis volume específico, densidade, volume produzido, índice de expansão, fator de 

expansão e número e circularidade dos alvéolos. 

Tabela 47 – Estatística descritiva e testes de normalidade para as variáveis dependentes para 

soluções de glazeamento contendo subproduto e polpa de manga. 

 
Parâmetros 

 

Volume 
Específico 

(mL/g) 

 
Densidade 

(g/mL) 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

(mL) 

Fator de 
Expansão 

(cm³) 

Número 
de 

Alvéolos 

Circularidade 
dos 

alvéolos 

Observações 33 33 33 33 33 33 33 

Média 2,79 0,35 1,60 34,84 1,65 778,54 0,77 
Variância 0,43 0,01 0,01 79,82 0,09 41,22 0,01 

Desvio 
Padrão 

0,65 0,07 0,23 8,93 0,30 130,08 0,011 

Coeficiente 
de Variação 

23,56 20,68 14,67 25,90 18,56 16,70 14,14 

Máximo 3,96 0,53 2,01 48,00 2,15 999,00 0,95 
Mínimo 1,65 0,24 1,11 12,00 1,20 778,54 0,55 
Simetria 0,42 0,76 -0,08 -1,06 0,33 -0,46 -0,23 
Curtose -0,24 0,98 0,21 1,19 -1,35 0,13 -0,64 

Kolmogorov-
Smirnov 

0,136 0,165 0,149 0,166 0,243 0,133 0,129 

Shapiro-Wilk 0,914 0,894 0,915 0,904 0,893 0,935 0,958 
*Para os testes de Kolmorogov-Smirnov, Shapiro-Wilk foi considerado um p-valor menor que 0,05. 
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A partir da análise dos dados descritivos obtidos para as variáveis foi possível verificar 

que os dados respeitam uma distribuição normal, pois nos testes de simetria e curtose foram obtidos 

valores entre 2 e -2, onde de acordo com Albiero (2010) dentro deste intervalo os dados possuem 

distribuição normal. Os valores obtidos nos testes de normalidades mais rigorosos (Kolmorogob-

Smirnov e Shapiro-Wilk) também indicaram a normalidade uma vez que os valores obtidos foram 

maiores que a siginficância (p≤0,05). 

Uma vez que os dados apresentaram normalidade a análise de variância e teste de média 

de tukey podem ser realizados. 

A Tabela 48 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros físicos dos pães 

glazeados com soluções de subproduto e polpa de manga. 

Verificou-se para o volume específico que não houve diferenças significativas entre os 

pontos centrais, ensaios E09, E10 e E11. O menor volume (1,67 mL/g) foi observado para o ensaio 

E02, adicionado de 18,75 g de subproduto e de 25 mL de manga, ou seja, proporção de 42,85% e 

57,15%, respectivamente. Este resultado fornece indicações sobre o efeito negativo do subproduto 

de manga sobre o volume específico, uma vez que as proporções dos ingredientes nas soluções de 

glazeamento são próximas. O maior volume específico (3,92 mL/g) foi obtido para o ensaio E05, 

onde a solução foi composta por 100% de polpa. Quando relaciona-se os ensaios E03 e E05 não 

verifica-se diferença significativa, a diferença entre eles está na pequena adição de subproduto (6,25 

g para o E03), reforçando a hipótese do efeito danoso do subproduto, contudo, o volume específico 

não é afetado se esta adição for em pequenas proporções. 

 

Tabela 48 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo subproduto e polpa de manga. 

Ensaios¹ Subproduto 
de manga (g) 

Polpa 
de 

manga 
(mL) 

Volume 
Específico 

(mL/g) 

Densidade 
(g/mL) 

Índice de 
Expansão 

Volume 
Produzido 

(mL) 

E01 6,25 25 2,94bc±0,04 0,34c±0,01 1,68ab±0,01 37,00b±0,33 
E02 18,75 25 1,67e±0,02 0,52a±0,01 1,12d±0,02 13,00e±0,57 
E03 6,25 75 3,94a±0,02 0,24e±0,01 1,98a±0,01 46,33a±0,57 
E04 18,75 75 2,39d±0,04 0,38ab±0,01 1,45c±0,01 32,00c±0,57 
E05 0 50 3,92a±0,01 0,25d±0,01 1,99a±0,02 44,33a±0,88 
E06 25 50 2,85c±0,02 0,36c±0,01 1,59b±0,01 32,00c±0,57 
E07 12,50 0 2,31d±0,01 0,41b±0,01 1,44c±0,01 26,33d±1,20 
E08 12,50 100 3,09b±0,05 0,31cd±0,01 1,72ab±0,01 41,00ab±0,57 
E09 12,50 50 2,61cd±0,02 0,34c±0,01 1,57b±0,02 34,00b±0,57 
E10 12,50 50 2,61cd±0,01 0,34c±0,01 1,55b±0,02 37,30b±0,66 
E11 12,50 50 2,58cd±0,01 0,34c±0,01 1,57b±0,02 36,00b±1,52 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05).  
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Amaya et al. (2014c) estudaram a utilização de suco de manga em formulações de pães 

tipo forma avaliando as características físicas do produto, os autores observaram que o volume 

específico foi prejudicado pela adição do suco de manga, obtendo 1,87 mL/g e 1,52 mL/g para a 

substituição parcial e total da água pelo suco. 

Este efeito negativo do subproduto de manga ao volume específico pode ser relacionada 

com a presença de fibras. De acordo com resultados obtidos por Vieira et al., (2010) o subproduto 

da manga apresenta aproximadamente 14,60%. 

Relacionada diretamente com o volume específico, a densidade dos pães variou de 0,24 

g/mL (E03) a 0,52 g/mL (E02), observou-se também a relação do subproduto e o aumento da 

densidade, a qual atribui-se também à presença de fibras e eventuais fissuras na rede de glúten, 

permitindo que o gás carbônico produzido durante a fermentação seja liberado  em maior 

quantidade pela massa através da perda da capacidade de retenção. 

O índice de expansão não foi diferente entre os ensaios E09, E10 e E11, além dos 

ensaios E03 e E05, verificando-se que se a adição do subproduto for em pequenas proporções – 

quando a quantidade de polpa é bem superior a de subproduto – não ocorre redução significativa na 

expansão dos pães. O maior valor foi de 1,93 (E03) e o menor 1,12 (E02). 

O volume produzido das massas durante a fermentação foi superior a 40,00 mL nos 

ensaios E03, E05, e E04 quando as proporções de subprodutos incorporadas na solução de 

glazeamento foi inferior a 20%. Não houve diferenças significativas entre os ensaios E09, E10 e 

E11 e entre os ensaios E03 e E05. 

Segundo Chevallier, Zúñiga e Le-Bail (2012) a avaliação dos coeficientes de expansão 

da massa durante a fermentação, como o volume produzido, é um critério importante para a 

qualidade dos produtos, uma vez que elas são uma função dependente do tempo e da temperatura de 

fermentação. A aplicação de soluções de glazeamento contendo subproduto e polpa de manga 

mostrou que o volume produzido também depende da quantidade destes ingredientes.  

A Tabela 49 apresenta os resultados médios referentes aos parâmetros de fator de 

expansão, número e circularidade dos alvéolos presentes no miolo dos pães glazeados com soluções 

de subproduto e polpa de manga. 

O fator de expansão das massas, desenvolvido por Gabric et al. (2011) também é um 

método eficaz na avaliação da evolução da massa durante o processo de fermentação.  Este 

parâmetro variou de 2,13 cm³ (E03) – que não diferiu estatisticamente do E05 – a 1,23 cm³ (E02), 

portanto, observa-se que quando a proporção do subproduto na solução de glazeamento é maior que 

30% prejudica o fator de expansão.  
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Tabela 49 – Parâmetros físicos de qualidade dos pães com aplicação de solução de glazeamento 

contendo subproduto e polpa de manga. 

Ensaios¹ Subproduto de 
manga (g) 

Polpa de 
manga 
(mL) 

Fator de 
expansão  

(cm³) 

Número de 
Alvéolos 

Circularidade 
dos Alvéolos 

E01 6,25 25 1,96ab±0,01 845b±3,00 0,83ab±0,02 
E02 18,75 25 1,23f±0,01 498e±2,00 0,57c±0,01 
E03 6,25 75 2,13a±0,02 944a±6,00 0,93a±0,01 
E04 18,75 75 1,37e±0,01 689d±4,00 0,69bc±0,01 
E05 0 50 2,11a±0,03 939a±12,00 0,94a±0,01 
E06 25 50 1,72c±0,02 806bc±3,00 0,82ab±0,02 
E07 12,50 0 1,41ed±0,01 684d±4,00 0,70b±0,02 
E08 12,50 100 1,88b±0,01 887ab±5,00 0,85ab±0,01 
E09 12,50 50 1,47d±0,03 745c±4,00 0,73b±0,01 
E10 12,50 50 1,47d±0,01 746c±6,00 0,74b±0,02 
E11 12,50 50 1,47d±0,02 747 ±3,00 0,74b±0,01 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

O número de alvéolos sofreu influência significativa da solução de glazeamento, os 

ensaios E03 e E05 obtiveram os maiores valores – 944 e 939 alvéolos respectivamente – não 

diferindo estatisticamente entre si. O menor valor foi observado para o ensaio E02, nas condições 

de 18,75 g de subproduto em 25 mL de polpa com 498 alvéolos. Portanto, percebe-se um 

decréscimo do número de alvéolos em função da quantidade de subproduto, provavelmente devido 

a presença das fibras e do conteúdo mineral presente, de modo a promover danos físicos a estrutura 

do glúten e não permitir a plena construção da estrutura esponjosa durante a fermentação e 

formação do miolo no forneamento. 

A difusão da umidade das soluções de glazeamento para o interior da massa pode 

proporcionar modificações na qualidade do produto. De acordo com estudo desenvolvido por 

Besbes et al. (2012), a difusão da umidade provoca efeito importante na textura dos pães. A 

presença das soluções pode ter fornecido viscosidade e propriedades viscoelásticas para as amostras 

de massa de modo que promoveu a captura e estabilidade de bolhas de gás carbônico durante o 

cozimento, isto justifica o maior número de alvéolos obtidos pelo ensaio E05 quando a solução de 

glazeamento foi composta por 100% (50 mL) de polpa de manga. Verificou-se através do estudo de 

Ajila et al. (2010) que a polpa de manga apresenta uma consistência cremosa e de acordo com 

Pelegrine (2000) este tipo polpa possui maior viscosidade aparente se comparada a polpa de 

abacaxi. Portanto, a polpa de manga pode ter se difundido para o interior da massa, proporcionando 

o aumento da viscosidade interna e colaborando para a captura e estabilidade das bolhas de gás 

carbônico, aumentando o número de alvéolos e a sua circularidade. 
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O índice de correlação para a análise de regressão do volume específico foi de 0,83404, 

portanto, foi possível estimar a modelagem matemática e a superfície de resposta.  

A Figura 98 apresenta a superfície de resposta que demonstra o efeito das soluções de 

glazeamento contendo diferentes quantidades de subproduto e polpa de manga sobre o volume 

específico dos pães. 

 

Figura 98 – Efeito da solução de glazeamento contendo subproduto e polpa de manga sobre o 

volume específico dos pães. 

 

 

Verificou-se a obtenção de uma região de minimização do volume específico, o que não 

é desejado na tecnologia da panificação, uma vez que quanto maior o volume do pão maior a sua 

qualidade. Contudo, pode-se observar que a região verde compreende a pães com volume específico 

abaixo de 3,00 mL/g e, de acordo com diversos trabalhos, pães com este volume são considerados 

de qualidade. Observou-se uma influência negativa do subproduto de manga sobre este parâmetro 

físico, uma vez que mantendo-se em baixas quantidas, até 8 g, e elevando a quantidade de polpa de 

manga o volume específico aumenta para valores acima de 4,00 mL/g, comportamento este que está 

relacionado com o grau de danos promovidas pelas fibras presentes no subproduto aos filamentos 

de glúten formados, o que enfraquece a rede e permite maior escape do gás carbônico, diminuindo o 

volume específico do pão. 

A equação 74 apresenta o modelo matemático que explica o comportamento do volume 

específico em função das quantidades de subproduto e polpa de manga nas soluções de 

glazeamento. 

 

Volume Específico = 2,15 – 0,41(Subproduto) + 0,21(Subproduto)² + 027(Polpa)   (74) 
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De acordo com a análise do modelo matemático, pode-se notar que o subproduto de 

manga, em seu modelo linear, promove efeitos negativos sobre o volume específico, contudo, no 

modelo quadrático o comportamento é invertido, o que informa a existência de um valor crítico. A 

polpa de manga influencia significativamente o volume específico apenas em seu modelo linear. O 

valor crítico para o subproduto do processamento de manga é de 15,71 g para um volume específico 

predito de 2,03 mL/g como ponto de mínimo, portanto, valores inferiores a este produzem volumes 

maiores. 

Através da análise de correlação verificou-se uma forte correlação negativa entre o 

volume específico e o subproduto de manga, obtendo o valor de -0,66; já para a polpa de manga 

este índice foi de 0,43; portanto, o subproduto possui maior influência sobre o volume específico. 

A análise de regressão para a densidade apresentou índice de correlação satisfatório (R 

= 0,76933), o que indica que os dados experimentais estão bem ajustados ao modelo matemático 

predito, portanto, a superfície de resposta é válida estatisticamente.  

A Figura 99 apresenta a superfície de resposta do efeito das diferentes quantidades de 

subproduto e polpa de manga na densidade dos pães.  

 

Figura 99 – Efeito da solução de glazeamento contendo subproduto e polpa de manga sobre a 

densidade dos pães. 

 

 

Na superfície de resposta gerada pode-se observar duas tendências: uma de 

maximização e outra de minimização da densidade. A minimização da densidade ocorre à medida 

em que diminuem as quantidades de subproduto de manga e elevam-se a de polpa. Esta região 

compreende em densidades inferiores a 0,20 g/mL para a adição de até 6 g de subproduto 

correlacionadas com a partir de 25 mL de polpa. A região de maximização compreende em 
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densidades maiores que 0,60 g/mL e inicia-se mediante a adição de quantidades a partir de 10 g de 

subproduto, quando colocadas em baixas quantidades de polpa, por exemplo, até 40 mL. 

De acordo com Zanoni, Peri e Gianotti (1995) a densidade dos pães decresce com a 

etapa de forneamento devido ao aumento de volume do produto e na redução do teor de umidade 

através da diminuição do peso do produto. Ao final do forneamento a crosta possui um baixo teor 

de umidade, apresentando aspecto não-poroso e de maior densidade, e o miolo, que apresenta 

aspecto poroso devido ao maior teor de umidade apresenta menor densidade. Portanto, a migração 

das soluções de glazeamento, as quais contém maior conteúdo de umidade que a masssa, tendem, 

por difusão, adentrar no inteiror da massa, permitindo o aumento da umidade e a formação de pães 

com menor densidade tanto do miolo, quanto parte da solução de glazeamento que permanece sobre 

a superfície, reduzindo também a densidade da crostra. 

Portanto, pode-se relacionar que o aumento da proporção de subproduto de manga 

presente na solução de glazeamento pode reduzir a umidade da solução e como consequência, 

aumentar a densidade dos pães. 

A equação 75 apresenta o modelo matemático proposto para a densidade em função das 

diferentes quantidades de subproduto e polpa de manga nas soluções de glazeamento. 

 

Densidade = 0,35 + 0,04(Subproduto) – 0,03(Polpa)                    (75) 

 

O comportamento obtido na superfície de resposta é verificado através da modelagem 

matemática que mostrou que o subproduto, em seu modelo linear, promove efeito positivo para a 

densidade, ou seja, quanto maior a quantidade de subproduto empregada na solução de 

glazeamento, maior será a densidade do pão.  

Observando-se esta relação de causa e efeito, a análise de correlação mostrou que, de 

fato, o subproduto de manga apresenta uma maior correlação com a densidade (0,64), enquanto que 

a polpa de manga obteve – 0,53; o que significa que à medida em que ocorre a adição da polpa de 

manga, a densidade é reduzida.  

O coeficiente de regressão obtido para o índice de expansão dos pães a partir da análise 

de regressão foi de 0,81242; portanto, permitiu a elaboração da superfície de resposta e da 

modelagem matemática com alto nível de confiabilidade.  

A Figura 100 apresenta a superfície de resposta do efeito das diferentes quantidades de 

subproduto e polpa de manga no índice de expansão dos pães.  
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Figura 100 – Efeito da solução de glazeamento contendo subproduto e polpa de manga sobre o 

índice de expansão dos pães. 

 

 

Verificou-se que o índice de expansão é reduzido à medida em que a quantidade de 

subproduto de manga é incorporado na solução de glazeamento, a partir do valor de 6 g, quando 

correlacionado com até 20 mL de polpa de manga inicia-se a entrada na região de minimização 

(valores inferiores a 1,20), o que não é desejado. A partir de 40 mL de polpa de manga os valores 

do índice de expansão, independente da quantidade de subproduto incorporada são maiores que 

1,60. 

Em estudo desenvolvido por Ryu, Neumann e Walker (1993) verificaram que a adição 

de diferentes ingredientes proporcionam reduções significativas no índice de expansão de pães, 

atribuindo este fenômeno ao aumento do número de sólidos presentes no interior da massa e a sua 

interação com a rede de glúten e, com a redução do índice de expansão foi verificado também o 

aumento da densidade, comportamento semelhante ao encontrado para as soluções de glazeamento. 

 A equação 76 apresenta a modelagem matemática que explica o comportamento do 

índice de expansão em função do subproduto e da polpa de manga. 

 

Índice de Expansão = 1,58 – 0,15(Subproduto) + 0,05(Subproduto)² - 0,09(Polpa)   (76) 

  

Através da modelagem matemática observa-se que o subproduto de manga possui um 

valor crítico, uma vez que o seu modelo linear apresenta efeito negativo, enquanto que o modelo 

quadrático tem o seu efeito positivo sobre o índice. A polpa de manga apenas obteve o modelo 

linear como significativo, ao nível de 5% de significância. 

Existe uma forte correlação negativa entre o subproduto de manga e o índice de 

expansão, o índice foi de - 0,70; o que indica que as variáveis seguem direções opostas, ou seja, 
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quanto maior a quantidade de subproduto presente na solução de glazeamento, menor é o índice de 

expansão. Para a polpa de manga este coeficiente foi de 0,43. 

A análise de regressão para o volume produzido das massas apresentou um coeficiente 

de correlação satisfatório (R= 0,7656), portanto, foi possível estimar um modelo matemático para 

explicar a relação entre as variáveis e gerar a superfície de resposta. 

A Figura 101 apresenta a superfície de resposta do efeito das diferentes quantidades de 

subproduto e polpa de manga no volume produzido das massas. 

 

Figura 101 – Efeito da solução de glazeamento contendo subproduto e polpa de manga sobre o 

volume produzido das massas durante a fermentação. 

 

 

Para o volume produzido das massas verificou-se uma tendência de maximização para 

volumes acima de 50 mL, as condições são semelhantes para os demais parâmetros de expansão, 

contudo, o volume produzido mostrou-se ser um parâmetro menos sensível ás variações, uma vez 

que tolerou maiores quantidades do subproduto de manga. A região com menores valores inicia-se a 

partir da adição de 12 g sem a adição de polpa. Se houver a adição de polpa na solução de 

glazeamento, a partir de 20 mL, independentemente da quantidade de subproduto incorporada o 

volume produzido é maior que 20 mL.  

Yun et al. (2013) desenvolveram pães adicionados de polpa de manga e verificaram 

efeitos positivos, quando adicionadas em até 40%, na qualidade dos pães, portanto, observa-se que 

os efeitos negativos a qualidade do pão proporcionados pela polpa são inferiores aos promovidos 

pelo subproduto, fato este também comprovado pela modelagem matemática do volume produzido 

em função do subproduto e da polpa de manga. 

A equação 77 apresenta o modelo matemático que representa o volume produzido em 

função da composição da solução de glazeamento. 
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Volume Produzido = 34,19 – 5,25(Subproduto) + 4,80(Polpa)        (77) 

 

A partir da análise do modelo matemático, o panorama é modificado pois verificou-se 

que o subproduto de manga obteve um coeficiente de 5,25; contudo, o coeficiente apresentado pela 

polpa de manga é próximo e possui sinal inverso, o que diminui o efeito do subproduto, desta 

forma, o volume produzido consegue suportar maiores quantidades de subproduto sem reduzir 

drasticamente os seus valores.  

A correlação entre as variáveis independentes e dependentes foram próximas: - 0,62 

para o subproduto e 0,57; portanto, nota-se que o subproduto possui correlação inversa para a 

maioria dos parâmetros físicos. Este resultado é esperado uma vez que a sua composição é, 

majoritariamente, de fibras, as quais podem ocasionar fissuras à rede de glúten,  e estas, prejudicam 

a capacidade de expansão das massas afetando, por exemplo, o índice de expansão dos pães. 

Portanto, pode-se relacionar o efeito da polpa da manga e sua influência no teor de 

umidade e viscosidade das soluções de glazeamento, entretanto, este fenômeno necessita de mais 

estudos para identificar o mecanismo e a relação destes parâmetros com a qualidade das massas e 

dos pães. 

A Figura 102 apresenta a superfície de resposta do efeito das diferentes quantidades de 

subproduto e polpa de manga no fator de expansão das massas. 

 

Figura 102 – Efeito da solução de glazeamento contendo subproduto e polpa de manga sobre o 

fator de expansão das massas. 

 

 

Verificou-se a obtenção de uma região de mínimo, a qual compreende as soluções de 

glazeamento contendo de 14 a 20 g de subproduto de manga e de 0 a 40 mL de polpa de manga. A 

região de mínimo engloba valores de fator de expansão inferiores a 1,40 cm³. Contudo, para este 



214 

 

parâmetro físico deseja-se os maiores valores possível, portanto, o uso de maiores quantidades de 

polpa de manga em detrimento das quantidades de subprodutos faz com que ocorra uma tendência 

de aumento do fator de expansão para valores acima de 2,20 cm³. 

De acordo com La Barca et al. (2010) o fator de expansão é uma grande que representa 

a relação de diâmetro e a altura de produtos de panificação sendo muito útil para testar novas 

variedades de farinha ou a adição de novos ingredientes nas formulações dos produtos. 

A equação 78 apresenta a modelagem matemática do efeito das soluções de 

glazeamento contendo subproduto e polpa de manga sobre o fator de expansão das massas. 

 

Fator de Expansão  = 1,49 – 0,18(Subproduto) + 0,11(Subproduto)² + 0,10(Polpa)   (78)

          

O subproduto da manga possui valor crítico, uma vez que os modelos lineares e 

quadráticos foram significativos, ao nível de 5% de significância, sendo o primeiro de efeito 

negativo e o segundo positivo. A análise de correlação mostrou uma forte relação inversa do 

subproduto em relação ao fator de expansão (-0,64), a polpa de manga mostrou baixa correlação 

positiva, obtendo coeficiente de 0,36.  

A análise de regressão para o número de alvéolos apresentou um índice de correlação de 

0,7791; satisfazendo a condição de ser maior que 0,70; o que representa que os dados experimentais 

ajustam-se ao modelo matemático predito.  

A Figura 103 apresenta a superfície de resposta que representa o efeito das diferentes 

quantidades de subproduto e polpa de manga sobre o número de alvéolos contidos no miolo do pão. 

 

Figura 103 – Efeito da solução de glazeamento contendo subproduto e polpa de manga sobre o 

número de alvéolos do miolo dos pães. 
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A superfície de resposta mostrou que existe uma tendência de mínimo para o número de 

alvéolos para valores inferiores a 600 quando a incorporação de subproduto é maior que 14 g 

quando correlacionado com baixas quantidades de polpa – até 20 mL – existe portanto uma relação 

positiva com o aumento da polpa e o número de alvéolos. A análise de correlação apresentou um 

coeficiente de 0,72 para a polpa de manga e de -0,63 para o subproduto, portanto, verifica-se o 

efeito danoso desta variável sobre o número dos alvéolos.  

De acordo com Gan, Ellis e Schofield (1995) a estabilização das células de gás 

carbônico produzidos na fermentação pelas leveduras e a retenção deste gás é de grande interesse na 

tecnologia da panificação, portanto, é um aspecto desejável e verificou-se que a polpa de manga 

pode colaborar com este fenômeno.  

A equação 79 apresenta a modelagem matemática do número de alvéolos em função dos 

ingredientes contidos na solução de glazeamento. 

 

Número de Alvéolos = 726,57 – 77,41(Subproduto) + 36,56(Subproduto)² + 58,13(Água)      (79)                                  

 

Polaki et al. (2010) sugerem que a adição de fibras provoca o aumento da área dos 

alvéolos em detrimento do seu número sendo um indicativo de fissuras nos filamentos de glúten. 

Além disso, os grânulos de amido podem ser separados da matriz de glúten e a sua deterioração está 

associada com a liberação de água. A formação de células de miolo através dos poros de gás podem 

induzir a redistribuição da água na massa de pão, resultando em uma distribuição uniforme.  

Diante disto, pode-se concluir que a adição do subproduto pode desestabilizar este 

sistema e impedir a formação de poros de gás carbônicos produzidos durante a fermentação 

modificando as tensões mecânicas e a geração uniforme dos alvéolos, influenciando na 

circularidade conforme apresenta a superfície de resposta apresentada na figura 104. Uma vez que, 

segundo Hoseney e Rogers (1990) a rede de glúten contribui para a retenção do gás carbônico, 

diminuindo a difusão do gás através da massa.  

A Figura 104 apresenta o efeito das diferentes quantidades de subproduto e polpa de 

manga em soluções de glazeamento sobre a circularidade dos alvéolos do miolo dos pães tipo 

forma. 
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Figura 104 – Efeito da solução de glazeamento contendo subproduto e polpa de manga sobre a 

circularidade dos alvéolos do miolo dos pães. 

 

 

Verificou-se uma redução da circularidade dos alvéolos à medida em que a quantidade 

de subprodutos foi sendo aumentada nas soluções de glazeamento. A região de mínimo foi obtida 

em incorporações de 14 a 24 g de subproduto na presença de até 25 mL de polpa de manga. Os 

valores de circularidade que compreendem esta região são inferiores a 0,70.  

Segundo Ishida et al. (2001) e Lucas et al. (2005) as tensões de deformação dos 

alvéolos ocorrem na etapa de forneamento. Através da formação de alvéolos com maior área devido 

a fissura do glúten – devido a presença das fibras no subproduto - os poros são tensionados pelas 

forças de expansão monoaxial durante o forneamento, onde ocorre a deformação e a diminuição da 

sua circularidade. 

Os núcleos de células de gás, que posteriormente, serão expandidas pelo gás carbônico 

produzido pelas leveduras durante a fermentação são formados através da incorporação de ar 

durante o processo de mistura (BAKER e MIZE, 1941), portanto, esta operação unitária do 

processamento dos pães pode estar relacionada com a circularidade dos alvéolos, contudo, como a 

mistura foi constante para todas as massas processadas, pode-se afirmar que que a solução de 

glazeamento influenciou, não a formação dos núcleos de gás, mas o processo de ocupação destes 

espaços pelo gás carbônico produzido, provavelmente pela redução da estabilidade dos filamentos 

de glúten. 

A equação 80 apresenta o modelo matemático para a circularidade dos alvéolos do 

miolo dos pães. 

 

Circularidade = 0,84 – 0,03(Subproduto) – 0,04(Subproduto)² + 0,04(Polpa)   (80)
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4.0 - Conclusão 

 

Para as soluções de glazeamento contendo subprodutos do processamento de frutos e 

polpa, concluiu-se que quanto maior a quantidade de subproduto menor foram os parâmetros físicos 

de qualidade dos pães. Este comportamento é devido à presença de fibras – as quais possuem a 

capacidade de promover fissuras à rede de glúten, prejudicando a capacidade de retenção de gás 

carbônico – e ao conteúdo mineral presente. 

Quanto maior a quantidade de polpa presente na solução de glazeamento maior os 

valores obtidos pelos parâmetros de qualidade, sobretudo, para o volume específico, o que 

demonstra que a polpa pode agir, além de diluente, fornecer substâncias minerais para ligação com 

as fibras e, desta forma, reduzindo os danos ao glúten.  

Não foi observada uma relação de causa e efeito para nenhuma das variáveis estudadas 

com relação as soluções de glazeamento contendo subproduto do processamento e polpa de goiaba, 

portanto, não foi possível realizar as superfícies de respostas para este tratamento.  

Os menores valores para os parâmetros físicos foram apresentados pelas soluções de 

glazeamento contendo subproduto do processamento e polpa de abacaxi, o que pode ser relacionado 

com a presença da bromelina, uma vez que no subproduto ela não foi inativada, ao contrário da 

polpa. Portanto, quanto maior a quantidade da polpa na solução, melhores os resultados referentes 

aos parâmetros físicos. 

Soluções de glazeamento contendo até 12 g de subprodutos de processamento e a 

partirde 20 mL de polpa produzem pães tipo forma de boa qualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 

 

CAPÍTULO V – AVALIAÇÃO DO EFEITO DAS SOLUÇÕES DE GLAZEAMENTO NA 

QUALIDADE DE MASSAS CONGELADAS 

 

1.0 INTRODUÇÃO 

 

A utilização da tecnologia de massas congeladas para a produção de pães tipo forma 

apresenta diversas vantagens como a redução de espaço para o processamento de pães, uma vez que 

equipamentos como masseira, cilindros e modeladores não são mais necessários. O estabelecimento 

recebe a massa congelada e necessita apenas de realizar o descongelamento, fermentação e 

forneamento, além de não exigir mão de obra especializada para este processo. 

O congelamento e o armazenamento congelado de massas para a produção de pães, bem 

como o uso do congelamento em diversas etapas da produção dos pães prejudica a qualidade dos 

produtos, conforme exposto por Meziani et al. (2012) e Ribotta et al. (2008). De acordo com Shi et 

al. (2013), o congelamento deteriora a qualidade panificável da massa de pão congelada.  

Os resultados encontrados por Zambelli (2014) sugerem que os principais mecanismos 

de redução da qualidade das massas congeladas estão relacionados com a viabilidade das células de 

levedura e por danos ocasionados pelo congelamento à rede de glúten. 

Sasano et al. (2012) explicam que as células de levedura estão expostas à muitos 

estresses associados ao processo de panificação, como o congelamento e descongelamento, o ar de 

secagem e elevadas concentrações de soluto como sais e açúcar. As etapas que envolvem o uso de 

baixas temperaturas podem ocasionar graves danos para as células de levedura e diminuir a 

capacidade fermentativa das massas. 

O glúten, a rede protéica formada pelas proteínas gliadinas e gluteninas presentes na 

farinha de trigo, também é modificada durante o congelamento das massas. Conforme explica 

Rasanen et al. (1995), as pressões de expansão geradas pela formação de grandes cristais de gelo 

que se formam durante o processo de congelamento de alimentos pode danificar a estrutura do 

glúten, reduzindo a qualidade da farinha. Panadero et al. (2005) também relatam que o processo de 

congelamento enfraquece a estrutura da massa, diminuindo a capacidade de retenção de CO2. 

Portanto, devido a estes fatores, os produtos de panificação provenientes de massas 

congeladas são geralmente de menor qualidade do que os preparados a partir de massas frescas, os 

pães possuem menor volume e necessitam de tempo prolongado de fermentação (NILÜFER et al., 

2008). 
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Yi et al. (2009) afirmam que as alterações prejudicais que ocorrem durante o 

congelamento e armazenamento congelado podem ser contornados em vários graus por adição de 

aditivos alimentares de origem química ou farinhas especiais.  

Desta forma, a utilização de soluções de glazeamento podem contribuir, sob o aspecto 

tecnológico, para a manutenção da qualidade dos pães provenientes de massas congeladas. O 

objetivo deste capítulo é avaliar a estabilidade de massas congeladas glazeadas com diferentes 

soluções de glazeamento e verificar o seu efeito sobre a qualidade do produto final. 

 

2.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Soluções de glazeamento desenvolvidas para o estudo com massas congeladas 

 

 A partir dos dados obtidos através das superfícies de resposta e modelos matemáticos 

gerados, foram escolhidas as proporções de cada solução de glazeamento que promovem a 

maximização dos parâmetros físicos das massas e dos pães. 

 

2.1.1 Soluções de glazeamento contendo óleos vegetais e água 

 

A Tabela 50 apresenta a composição das soluções de glazeamento que foram aplicadas 

em massas congeladas. 

 

Tabela 50 – Composição das soluções de glazeamento contendo óleos vegetais e água para o 

estudo com massas congeladas. 

Solução de Glazeamento       Óleo Vegetal Água (mL) 

 mL     % mL % 

Controle 00,00 00,00%  00,00 00,00% 
Algodão 1 23,50  41,02%  33,80 58,98% 
Algodão 2 12,50 33,33%  25,00 66,67% 
Canola 1 25,00 50,00%  25,00 50,00% 
Canola 2 12,50 50,00%  12,50 50,00% 
Girassol 1 25,00 50,00%  25,00 50,00% 
Girassol 2 12,50 50,00%  12,50 50,00% 
Milho 1 50,00 66,67%  25,00 33,33% 
Milho 2 25,00 50,00%  25,00 50,00% 
Soja 1 35,00 73,68%  12,50 23,32% 
Soja 2 25,00 33,33%  50,00 66,67% 
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2.1.2 – Soluções de glazeamento contendo vegetais em pó e água 

 

A Tabela 51 apresenta a composição das soluções de glazeamento que foram aplicadas 

em massas congeladas. 

 

Tabela 51 – Composição das soluções de glazeamento contendo vegetais em pó e água para o 

estudo com massas congeladas. 

 
Solução de Glazeamento 

Vegetal em pó Água 
g % mL % 

Controle 00,00 00,00% 00,00 00,00% 
Brócolis 1 18,75 42,87% 25,00 57,14% 
Brócolis 2 12,75 20,31% 50,00 79,68% 

Espinafre 1 18,75 42,87% 25,00 57,14% 
Espinafre 2 12,75 20,31% 50,00 79,68% 
Palmito 1 12,75 20,31% 50,00 79,68% 
Palmito 2 6,75 21,25% 25,00 78,74% 
Tomate 1 12,75 20,31% 50,00 79,68% 
Ttomate 2 6,25 7,70% 75,00 92,30% 

 

2.1.3 – Soluções de glazeamento contendo subprodutos e polpa de frutas 

 

A Tabela 52 apresenta a composição das soluções de glazeamento que foram aplicadas 

em massas congeladas. 

 

Tabela 52 – Composição das soluções de glazeamento contendo subprodutos e polpa de frutas para 

o estudo com massas congeladas. 

 
Solução de Glazeamento 

Subproduto de fruta Polpa de fruta 
g % mL % 

Controle 00,00 00,00% 00,00 00,00% 
Abacaxi 1 12,50 20,00% 50,00 80,00% 
Abacaxi 2 6,25 7,70% 75,00 92,30% 

Caju 1 6,25 11,12% 50,00 88,88% 
Caju 2 12,50 20,00% 50,00 80,00% 

Goiaba 1 18,75 20,00% 75,00 80,00% 
Goiaba 2 12,50 20,00% 50,00 80,00% 
Manga 1 12,50 11,12% 100,00 88,88% 
Manga 2 6,25 7,70% 75,00 92,30% 
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2.2 - Procedimento para a elaboração das massas congeladas 

  

        A produção dos pães pelo processo de massas cruas congeladas seguiu procedimento 

semelhante ao dos pães convencionais até a etapa de moldagem, sendo apresentado na Figura 105. 

A água utilizada no processo de obtenção das massas para posterior congelamento teve 

sua temperatura aferida com termômetro digital e encontrou-se abaixo de 10 ºC, com o objetivo de 

reduzir a temperatura da massa, que tende a aumentar devido à força de atrito provocada pela ação 

mecânica das pás ao longo da etapa de mistura. Desta forma, a água gelada controla a temperatura 

da massa e retarda o processo de fermentação antes do congelamento da massa. Após a moldagem 

manual na forma de elipses, as massas foram colocadas em recipientes contendo a solução de 

glazeamento previamente misturada e ficaram imersas por 5 minutos, após este tempo foram 

deixadas descansando por 2 minutos para a eliminação do excesso de solução por ação da 

gravidade. 

As massas foram inseridas em sacos de polietileno de forma individual e acomodadas 

em Freezer Horizontal Esmaltec® para serem congeladas e permanecerem estocadas até a sua 

utilização. A temperatura de armazenamento variou de  –13 ºC a –18 °C durante os períodos de 0, 

15, 30, 45 e 60 dias. As massas congeladas, quando completados os respectivos tempos para cada 

período de realização das análises, foram removidas do freezer e desembaladas. Foram colocadas 

sobre bandejas de alumínio e o descongelamento ocorreu em estufa de circulação forçada de ar a 30 

ºC±2 °C durante duas horas. A fermentação ocorreu a 28 ºC±2 °C e 70% de umidade relativa 

durante duas horas. Após este processo, as massas foram forneadas sem vapor a 220 ºC durante 20 

minutos e resfriados à temperatura ambiente. 

 

Figura 105 - Fluxograma de produção de massa congelada. 

 

Fonte: Zambelli (2014). 
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2.3 - Avaliação das características de qualidade das massas congeladas e dos pães obtidos por 

massas congeladas 

 

As massas e os pães foram avaliados nos tempos 0, 15, 30, 45 e 60 dias de estocagem 

congelada com relação aos parâmetros de qualidades apresentados abaixo: 

 

 

2.3.1 Teor de umidade das massas 

 
Massas de aproximadamente 35 g foram colocadas em estufa com circulação forçada de 

ar a 130ºC±1ºC durante duas horas, para a evaporação de todo o seu conteúdo de umidade, segundo 

método nº 45-15ª da AACC (2005). 

 

2.3.2 Avaliação do processo de fermentação 

 

A expansão das massas durante o processo de fermentação foi avaliada através do 

procedimento experimental de Perfil Livre de Expansão adotado por Gabric et al. (2011), com 

modificações, onde as massas foram consideradas como elipses truncadas, conforme ilustra a Figura 

75. Foram medidas, a cada 10 minutos, as dimensões de altura e comprimento das massas com o 

auxílio de régua milimetrada simples. Para a avaliação do Perfil Livre de Expansão, as massas 

foram colocadas em formas de alumínio com dimensões de 30 cm x 30 cm para permitir a sua livre 

expansão sem restrições dimensionais. 

 

Figura 75 - Parâmetros de elipse truncada. (Fonte: Gabric et al., 2011) 

 

O volume das massas para cada tempo de medição foi calculado com base na fórmula 

da elipse e sua rotação em torno do eixo y, conforme demonstra a equação 81. 

 

                                                                               (81) 

Onde: 

a = largura da elipse (cm); b = altura da elipse – do centro a elipse superior (cm); b’ = altura da 

elipse – do centro para a parte inferior (cm) 
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        O fator de expansão do volume (cm³) – VEF,  foi calculado através da equação 82. 

                                       (82) 

Onde: 

V = Volume da massa ao longo do tempo de fermentação (cm³); Vo = Volume incial da massa 

(cm³). 

 

2.3.3 Volume Específico 

 

As massas dos pães foram determinadas em triplicata, com o auxílio de balança semi-

analítica e expressa em gramas. O volume deslocado dos pães foi medido através de preenchimento 

de recipiente plástico e transparente com semente de painço. Parte das sementes foi substituída pela 

amostra de pão de forma e o volume completado até a borda, onde o nivelamento foi realizado com 

auxílio de régua plástica. As sementes remanescentes, correspondente ao volume deslocado pela 

amostra, foram colocadas em proveta graduada de 1000 mL, expressando o resultado mL.  

O volume específico foi calculado pela divisão do volume deslocado do pão (mL) pela 

sua massa (g), segundo método n° 72-10 da AACC (2000), como mostra a equação 83: 

 

                                                                                  (83) 

 

2.3.4 Densidade 

 

A densidade foi calculada, em triplicata, através da relação inversa entre o volume 

deslocado e o peso da amostra assada, conforme a equação 84. 

                                                                                                (84) 

 

2.3.5 Índice de Expansão 

 

Para o cálculo do índice de expansão foi adaptada a medotologia utilizada por Silva et 

al., (2003) para pão de queijo e aplicada para o cálculo do índice de expansão para pães tipo forma 
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por Zambelli (2014). As massas foram moldadas na forma esférica para permitir as medições do 

diâmetro e da altura, com auxílio de régua milimetrada simples. A análise foi realizada em 

triplicata. O Índice de Expansão (IE) dos pães foi calculado através da equação 85: 

 

         )                                                                   (85) 

Onde: 

Dp e Hp = Diâmetro e altura dos pães após o forneamento (cm); Dm e Hm = Diâmetro e altura das 

massas moldadas (cm).  

 

2.3.6 Volume das massas produzido durante a fermentação 

 

Porções de massa de, aproximadamente, 15 gramas, foram colocadas em provetas de 

100 mL previamente esterilizadas para medição dos volumes das massas durante o processo de 

fermentação, que foi conduzido em câmara de fermentação regulada em 30ºC±2°C com 70% de 

umidade relativa por duas horas. Para o cálculo do volume produzido (∆V) utilizou-se a subtração 

entre o volume final produzido, após duas horas de fermentação, e o volume inicial das massas na 

provetas, as medidas foram realizadas em triplicata e os resultados expressos em mL. 

 

2.3.7 Análise da estrutura do miolo 

 
As estruturas dos miolos dos pães foram avaliadas através de imagens digitais segundo 

metodologia descrita por Rosales-Juárez et al. (2008); Gonzales-Barrón e Butler (2006) com 

modificações. As imagens foram obtidas por digitalização em resolução de 550 dpi em scanner HP 

ScanJet 2400, na área central do miolo com resolução de 900x900 pixels. As imagens obtidas foram 

analisadas com o software ImageJ® 1.47v (National Institute of Health, USA).  As Imagens foram 

salvas como arquivos em formato de jpeg e foram cortadas para um campo de vista de 900x900 

mm. As imagens coloridas capturadas foram convertidas para 8-bit em tons de cinza, onde foi 

realizada a limiarização por meio do algorítimo de Otsu. A partir disto, foi possível obter os valores 

do número de alvéolos. 
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2.3.8 pH 

 
        Fatias de pães foram trituradas em multi-processador Walita, modelo HL3251 e 

posteriormente colocados em béqueres de 50 mL contendo água destilada para a leitura direta 

através do pHmetro (TEC-5 TECNAL), conforme metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2005). 

 
2.3.9 Acidez Total 
 

       A determinação da acidez foi realizada conforme descrito pelo Instituto Adolfo Lutz 

(2005). Foram pesados aproximadamente 10 (dez) gramas das amostras, sendo diluídas em 100 mL 

de água destilada em erlenmeyer de 250 mL, foram adicionadas de 2 a 4 gotas do indicativo 

fenolftaleína, as amostras foram tituladas com solução NaOH 0,1 N até o ponto de viragem, com 

três repetições e o resultado foi expresso em % de acidez em solução molar. 

 

2.4 Análise Estatística 

 

A análise estatística foi realizada através de Estatística básica descritiva, havendo 

normalidade dos dados foi realizado o teste de Análise de Variância (ANOVA), teste de médias 

Tukey e análise de regressão para verificar o efeito do tempo de estocagem sobre os parâmetros da 

qualidade..  

 

3.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Massas congeladas glazeadas com óleos vegetais e água 

 

 A Tabela 53 apresenta a variação do volume específico dos pães em função do tempo de 

armazenamento congelado de massas glazeadas com soluções contendo óleos vegetais e água. 

Verificou-se uma influência signficativa (p≤0,05) do tempo de armazenamento congelado 

das massas sobre o volume específico dos pães, independentemente do tipo de óleo vegetal 

empregado nas soluções de glazeamento. Para a solução algodão 1, o maior valor foi obtido para o 

tempo zero (4,13 mL/g) e o menor após 60 dias de estocagem congelada, com 2,75 mL/g. Para a 

solução algodão 2, o valor inicial (3,43 mL/g) foi inferior ao observado pelos pães glazeados com a 

solução algodão 1, entretanto, ao longo do tempo de estocagem congelada, o decréscimo do volume 

específico foi menor, obtendo pães com 2,83 mL/g de volume específico após 60 dias. 
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Tabela 53 – Efeito do congelamento sobre o volume específico de pães produzidos a partir de 

massas congeladas glazeadas com soluções de glazeamento contendo óleo vegetal e água. 

 Tempo de armazenamento congelado Redução  
Soluções 0 15 30 45 60 (%) 
Controle 3,02a±0,06 2,34b±0,03 2,19c±0,03 1,93d±0,02 1,73e±0,04 - 41,71% 

Algodão 1 4,13a±0,03 3,17b±0,03 2,97c±0,02 2,85d±0,02 2,75e±0,01 - 33,41% 
Algodão 2 3,43a±0,02 3,12b±0,02 3,03c±0,01 2,94d±0,03 2,83e±0,01 - 17,49% 
Canola 1 2,08a±0,04 1,93b±0,01 1,85c±0,02 1,73d±0,03 1,65e±0,01 - 20,67% 
Canola 2 3,62a±0,03 3,25b±0,03 3,12c±0,02 2,92d±0,01 2,75e±0,01 - 24,03% 

Girassol 1 3,16a±0,01 3,05b±0,03 2,90c±0,02 2,62d±0,02 2,46e±0,01 - 22,15% 
Girassol 2 3,35a±0,02 2,96b±0,01 2,43c±0,02 2,26d±0,01 1,85e±0,01 - 44,77% 

Milho 1 4,03a±0,01 3,84b±0,01 3,03c±0,02 2,43d±0,02 2,06e±0,02 - 48,88% 
Milho 2 4,01a±0,01 3,40b±0,03 2,87c±0,02 2,55d±0,03 2,01e±0,02 - 49,87% 
Soja 1 2,96a±0,03 2,84b±0,01 2,63c±0,02 2,51d±0,01 2,36e±0,02 - 20,27% 
Soja 2 3,02a±0,01 2,95b±0,03 2,42c±0,01 2,22d±0,02 2,12e±0,02 - 29,80% 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05).  

 

Este resultado sugere que uma solução de glazeamento apresentando menor percentual de 

óleo de algodão 33,33% (algodão 2) ao invés de 41,02% (algodão 1), promove maior proteção às 

características de qualidade da massa durante o período de estocagem congelada.  

 Para as soluções contendo óleo de canola e água, o comportamento foi semelhante. O tempo 

de armazenamento congelado das massas decresceu o volume específico dos pães. Os maiores 

valores foram apresentados pelos pães glazeados com a solução canola 2, variando de 3,62 mL/g 

para o tempo zero a 2,75 mL/g após 60 dias de estocagem, enquanto que para os pães glazeados 

com a solução canola 1 os valores foram de 2,08 mL/g a 1,65 mL/g respectivamente. 

 Os volumes específicos dos pães glazeados com as soluções contendo óleo de girassol e 

água decresceram à medida do tempo de armazenamento congelado. Verificou-se que a solução 

girassol 2 apresentou maior decréscimo quando comparados os tempos zero e 60 dias, vairando de 

3,35 mL/g a 1,85 mL/g. Para os pães glazeados com a solução girassol 1, observou-se os valores de 

3,16 mL/g a 2,46 mL/g, o que pode estar relacionado com a quantidade de óleo presente na solução, 

uma vez que a solução girassol 1 contém o dobro da quantidade de óleo presente na girassol 2, 

embora a proporção com a água seja a mesma.   

As soluções de glazeamento contendo óleo de soja e água apresentaram decréscimo 

signifcativo do volume específico, ao nível de 5% de significância, durante o período de estocagem 

congeladas das massas. Os valores variaram de 2,96 mL/g e 3,02 mL/g para as soluções soja 1 e 2, 

respectivamente, para as massas não-congeladas a 2,36 mL/ e 2,12 g/mL após 60 dias de estocagem 

congelada. 

 Conforme resultados obtidos por Zambelli (2014), o decréscimo do volume específico dos 

pães era esperado, uma vez que o congelamento está diretamente relacionado com os danos 
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realizados à rede do glúten e a redução das células viáveis de levedura. Estes fenômenos 

influenciam diretamente na capacidade fermentativa da massa, como na produção do gás carbônico 

e na retenção deste gás pela rede do glúten. Desta forma, o volume específico decresce à medida em 

que o tempo de estocagem congelada é maior. 

O comportamento das soluções de glazeamento no controle da redução do volume 

específico ao longo do tempo de armazenamento congelado apresentou diferenças em relação ao 

tipo de óleo e nas proporções utilizadas para um mesmo tipo de óleo. Os óleos que apresentaram a 

menor redução percentual do volume específico durante 60 dias de estocagem congelada das 

massas foram os óleo de canola e de soja, com valores abaixo de 30% para as soluções 

desenvolvidas.  

Contudo, a menor redução foi registrada pela solução algodão 2, que apresentou redução de 

17,49%. As maiores reduções do volume específico, com valores próximos a 50%, foram obtidas 

pelas soluções de glazeamento contendo óleo de milho. A solução girassol 2 apresentou valores 

próximos, com redução de 44,77% no volume específico ao longo do armazenamento congelado 

das massas, obtendo valores superiores à formulação controle, sem a aplicação de soluções de 

glazeamento. 

Percentualmente, pôde ser observado que as soluções de glazeamento Milho 1 e 2 e Girassol 

2 apresentaram maior redução do volume específico ao longo do tempo de estocagem congelada 

quando comparadas às massas controle, que apresentaram redução de - 41,71%. 

As soluções contendo óleo de algodão/água; óleo de canola/água e óleo de soja/água 

apresentaram menor redução percentual com relação ao volume específico dos pães provenientes de 

massas congeladas por até 60 dias quando comparado aos pães obtidos por massas congeladas não 

glazeadas, desta forma, apresentando vantagem tecnológica, pois promoveu a obtenção de pães de 

maior qualidade do que as massas controle. 

De acordo com Berglund et al. (1991) o objetivo do uso da técnica de congelamento em 

massas é para manter o produto em estado estacionário, ou seja, manter a sua qualidade estável por 

um maior período de tempo. Contudo, fenômenos físicos e químicos podem ocorrer, e estes, afetam 

a qualidade do produto final de uma forma negativa.  

Baier-Schenk et al. (2005) afirmam que entre estes fenômenos, a formação dos cristais de 

gelo apresentam maior importância devido a duas razões principais:  

1 - Os cristais de gelo são feitos de água pura, a qual é separada a partir da matriz do 

produto. Portanto, ocorre uma crioconcentração na fase líquida, influenciando a solubilidade de 

proteínas e atividade enzimática. Durante a estocagem congelada, os cristais de gelo aumentam de 

tamanho devido a recristalização ocasionada por variações de temperatura dos equipamentos 
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refrigeradores. Com esta expansão dos cristais, especialmente nos poros da massa, pode modificar a 

distribuição de água no produto. 

2 – Os cristais de gelo podem danificar mecanicamente os componentes da massa, 

especialmente a rede de glúten e as células de levedura, devido ao aumento da pressão interna do 

produto. 

Portanto, estes fenômenos atuam em conjunto no processo de congelamento e estocagem 

congelada das massas, influenciando diretamente na capacidade de expansão, o que ficou 

comprovado pelo decréscimo do volume específico ao longo do tempo. Contudo, o uso de soluções 

de glazeamento pode minimizar estes danos, fornecendo uma proteção contra a corrente de ar frio e 

reduzindo o ponto de fusão da massa, garantindo uma redução no percentual de água cristalizada, o 

que, pode reduzir o aumento da pressão interna da massa, conforme resultados expressos na tabela 

53. 

A Tabela 54 apresenta o comportamento da densidade dos pães glazeados com solução 

contendo óleos vegetais e água durante o tempo de armazenamento congelado das massas. 

 

Tabela 54 – Efeito do congelamento sobre a densidade de pães produzidos a partir de massas 

congeladas glazeadas com soluções contendo óleo vegetal e água. 

 Tempo de armazenamento congelado Aumento 
Soluções 0 15 30 45 60 (%) 
Controle 0,24a±0,01 0,29b±0,01 0,35c±0,01 0,39d±0,01 0,44e±0,01 45,45% 

Algodão 1 0,24a±0,01 0,31b±0,01 0,36c±0,01 0,41d±0,01 0,45e±0,01  46,66% 
Algodão 2 0,28a±0,01 0,33b±0,01 0,38c±0,01 0,41d±0,01 0,44e±0,01  36,36% 
Canola 1 0,45a±0,01 0,49b±0,01 0,53c±0,01 0,59d±0,01 0,61e±0,01  26,23% 
Canola 2 0,27a±0,01 0,31b±0,01 0,34c±0,01 0,42d±0,01 0,47e±0,01  42,55% 
Girassol 1 0,31a±0,01 0,36b±0,01 0,41c±0,01 0,44d±0,01 0,47e±0,01  34,04% 
Girassol 2 0,28a±0,01 0,33b±0,01 0,38c±0,01 0,43d±0,01 0,48e±0,01  41,66% 
Milho 1 0,22a±0,01 0,27b±0,01 0,32c±0,01 0,38d±0,01 0,42e±0,01  47,61% 
Milho 2 0,21a±0,01 0,25b±0,01 0,29c±0,01 0,33d±0,01 0,38e±0,01  44,73% 
Soja 1 0,36a±0,01 0,39b±0,01 0,44c±0,01 0,48d±0,01 0,53e±0,01  32,07% 
Soja 2 0,31a±0,01 0,38b±0,01 0,45c±0,01 0,52d±0,01 0,58e±0,01  46,55% 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05).  

 

Inversamente relacionada com o volume específico, a densidade dos pães elevou-se com a 

estocagem congelada das massas glazeadas com soluções de glazeamento contendo óleos vegetais e 

água e as massas controle. Todos os valores de densidade, para todas as soluções estudadas, 

apresentaram diferenças significativas.   

 As soluções que apresentaram o menor aumento percentual da densidade foram a Canola 1, 

com 26,23%, seguido das soluções soja 1 (32,07%) e girassol 1 (34,04%). Contudo, as soluções 

soja 2, milho 1 e 2, canola 2 e algodão 1 apresentaram aumento na densidade superior a 42%, o que 
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indica que não foram eficazes em proteger as massas dos danos ocasionados pelo congelamento à 

rede do glúten e as células de levedura.  

 Verificou-se que a incorporação de 41,02% de óleo de algodão na solução de glazeamento 

promoveu um maior aumento na densidade dos pães, do que quando a incorporação foi de 33,33%.  

Com relação ao óleo de canola e de girassol, as soluções de glazeamento desenvolvidas 

foram em iguais proporções óleo:água, entretanto, as soluções canola e algodão 1 possuem maior 

quantidade, em peso, de óleo e água, e, estas, apresentaram menor aumento percentual na densidade 

dos pães. Portanto, pode-se afirmar que maiores quantidades de soluções de glazeamento permitem 

uma cobertura mais eficaz sobre a superfície da massa, reduzindo a magnitude dos danos 

ocasionados pelo congelamento. 

A a solução de glazeamento milho 1, composta por 66,67% de óleo, promoveu um maior 

aumento na densidade, do que a solução composta por apenas 50% (milho 2), portanto, observa-se 

que, no caso do óleo de milho, quanto mais diluída a solução, melhor é o seu desempenho sobre a 

densidade dos pães ao longo do período de armazenamento congelado das massas. Este resultado 

deve-se a formação de uma película externa menor, o que facilita a troca de componentes entre a 

fase massa e a fase ar durante a estocagem congelada. 

De modo contrário ao óleo de milho, quando a solução de glazeamento contém 73,68% de 

óleo de soja, representada pela solução soja 1, menor foi o aumento na densidade ao longo da 

estocagem congelada. A solução soja 2, a qual contém apenas 33,33% de óleo permitiu um aumento 

de 46,55% nos valores de densidade após 60 dias de estocagem das massas. Este comportamento 

pode estar relacionado à elevada diluição da solução, que não foi capaz de formar uma película 

externa à massa ao ponto de protegê-la das baixas temperaturas. 

A Tabela 55 apresenta o efeito do congelamento sobre o índice de expansão de pães 

glazeados com soluções de glazeamento contendo óleos vegetais e água. 

 

Tabela 55 – Efeito do congelamento sobre o índice de expansão de pães produzidos a partir de 

massas congeladas glazeadas com soluções de glazeamento contendo óleo vegetal e água. 

 Tempo de armazenamento congelado Redução 
Soluções 0 15 30 45 60 (%) 
Controle 1,42a±0,02 1,13b±0,04 1,10c±0,02 1,02d±0,03 0,94e±0,02 - 33,80% 

Algodão 1 2,01a±0,01 1,92b±0,02 1,84c±0,01 1,74d±0,01 1,64e±0,02 - 18,40% 
Algodão 2 1,73a±0,01 1,67b±0,01 1,60c±0,02 1,54d±0,01 1,49e±0,02 - 13,87% 
Canola 1 1,27a±0,02 1,19b±0,02 1,13c±0,01 1,08d±0,02 1,01e±0,02 - 20,47% 
Canola 2 1,74a±0,01 1,68b±0,02 1,55c±0,01 1,42d±0,01 1,37e±0,01 - 18,65% 
Girassol 1 1,28a±0,01 1,20b±0,01 1,16c±0,02 1,09d±0,02 1,01e±0,01 - 21,09% 
Girassol 2 1,34a±0,02 1,29b±0,02 1,22c±0,02 1,16d±0,01 1,09e±0,01 - 18,65% 
Milho 1 2,01a±0,01 1,93b±0,01 1,84c±0,02 1,76d±0,01 1,67e±0,02 - 16,91% 
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Milho 2 2,16a±0,01 2,03b±0,01 1,93c±0,02 1,83d±0,02 1,75e±0,01 - 18,98% 
Soja 1 1,25a±0,02 1,19b±0,02 1,14c±0,01 1,09d±0,01 1,03e±0,02 - 17,60% 
Soja 2 1,33a±0,01 1,29b±0,02 1,21c±0,01 1,16d±0,01 1,10e±0,01 - 17,29% 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05).  

 

O índice de expansão, assim como o volume específico, decresceu ao longo do tempo de 

estocagem congelada das massas. Dentre as soluções que contém óleo de algodão e água, o melhor 

desempenho foi apresentado pela solução algodão 2, com 33,33% de óleo de algodão em sua 

composição promoveu uma redução de apenas 13,87% no índice de expansão. Os valores variaram 

de 1,73 para o tempo zero a 1,49 após 60 dias de estocagem congelada.  

 Para as soluções contendo óleo de canola e água, a maior redução do índice de expansão foi 

apresentada pela solução canola 1 (20,47%), contudo, a solução canola 2 apresentou valor de 

redução próximo (18,65%), apresentando, portanto, desempenhos semelhantes. Os valores variaram 

de 1,27 a 1,01 para a solução canola 1 e de 1,74 a 1,37 para a solução canola 2.  

Verificou-se um desempenho semelhante para as soluções contendo óleo de girassol e água, 

onde a redução no índice de expansão foi de 21,09% para a girassol 1 e de 18,65% para a girassol 2.  

As diferentes proporções de óleo de milho presentes nas soluções de glazeamento não 

promoveram grandes diferenças na redução do índice de expansão, uma vez que a solução milho 1 

apresentou redução de 16,91%, enquanto que a solução milho 2 apresentou 18,98%.. 

O desempenho das soluções soja 1 e 2 com relação a redução do índice de expansão foi 

similar: 17,60% e 17,29%, respectivamente. A solução soja 2, que contém 33,33% de óleo de soja 

em sua composição, apresentou os maiores valores de índice de expansão ao longo do tempo de 

estocagem, quando comparado à solução soja 2, a qual possui 73,68% de óleo de soja. Portanto, 

uma solução mais diluída de óleo de soja, que, segundo Brock et al., (2008), apresenta a maior 

viscosidade dentre os óleos, apresentou melhores resultados durante o congelamento das massas. 

A maior redução do índice de expansão ao longo do tempo de estocagem congelada das 

massas foi observado para as massas controle, com – 33,80%. Este resultado demonstra que as 

soluções de glazeamento, para este parâmetro físico, apresentam benefício tecnológico. 

 A Tabela 56 apresenta o comportamento do volume produzido das massas glazeadas com 

soluções de glazeamento contendo óleos vegetais e água durante o tempo de armazenamento 

congelado. 

 

Tabela 56 – Efeito do congelamento sobre o volume produzido das massas glazeadas com soluções 
de glazeamento contendo óleos vegetais e água. 

 Tempo de armazenamento congelado Redução 
Soluções 0 15 30 45 60 (%) 
Controle 21,50±1,32 13,00±1,00 11,58±0,66 8,33±0,66 5,00±0,33 - 76,74% 

Algodão 1 29,00a±0,57 24,66b±0,57 20,33c±0,57 17,33d±0,33 14,67e±0,57 - 49,41% 
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Algodão 2 21,00a±0,57 18,66b±0,33 15,66c±0,66 11,00d±0,57 8,33e±0,33 - 60,33% 
Canola 1 16,66a±0,57 14,66b±0,33 11,66c±0,57 9,00d±1,00 6,00e±0,66 - 73,52% 
Canola 2 24,66a±0,57 20,66b±0,57 17,00c±1,00 13,66d±0,57 10,66e±0,57 - 56,77% 

Girassol 1 22,66a±0,33 19,66b±0,33 16,33c±0,66 13,00d±0,57 10,33e±0,33 - 54,41% 
Girassol 2 24,33a±0,33 21,33b±0,33 17,66c±1,00 14,33d±0,33 12,33e±0,66 - 49,32% 

Milho 1 22,33a±0,33 19,66b±0,33 15,33c±0,33 12,33d±0,33 10,33e±0,33 - 53,74% 
Milho 2 27,33a±0,33 24,66b±0,33 21,00c±0,57 17,66d±0,33 14,66e±0,33 - 46,35% 
Soja 1 21,00a±0,57 17,66b±0,33 14,66c±0,33 11,00d±0,57 8,66e±0,33 - 58,76% 
Soja 2 25,66a±0,57 21,33b±0,57 18,33c±0,33 15,33d±0,33 12,66e±0,66 - 50,66% 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05).  

 O volume produzido das massas durante a fermentação foi o parâmetro físico mais afetado 

pela estocagem congelada das massas. O menor valor de redução apresentado foi de 46,35% para a 

solução de glazeamento milho 2, onde o volume produzido variou de 27,33 mL a 14,66 mL após 60 

dias de estocagem congelada. Verificou-se que a solução de glazeamento canola 1 apresentou a 

maior redução deste parâmetro, com 73,52%, variando de 16,66 mL a 6,00 mL.  

 Para as soluções contendo óleo de soja e água, a redução do volume produzido foi próxima, 

variando de 50,66% para a solução soja 2 a 58,76% para a solução soja 1. Verificou-se diferenças 

significativas entre os volumes produzidos em cada tempo de armazenamento estudado. 

Conforme Esselink et al. (2003), a qualidade geral do pão assado obtido a partir de massas 

congeladas diminui gradualmente durante a estocagem sob congelamento, principalmente pela 

diminuição do volume de massa produzido durante o processo de fermentação, fato este que pôde 

ser observado neste estudo. Portanto, com relação ao volume produzido das massas, as soluções de 

glazeamento não apresentaram desempenho satisfatório, pois o menor valor de redução apresentado 

foi próximo a 50%. 

De Bona (2002) verificou que quanto menor a temperatura de congelamento empregada, 

menor foi o volume de gás carbônico produzidos. Este autor avaliou o volume produzido pelas 

massas frescas, congelada a - 20 °C e - 40 °C, bem como a - 80 °C, onde foi observado o menor 

volume produzido. 

A Tabela 57 apresenta o comportamento do fator de expansão das massas glazeadas com 

soluções de glazeamento contendo óleos vegetais e água durante o tempo de armazenamento 

congelado. 

 

Tabela 57 – Efeito do congelamento sobre o fator de expansão das massas glazeadas com soluções 

de glazeamento contendo óleos vegetais e água. 

 Tempo de armazenamento congelado Redução 
Soluções 0 15 30 45 60 (%) 
Controle 2,12a±0,02 1,73b±0,03 1,58c±0,03 1,33d±0,02 1,04e±0,03 - 50,94% 

Algodão 1 2,02a±0,01 1,92b±0,02 1,82c±0,01 1,73d±0,01 1,58e±0,02 - 21,78% 
Algodão 2 1,83a±0,01 1,73b±0,01 1,58c±0,02 1,45d±0,01 1,35e±0,01 - 26,22% 
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Canola 1 1,54a±0,01 1,48b±0,01 1,35c±0,03 1,24d±0,02 1,16e±0,01 - 24,67% 
Canola 2 2,11a±0,02 2,01b±0,01 1,84c±0,01 1,73d±0,01 1,64e±0,02 - 22,27% 
Girassol 1 1,86a±0,01 1,76b±0,02 1,64c±0,01 1,50d±0,02 1,39e±0,02 - 35,26% 
Girassol 2 2,01a±0,02 1,93b±0,02 1,85c±0,01 1,76d±0,01 1,66e±0,01 - 20,95% 
Milho 1 2,03a±0,02 1,92b±0,01 1,83c±0,02 1,73d±0,01 1,68e±0,02 - 17,24% 
Milho 2 2,09a±0,02 1,99b±0,01 1,90c±0,02 1,84d±0,01 1,74e±0,01 - 16,74% 
Soja 1 1,76a±0,01 1,66b±0,02 1,55c±0,01 1,43d±0,02 1,37e±0,01 - 22,15% 
Soja 2 1,95a±0,02 1,85b±0,01 1,73c±0,02 1,66d±0,01 1,53e±0,02 - 21,53% 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05).  

 

Para as soluções contendo óleo de algodão e água, a solução algodão 1, que contém 41,02% 

de óleo em sua composição apresentou os maiores fatores de expansão ao longo do tempo de 

estocagem das massas, quando comparado à solução algodão 2. Os valores variaram de 2,02 cm³ a 

1,58 cm³ apresentando uma redução de 21,78%. Houve redução significativa do fator de expansão 

entre os tempos de armazenamento congelado estudado. 

 Quando as soluções de glazeamento foram processadas com óleo de canola e água verificou-

se que a redução do fator de expansão foi próxima: 24,67% e 22,27% paras as soluções canola 1 e 

2, respectivamente, entretanto, a solução canola 2 apresentou os maiores valores durante este 

período. 

 A solução girassol 1 apresentou a maior redução do fator de expansão das massas, 35,26%. 

Os valores variaram de 1,86 cm³ a 1,39 cm³ após 60 dias de estocagem, contudo, quando a 

quantidade de solução adicionada foi menor (girassol 2), a redução percentual do fator foi menor, 

aproximadamente 21%.  

As soluções de óleo de milho e água apresentaram os melhores resultados, em termos 

percentuais, onde a redução foi de 17,24% para a solução milho 1 e de 16,74% para a milho 2. As 

soluções também apresentaram os maiores valores de fator de expansão após 60 dias de estocagem 

congelada, sendo de 1,68 cm³ e 1,74 cm³, respectivamente. 

Com um desempenho similar ao obtido pelas soluções contendo óleo de canola e água, as 

soluções processadas com óleo de soja apresentaram reduções de 22,15% e 21,53% no fator de 

expansão das massas. Para a solução soja 1, os valores variaram de 1,76 cm³ no tempo zero a 1,37 

cm³ após 60 dias de estocagem e de 1,95 cm³ a 1,53 cm³ para a solução soja 2, portanto, pode-se 

verificar que soluções mais diluídas de óleo de soja apresentam maior eficiência na proteção da 

massa contra os danos ocasionados pelo congelamento. 

 A Tabela 58 apresenta o comportamento do teor de umidade total das massas durante o 

tempo de estocagem congelada. 
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Tabela 58 – Efeito do congelamento sobre o teor de umidade total das massas glazeadas com 

soluções de glazeamento contendo óleos vegetais e água. 

 Tempo de armazenamento congelado Redução 
Soluções 0 15 30 45 60 (%) 
Controle 44,29a±0,03 42,49b±0,04 41,27c±0,02 40,87d±0,02 40,25e±0,03 - 9,07% 

Algodão 1 48,99a±0,01 48,19b±0,02 47,94c±0,01 47,33d±0,02 47,06e±0,02 - 3,93% 
Algodão 2 48,21a±0,03 47,88b±0,02 47,51c±0,02 47,12d±0,02 46,39e±0,04 - 3,77% 
Canola 1 48,47a±0,01 48,29b±0,03 47,84c±0,02 47,59d±0,02 47,02e±0,02 - 2,99% 
Canola 2 48,43a±0,02 48,11b±0,02 47,97c±0,02 47,84d±0,02 47,58e±0,02 - 1,75% 
Girassol 1 48,91a±0,03 48,55b±0,02 48,39c±0,02 48,12d±0,02 47,94e±0,01 - 1,98% 
Girassol 2 48,32a±0,02 48,17b±0,04 47,85c±0,02 47,59d±0,03 47,39e±0,03 - 1,94% 
Milho 1 48,14a±0,02 47,99b±0,02 47,72c±0,02 47,58d±0,03 47,33e±0,04 - 1,68% 
Milho 2 48,92a±0,01 48,84b±0,02 48,59c±0,02 48,21d±0,03 47,94e±0,03 - 2,00% 
Soja 1 48,55a±0,02 48,29b±0,03 48,01c±0,03 47,83d±0,03 47,55e±0,03 -  2,05% 
Soja 2 48,29a±0,02 48,05b±0,03 47,86c±0,02 47,52d±0,03 47,21e±0,02 - 2,23% 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05).  

 

 Com relação ao teor de umidade total das massas glazeadas verificou-se que todas 

apresentaram umidade inicial entre 48,14% a 48,99%, o que garante a padronização do processo. 

Para todas as soluções desenvolvidas, verificou-se que o tempo de estocagem congelada influenciou 

significativamente na redução da umidade total das massas, contudo, esta redução não foi maior que 

3%. Os valores finais de umidade variaram de 46,39% para a solução algodão 2 a 47,97% para as 

soluções girassol 1 e milho 2. 

Foi possível verificar que a ausência da aplicação da solução de glazeamento contendo 

óleo vegetal e água influenciou efetivamente a perda de peso do pão controle. A redução, em termos 

percentuais, foi de 9,07%, quase três vezes superior a maior redução da umidade total apresentada 

pela massa glazeada com solução algodão 1, que foi de 3,93%.  

O menor percentual de perda de peso foi apresentado pelas massas glazeadas com as 

soluções milho 1, com 1,68% e canola 2 com 1,75%, mostrando que as soluções de glazeamento 

contendo óleo vegetal e água podem promover a formação de uma camada externa que reduza a 

perda de água da massa por evaporação para o ambiente do freezer, que possui teor de umidade 

menor. 

Moraga et al. (2012) afirmam que a perda de peso dos alimentos durante o processo de 

congelamento é um fator imporante a ser considerado, esta perda, ou redução da umidade total é 

devida a evaporação da água contida nos produtos, principalmente a partir da superfície. 

De acordo com Phimolsiripol et al. (2011), a perda de peso por evaporação em 

alimentos leva à perda de qualidade e por isso precisa ser minimizada. Durante o armazenamento 

congelado, esta característica pode ser importante, em termos de redução da qualidade e peso de 

venda.  
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 De acordo com Wang et al. (2015), a transferência de água entre a massa e o meio 

refrigerador é dependente da atividade de água da massa e a pressão de vapor saturado da água à 

temperatura em que encontra-se a superfície da massa.  

 De acordo com os conceitos de transferência de massa, ocorrerá a transferência de algum 

componente entre dois meios quando houver a formação de um gradiente (força motriz), ou seja, 

diferença de conteúdo umidade entre os meios, por exemplo. No caso da massa (meio A) e do ar 

refrigerado (meio B), a superfície da massa encontra-se com um teor de umidade bem superior ao ar 

refrigerado circundante.  

Desta forma, estabelece-se uma força motriz representada pelo gradiente de concentração de 

água, ocorre a formação de um fluxo da região de maior concentração para a de menor 

concentração, ou seja, da massa para o ambiente, caracterizando a redução do teor de umidade total 

das massas. 

Esta redução não ocorre em estado estacionário, quando o percentual de água da massa por 

unidade de tempo é a mesma, 
              , ou seja, fluxo constante, devido a ausência de uma 

fonte de umidificação da massa e variações no gradiente de concentração.  

Portanto, a perda de umidade ocorre em estado transiente, o qual é caracterizado pela 

variação da quantidade de água removida da massa para o ambiente em função do tempo, ou seja, o 

fluxo de água transferida da massa para o ambiente é dependente do tempo e do gradiente de 

concentração de água presente nos meios. 

Inicialmente a massa e o ambiente refrigerado apresentam um gradiente de umidade (∆U1), à 

medida em que a água é transferida da massa este gradiente diminui, o que faz com que a 

velocidade do fluxo seja reduzida até cessar após um determinado tempo. O fluxo é encerrado 

quando estabelece-se o equilíbrio entre as fases, representado por %Umidademassa = %Uambiente. No 

equilíbrio, não existe a presença de força motriz para promover a transferência de massa entre os 

dois meios. 

 A tabela 59 apresenta o comportamento do pH dos pães produzidos a partir de massas 

congeladas glazeadas com soluções de glazeamento contendo óleos vegetais e água.  

 

Tabela 59 – Efeito do congelamento sobre o pH de pães produzidos a partir de massas congeladas 

glazeadas com soluções de glazeamento contendo óleo vegetal e água. 

 Tempo de armazenamento congelado 
Soluções 0 15 30 45 60 
Controle 5,32a±0,02 5,24b±0,01 5,20c±0,01 5,12d±0,01 5,05e±0,01 

Algodão 1 5,88a±0,02 5,69b±0,02 5,52c±0,03 5,41d±0,02 5,28e±0,02 

Algodão 2 5,47a±0,02 5,42b±0,01 5,35c±0,02 5,22d±0,02 5,13e±0,02 

Canola 1 5,85a±0,02 5,69b±0,02 5,26c±0,02 5,03d±0,04 4,91e±0,02 
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Canola 2 5,75a±0,02 5,34b±0,02 5,19c±0,03 4,94d±0,02 4,82e±0,02 

Girassol 1 5,78a±0,02 5,51b±0,01 5,37c±0,02 4,91d±0,02 4,77e±0,02 

Girassol 2 5,92a±0,02 5,70b±0,01 5,64c±0,02 5,43d±0,02 5,38e±0,02 

Milho 1 6,13a±0,02 5,73b±0,02 5,57c±0,01 5,54d±0,02 5,50e±0,03 

Milho 2 6,05a±0,02 5,85b±0,02 5,73c±0,02 5,66d±0,03 5,58e±0,02 

Soja 1 5,56a±0,02 5,38b±0,02 5,19c±0,03 4,91d±0,03 4,84e±0,01 

Soja 2 5,55a±0,01 5,21b±0,02 5,02c±0,02 4,88d±0,01 4,71e±0,02 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05).  

 

 Verificou-se que os menores valores de pH foram obtidos, no tempo zero, para as soluções 

algodão 2, com 5,47 e soja 1 e 2, apresentando 5,56 e 5,55 respectivamente. Contudo, apenas as 

soluções canola 1 e 2, girassol 1 e soja 1 e 2 apresentaram valores de pH inferiores a 5,00 após 60 

dias de estocagem congelada, obtendo 4,91; 4,82; 4,77, 4,84 e 4,71 respectivamente.  

 A redução dos valores do pH ao longo do armazenamento congelado, ou seja, a acidificação 

do produto, pode ser resultado de reações de degradação que ocorrem em função da flutuação de 

temperatura dentro do freezer, bem como das reações de deterioração, mesmo que lentamente, a 

esta temperatura. 

 A Tabela 60 apresenta o comportamento da acidez dos pães obtidos a partir de massas 

congeladas glazeadas com soluções de glazeamento contendo óleos vegetais e água. 

Verificou-se que a acidez dos pães elevou-se à medida que o tempo de armazenamento 

congelado das massas foi maior. Os valores de acidez inicial das massas foram próximos para as 

massas não-congeladas, variando de 4,38% para as massas glazeadas com a solução algodão 1 a 

4,99% quando as massas foram glazeadas pela solução girassol 2. Houve diferenças significativas 

entre todos os tempos de armazenamento congelado estudados. Decorridos 60 dias de 

armazenamento congelado, a acidez dos produtos ficou entre 5,28% (algodão 2) a 5,78% para as 

massas glazeadas com a solução soja 2. 

 

Tabela 60 – Efeito do congelamento sobre a acidez de pães produzidos a partir de massas 

congeladas glazeadas com soluções de glazeamento contendo óleo vegetal e água. 

 Tempo de armazenamento congelado 
Soluções 0 15 30 45 60 
Controle 2,84a±0,02 3,06b±0,03 3,39c±0,03 3,98d±0,02 4,08e±0,03 

Algodão 1 4,87a±0,02 5,02b±0,03 5,12c±0,01 5,38d±0,02 5,63e±0,01 
Algodão 2 4,38a±0,02 4,59b±0,02 4,83c±0,02 4,94d±0,02 5,28e±0,02 
Canola 1 4,93a±0,02 5,04b±0,01 5,23c±0,02 5,44d±0,03 5,59e±0,02 
Canola 2 4,88a±0,01 5,22b±0,02 5,39c±0,02 5,55d±0,03 5,78e±0,02 
Girassol 1 4,82a±0,03 4,99b±0,03 5,21c±0,01 5,38d±0,03 5,53e±0,03 
Girassol 2 4,99a±0,02 5,21b±0,02 5,39c±0,02 5,43d±0,01 5,66e±0,02 
Milho 1 4,84a±0,02 5,02b±0,02 5,19c±0,02 5,33d±0,02 5,68e±0,01 
Milho 2 4,56a±0,03 4,86b±0,01 5,12c±0,01 5,39d±0,02 5,59e±0,02 
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Soja 1 4,69a±0,02 4,92b±0,02 5,21c±0,02 5,48d±0,02 5,61e±0,03 
Soja 2 4,92a±0,02 5,28b±0,02 5,42c±0,03 5,59d±0,01 5,78e±0,03 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05).  

  

 A Tabela 61 apresenta o efeito do congelamento sobre o número de alvéolo do miolo de 

pães produzidos a partir de massas congeladas glazeadas com soluções de glazeamento contendo 

óleos vegetais e água. 

 

Tabela 61 – Efeito do congelamento sobre o número de alvéolos do miolo de pães produzidos a 

partir de massas congeladas glazeadas com soluções de glazeamento contendo óleo vegetal e água. 

 Tempo de armazenamento congelado Redução 
Soluções 0 15 30 45 60 (%) 
Controle 844±4,00 749±3,00 603±6,00 560±4,00 449±3,00 - 46,80% 

Algodão 1 1008a±3,00 943b±5,00 900c±3,00 879d±4,00 848e±6,00 - 15,87% 
Algodão 2 868a±4,00 802b±6,00 768c±3,00 721d±5,00 633e±8,00 - 27,07% 
Canola 1 642a±3,00 600b±5,00 581c±4,00 555d±3,00 502e±2,00 - 21,80% 
Canola 2 898a±5,00 802b±3,00 759c±2,00 721d±6,00 692e±4,00 - 22,93% 
Girassol 1 855a±4,00 828b±4,00 799c±6,00 748d±3,00 722e±5,00 - 15,55% 
Girassol 2 878a±6,00 839b±6,00 801c±7,00 782d±6,00 766e±3,00 - 12,75% 
Milho 1 1006a±3,00 967b±3,00 931c±4,00 902d±7,00 882e±6,00 - 12,32% 
Milho 2 1007a±3,00 988b±4,00 942c±6,00 904d±2,00 891e±6,00 - 11,51% 
Soja 1 701a±9,00 644b±5,00 621c±2,00 599d±6,00 572e±3,00 - 18,40% 
Soja 2 793a±3,00 728b±6,00 694c±4,00 628d±6,00 591e±4,00 - 25,47% 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05).  

 

O número de alvéolos é em um parâmetro que está diretamente relacionado à capacidade de 

expansão das massas durante a fermentação e forneamento. De acordo com os resultados obtidos, 

verificou-se que o congelamento das massas reduz o número de alvéolos presente no miolo dos 

pães, independentemente da solução de glazeamento utilizada como método de conservação.  

 Verificou-se que a solução que contém maior proporção de óleo de algodão (41,02%) 

apresentou um maior número de alvéolos ao longo do período estudado, do que a solução algodão 

2, que contém 33,33% de óleo de algodão em sua composição. Os valores obtidos pela massa 

glazeada com a solução algodão 1 variaram de 1008 para a massa não-congelada a 848 alvéolos 

após 60 dias de estocagem congelada. A maior redução ocorreu nas massas não-glazeadas 

(controle), com - 46,80% 

 Para as soluções processadas com o óleo de canola, verificou-se que as massas glazeadas 

com a solução canola 2 apresentaram maior número de alvéolos ao longo do período de 

armazenamento congelado, obtendo, após 60 dias, um total de 692 alvéolos, enquanto que as 

massas glazeadas com soluções canola 1 registraram apenas 502 alvéolos.  
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 As massas glazeadas com soluções contendo óleo de girassol e água obtiveram 

desempenhos semelhantes. Para as massas não-congeladas, o número de alvéolos foi de 855 e 878 

para as soluções girassol 1 e 2 respectivamente. Após o período de 60 dias, os valores foram 722 e 

766.  

 Os melhores resultados foram obtidos para as massas glazeadas com soluções contendo óleo 

de milho e água. O número inicial de alvéolos foi de 1006 e 1007, respectivamente. Ao longo do 

tempo de estocagem verificou-se uma redução significativa no número dos alvéolos, o que sugere 

danos ocasionados pelo congelamento à rede de glúten, tornando o miolo menos poroso e mais 

denso. Após 60 dias, os valores foram de 882 e 891, respectivamente. 

Observou-se que para as massas glazeadas com soluções contendo óleo de soja, quando a 

quantidade do óleo foi adicionada em menor proporção na solução o número de alvéolos foi 

superior, tanto para as massas não-congeladas quanto após 60 dias. Portanto, a solução soja 2 

apresentou maior eficiência ao proteger a massa dos danos ocasionados pelo congelamento. 

 Se a análise for realizada em termos de redução percentual do número de alvéolo, pode-se 

notar que a aplicação das soluções de glazeamento contendo óleos vegetais e água promovem uma 

redução de, no máximo, 27,07% (algodão 2) no número de alvéolos após 60 dias de estocagem 

congelada. A menor redução foi apresentada pelos pães produzidos a partir de massas glazeadas 

com a solução milho 2, com apenas 11,51%, enquanto que os pães em que as massas não sofreram a 

aplicação de solução de glazeamento a redução do número de alvéolos foi da ordem de 46,80%, 

comprovando o benefício tecnológico das soluções de glazeamento. 

 Padalino et al. (2013) relacionam a perda de água das massas com a qualidade da porosidade 

do miolo, afirmando que quanto maior a perda, menor a porosidade dos miolos. Ao relacionarmos o 

percentual da água perdida pelas massas e o número de alvéolos pode-se notar que as massas que 

mais perderam água (controle), apresentaram a maior redução da porosidade do miolo. 

 A transferência de massa, conforme mencionado anteriormente, é um processo diretamente 

proporcional ao gradiente de concentração entre meios, contudo, qualquer taxa de transferência 

genérica, seja ela calor ou massa por exemplo, pode ser definida através da equação: 

 

Taxa de Transferência = 
                                                       (86) 

  

A água pode ser transferida por dois mecanismos: difusão e convecção. O movimento 

difusivo da água ocorre do interior da massa para a sua superfície e a sua transferência para o ar 

ocorre pelo processo de convecção. 



238 

 

Se considerarmos a 2ª lei de Fick para transferência de massa por difusão em estado 

transiente, temos que:  

 

                                   
     = 

    (DA,B . 
    )                       (87) 

  

Onde: C = concentração; t = tempo; x = distância. 

A variável D representa o coeficiente de difusidade de A em B, ou seja, da capacidade da 

água difundir-se através da massa para a sua superfície. Diante disto, pode-se afirmar que as 

soluções de glazeamento aplicadas sobre a superfície da massa influencia neste coeficiente e atua 

como uma variável que contribui para a resistência ao fluxo de massa, fazendo com que a taxa de 

difusão da água no interior da massa seja menor, reduzindo a água disponível na superfície para ser 

transferida ao ar ambiente por convecção. 

O coeficiente de difusão é uma difusividade efetiva que engloba os efeitos de todos os 

fenômenos que podem intervir sobre a migração da água e seu valor é sempre obtido pelo ajuste de 

valores experimentais. Pode-se entender a difusividade como a facilidade com que a água é 

removida do material. Como a difusividade varia conforme mudam as condições do ambiente 

(temperatura e velocidade do ar), ela não é intrínseca ao material; convenciona-se, então, chamá-la 

de difusividade efetiva (OLIVEIRA et al., 2006). 

A transferência de massa por convecção pode ser dada pela equação: 

 

                                                                            (88) 

 

 Onde: h = coeficiente convectivo de transferência de massa; A = área disponível para a troca 

de massa; ∆C = gradiente de concentração. 

 De acordo com Moreira (2010), a convecção mássica ocorre principalmente para fluídos em 

movimento próximo a uma superfície. E o coeficiente convectivo de transferência de massa sofre 

influência de natureza fluidodinâmica, geometria e interações moleculares. 

Através da Equação 88 pode-se avaliar que o fluxo é diretamente proporcional ao 

coeficiente convectivo, a área disponível e o gradiente de concentração.  

As soluções de glazeamento aplicadas na superfície da massa podem alterar o valor deste 

coeficiente, diminuindo-o. O referido coeficiente indica a capacidade que um material possui de 

permitir a passagem de massa através da sua interface sólido-fluído, portanto, a solução ao reduzir 

este coeficiente também diminui o fluxo mássico de água através desta interface para o ar ambiente, 
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colaborando para a manutenção de um maior percentual de umidade nas massas durante a 

estocagem congelada. 

 

3.2 Massas congeladas glazeadas com vegetais em pó e água 

 

A Tabela 62 apresenta o efeito do congelamento sobre o volume específico dos pães 

produzidos a partir de massas congeladas e glazeadas com soluções contendo vegetais em pó e 

água.  

 

 

Tabela 62 – Efeito do congelamento sobre o volume específico de pães produzidos a partir de 

massas congeladas e glazeadas com soluções de glazeamento contendo vegetais em pó e água. 

 Tempo de armazenamento congelado Redução 
Soluções  0 15 30 45 60 (%) 
Controle 3,02a±0,06 2,34b±0,03 2,19c±0,03 1,93d±0,02 1,73e±0,04 - 41,71% 
Brócolis 1 4,18a±0,04 3,94b±0,02 3,77c±0,05 3,24d±0,02 3,01e±0,02 - 27,99% 
Brócolis 2 3,64a±0,03 3,55b±0,02 3,39c±0,03 3,18d±0,03 2,95e±0,02 - 18,95% 

Espinafre 1 4,46a±0,04 4,21b±0,04 3,99c±0,02 3,82d±0,06 3,44e±0,02 - 22,86% 
Espinafre 2 4,08a±0,02 3,92b±0,01 3,69c±0,04 3,22d±0,02 3,03e±0,04 - 25,73% 
Palmito 1 3,95a±0,03 3,67b±0,04 3,44c±0,04 3,18d±0,04 2,93e±0,04 - 25,82% 
Palmito 2 3,76a±0,03 3,58b±0,02 3,29c±0,03 3,04d±0,03 2,88e±0,03 - 23,40% 
Tomate 1 4,10a±0,05 3,94b±0,02 3,77c±0,02 3,52d±0,03 3,39e±0,02 - 17,31% 
Tomate 2 3,62a±0,02 3,43b±0,01 3,20c±0,02 3,05d±0,02 2,89e±0,02 - 20,16% 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

O volume específico dos pães produzidos a partir de massas glazeadas foi superior ao pão 

onde as massas não foram glazeadas, apresentando o valor de 3,02 mL/g, enquanto que o valor mais 

baixo registrado pelos pães com massas glazeadas foi de 3,62 mL/g (tomate 2). Durante o período 

de armazenamento congelado das massas houve redução significativa do volume específico em 

cada tempo de estocagem avaliado, independente do tipo de solução de glazeamento aplicado. Após 

60 dias de estocagem congelada, as massas glazeadas com as soluções brocolis 1, espinafre 1 e 

tomate 1 apresentaram pães com volume específico superior a 3,00 mL/g. 

Com relação a redução percentual do volume específico em função do tempo de 

armazenamento congelado das massas, verificou-se que a formulação de pão controle, ou seja, sem 

a aplicação de glazeamento, apresentou o maior valor: 41,71%, enquanto que o valor médio de  

redução do volume específico para os pães produzidos a partir de massas glazeadas com vegetais 

em pó foi de 22,77%, o que demonstra a eficácia da solução de glazeamento em proteger a massa 

das condições de estocagem congelada, promovendo redução na magnitude dos danos. 
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Ding et al. (2015) afirmam que durante o armazenamento congelado das massas, as 

flutuações de temperatura podem causar a recristalização do gelo, resultando em uma diminuição da 

estabilidade da rede de glúten. Desta forma, a força da massa é gradualmente perdida e um processo 

de redistribuição da água é desencadeado através da modificação da capacidade de ligação da água 

aos constituintes da massa. Estes processos conduzem a uma redução acelerada da qualidade e vida 

útil das massas congeladas. 

Verificou-se que a aplicação das soluções de glazeamento contendo vegetais em pó e água 

sobre a superfície das massas promoveu menor redução do volume específico dos pães ao longo do 

tempo de estocagem, podendo-se inferir que as soluções atuaram como agentes que retardaram estes 

fenômenos. 

A Tabela 63 apresenta o efeito do congelamento sobre a densidade dos pães produzidos a 

partir de massas congeladas e glazeadas com soluções contendo vegetais em pó e água.  

 

Tabela 63 – Efeito do congelamento sobre a densidade de pães produzidos a partir de massas 

congeladas e glazeadas com soluções de glazeamento contendo vegetais em pó e água. 

 Tempo de armazenamento congelado Aumento 
Soluções 0 15 30 45 60 (%) 
Controle 0,24a±0,01 0,29b±0,01 0,35c±0,01 0,39d±0,01 0,44e±0,01 45,45% 
Brócolis 1 0,23a±0,01 0,26b±0,01 0,31c±0,01 0,34d±0,01 0,39e±0,01 41,02% 
Brócolis 2 0,30a±0,01 0,33b±0,01 0,38c±0,01 0,42d±0,01 0,45e±0,01 33,33% 

Espinafre 1 0,21a±0,01 0,25b±0,01 0,29c±0,01 0,33d±0,01 0,36e±0,01 41,66% 
Espinafre 2 0,24a±0,01 0,29b±0,01 0,33c±0,01 0,38d±0,01 0,42e±0,01 42,85% 
Palmito 1 0,25a±0,01 0,29b±0,01 0,34c±0,01 0,39d±0,01 0,44e±0,01 43,18% 
Palmito 2 0,26a±0,01 0,30b±0,01 0,33c±0,01 0,38d±0,01 0,45e±0,01 42,22% 
Tomate 1 0,20a±0,01 0,24b±0,01 0,27c±0,01 0,31d±0,01 0,33e±0,01 39,39% 
Tomate 2 0,24a±0,01 0,29b±0,01 0,33c±0,01 0,38d±0,01 0,42e±0,01 42,85% 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

 A densidade inicial dos pães variou de 0,20 g/mL para os pães produzidos a partir de massas 

glazeadas com a solução tomate 1 a 0,26 g/mL para a solução palmito 2. Ao longo do período de 

estocagem congelada das massas, verificou-se um aumento significativo na densidade dos pães. 

Este comportamento deve-se ao fato de danos ocasionados pelo congelamento como o rompimento 

das fibras elásticas do glúten, fazendo com que a retenção de gás carbônico seja reduzida e o pão 

obtenha menor volume, com isso, apresentam maior densidade.  

A aplicação das soluções de glazeamento contendo vegetais em pó e água permitiu que este 

aumento nos valores de densidade fosse menor, quando comparado ao pão que não teve a aplicação 

de glazeamento sobre as massas realizada. O maior aumento percentual da densidade para pães 
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produzidos a partir de massas glazeadas foi de 43,18% (palmito 1), enquanto que para o pão 

produzido a partir de massa não-glazeada o aumento foi de 45,45%.  

De acordo com Esteller e Lannes (2005), pães que possuam alta densidade ou baixo volume 

específico fornecem características desagradáveis para o consumidor, diante disto, o 

armazenamento congelado promoveu um decréscimo na qualidade dos produtos. Contudo, a 

aplicação das soluções de glazeamento produziu pães de melhor qualidade, com relação a 

densidade, do que o pão sem a aplicação de glazeamento. 

A tabela 64 apresenta o efeito do congelamento sobre o índice de expansão dos pães 

produzidos a partir de massas congeladas e glazeadas com soluções contendo vegetais em pó e 

água.  

 

Tabela 64 – Efeito do congelamento sobre o índice de expansão de pães produzidos a partir de 

massas congeladas e glazeadas com soluções de glazeamento contendo vegetais em pó e água. 

 Tempo de armazenamento congelado Redução  
Soluções 0 15 30 45 60 (%) 
Controle 1,42a±0,02 1,13b±0,04 1,10c±0,02 1,02d±0,03 0,94e±0,02 - 33,80% 
Brócolis 1 1,65a±0,02 1,52b±0,02 1,45c±0,02 1,38d±0,01 1,33e±0,02 - 19,39% 
Brócolis 2 1,55a±0,02 1,44b±0,02 1,39c±0,01 1,32d±0,02 1,27e±0,02 - 18,06% 

Espinafre 1 1,67a±0,01 1,59b±0,01 1,52c±0,02 1,45d±0,02 1,40e±0,02 - 16,16% 
Espinafre 2 1,54a±0,02 1,50b±0,01 1,42c±0,02 1,38d±0,01 1,31e±0,02 - 14,93% 
Palmito 1 1,97a±0,01 1,82b±0,01 1,74c±0,01 1,66d±0,01 1,53e±0,01 - 22,33% 
Palmito 2 1,91a±0,02 1,79b±0,01 1,68c±0,01 1,55d±0,02 1,49e±0,01 - 21,98% 
Tomate 1 1,85a±0,02 1,77b±0,02 1,69c±0,02 1,58d±0,02 1,44e±0,01 - 22,16% 
Tomate 2 1,67a±0,01 1,60b±0,02 1,52c±0,01 1,44d±0,02 1,39e±0,01 - 16,76% 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

Com relação ao índice de expansão dos pães produzidos a partir de massas glazeadas com 

vegetais em pó e água, pode-se verificar que, para as massas não-congeladas, o parâmetro variou de 

1,54 (espinafre 2) a 1,97 (palmito 1), esta variabilidade pode estar relacionada com a composição 

química dos vegetais em pó, que podem fornecer micronutrientes às leveduras, aumentando a sua 

eficiência no processo de fermentação, o que pode justificar os maiores valores. Para as soluções 

que promoveram o menor índice de expansão inicial para os pães, variáveis como a acidez e danos à 

rede do glúten podem ser as prováveis causas. 

O tempo de armazenamento congelado das massas promoveu redução significativa do índice 

de expansão dos pães glazeados e o controle, onde não ocorreu a aplicação de solução de 

glazeamento. Verificou-se que a maior redução percentual foi obtida para o pão controle, onde o 

índice de expansão teve uma redução de 33,80%, variando de 1,42 no tempo de estocagem zero a 

0,94 após 60 dias. Os pães que foram produzidos a partir de massas glazeadas com soluções de 
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espinafre em pó e água apresentaram a menor redução no índice de expansão, sendo de 16,16% e 

14,93% para as massas glazeadas com as soluções espinafre 1 e 2 respectivamente. 

 Desta forma, verificou-se que as soluções de glazeamento exerceram uma função protetora 

da massa durante o período de estocagem congelada, de modo que os danos pelo congelamento 

foram minimizados, quando comparados aos pães produzidos atravéss de massas sem a aplicação de 

soluções de glazeamento. 

 Zambelli (2014) também verificou que a formulação padrão de pão sofreu maior decréscimo 

no índice de expansão do que os pães adicionados de vegetais em pó como brócolis, tomate e açaí 

durante a estocagem congelada de massas. 

A Tabela 65 apresenta o efeito do congelamento sobre o volume produzido das massas 

congeladas e glazeadas com soluções contendo vegetais em pó e água.  

 

Tabela 65 – Efeito do congelamento sobre o volume produzido das massas congeladas e glazeadas 

com soluções de glazeamento contendo vegetais em pó e água. 

 Tempo de armazenamento congelado Redução 
Soluções 0 15 30 45 60 (%) 
Controle 21,50±1,32 13,00±1,00 11,58±0,66 8,33±0,66 5,00±0,33 - 76,74% 
Brócolis 1 43,33a±0,57 39,66b±1,00 33,00c±0,57 28,66d±0,33 26,33e±0,66 - 39,23% 
Brócolis 2 33,00a±0,57 30,00b±0,57 24,66c±0,57 21,33d±0,33 15,66e±0,57 - 52,54% 

Espinafre 1 45,66a±0,57 42,00b±0,33 37,66c±0,33 32,33d±0,57 28,66e±0,33 - 37,23% 
Espinafre 2 39,00a±0,33 34,66b±0,66 29,66c±0,57 25,00d±0,57 21,66e±0,33 - 44,46% 
Palmito 1 24,66a±0,57 22,33b±0,33 19,66c±0,66 15,00d±0,33 13,66e±0,57 - 44,60% 
Palmito 2 25,00a±1,00 23,66b±0,33 19,33c±1,00 16,66d±0,33 14,33e±0,33 - 42,68% 
Tomate 1 43,00a±0,57 39,66b±0,57 34,00c±0,66 30,33d±0,33 26,66e±0,57 - 38,00% 
Tomate 2 31,66a±0,33 28,66b±0,57 24,33c±0,66 21,33d±0,57 18,66e±1,00 - 41,06% 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

O volume produzido das massas foi influenciado significativamente, ao nível de 5% de 

significância, pelo armazenamento congelado das massas, independentemente da solução de 

glazeamento contendo vegetal em pó e água utilizada, contudo, a taxa de redução deste parâmetro 

físico foi influenciada pelo tipo de solução aplicada.  

A maior redução foi apresentada pelas massas glazeadas com a solução brócolis 2, com 

52,54% após 60 dias de armazenamento, obtendo um volume produzido final de 15,66 mL, 

provavelmente devido a influência de fibras e minerais presentes no vegetal em pó, prejudicando a 

capacidade de expansão.  

Em comparação a massa controle, sem a adição de soluções de glazeamento, pode-se notar 

que apresentou o maior percentual de redução do volume produzido das massas (- 76,74%), 
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portanto, as soluções de glazeamento apresentaram melhorias tecnológicas para este parâmetro 

físico. 

A tabela 66 apresenta o efeito do congelamento sobre o fator de expansão das massas 

congeladas e glazeadas com soluções contendo vegetais em pó e água.  

O fator de expansão das massas variou de 1,94 cm³ (palmito 2) a 2,32 cm³ (tomate 1) para as 

massas não-congeladas. Estas diferenças podem estar relacionadas com a composição química dos 

vegetais em pó, como o conteúdo de fibras e de minerais, os quais podem prejudicar a rede de 

glúten e ocasionar menor expansão.  

 

 

 

Tabela 66 – Efeito do congelamento sobre o fator de expansão das massas congeladas e glazeadas 

com soluções de glazeamento contendo vegetais em pó e água. 

 Tempo de armazenamento congelado Redução 
Soluções 0 15 30 45 60 (%) 
Controle 2,12a±0,02 1,73b±0,03 1,58c±0,03 1,33d±0,02 1,04e±0,03 - 50,94% 
Brócolis 1 2,13a±0,03 2,05b±0,01 1,91c±0,03 1,82d±0,03 1,69e±0,02 - 20,65% 
Brócolis 2 1,74a±0,02 1,66b±0,02 1,58c±0,03 1,44d±0,02 1,39e±0,02 - 20,11% 

Espinafre 1 2,47a±0,03 2,39b±0,03 2,28c±0,02 2,12d±0,03 2,05e±0,02 - 17,00% 
Espinafre 2 2,30a±0,02 2,22b±0,02 2,13c±0,02 2,04d±0,03 1,94e±0,02 - 15,65% 
Palmito 1 2,10a±0,01 2,01b±0,02 1,94c±0,02 1,86d±0,03 1,77e±0,02 - 15,71% 
Palmito 2 1,94a±0,02 1,88b±0,02 1,80c±0,03 1,74d±0,02 1,62e±0,02 - 16,49% 
Tomate 1 2,32a±0,01 2,24b±0,03 2,04c±0,02 1,91d±0,02 1,84e±0,02 - 20,68% 
Tomate 2 2,10a±0,02 1,99b±0,02 1,82c±0,02 1,73d±0,02 1,66e±0,03 - 20,92% 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

  As massas que apresentaram a maior redução no fator de expansão foram as 

glazeadas com as soluções tomate 2 e 1, com 20,92% e 20,68%, seguido da brócolis 1, com 

20,65%. Decorridos 45 dias de armazenamento congelado, apenas as massas glazeadas com 

soluções contendo espinafre em pó e água apresentaram fator de expansão acima de 2,00 cm³ e, 

após 60 dias, apenas as massas glazeadas com a solução espinafre 1, com 2,05 cm³. Verificou-se 

que o pão produzido a partir de massas não glazeadas apresentou uma redução de 50,94% no fator 

de expansão durante 60 dias de estocagem congelada, um resultado muito superior ao obtido pelas 

massas glazeadas, reforçando o potencial benéfico da aplicação das soluções. 

 Foi verificado por microscopia eletrônica de varredura que após 24 semanas de estocagem 

de massa congelada que a matriz de glúten apresenta menor continuidade, mais rompida, separada 

dos grânulos de amido e as fibras do glúten mais finas (BERGLUND, SHELTON e FREEMAN, 

1991), este comportamento pode explicar a diminuição do fator de expansão das massas devido a 
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redução da retenção de gás e o decréscimo no volume do pão devido a presença destas rupturas e 

descontinuidade da matriz protéica do glúten.   

A Tabela 67 apresenta o efeito do congelamento sobre o teor de umidade total das massas 

congeladas e glazeadas com soluções contendo vegetais em pó e água.  

O teor de umidade total das massas não-congeladas variou de 42,12% quando foi aplicada a 

solução de glazeamento brócolis 2, a 43,64% quando a solução utilizada nas massas foi a tomate 1. 

A variação destes valores está relacionada com as diferentes proporções vegetal em pó:água dentro 

da solução de glazeamento.  

 

Tabela 67 – Efeito do congelamento sobre o teor de umidade total das massas congeladas e 

glazeadas com soluções de glazeamento contendo vegetais em pó e água. 

 Tempo de armazenamento congelado Redução 
Soluções 0 15 30 45 60 (%) 
Controle 44,29±0,03 42,49±0,04 41,27±0,02 40,87±0,02 40,25±0,03 - 9,07% 
Brócolis 1 42,58a±0,02 42,39b±0,02 42,26c±0,02 42,15d±0,02 42,04e±0,02 - 1,26% 
Brócolis 2 42,12a±0,02 41,93b±0,02 41,66c±0,02 41,52d±0,02 41,38e±0,02 - 1,75% 

Espinafre 1 42,39a±0,01 42,25b±0,03 42,18c±0,03 42,03d±0,02 41,93e±0,02 - 1,08% 
Espinafre 2 42,26a±0,02 42,17b±0,03 42,05c±0,02 41,94d±0,02 41,86e±0,02 - 0,94% 
Palmito 1 43,38a±0,03 43,21b±0,02 43,08c±0,02 42,93d±0,02 42,81e±0,02 - 1,31% 
Palmito 2 43,11a±0,02 43,03b±0,02 42,89c±0,02 42,75d±0,01 42,67e±0,03 - 1,02% 
Tomate 1 43,64a±0,02 43,44b±0,02 43,28c±0,03 43,15d±0,02 43,04e±0,02 - 1,37% 
Tomate 2 42,92a±0,02 42,84b±0,02 42,77c±0,03 42,63d±0,02 42,58e±0,02 - 0,79% 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

Ao longo do período de armazenamento congelado das massas, verificou-se uma redução 

significativa no conteúdo de umidade total das massas, porém, a perda de peso não foi superior a 

2,00% em nenhuma das massas glazeadas. Portanto, as soluções de glazeamento possuem a 

capacidade de reter a umidade do produto, uma vez que a formulação controle apresentou uma 

perda de peso de 9,07%. 

O mesmo comportamento obtido para as soluções de glazeamento contendo óleos vegetais e 

água pôde ser observado para as soluções com vegetais em pó e água. A adição das soluções podem 

promover mudanças nos coeficientes de difusão, reduzindo a mobilidade interna da água dentro da 

massa e no coeficiente convectivo de transferência de massa, quando esta chega à superfície e 

transfere-se para o ambiente.  

A Tabela 68 apresenta o efeito do congelamento sobre o pH dos pães produzidos a partir de 

massas congeladas glazeadas com soluções contendo vegetais em pó e água.  
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Tabela 68 – Efeito do congelamento sobre o pH de pães produzidos a partir de massas congeladas 

glazeadas com soluções de glazeamento contendo vegetais em pó e água. 

 Tempo de armazenamento congelado 
Soluções 0 15 30 45 60 
Controle 5,32a±0,02 5,24b±0,01 5,20c±0,01 5,12d±0,01 5,05e±0,01 
Brócolis 1 5,34a±0,01 5,21b±0,02 4,96c±0,01 4,77d±0,02 4,62e±0,01 
Brócolis 2 5,15a±0,01 5,04b±0,01 4,88c±0,02 4,65d±0,01 4,52e±0,01 

Espinafre 1 5,48a±0,01 5,38b±0,02 5,31c±0,01 5,20d±0,01 5,03e±0,01 
Espinafre 2 5,37a±0,01 5,22b±0,02 5,04c±0,01 4,85d±0,01 4,62e±0,01 
Palmito 1 5,49a±0,02 5,38b±0,01 5,30c±0,01 5,08d±0,02 4,69e±0,01 
Palmito 2 5,07a±0,01 4,96b±0,02 4,74c±0,01 4,58d±0,02 4,40e±0,01 
Tomate 1 5,33a±0,01 5,21b±0,01 4,84c±0,02 4,55d±0,01 4,21e±0,01 
Tomate 2 5,17a±0,01 5,11b±0,01 4,73c±0,01 4,38d±0,02 4,11e±0,02 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 O pH dos pães produzidos a partir de massas não-congeladas apresentaram valores 

próximos, independente das soluções de glazeamento aplicadas. Os valores variaram de 5,15 

(brócolis 2) a 5,34 (brócolis 1). Em função do tempo de estocagem congelada das massas, verificou-

se um processo de acidificação dos pães através da redução dos valores de pH. Após 60 dias de 

estocagem, os valores mais ácidos de pH foram apresentados pelos pães produzidos a partir de 

massas glazeadas com a solução tomate 1 e 2, com 4,21 e 4,11 respectivamente. Apenas a solução 

espinafre 1 promoveu valores de pH acima de 5,00 após a estocagem congelada, com 5,03. 

A Tabela 69 apresenta o efeito do congelamento sobre a acidez dos pães produzidos a partir 

de massas congeladas glazeadas com soluções contendo vegetais em pó e água.  

 

Tabela 69 – Efeito do congelamento sobre a acidez de pães produzidos a partir de massas 

congeladas glazeadas com soluções de glazeamento contendo vegetais em pó e água. 

 Tempo de armazenamento congelado 
Soluções 0 15 30 45 60 
Controle 2,84a±0,02 3,06b±0,03 3,39c±0,03 3,98d±0,02 4,08e±0,03 
Brócolis 1 3,88a±0,02 4,02b±0,02 4,15c±0,02 4,22d±0,02 4,33e±0,02 
Brócolis 2 3,66a±0,02 3,91b±0,01 4,06c±0,02 4,15d±0,02 4,24e±0,02 

Espinafre 1 3,85a±0,01 3,99b±0,01 4,11c±,0,03 4,25d±0,02 4,39e±0,03 
Espinafre 2 4,12a±0,02 4,28b±0,01 4,42c±0,02 4,51d±0,03 4,66e±0,02 
Palmito 1 4,32a±0,02 4,44b±0,02 4,58c±0,01 4,69d±0,02 4,77e±0,02 
Palmito 2 4,88a±0,03 4,92b±0,02 5,08c±0,02 5,15d±0,02 5,26e±0,02 
Tomate 1 6,38a±0,02 6,44b±0,01 6,52c±0,02 6,65d±0,02 6,72e±0,02 
Tomate 2 7,99a±0,01 8,06b±0,01 8,16c±0,03 8,22d±0,02 8,34e±0,02 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

A acidez dos pães foi influenciada pelo tipo de solução de glazeamento aplicada sobre as 

massas, bem como pelo tempo de armazenamento congelado das massas. Para as massas não-

congeladas, o maior teor de acidez foi apresentado pelos pães provenientes de massa glazeada com 
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a solução tomate 2 (7,99%) e tomate 1 (6,38%). Decorridos 60 dias de armazenamento congelado 

das massas, os pães produzidos a partir de massas glazeadas com brócolis em pó e espinafre em pó, 

além da solução palmito 1, os valores de acidez foram abaixo de 5,00%. Estes resultados entram em 

concordância com os obtidos para o pH dos pães, uma vez que quando o pH é reduzido é devido ao 

aumento da acidez dos pães. 

A Tabela 70 apresenta o efeito do congelamento sobre o número de alvéolos do miolo dos 

pães produzidos a partir de massas congeladas glazeadas com soluções contendo vegetais em pó e 

água.  

 

 

Tabela 70 – Efeito do congelamento sobre o número de alvéolos do miolo dos pães produzidos a 

partir de massas congeladas glazeadas com soluções de glazeamento contendo vegetais em pó e 

água. 

 Tempo de armazenamento congelado Redução 
Soluções 0 15 30 45 60 (%) 
Controle 844±4,00 749±3,00 603±6,00 560±4,00 449±3,00 - 46,80% 
Brócolis 1 1188a±5,00 1115b±2,00 989c±3,00 945d±4,00 921e±3,00 - 22,47% 
Brócolis 2 985a±4,00 954b±3,00 921c±4,00 903d±4,00 887e±3,00 - 9,94% 

Espinafre 1 1127a±6,00 1092b±3,00 1018c±4,00 964d±3,00 939e±3,00 - 16,68% 
Espinafre 2 1015a±4,00 982b±5,00 954c±4,00 933d±3,00 919e±4,00 - 9,46% 
Palmito 1 861a±4,00 844b±8,00 829c±4,00 802d±3,00 785e±5,00 - 8,82% 
Palmito 2 845a±3,00 821b±4,00 805c±5,00 789d±3,00 772e±3,00 - 8,63% 
Tomate 1 1106a±3,00 1028b±3,00 993c±5,00 974d±2,00 959e±3,00 - 13,29% 
Tomate 2 945a±4,00 932b±3,00 915c±3,00 901d±6,00 882e±4,00 - 6,66% 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

O número de alvéolos para as massas não congeladas foi superior a 1.000 para as massas 

glazeadas com as soluções brócolis 1, espinafre 1 e 2 e tomate 1, com 1188; 1127; 1015 e 1106, 

respectivamente. Verificou-se que, ao longo do tempo de estocagem congelada das massas, houve 

redução significativa do número de alvéolos. Decorridos 30 dias de estocagem, apenas os pães 

produzidos a partir das massas glazeadas com solução de espinafre 1 obtiveram um número de 

alvéolos superior a 1.000; apresentando grande porosidade do miolo.  

 Os pães provenientes de massas glazeadas com soluções contendo vegetais em pó e água 

promoveu menor redução do número de alvéolos do que os pães produzidos a partir de soluções 

contendo subprodutos do processamento e polpa de fruta. 

 A maior redução do número de alvéolos foi apresentada pelas massas glazeadas com solução 

brócolis 1, com 22,47%, seguido da espinafre 1 com 16,68%. A solução tomate 2 promoveu uma 
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redução de apenas 6,66% no número de alvéolos do miolo dos pães, seguida das soluções contendo 

palmito em pó, com 8,82% e 8,63% para as soluções palmito 1 e 2. 

 A formação de alvéolos com elevada porosidade está relacionada com a expansão da massa 

e a sua estabilidade durante a fermentação, sobretudo, à produção de gás carbônico e a sua retenção 

nas células de gás durante a mistura. O equilíbrio líquido-gás é controlada pela solubilidade do CO2 

na massa e pelo coeficiente de Henry. Quando a temperatura é reduzida, a taxa de produção deste 

gás é reduzida enquanto a solubilidade aumenta (BEN-AISSA et al., 2011). 

 A aplicação de soluções de glazeamento podem promover modificações benéficas no 

coeficiente de solubilidade do gás carbônico, devido a alteração na composição da massa de modo a 

prevenir a desestabilização do alvéolo. 

 

3.2 Massas congeladas e glazeadas com subproduto do processamento e polpa de fruta 

 

A Tabela 71 apresenta o efeito do congelamento sobre o volume específico dos pães 

produzidos a partir de massas congeladas e glazeadas com soluções contendo subproduto do 

processamento e polpa de fruta. 

 

Tabela 71 – Efeito do congelamento sobre o volume específico de pães produzidos a partir de 

massas congeladas e glazeadas com soluções de glazeamento contendo subproduto do 

processamento e polpa de fruta. 

 Tempo de armazenamento congelado Redução 
Soluções 0 15 30 45 60 (%) 
Controle 3,02a±0,06 2,34b±0,03 2,19c±0,03 1,93d±0,02 1,73e±0,04 - 41,71% 
Abacaxi 1 2,94a±0,02 2,76b±0,02 2,42c±0,02 2,29d±0,03 2,15e±0,02 - 26,87% 
Abacaxi 2 3,05a±0,02 2,81b±0,02 2,67c±0,03 2,54d±0,03 2,32e±0,02 - 23,93% 

Caju 1 2,98a±0,03 2,77b±0,02 2,52c±0,03 2,44d±0,02 2,30e±0,03 - 22,81% 
Caju 2 3,06a±0,02 2,89b±0,02 2,64c±0,04 2,55d±0,03 2,33e±0,02 - 23,85% 

Goiaba 1 2,84a±0,03 2,62b±0,03 2,41c±0,02 2,29d±0,02 2,16e±0,02 - 23,94% 
Goiaba 2 2,75a±0,02 2,59b±0,02 2,40c±0,02 2,23d±0,02 2,12e±0,02 - 22,90% 
Manga 1 3,94a±0,02 3,83b±0,02 3,69c±0,03 3,41d±0,03 3,27e±0,02 - 17,00% 
Manga 2 3,04a±0,02 2,88b±0,03 2,65c±0,03 2,33d±0,04 2,18e±0,02 - 28,28% 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

O volume específico dos pães produzidos a partir de massas não-congeladas variou de 2,75 

mL/g (goiaba 2) a 3,94 mL/g (manga 1). Verificou-se uma redução significativa no volume 

específico dos pães em função do tempo de estocagem congelada das massas. Após 60 dias, apenas 

os pães produzidos a partir de massas glazeadas com a solução manga 1 obteve volume específico 

acima de 3,00 mL/g.  
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A redução percentual média do volume específico foi de 23,69%, esta redução foi menor 

quando as massas foram glazeadas com a solução manga 1 (17,00%), enquanto que a maior redução 

foi apresentado pelos pães produzidos a partir de massas glazeadas com a solução manga 2. Este 

comportamento pode estar relacionado com o menor conteúdo de subprodutos presentes na solução 

manga 2, quando comparada à solução manga 1 e, desta forma, permitir um maior conteúdo de água 

livre para a formação dos cristais de gelo, os quais possuem potencial para danificar a rede de 

glúten. 

A Tabela 72 apresenta o efeito do congelamento sobre a densidade dos pães produzidos a 

partir de massas congeladas e glazeadas com soluções contendo subproduto do processamento e 

polpa de fruta. 

 

Tabela 72 – Efeito do congelamento sobre a densidade de pães produzidos a partir de massas 

congeladas e glazeadas com soluções de glazeamento contendo subproduto do processamento e 

polpa de fruta. 

 Tempo de armazenamento congelado Aumento 
Soluções 0 15 30 45 60 (%) 
Controle 0,24a±0,01 0,29b±0,01 0,35c±0,01 0,39d±0,01 0,44e±0,01 45,45% 
Abacaxi 1 0,34a±0,01 0,37b±0,01 0,42c±0,01 0,45d±0,01 0,50e±0,01 32,00% 
Abacaxi 2 0,32a±0,01 0,36b±0,01 0,40c±0,01 0,43d±0,01 0,47e±0,01 31,91% 

Caju 1 0,32a±0,01 0,37b±0,01 0,43c±0,01 0,47d±0,01 0,50e±0,01 36,00% 
Caju 2 0,28a±0,01 0,33b±0,01 0,37c±0,01 0,42d±0,01 0,45e±0,01 37,77% 

Goiaba 1 0,34a±0,01 0,39b±0,01 0,43c±0,01 0,46d±0,01 0,49e±0,01 30,61% 
Goiaba 2 0,35a±0,01 0,38b±0,01 0,42c±0,01 0,47d±0,01 0,53e±0,01 33,96% 
Manga 1 0,24a±0,01 0,27b±0,01 0,30c±0,01 0,34d±0,01 0,38e±0,01 36,84% 
Manga 2 0,31a±0,01 0,34b±0,01 0,37c±0,01 0,40d±0,01 0,44e±0,01 29,54% 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

  

 Para as massas não-congeladas, a densidade dos pães glazeados com as soluções contendo 

subproduto e polpa de frutas variou de 0,24 g/mL (manga 1) a 0,35 g/mL para a solução goiaba 2. 

Durante o tempo de estocagem congelada verificou-se um aumento significativo da densidade dos 

pães. Após 60 dias, o maior valor de densidade foi observado para os pães obtidos a partir de 

massas glazeadas com a solução goiaba 2, com 0,53 g/mL.  

Apenas os pães glazeados com a solução manga 2 apresentaram aumento percentual da 

densidade abaixo de 30,00%. As demais soluções promoveram aumentos superiores a 30,61%, onde 

o maior aumento foi observado para os pães que as massas foram glazeadas com a solução caju 1 e 

2, com 36,00% e 37,77%, respectivamente.  

Este resultado mostra que as soluções de glazeamento contendo subprodutos do 

processamento e polpa de frutas  apresentam maior eficiência na redução do aumento da densidade 
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dos pães produzidos a partir de massas congeladas do que as soluções de glazeamento contendo 

óleos vegetais e água, onde o aumento médio da densidade foi próximo de 40%. Uma das prováveis 

causas para este comportamento é a interação dos subprodutos, sobretudo fibras, com os cristais de 

gelo formados durante o congelamento, onde, as fibras, promovem uma menor mobilidade 

molecular pela redução do conteúdo de água livre no interior da matriz alimentícia, desta forma, 

existe uma menor quantidade de água disponível para formar cristais de gelo. Para um estudo mais 

detalhado deste fenômeno, faz-se necessário o uso de microscopia eletrônica. 

A Tabela 73 apresenta o efeito do congelamento sobre o índice de expansão dos pães 

produzidos a partir de massas congeladas e glazeadas com soluções contendo subproduto do 

processamento e polpa de fruta. 

 

Tabela 73 – Efeito do congelamento sobre o índice de expansão de pães produzidos a partir de 

massas congeladas e glazeadas com soluções de glazeamento contendo subproduto do 

processamento e polpa de fruta. 

 Tempo de armazenamento congelado Redução 
Soluções 0 15 30 45 60 (%) 
Controle 1,42a±0,02 1,13b±0,04 1,10c±0,02 1,02d±0,03 0,94e±0,02 - 33,80% 
Abacaxi 1 1,86a±0,02 1,80b±0,02 1,72c±0,03 1,65d±0,02 1,58e±0,02 - 15,05% 
Abacaxi 2 1,90a±0,02 1,82b±0,03 1,76c±0,02 1,69d±0,02 1,59e±0,02 - 16,31% 

Caju 1 1,66a±0,02 1,58b±0,01 1,44c±0,02 1,38d±0,02 1,27e±0,03 - 23,49% 
Caju 2 1,72a±0,02 1,66b±0,02 1,58c±0,02 1,44d±0,02 1,38e±0,02 - 19,76% 

Goiaba 1 1,51a±0,03 1,44b±0,02 1,37c±0,03 1,29d±0,02 1,15e±0,02 - 23,84% 
Goiaba 2 1,52a±0,02 1,40b±0,02 1,33c±0,02 1,27d±0,02 1,19e±0,02 - 21,71% 
Manga 1 1,98a±0,02 1,84b±0,02 1,73c±0,02 1,66d±0,02 1,54e±0,02 - 22,22% 
Manga 2 1,72a±0,01 1,63b±0,02 1,55c±0,03 1,45d±0,02 1,38e±0,02 - 19,76% 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

Para o índice de expansão dos pães, verificou-se que os produzidos a partir de massas 

glazeadas com as soluções manga 1 e abacaxi 2, apresentaram, para as massas não-congeladas, os 

maiores valores, com 1,98 e 1,90; respectivamente. Durante o período de armazenamento congelado 

das massas, verificou-se uma redução signficativa, ao nível de 5% de significância, 

independentemente da solução de glazeamento aplicada às massas. 

Após 60 dias de estocagem congelada das massas, verificou-se que as massas glazeadas com 

as soluções abacaxi 1 e 2 e manga 1 produziram pães com índice de expansão acima de 1,54; 

enquanto que as massas glazeadas com subproduto do processamento e polpa de goiaba 

apresentaram os menores valores, com 1,15 e 1,19 para as soluções goiaba 1 e 2. Contudo, as 

soluções manga 1 e caju 1 apresentaram maior redução do índice de expansão ao longo do tempo de 

estocagem do que as massas glazeadas com a solução goiaba 2, obtendo redução acima de 22%. Os 
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menores valores percentuais de redução do índice de expansão foram apresentados pelas massas 

glazeadas com as soluções contendo subproduto do processamento e polpa de abacaxi, com 15,05% 

e 16,31% respectivamente para as soluções abacaxi  1 e 2.  

A Tabela 74 apresenta o efeito do congelamento sobre o volume produzido das massas 

congeladas e glazeadas com soluções contendo subproduto do processamento e polpa de fruta. 

 As massas glazeadas com as soluções manga 1 e 2 e caju 2 apresentaram os maiores 

volumes produzidos para as massas não congeladas, apresentando 46,33 mL e 41,00 mL, 

respectivamente. Verificou-se uma redução significativa nos volumes produzidos ao longo do 

periodo de estocagem congeladas das massas. Após 45 dias de estocagem congelada, apenas as 

massas glazeadas com a solução manga 1 apresentaram volume produzido das massas acima de 

30,00 mL. Decorridos 60 dias, as massas glazeadas com a solução goiaba 2 apresentaram o menor 

valor, com 11,00 mL de volume produzido após o processo de fermentação. 

 

Tabela 74 – Efeito do congelamento sobre o volume produzido das massas congeladas e glazeadas 

com soluções de glazeamento contendo subproduto do processamento e polpa de fruta. 

 Tempo de armazenamento congelado Redução 
Soluções 0 15 30 45 60 (%) 
Controle 21,50±1,32 13,00±1,00 11,58±0,66 8,33±0,66 5,00±0,33 - 76,74% 

Abacaxi 1 32,33a±0,57 28,66b±0,57 21,33c±0,57 18,66d±0,33 14,00e±1,00 - 56,69% 
Abacaxi 2 32,00a±0,57 26,33b±0,33 22,00c±0,57 19,66d±0,33 15,33e±0,57 - 52,09% 

Caju 1 34,00a±0,66 29,33b±0,33 25,33c±0,66 21,66d±0,33 18,00e±0,57 - 47,05% 
Caju 2 41,00a±0,57 35,66b±0,33 31,33c±0,57 28,00d±0,33 24,66e±0,33 - 39,85% 

Goiaba 1 27,33a±0,33 22,66b±0,57 18,33c±0,57 15,66d±0,57 12,66e±0,33 - 53,67% 
Goiaba 2 26,66a±0,57 22,00b±0,33 17,66c±0,33 14,33d±0,33 11,00e±0,66 - 58,73% 
Manga 1 46,33a±0,57 41,33b±0,33 37,66c±0,03 32,00d±0,57 28,66e±0,66 - 38,10% 
Manga 2 41,00a±0,57 36,33b±0,57 31,66c±0,33 27,33d±0,57 24,00e±0,33 - 41,46% 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

 Os maiores valores de redução do volume produzido das massas foram apresentados pelas 

massas glazeadas com as soluções abacaxi 1 (56,69%), resultado que pode estar relacionado com o 

conteúdo de bromelina, uma vez que esta solução apresenta maior quantidade de subprodutos, e 

goiaba 2 (58,73%). Os melhores rendimentos foram apresentados pelas massas glazeadas com as 

soluções caju 2, com redução de 39,85% e as massas glazeadas com a solução manga 1, com 

redução de 38,10%. 

A Tabela 75 apresenta o efeito do congelamento sobre o fator de expansão das massas 

congeladas e glazeadas com soluções contendo subproduto do processamento e polpa de fruta. 

 



251 
 

Tabela 75 – Efeito do congelamento sobre o fator de expansão das massas congeladas e glazeadas 

com soluções de glazeamento contendo subproduto do processamento e polpa de fruta. 

 Tempo de armazenamento congelado Redução 
Soluções 0 15 30 45 60 (%) 
Controle 2,12a±0,02 1,73b±0,03 1,58c±0,03 1,33d±0,02 1,04e±0,03 - 50,94% 
Abacaxi 1 1,85a±0,03 1,79b±0,02 1,71c±0,03 1,62d±0,03 1,54e±0,03 - 16,70% 
Abacaxi 2 1,93a±0,02 1,85b±0,02 1,77c±0,02 1,68d±0,02 1,60e±0,03 - 17,09% 

Caju 1 1,97a±0,02 1,90b±0,02 1,82c±0,02 1,73d±0,03 1,66e±0,02 - 15,70% 
Caju 2 2,08a±0,03 2,00b±0,02 1,93c±0,02 1,84d±0,02 1,74e±0,02 - 16,34% 

Goiaba 1 1,91a±0,02 1,83b±0,01 1,75c±0,03 1,63d±0,02 1,55e±0,02 - 18,84% 
Goiaba 2 1,93a±0,02 1,84b±0,02 1,75c±0,03 1,66d±0,02 1,58e±0,02 - 18,13% 
Manga 1 2,13a±0,02 2,05b±0,02 1,94c±0,02 1,83d±0,02 1,76e±0,02 - 17,37% 
Manga 2 1,88a±0,02 1,80b±0,03 1,72c±0,02 1,64d±0,03 1,56e±0,02 - 17,02% 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

  

O fator de expansão das massas com diferentes soluções de glazeamento contendo 

subprodutos do processamento e polpa de frutas variou significativamente, ao nível de 5% de 

significância, durante o período de estocagem congelada das massas. Os maiores valores inciais 

foram apresentados pelas massas glazeadas com solução manga 1, com 2,13 cm³ e caju 2, que 

apresentou fator de expansão de 2,08 cm³.  

Ao 30° dia de estocagem apenas essas massas apresentaram fator de expansão acima de 1,90 

cm³, neste período, o menor valor foi observado para as massas glazeadas com a solução abacaxi 1, 

com 1,71 cm³ e manga 2, apresentando 1,72 cm³. Após 60 dias de armazenamento congelado, 

verificou-se que as massas glazeadas com as soluções abacaxi 1, goiaba 1 e 2 e manga 2 

apresentaram fator de expansão abaixo de 1,60 cm³. O maior valor foi obtido pelas massas 

glazeadas com a solução manga 1, apresentando 1,76 cm³.  

Devido aos diferentes valores apresentados pelas massas não-congeladas, onde esta 

variabilidade pode ser atribuída ao comportamento das massas com relação aos diferentes tipos de 

frutas utilizados, realizar a avaliação da eficiência das soluções através da redução percentual do 

parâmetro físico faz-se necessária. Portanto, a redução do fator de expansão das massas variou 

15,70% para as massas glazeadas com a solução caju 1 a 18,84% para as massas glazeadas com a 

solução goiaba 1. Este resultado demonstra que, para o fator de expansão das massas, as soluções de 

glazeamento compostas de subproduto de processamento e polpa de frutas promovem menor 

redução média deste parâmetro físico do que as soluções contendo óleos vegetais e água. 

Verificou-se que a aplicação das soluções de glazeamento em massas congeladas para a 

produção de pães tipo forma promoveu a redução da magnitude dos danos referentes à diminnuição 

do fator de expansão das massas após 60 dias de estocagem congelada, quando comparado aos 
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resultados obtidos por massas onde não foi aplicada a solução de glazeamento, uma vez que a 

redução do fator de expansão foi da ordem de 50%.  

A Tabela 76 apresenta o efeito do congelamento sobre o teor de umidade total das massas 

congeladas e glazeadas com soluções contendo subproduto do processamento e polpa de fruta. 

 Para as massas não-congeladas, o teor de umidade total das massas variou de 44,04% para as 

massas glazeadas com a solução abacaxi 2 a 44,93% para a solução goiaba 1. Ao 15° dia de 

estocagem congelada, verificou-se uma redução nos valores inciais de umidade total das massas 

glazeadas, comportamento que foi observado até o 60 ° dia.  

 

 

 

Tabela 76 – Efeito do congelamento sobre o teor de umidade total das massas congeladas e 

glazeadas com soluções de glazeamento contendo subproduto do processamento e polpa de fruta. 

 Tempo de armazenamento congelado Redução 
Soluções 0 15 30 45 60 (%) 
Controle 44,29a±0,03 42,49b±0,04 41,27c±0,02 40,87d±0,02 40,25e±0,03 - 9,07% 
Abacaxi 1 44,38a±0,03 44,27b±0,02 44,05c±0,02 43,93d±0,02 43,82e±0,02 - 1,26% 
Abacaxi 2 44,04a±0,04 43,86b±0,02 43,66c±0,02 43,52d±0,02 43,44e±0,02 - 1,36% 

Caju 1 44,33a±0,03 44,19b±0,02 44,05c±0,02 43,89d±0,03 43,68e±0,04 - 1,46% 
Caju 2 44,21a±0,03 44,12b±0,02 43,99c±0,02 43,74d±0,03 43,66e±0,02 - 1,24% 

Goiaba 1 44,93a±0,02 44,58b±0,02 44,33c±0,03 44,19d±0,03 44,02e±0,02 - 2,02% 
Goiaba 2 44,28a±0,02 44,19b±0,03 44,05c±0,02 43,94d±0,02 43,79e±0,02 - 1,10% 
Manga 1 44,33a±0,02 44,05b±0,02 43,91c±0,02 43,84d±0,02 43,70e±0,02 - 1,42% 
Manga 2 44,05a±0,02 43,91b±0,02 43,75c±0,03 43,58d±0,03 43,43e±0,02 - 1,40% 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

 Com relação a redução percentual dos teores de umidade, pode-se verificar que as soluções 

de glazeamento contendo subprodutos do processamento e polpa de fruta forneceram boa proteção 

contra a perda de peso das massas. A maior redução foi obtida pelas massas glazeadas com a 

solução goiaba 1, com 2,02% e omenor valor foi de 1,10% para as massas glazeadas com a solução 

goiaba 2. A presença de subprodutos, os quais são fontes de fibras, podem apresentar ligações com 

a água, deixando-a menos disponível dentro do produto para ser perdida por evaporação durante a 

estocagem congelada. Portanto, pode-se inferir que as soluções de glazeamento contendo 

subprodutos e polpa de frutas apresenta boa capacidade de retenção de água do produto, fazendo 

que o decréscimo da qualidade através da perda de umidade das massas seja mínimo. 

A Tabela 77 apresenta o efeito do congelamento sobre o pH dos pães produzidos a partir de 

massas congeladas e glazeadas com soluções contendo subproduto do processamento e polpa de 

fruta. 
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Tabela 77 – Efeito do congelamento sobre o pH de pães produzidos a partir de massas congeladas e 

glazeadas com soluções de glazeamento contendo subproduto do processamento e polpa de fruta. 

 Tempo de armazenamento congelado 
Soluções 0 15 30 45 60 
Controle 5,32a±0,02 5,24b±0,01 5,20c±0,01 5,12d±0,01 5,05e±0,01 
Abacaxi 1 4,85a±0,02 4,77b±0,01 4,69c±0,01 4,55d±0,02 4,46e±0,01 
Abacaxi 2 4,64a±0,01 4,55b±0,02 4,49c±0,01 4,41d±0,02 4,37e±0,01 

Caju 1 5,09a±0,01 4,98b±0,02 4,90c±0,01 4,82d±0,01 4,74e±0,02 
Caju 2 5,01a±0,01 4,90b±0,01 4,84c±0,01 4,79d±0,01 4,68e±0,01 

Goiaba 1 5,06a±0,02 4,92b±0,01 4,85c±0,02 4,77d±0,02 4,70e±0,01 
Goiaba 2 4,95a±0,01 4,83b±0,01 4,72c±0,02 4,66d±0,01 4,59e±0,01 
Manga 1 4,98a±0,01 4,90b±0,02 4,81c±0,01 4,73d±0,01 4,66e±0,01 
Manga 2 4,91a±0,01 4,83b±0,01 4,74c±0,01 4,64d±0,02 4,59e±0,01 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

O pH dos pães glazeados com soluções de glazeamento contendo subprodutos do 

processamento e polpa de frutas elevaram-se com o tempo de estocagem congelada. Verificou-se 

que, para as massas não-congeladas, o pH variou de 4,64 para as massas glazeadas com a solução 

abacaxi 2 a 5,09 para as massas glazeadas com a solução caju 2. A variabilidade do pH está 

relacionado com os diferentes pH’s das soluções, uma vez que são influenciados diretamente pelo 

tipo de fruta, as quais possuem valores de pH distintos.  

Após 60 dias de estocagem congeladas das massas, observou-se que o pH mais ácido foi 

apresentado pelos pães glazeados com a solução abacaxi 2, com 4,37; seguido da solução abacaxi 1, 

com 4,46.  Os pães glazeados com a solução caju 1, após 60 dias, apresentou um pH de 4,74; o 

maior dentre as soluções estudadas. 

A Tabela 78 apresenta o efeito do congelamento sobre a acidez dos pães produzidos a partir 

de massas congeladas e glazeadas com soluções contendo subproduto do processamento e polpa de 

fruta. 

 

Tabela 78 – Efeito do congelamento sobre a acidez de pães produzidos a partir de massas 

congeladas e glazeadas com soluções de glazeamento contendo subproduto do processamento e 

polpa de fruta. 

 Tempo de armazenamento congelado 
Soluções 0 15 30 45 60 
Controle 2,84a±0,02 3,06b±0,03 3,39c±0,03 3,98d±0,02 4,08e±0,03 
Abacaxi 1 6,66a±0,03 6,78b±0,02 6,98c±0,03 7,09d±0,02 7,17e±0,02 
Abacaxi 2 7,15a±0,02 7,22b±0,02 7,31c±0,02 7,40d±0,02 7,51e±0,02 

Caju 1 4,28a±0,01 4,44b±0,02 4,56c±0,02 4,63d±0,02 4,70e±0,01 
Caju 2 4,53a±0,02 4,66b±0,03 4,74c±0,02 4,82d±0,02 4,89e±0,02 

Goiaba 1 4,93a±0,02 5,05b±0,03 5,15c±0,03 5,21d±0,02 5,29e±0,02 
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Goiaba 2 5,04a±0,02 5,12b±0,02 5,22c±0,02 5,30d±0,02 5,39e±0,02 
Manga 1 5,24a±0,03 5,33b±0,02 5,41c±0,02 5,49d±0,03 5,55e±0,02 
Manga 2 5,63a±0,02 5,70b±0,02 5,79c±0,02 5,88d±0,03 5,93e±0,02 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

Os valores de acidez para as massas não-congeladas variaram de 4,28% para as massas 

glazeadas com a solução caju 1 a 6,66% para as massas glazeadas com a solução abacaxi 1. Este 

resultado está relacionado com o conteúdo de acidez das frutas. Ao longo do período de 

armazenamento congelado das massas, observou-se um aumento na acidez dos pães produzidos. 

Este resultado era esperado, uma vez que através da análise do pH foi possível observar que houve a 

acidificação dos pães durante o período de estocagem.  

Os pães produzidos a partir de massas congeladas glazeadas com as soluções contendo 

subprodutos do processamento e polpa de abacaxi obtiveram os maiores valores de acidez, com 

7,17% e 7,51% para as soluções abacaxi 1 e 2, respectivamente. Os menores valores foram obtidos 

pelos pães produzidos a partir de massas glazeadas com soluções contendo subproduto e polpa de 

caju, com 4,70% e 4,89%. 

A Tabela 79 apresenta o efeito do congelamento sobre o número de alvéolo do miolo dos 

pães produzidos a partir de massas congeladas e glazeadas com soluções contendo subproduto do 

processamento e polpa de fruta. 

 

Tabela 79 – Efeito do congelamento sobre o número de alvéolos do miolo de pães produzidos a 

partir de massas congeladas e glazeadas com soluções de glazeamento contendo subproduto do 

processamento e polpa de fruta. 

 Tempo de armazenamento congelado Redução 
Soluções 0 15 30 45 60 (%) 
Controle       
Abacaxi 1 713a±3,00 663b±3,00 620c±3,00 598d±3,00 559e±3,00 - 21,59% 
Abacaxi 2 545a±4,00 512b±3,00 492c±3,00 481d±3,00 460e±3,00 - 15,59% 

Caju 1 905a±4,00 838b±8,00 789c±2,00 754d±5,00 723e±3,00 - 20,11% 
Caju 2 886a±3,00 839b±3,00 801c±6,00 749d±4,00 712e±4,00 - 19,63% 

Goiaba 1 804a±3,00 782b±3,00 756c±6,00 738d±4,00 707e±3,00 - 12,06% 
Goiaba 2 794a±4,00 773b±3,00 744c±3,00 722d±4,00 702e±3,00 - 11,58% 
Manga 1 944a±6,00 920b±4,00 885c±3,00 856d±3,00 833e±4,00 - 11,75% 
Manga 2 887a±3,00 833b±3,00 802c±3,00 789d±3,00 766e±4,00 - 13,64% 

¹Letras minúsculas iguais em uma mesma linha não apresentam diferenças significativas (p≤0,05). 

 

 O número de alvéolos decresceu em função do tempo de estocagem congelada das massas. 

A menor redução foi apresentada pelos pães produzidos a partir de massas glazeadas com as 

soluções goiaba 2 (11,58%) e manga 1 (11,75%), obtendo um número final de alvéolos de 702 e 



255 
 

833, respectivamente. A maior redução do número de alvéolos foi apresentada pelos pães 

produzidos a partir de massas glazeadas com as soluções abacaxi 1 (21,59%) e caju 1 (20,11%).  

 

4.0 – Conclusão 

 

O armazenamento congelado das massas reduz, independemente da solução de glazeamento 

aplicada, o volume específico, índice de expansão, volume produzido, fator de expansão, umidade 

total das massas, pH, número e circularidade dos alvéolos, observando-se uma relação inversamente 

proporcional, ou seja, quanto maior o tempo de estocagem, menor o valor apresentado pelos 

parâmetros. 

Para o volume específico, as soluções de glazeamento girassol 2 e milho 1 e 2 apresentaram 

maior redução neste parâmetro do que as massas controle. Nos demais parâmetros físicos, as 

soluções de glazeamento obtiveram menor redução nos parâmetros de qualidade do que as massas 

não-glazeadas durante o período de estocagem congelada. 

As soluções contendo vegetais em pó e água promoveram uma menor redução nos 

parâmetros de qualidade das massas durante os 60 dias de estocagem congelada, quando 

comparados à massa controle.  

As soluções compostas de subproduto do processamento e polpa de frutas apresentaram, 

desempenho superior ao das massas controle, no que diz respeito à manutenção da qualidade das 

massas durante a estocagem congelada. 

Portanto, a aplicação de soluções de glazeamento contendo óleos vegetais/água, vegetais em 

pó/água e subprodutos do processamento/polpa de fruta podem apresentar benefícios tecnológicos 

quando aplicados em massas congeladas de pães tipo forma, podendo ser utilizadas para a melhoria 

do valor nutricional dos produtos e prolongar a vida útil de massas congeladas. 
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