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RESUMO 

Este trabalho teve o objetivo de desenvolver uma mistura para o preparo de bolo sem glúten, a partir de 

formulação parcialmente conhecida e fornecida pelo fabricante, que tem um produto similar no 

mercado. A mistura deve ter substituição total da farinha de trigo por farinhas de soja e de arroz, 

visando atender às necessidades de consumo de pessoas portadoras da doença celíaca, que devem 

ter dieta isenta de produtos que contenham trigo, cevada, centeio, aveia e malte. Para o 

desenvolvimento desta mistura para bolo livre de glúten foram utilizadas as seguintes matérias primas: 

açúcar, emulsificante, fermento químico, sal, aroma de baunilha, gordura vegetal hidrogenada e uma 

pré-mistura formada por féculas de mandioca e de batata, farinhas de arroz e de soja, além do amido 

de mandioca modificado. Para estabelecer as proporções das farinhas e das féculas que compõem a 

pré-mistura, formulações foram elaboradas e testadas com a fabricação de bolos acrescentando ovos e 

leite à mistura. Os testes foram feitos em três etapas. Na primeira etapa foram realizados 6 testes 

variando a % dos ingredientes que segundo o fabricante fariam parte da pré-mistura. Os bolos 

resultantes foram avaliados com as análises físico-químicas de umidade, atividade de água, volume 

específico e perfil de textura. Comparando os resultados das análises, uma formulação se aproximou 

daquela considerada padrão (formulação comercial), no parâmetro firmeza. Porém considerou-se que 

deveriam ser realizados outros testes. A partir desse primeiro resultado, foi desenvolvida a segunda 

etapa com mais 5 testes variando a quantidade dos ingredientes, cujos resultados também não foram 

considerados significativos. Na terceira etapa, então, foi realizado um planejamento fatorial completo 24 

para avaliar a influência dos ingredientes farinha de soja e de arroz, as féculas de batata e de 

mandioca e o amido pré-gelatinizado. Com os resultados do planejamento foi possível concluir com os 

parâmetros de perfil de textura analisados, a firmeza, a coesividade, a elasticidade e a mastigabilidade, 

somente o amido pré-gelatinizado e a fécula de batata afetaram significativamente (p<0,05) os 

resultados. Não houve diferença significativa (p>0,05) entre o volume específico do padrão e das 

formulações desenvolvidas. Com esses resultados, foi possível estabelecer a formulação ideal 

contendo 9% de farinha de soja, 30% de farinha de arroz, 30% de fécula de batata, 30% de fécula de 

mandioca e 1% de amido pré-gelatinizado na pré-mistura utilizada para fabricação do bolo. Na análise 

sensorial, com relação à aceitação global, tanto para a amostra da formulação padrão quanto da 

formulação ideal, as notas médias situaram-se entre os termos hedônicos “gostei muito” e “gostei 

moderadamente”, com 65% de aceitação, em média, e nenhuma nota de rejeição para qualquer um 

dos produtos. 

Palavras chaves: Mistura para bolo. Livre de glúten. Textura. Celíacos. 



ABSTRACT 

This study aimed to develop a gluten-free cake mix from partially known formulation from the 

manufacturer, which has a similar product on the market. The wheat flour was replaced by soy and rice 

flour, in order to meet the consumption needs of celiac people, who must have a diet free of products 

containing wheat, barley, rye, oats and malt. To develop this gluten-free cake mix we used the following 

ingredients: sugar, emulsifier, baking powder, salt, vanilla flavoring, hydrogenated vegetable fat and a 

premix consisting of cassava and potatoes starch, rice and soy flour, as well as modified tapioca starch. 

To determine the proportion between flours and starches of the premix, formulations were prepared and 

cakes were manufactured by adding eggs and milk to the mixture. The tests were performed in three 

steps. In the first step six tests were conducted by varying the % of the ingredients that, according to the 

manufacturer, would be in the premix. The resulting cakes were evaluated by the following physical and 

chemical analyzes: moisture, water activity, specific volume and texture profile. Comparing the results of 

firmness analysis, one formulation was the closest to the standard (commercial). However it was 

considered that additional tests should be performed. The results of the second stage, developed with 5 

tests with varying amounts of the ingredients, were not considered significant. In the third step a full 

factorial design 24 was performed to evaluate the influence of soy and rice flour, potatoes and cassava 

starch and pregelatinized starch. The results of texture profile analysis, firmness, cohesiveness, 

elasticity and chewiness, showed that only pre-gel starch and potato starch affected significantly 

(p<0.05) the results. There was no significant difference (p> 0.05) between the standard and the specific 

volume of the developed formulations. Based on these results, it was possible to establish the optimal 

formulation with 9% soybean flour, 30% rice flour, 30% starch, 30% cassava starch and 1% of 

pregelatinized starch in the premix used for cake manufacture. In sensory analysis, with respect to 

global acceptance for both optimal and standard formulation, the average scores were between "liked" 

and "liked moderately" of hedonic scale, with 65% acceptance on average, and no rejection was 

observed for both products. 

 

Keywords: cake mix, gluten-free; texture; celiac. 
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1 INTRODUÇÃO 

Historicamente, o trigo é um dos cereais mais importantes para o cotidiano humano. Sua história inicia-

se há cerca de 10 ou 12 mil anos, contribuindo de maneira vital à fixação do homem a terra. Há 

milhares de anos os povos verificaram que era possível semear a terra e obter colheitas de cereais 

diversos entre eles o trigo, conhecido na fabricação de um dos mais antigos alimentos, o pão.  

Hoje, a maioria dos produtos de panificação é preparada, então, com farinha de trigo, rica em gliadinas, 

Alguns indivíduos, no entanto, apresentam uma predisposição genética que faz com que o intestino  

apresente uma intolerância permanente ao glúten, ficando assim impedidos de ingerir alimentos e 

bebidas que contenham essa substância. Essa patologia auto-imune é conhecida como doença 

celíaca, que atinge mundialmente, cerca de 1 adulto a cada 474 e 1 criança a cada 169 (SILVA, 2007; 

SIVARAMAKRISHNAN, 2004). 

De acordo com a Associação dos Celíacos do Brasil (ACELBRA) ainda não há dados oficiais sobre o 

número de indivíduos que sofrem da doença no país. Estudos recentes calculam que existam cerca de 

300 mil brasileiros portadores da doença.  

A intolerância ao trigo e outros cereais em indivíduos celíacos é um fator agravante, considerando que 

na panificação, o trigo é a base na maioria das formulações. O tratamento restringe dieta com glúten, 

restaurando as condições fisiológicas do paciente. Desta forma, pesquisadores na área de alimentos 

tentam buscar ingredientes que apresentem características semelhantes ao glúten, sem prejuízo à 

qualidade dos alimentos e à saúde dos consumidores (PREICHARDT et al.,2009). A substituição do 

glúten, no entanto, é um grande desafio, pois é o responsável pela extensão e elasticidade da massa, 

retendo o ar e dando volume aos produtos. 

O arroz vem sendo uma ótima opção como substituto do trigo na produção de farinhas utilizadas na 

panificação. Tem sabor pouco pronunciado, embora confira textura arenosa e sensação de secura 

(GALERA, 2006). A farinha de soja também pode ser opção na substituição da farinha de trigo, tem 

sabor residual, porém é altamente nutritiva.  

Segundo estudos da Associação Brasileira da Indústria de Massas Alimentícias (ABIMA), que de 2008 

para 2009 o setor de pães industrializados, que engloba pão de forma, integral, bisnaguinha, bolo 

industrializado, entre outros, cresceu 8% e de 2009 para 2010, 5,8%. Sendo que, mais 
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especificamente, a parcela referente ao consumo per capita de bolos industrializados foi 8,3% superior 

em 2010, ou seja, é um produto que está ganhando espaço na mesa do brasileiro. E segundo Cláudio 

Zanão, presidente da ABIMA, isso pode ser explicado pelo maior poder aquisitivo da população, além 

da procura por produtos mais práticos; o setor tem ainda grande potencial de crescimento, pois tem 

muito a ser explorado. 

Considerando que os consumidores estão com menos tempo para se alimentar, e por isso, procuram 

alimentos rápidos, que não apresentam dificuldades no seu preparo, e que de acordo com pesquisa 

realizada, o perfil de consumo dos brasileiros em relação aos alimentos apresenta os seguintes dados: 

21% procuram Saudabilidade – Bem Estar e Sustentabilidade e Ética; 23% Sensorialidade e Prazer; 

23% Confiabilidade e Qualidade, e por fim 33% Conveniência e Praticidade na hora de comprar seus 

alimentos (FIESP/IBOPE, 2010).  

Considerando também, o crescimento de produtos para nichos específicos do mercado, como por 

exemplo, o dos celíacos, e a falta de opção de produtos para esse público, o objetivo deste trabalho foi 

apresentar o desenvolvimento de uma mistura para o preparo de bolo sem glúten, a partir de 

formulação parcialmente conhecida, substituindo farinha de trigo por farinhas de soja e de arroz, 

visando atender às necessidades de consumo de pessoas portadoras da doença celíaca, que devem 

ter dieta isenta de produtos que contenham trigo, cevada, centeio, aveia e malte. Para avaliação da 

qualidade do produto desenvolvido foram feitas análises físico-químicas, de textura e análise sensorial. 

Foi possível por meio destas análises, estabelecer uma formulação ideal contendo 9% de farinha de 

soja, 30% de farinha de arroz, 30% de fécula de batata, 30% de fécula de mandioca e 1% de amido pré 

gelatinizado 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 GLÚTEN 

Durante o preparo da massa, a formação do glúten acontece em dois estágios: no primeiro, as 

moléculas de proteína são hidratadas e as suas fibrilas se aderem umas às outras formando uma rede 

desorganizada de fios espessos. A ação mecânica torna os fios mais finos e os orienta na direção em 

que foram submetidos à força, permitindo a interação entre eles. No segundo estágio aparece o pico de 

consistência, no qual as fibrilas de proteína têm seu diâmetro reduzido significativamente e interagem 

mais bidimensionalmente do que em um único eixo. (STAUFER, 1998). 

As proteínas correspondem, em média, a 12% da farinha de trigo. Contêm albuminas e globulinas, 

solúveis em água e em soluções salinas, respectivamente, que contribuem com um sexto do total de 

proteínas, e o restante constituído pelas gliadinas e gluteninas, que são formadoras do glúten. A classe 

solúvel em álcool é a gliadina e seu resíduo, a glutenina, pode ser solubilizada em ácido acético 0,1 

mol/L (Osborne, 1907). As albuminas compõem 60% da porção protéica não formadora da massa, e 

têm massa molar variável entre 10 e 20 KDa. Os 40% restantes correspondem às globulinas, que têm 

massa molar entre 20 e 200 KDa. Tecnologicamente, as proteínas de reserva, que atuam na estrutura 

do glúten e na massa, são as mais importantes. São as proteínas do glúten as responsáveis pela 

formação da rede viscoelástica da massa (BUSHUK, 1985; YAHATA et al., 2006).  

A glutenina é responsável pela característica de força e de elasticidade e a gliadina pela viscosidade e 

extensibilidade da massa (UTHAYAKUMARAM et al., 2000).  

A quantidade de proteínas pode ser determinada precisamente, mas a qualidade é extremamente 

complexa e muito difícil de medir. Interações físicas e químicas, provavelmente, acontecem de maneira 

muito complexa para resultar em qualidade apropriada de proteína para um tipo específico de produto e 

processo. Kaufman, Hoseney e Fennema (1986) revisaram modelos estruturais para a formação da 

massa e discutiram interações químicas que poderiam influenciar na estrutura, com ênfase nas reações 

de dissulfeto.  

As correlações entre o conteúdo e a composição de proteína nas propriedades do glúten e as 

propriedades reológicas das massas de farinha de trigo foram resumidas por Lásztity (2002). Ainda, 

segundo este autor a qualidade da farinha determina as condições tecnológicas da fabricação de 
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produtos de panificação e que o sistema de ligações dissulfeto de proteínas pode ser visto como um 

sistema dinâmico.  

A farinha de trigo é o principal ingrediente na panificação e a sua avaliação reológica é de vital 

importância para a indústria, ajudando a predizer as características de processamento da massa e a 

qualidade dos produtos finais (RAO & RAO, 1993). 

2.1.1 A FORMAÇÃO DA REDE DE GLÚTEN 

Quando a farinha de trigo é misturada à água ocorre uma hidratação da fração protéica e dos demais 

constituintes da farinha. Pela ação da mistura, as partículas da farinha hidratadas formam uma rede de 

massa contínua que, pela mistura subsequente se transforma em uma massa desenvolvida, com 

propriedades físicas adequadas à produção do pão. A transformação de partículas de farinha 

hidratadas nessa massa desenvolvida depende fundamentalmente da natureza das proteínas da 

farinha (LEONHARDT, 1999). 

A elasticidade do glúten hidratado é devida, principalmente à glutenina pela sua resistência à ruptura, 

que por sua vez se deve à sua estrutura e ao peso molecular. Já a gliadina contribui para 

extensibilidade da massa. 

Entre as diversas classificações, os grãos de trigo podem ser classificados quanto ao teor de proteínas: 

em duríssimos (teor de proteínas > 15%), indicado para uso em massas; duros (9 a 15% de proteínas), 

uso em pães; e, moles (7,5 a 9% de proteínas), indicados para uso em confeitaria, biscoitos e bolos. 

2.1.2 PRODUTOS PANIFICADOS LIVRES DE GLÚTEN 

O produto mais difícil de ser substituído para a população celíaca é o pão, alimento básico do dia a dia, 

razão pela qual, muitos pesquisadores têm buscado mundialmente uma solução. De acordo com dados 

estatísticos apresentados pela ACELBRA (2006), o pão se encontra na preferência de produtos que os 

celíacos gostariam de encontrar disponíveis no mercado, seguido por biscoitos, macarrão e pizzas. 

A formulação de produtos panificados livres de glúten apresenta um desafio aos tecnologistas e 

padeiros. A literatura tem indicado um número limitado de documentos sobre este assunto. Isso reflete 

na dificuldade do desafio tecnológico e na falta de informação às pessoas que necessitam desses 
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produtos. Nos últimos anos, foram realizadas várias pesquisas e desenvolvimentos mais significativos 

em produtos livres de glúten, utilizando amidos, produtos de laticínio, gomas e hidrocolóides, 

probióticos e outras combinações como alternativas ao glúten, a fim de melhorar a estrutura, paladar, 

aceitabilidade e vida de prateleira dos produtos (GALLAGHER, GORMLEY & ARENDT, 2003). 

2.2 BOLOS 

A massa pode ser doce ou salgada, preparada a base de farinhas ou amidos, açúcar, fermento químico 

ou biológico, podendo conter leite, ovos, manteiga, gordura e outras ingredientes alimentícios que após 

a enformagem é assada. Na elaboração dos produtos de confeitaria devem ser utilizadas matérias 

primas íntegras, com qualidade característica e armazenadas em locais fresco, arejado e limpo. O 

emprego de corantes é tolerado apenas na confecção dos recheios e revestimentos dos produtos, 

como: tortas, doces de massas recheadas e outros, exceto o corante amarelo; na confecção das 

massas não é tolerado. As características organolépticas das massas cozidas, assadas ou torradas, 

com ou sem recheio ou massa mole devem apresentar cor, cheiro e sabor próprio e devem ser 

armazenadas em locais e em temperaturas adequadas, devidamente protegidas (ANVISA, 2005). 

2.2.1 BOLO SEM GLÚTEN 

Um produto isento de glúten e destinado à dieta de pacientes celíacos não pode conter em sua 

composição ingredientes derivados de trigo, aveia, centeio, cevada e malte. 

Os cereais que podem ser usados para fabricação de produtos isentos de glúten são: milho, arroz, 

soja, batata, mandioca. Outros ingredientes podem ser utilizados como gorduras e derivados do leite. 

Os produtos de panificação estão presentes no dia-a-dia dos brasileiros e representam um faturamento 

anual ao redor de R$ 25 bilhões, além de gerar cerca de 550 mil empregos diretos. O setor é composto 

por 100 mil pequenos empresários em 52 mil empresas (SINDIPAN, 2008). 

O arroz vem sendo uma ótima opção como substituto do trigo na produção de farinhas utilizadas em 

produtos de panificação. A farinha de arroz é nutritiva e, por não possuir o glúten, pode ser utilizada por 

pessoas portadoras da doença celíaca. O milho também é um cereal possível de ser utilizado para este 

fim (GALERA, 2006). 
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A goma xantana possui excelentes propriedades reológicas de interesse para a utilização em 

alimentos. Auxilia na retenção de gás e no aumento do volume específico dos produtos de panificação 

e por apresentar estas características é objetivo de estudo de diversos pesquisadores (COLLAR et. al. 

1999; GUARDA et. al. 2004; LAZARIDOU et.al. 2007; TUBARI et.al., 2008).  

Tubari et al. (2008) avaliaram as propriedades reológicas e a qualidade de bolos de arroz formulados 

com diferentes gomas (xantana, guar, locusta, κ-carragena, hidroxi-propil-metil-celulose, mistura de 

xantana e guar, mistura de xantana e κ-carragena) e uma mistura de emulsificantes. Nesse estudo as 

massas dos bolos feitos com xantana e a mistura de xantana e guar tiveram os maiores valores de 

viscosidade aparente. Das formulações sem emulsificantes o bolo produzido com a xantana obteve 

maior volume específico.  

A farinha de arroz tem um sabor pouco pronunciado, embora confira uma textura arenosa e sensação 

de secura, e sua mistura com a farinha de milho é uma forma eficaz de incrementar o sabor da mistura 

de forma natural e sem necessidade do uso de aditivos. As farinhas de arroz e milho juntamente com a 

xantana podem ser utilizadas para a obtenção de bolos sem glúten com características aceitáveis 

(GALERA, 2006). 

A adição de xantana melhorou as características sensoriais dos bolos sem glúten formulados com 

farinha de arroz e milho. O retardo do envelhecimento, a menor formação de migalhas e a maior 

sensação de umidade na boca se destacaram nos bolos adicionados desta goma. Portanto, a goma 

xantana teve efeito benéfico sobre as características sensoriais dos bolos sem glúten podendo ser 

utilizada de maneira satisfatória na elaboração desses produtos, melhorando expressivamente sua 

qualidade sensorial (GUARDA & ROSSELL, 2004). 

2.2.2 MISTURA PARA PREPARO DO BOLO SEM GLÚTEN 

O mercado de bolos vem apresentando nos últimos anos uma crescente importância. Diversos fatores 

podem explicar a evolução do consumo de bolos, desde a questão da praticidade, aumento do preço 

do pão francês, a modernização dos sistemas de misturas e até a aplicação de novos emulsificantes e 

fermentos de alta performance. O uso da mistura é uma tendência da panificação atual e permite uma 

ampla distribuição com baixos custos (ADITIVOS & INGREDIENTES, 2008). 
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O mercado de misturas para bolos cresce no Brasil; tanto por parte dos consumidores quanto pelas 

padarias. Segundo a BUNGE Alimentos, que vem desenvolvendo novos sabores de misturas para 

bolos desde 2006, é uma tendência propiciar às panificadoras produtos diferenciados e práticos 

atendendo às necessidades dos panificadores, não prejudicando, porém, a qualidade do bolo final e 

eficiência na elaboração. A utilização de misturas no preparo oferece uma série de vantagens como 

menor volume no estoque, flexibilidade dos produtos, entre outras (BUNGE, 2010). 

A disponibilidade de uma mistura é um fator importante para facilitar a distribuição do bolo e atingir o 

mercado disperso de celíacos (ESCOUTO, 2004). Com um mercado de consumo diário do bolo sem 

glúten, para cerca de 500.000 celíacos (ACELBRA, 2010), que pode também incluir os familiares, o 

desenvolvimento de uma mistura para este bolo parece ser bastante viável. O produto deverá ser 

comercializado no atacado (padarias e supermercados), ou no varejo (em embalagens de 1 quilo) para 

preparo residencial, podendo até mesmo ser enviado pelo correio para os consumidores. 

2.2.3 MISTURA DE PÓS 

De acordo com a maioria dos dicionários, mistura é o resultado da combinação de dois ou mais 

ingredientes componentes. Sendo assim, grãos como arroz, lentilhas, cereais de milho, e pós-

alimentícios como farinha de trigo, leite em pó, ou café instantâneo, podem ser considerados misturas, 

uma vez que possuem componentes de mais de uma espécie química. Para que essas misturas 

granulares ou em pós sejam formadas, é necessário um processo de mistura adequado.  

Há dois tipos de misturas, as não-interativas ou aleatórias; e as interativas ou ordenadas (Figura 2.1). 

As primeiras são aqueles de fluxo livre, sendo misturas de pós ou grãos, com o tamanho das partículas 

mais ou menos uniformes, sem forças intra-partícula de atração; fluindo assim com pouca interrupção. 

Consequentemente, cada partícula diferente possuirá a mesma probabilidade de ser encontrada em 

qualquer porção da mistura. Já a mistura interativa é formada quando da existência de partículas 

grandes de superfície ativa, onde as demais partículas serão atraídas. Formam aglomerados estáveis e 

a força entre as partículas pertence a diferentes classes químicas. A adição de corante em açúcar ou 

sal em pó é um exemplo desta mistura (ONWULATA, 2005). 
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Figura 1.1- Esquema de diferentes tipos de misturas de partículas 
Fonte: Adaptado de ONWULATA, 2005 
 

Resumindo, partículas de misturas alimentícias podem apresentar diversas estruturas e propriedades; 

e como materiais em pó geralmente são sensíveis e apresentam certa higroscopicidade; suas misturas 

podem também apresentar instabilidades mecânicas, químicas e biológicas. Compactar, transportar, 

misturar e adicionar diferentes tipos de pó pode provocar mudanças em grande parte da mistura, em 

suas propriedades, ou então formar aglomerados instáveis ou ocasionar perda da habilidade de 

instantaneidade; soma-se ainda problemas com atrito na etapa de mistura, atração eletrostática entre 

as partículas e ainda flutuações na temperatura durante o processamento (ONWULATA, 2005). 

2.2.4 PROCESSO INDUSTRIAL DE MISTURA DE PÓS 

2.2.4.1 OPERAÇÃO UNITÁRIA DE MISTURA 

A operação unitária de mistura, na qual dois ou mais materiais são entremeados dentro de um mesmo 

espaço, é uma das mais antigas e ainda menos conhecida das operações de processo da Engenharia.  

A mistura tem sido usada pela indústria como maneira de reduzir diferenças nas propriedades como 

concentração, cor, textura, sabor, e ainda entre partes do sistema. Uma vez existindo componentes nos 

três estados da matéria, há uma infinidade de processos de mistura, sendo líquido-líquido e sólido-

sólido os mais estudados. Entretanto, tanto para os projetistas de equipamentos quanto para os 
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usuários, o trabalho fundamental na área de mistura provém da compreensão da tecnologia de pós e 

escoamento multifásico.  

É mais difícil de definir e avaliar a mistura de pós que a de fluidos; mas certas medidas quantitativas 

em sólidos podem ajudar a estimar o desempenho do misturador. A prova do misturador, na prática, 

vem das propriedades que ele fornece à mistura final produzida pelo mesmo. Devido à complexidade 

das propriedades dos sistemas alimentícios, os quais podem variar durante o processo de mistura; é 

extremamente difícil generalizar ou padronizar a operação de mistura, para diversas aplicações, novas 

ou mais tradicionais. O desenvolvimento de modelagem matemática para o processo de mistura 

alimentícia também é escasso, e não há procedimentos estabelecidos para projetos dos equipamentos 

ou aumento de escala (ONWULATA, 2005).  

2.2.4.2 MECANISMOS DE MISTURA 

Três mecanismos são reconhecidos na mistura de sólidos: convecção, difusão e cisalhamento. O 

mecanismo de cisalhamento muitas vezes é considerado como convectivo, e uma mistura eficiente 

deve estar combinada pelos mecanismos difusivo e convectivo. Um processo puramente de difusão, 

produz alta eficiência no quesito de mistura das partículas individuais, entretanto ocorre a uma baixa 

taxa. Já um processo basicamente convectivo é rápido, mas menos efetivo; exibindo uma mistura final 

com características pobres de blending. Comparado aos fluidos em que a mistura difusiva geralmente 

se dá de maneira espontânea; para sólidos apenas se dará mediante agitação mecânica, oriunda de 

vibração, tombamento, e outros meios mecânicos. Tal procedimento fará com que as partículas mudem 

suas posições relativas coletivas ou individuais. O movimento das partículas, porém, pode também 

resultar em outro mecanismo que retarde ou inverta a mistura, conhecido como segregação. Quando 

partículas de diferentes propriedades físicas, tamanhos e densidades são misturadas, há uma 

tendência de não misturar tais ingredientes. Em toda operação de mistura, o sucesso da mesma se 

dará diante da predominância da homogeneização com seus mecanismos de mistura, sobre a 

segregação; e serão fenômenos simultâneos (ONWULATA, 2005).  

2.2.4.3 MISTURADORES DE PÓS 

Em termos gerais, misturadores para sólidos secos não possuem relação com misturadores de fase 

líquida. Tais misturadores podem ser divididos em dois grupos: misturadores segregadores e 

misturadores não-segregadores. Os primeiros são tipos de unidades sem hélice, como os de tambor; 
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os outros já possuem em sua configuração hélices, lâminas; como os misturadores em leitos 

horizontais e os de hélices verticais (Figura 2.2). Alimentos em pó também podem ser misturados em 

leito fluidizado airado. Misturadores em tambor operam com tombamento da massa de sólidos no 

interior de vasos que podem tomar diversas formas: cônicas, cilíndricas ou horizontais, e podem ser 

feitos de diversos materiais como aço inoxidável. Este tipo é indicado para misturas com partículas de 

tamanho e formas similares, caso contrário, a segregação pode se tornar um problema (ONWULATA, 

2005).  

 
Figura 2.2- Misturadores tranqueta usados em misturas em pó de alimentos: (a) cilindro horizontal, (b) cone 
duplo, (c) cone em V, (d) cone em Y 
Fonte: Adaptado de ONWULATA, 2005 
 

Misturadores horizontais consistem num semicírculo disposto horizontalmente, no qual um ou mais 

dispositivos rotatórios são acoplados (Figura 2.3). Quando a operação for simples, dois transportadores 

se encarregam de abastecer; caso contrário indica-se um misturador de fitas, onde sólidos se misturam 

em direções opostas e se misturando; é um processo em batelada e pode ser encamisado a fim de se 

controlar a temperatura, como desvantagem consome muita energia.  

 
Figura 2.3- Vista de um misturador de fita aberto 
Fonte: Adaptado de ONWULATA, 2005 
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Em misturadores de hélice vertical a hélice é localizada em um vaso cilíndrio ou cônico; centralizada ou 

orbita axialmente às paredes (Figura 2.4). São rápidos, eficientes, e úteis para misturar pequenas 

quantidades de aditivos em grandes massas de material (ONWULATA, 2005).  

 

Figura 2.4 - Misturadores verticais de rosca: (a)rosca central, (b) rosca em órbita (axial) 
Fonte: Adaptado de ONWULATA, 2005 
 

Uma pré-mistura em pó para bolos desejável deve apresentar, em cada porção do produto, as mesmas 

proporções dos ingredientes presentes na formulação para um desempenho satisfatório; sendo este 

um dos parâmetros que pode tornar o produto comercial ou não, quando da falha de sua 

homogeneização (Figura 2.5).  
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Fonte: Adimix Indústria de Aditivos para panificação Ltda, 2012 
Figura 2.5- Fluxograma do processo de mistura de pós 

2.3 FUNÇÃO DOS INGREDIENTES 

A seguir estão descritos os ingredientes utilizados para o preparo da mistura. 

2.3.1 SAL 

O sal é bastante utilizado como aditivo alimentar. Suas funções benéficas nos alimentos incluem 

reforço do sabor, controle do crescimento microbiano, melhora da capacidade de retenção da água. O 

sal não acrescenta sabor como um ingrediente único, mas aumenta outros sabores nos alimentos 

diminuindo seu amargor. Em produtos de panificação o sal salienta o sabor sem que o gosto se torne 



27 

salgado, controla a taxa de fermentação em produtos fermentados por levedura e funciona como um 

melhorador na massa por meio das suas interações com a proteína do glúten (DAMODARAN; 2010). 

2.3.2 GORDURA 

A gordura constitui ingrediente importante para os aspectos sensoriais e tecnológicos dos alimentos. 

Está associada com a percepção do aroma, da cremosidade, do sabor e com a sensação de saciedade 

após as refeições. Várias propriedades são essenciais às gorduras destinadas a indústria de 

panificação, principalmente, o sabor, o aroma e a consistência ou plasticidade, bem como uma alta 

estabilidade (McCLEMENTS & DECKER, 2010).  

As gorduras têm, em sua composição, diferentes triglicerídeos, cada um com um ponto de fusão. 

Dessa forma, uma gordura não tem um ponto de fusão definido, mas sim uma faixa de temperatura de 

fusão. Abaixo desta faixa, todos os triglicerídeos componentes, independentemente de seus pontos de 

fusão individuais estarão sólidos (RIBEIRO & SERAVALLI, 2007). A gordura utilizada na elaboração da 

mistura para o preparo de bolo sem glúten é hidrogenada e apresenta faixa de fusão entre 32 ºC-36 ºC. 

A maciez, umidade e propriedades similares dos bolos, são pontos decisivos que orientam a boa 

aceitação dos produtos pelos consumidores. As gorduras auxiliam nas propriedades de mastigação, 

conferindo maciez aos produtos de panificação. Além de serem agentes aeradores como em bolos, ou 

seja, é a gordura quem forma e mantém as células de ar nas massas durante o processo de mistura 

onde será formado o creme (podem incorporar até 270% de ar quando batidas com o açúcar 

granulado), essa habilidade é essencial para esse tipo de produto. A qualidade e quantidade de 

gordura empregada melhoram a aeração e consequentemente, o volume, proporcionando uma textura 

uniforme e macia (EL-DASH et al., 1982). Segundo esses autores, a adição de gordura acima de 2% 

causou uma significativa diminuição na firmeza do bolo. Na fabricação de biscoitos, o tipo e a 

quantidade de gordura utilizada têm uma forte influência na qualidade do produto final, tendo diferentes 

funções de acordo com o produto empregado. 

2.3.3 AÇÚCAR 

O açúcar exerce diversas funções no produto final, tais como cor, textura, aparência e sabor além de 

contribuir para o valor nutricional (BeMILLER & HUBER, 2010). 
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O açúcar é um dos componentes mais importantes na formulação de bolos, pois afeta a estrutura física 

do produto proporcionando uma textura cada vez mais macia pela sua ação no retardamento da 

temperatura de gelatinização, o que dá mais tempo para o produto crescer de maneira uniforme. Outro 

fator de estruturação importante é que o açúcar irá auxiliar a gordura a reter o ar, sendo o açúcar 

refinado mais interessante nesse tipo de produto, pois possui uma maior área de contato. Além de 

fornecer doçura e sabor e ter efeito na cor, expansão e aparência geral do produto. Contribui também 

no valor nutricional como fornecedor de energia (BENNION et al., 1997; VITTI, 1998). 

2.3.4 LEITE EM PÓ 

As principais razões do uso do leite são para a coloração, retenção de umidade, consistência da 

massa, redução de doçura e sabor. As alterações correspondentes a cada característica citada 

anteriormente ocorrem em diferentes momentos durante a elaboração da massa e da operação de 

assar (VITTI, 1998). 

A contribuição do leite em pó para a coloração dourada característica dos produtos de panificação, 

além do aroma e sabor, está relacionada com a reação de Maillard. Além da funcionalidade das 

proteínas caseínas e das proteínas do soro, como mostrado no trabalho realizado por Zavareze; 

Moraes; Salas-Mellado (2010), que avaliaram a qualidade tecnológica e sensorial de bolos elaborados 

com diferentes formas e concentrações de soro de leite.  

2.3.5 EMULSIFICANTES 

A legislação brasileira permite a utilização de aditivos, que podem ser incorporados à massa 

(QUEIROZ & TADINI, 2001). 

A estrutura molecular dos emulsificantes, composta por uma extremidade hidrofílica e outra hidrofóbica, 

proporciona a formação de micelas. Composto que possui características polares e apolares 

simultaneamente, pelo envolvimento de gotículas do elemento lipofílico da mistura por moléculas do 

emulsificante e este envolvido pela substância hidrofílica, e assim sucessivamente, dispersando as 

substâncias por toda a mistura (LINDSAY, 2010). 

Os emulsificantes são importantes aditivos utilizados no preparo de massas alimentícias, atuando na 

redução da perda de sólidos na água de cozimento e na melhoria da textura, como adesividade e 
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firmeza. Além disso, aumentam a uniformidade, a espessura, o brilho e a dureza das massas (KAMEL, 

1997).  

Os emulsificantes utilizados em panificação têm a finalidade de retardar o envelhecimento dos pães, 

melhorar o manuseio e a força da massa, aumentar a tolerância ao tempo de descanso e de 

fermentação, entre outras características. Os emulsificantes têm a capacidade de reduzir a tensão 

interfacial entre as fases que normalmente não se misturam (MATUDA & TADINI, 2004). 

Os monoglicerídeos e diglicerídeos, mais comumente empregados na fabricação de bolos, pertencem à 

categoria dos produtos geralmente reconhecidos como seguros (GRAS). São permitidos em 

concentrações não-limitadas nas legislações internacionais (KAMEL, 1997), enquanto que a legislação 

brasileira limita a concentração em 0,5 gramas por 100 gramas de farinha para massas alimentícias 

(ANVISA, 1999). Podem ser adicionados em quantidades maiores, desde que as necessidades 

tecnológicas e as técnicas de boas práticas de fabricação justifiquem a concentração utilizada 

(ANVISA, 1999). 

Os ésteres de ácido láctico são produtos da reação do ácido esteárico (50-90%, C:18) com o ácido 

láctico. Podem ser divididos em dois grupos, os ésteres iônicos e os não-iônicos. Os não-iônicos são 

amplamente utilizados na panificação e como cobertura, mas não formam fases mesomórficas com a 

água. Os iônicos também são utilizados em produtos de panificação, sendo os mais importantes o 

estearoil lactil lactato de cálcio e o estearoil lactil lactato de sódio. São permitidos tanto nos Estados 

Unidos (KAMEL, 1997), como no Brasil na concentração de 0,5 gramas por 100 gramas de farinha 

(ANVISA, 1999). 

2.3.6 OVO IN NATURA 

São fontes de gordura que tem a finalidade de aumento de volume, melhoria da textura, melhor 

conservação e retenção de ar. 

O ovo possui a propriedade de aeração nos bolos, ou seja, propriedade de incorporar ar ao produto. 

Qualidade que é possível pela ação mecânica do batimento e pela característica físico-química de uma 

das glicoproteínas da clara, a ovoglobulina, que atua como agente espumante e estabilizante de 

espumas. Além disso, a clara possui a característica de agente coagulante, ou seja, converte líquido 

em sólido pela ação do calor, isso é possível também pela presença das glicoproteínas. O ovo também 
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atua como agente emulsificante, estabilizando a suspensão entre óleo e água que diferentemente da 

aeração e coagulação, é devida as características físico-químicas da gema, que possui lipoproteínas e 

lecitina. Assim os ovos contribuem com as características estruturais do bolo, além de contribuir com a 

cor e sabor, por possuir aminoácidos que irão exercer seu papel na reação de Maillard (DAMODARAN, 

2010). 

2.3.7 ÁGUA 

A água é um ingrediente essencial em produtos de panificação, por isso ela deve obedecer a requisitos 

de potabilidade e de constituição física e química. Deve-se lembrar também dos aspectos biológicos, 

pois a água para o consumo em alimentos deve ser isenta de microrganismos patogênicos e os 

provenientes de resíduos fecais. Pode ocorrer a presença de cobre ou outro metal pesado associado 

ao aparecimento da rancificação de gordura. Fisicamente contribui para elasticidade e consistência da 

massa, bem como pela textura e maciez. (VITTI, 1988; LEONHARDT, 1997). 

A sua adição à massa é necessária para que a rede de glúten seja formada, a qual é a matriz da 

estrutura e textura dos produtos de panificação. Além de auxiliar no inchaço do amido e de fazer com 

que os demais ingredientes que compõem a formulação do produto fiquem intimamente ligados na 

massa, assim as reações características dos processos de panificação se tornam possíveis 

(LEONHARDT, 1997). 

2.3.8 ESSÊNCIA DE BAUNILHA 

A função da essência de baunilha é unicamente conferir sabor ao bolo. Deve-se ter cuidado com esse 

ingrediente, que em excesso, pode conferir adstringência ao produto, acarretando uma rejeição 

sensorial.  

2.3.9 FERMENTO QUÍMICO 

Fermento químico pode ser composto de pirofosfato acido de sódio, fosfato monocálcico e bicarbonato 

de sódio. 

O principal componente do fermento químico utilizado em bolos é o bicarbonato de sódio. Este produto 

tem por finalidade aumentar o volume do bolo e conferir maciez a massa. O contato com a umidade e 
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com o fornecimento de calor faz com que o bicarbonato reaja com o H+ presente na massa e assim 

produza gás carbônico e água, que é o responsável pelo aumento do volume do produto, a reação é 

representada a seguir: 

 

Geralmente o fermento é o ultimo ingrediente a ser adicionado à massa, para que a reação não 

comece ainda na etapa da mistura, ocorrendo dessa forma perda de reagente. Porém alguns fermentos 

químicos novos possuem uma fórmula diferenciada que não reage a frio, por isso não é necessário 

adicioná-lo por último (BENNION et al., 1997). 

O pirofosfato ácido de sódio é um produto obtido através de processos físico-químicos variados que 

vão da micronização até o recobrimento com polímeros adequados conferindo propriedades distintas 

daquelas do produto original. Estes processos conferem ao pirofosfato, propriedades hidrofóbicas. 

Portanto, esse produto é uma ótima escolha para facilitar o processo produtivo, melhorar a 

funcionalidade do produto e como consequência aumentar a vida de prateleira. O pirofosfato ácido de 

sódio é um componente presente em diferentes formulações com o papel de fermento. Durante uma 

produção, ocorre uma reação química do pirofosfato ácido de sódio (ácido) com o bicarbonato de sódio 

(base), liberando água, sal e CO2, o que faz a massa crescer. Os resultantes da reação estão 

presentes em vários alimentos e não causam nenhum dano à saúde. Assim, são várias as aplicações 

do pirofosfato de sódio, principalmente no caso de sua utilização como agente levedante, em fermento 

químico, em pudins instantâneos, estabilização de espuma, leite maltado em pó, e é utilizado também 

como sal fundente (PERRY & PHILLIPS, 1995). 

O fosfato monocálcico, também conhecido como fosfato monocálcico, ortofosfato monocálcico ou 

fosfato dihidrogenado de cálcio é um composto químico de fórmula Ca(H2PO4)2 .É um cristal branco, 

com massa molar 234,06 g/mol e densidade 2,22 g/cm3. O fosfato monocálcico anidro é produzido 

quimicamente para o uso comercial. É um produto utilizado na indústria alimentícia como tamponante, 

agente fixado; fermento químico; suplemento mineral e nutriente (PERRY & PHILLIPS,1995). 

2.3.10 AMIDOS 

O amido constitui o mais abundante carboidrato de reserva das plantas superiores, presentes nos 

tecidos sob a forma de grânulos intracelulares. Pela legislação brasileira esses polissacarídeos de 
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reserva dos vegetais são designados amido ou fécula, se proveniente de partes aéreas ou 

subterrâneas das plantas, respectivamente. As cinco principais espécies consideradas fonte de amido 

comercial são o milho, trigo, arroz, batata e mandioca. 

O amido pode apresentar diferentes formas e características, dependendo do vegetal em questão. 

Devido aos baixos teores de outros componentes como proteínas, fibras e gorduras, a extração do 

amido de raízes e tubérculos é mais fácil que a dos grãos. Nas raízes existem 20-30% de amido, o que 

equivale a aproximadamente 90% da matéria seca. O processo de obtenção do amido consiste, 

basicamente, em triturar as raízes de modo a liberar os grânulos de amido de dentro das células e 

extraí-los com água, pela separação de fibras e do material solúvel (EL-DASH; MAZZARI & GERMANI, 

1994). 

No grânulo, moléculas lineares (amilose) e ramificadas (amilopectina) estão associadas em paralelo, 

existindo associações entre as cadeias lineares e entre as cadeias ramificadas, mantidas juntas por 

pontes de hidrogênio, resultando em regiões cristalinas ou micelas. Sob a luz polarizada, os grânulos 

são birrefringentes, indicativo de um arranjo cristalino (RIBEIRO & SERAVALLI, 2007). 

Quando o amido é aquecido na presença de água, suas macromoléculas começam a vibrar mais 

intensamente, quebram-se as pontes de hidrogênio intermoleculares, permitindo assim que a água 

penetre nas micelas. O aquecimento contínuo na presença de uma quantidade abundante de água 

resulta em perda total das zonas cristalinas, a birrefringência desaparece e o amido se torna 

transparente. A temperatura na qual a birrefringência desaparece é denominada ponto de gelatinização 

ou temperatura de gelatinização. Quando a temperatura é então reduzida durante o resfriamento da 

pasta, pontes de hidrogênio intermoleculares e zonas cristalinas são formadas, processo conhecido 

como retrogradação do amido, além de ocorrer expulsão da água existente entre as moléculas 

(sinerese). A retrogradação resulta em redução de volume, aumento de firmeza da pasta e sinerese. 

Em função da estrutura linear, as moléculas de amilose se aproximam mais facilmente e são as 

principais responsáveis pela ocorrência do fenômeno, enquanto na amilopectina a retrogradação 

parece ocorrer somente na periferia da molécula (RIBEIRO & SERAVALLI, 2007). 

No mundo são produzidos cerca de 48,5 milhões de toneladas de amido, sendo os EUA responsáveis 

pela maior produção de amido de milho (24,6 milhões de toneladas, 62,4%) e União Européia, a maior 

produtora de amido de batata (1,8 milhões de toneladas, 69,2%) e trigo (2,8 milhões de toneladas, 

68,3%). Em torno de mil produtos acabados, incluindo amidos e derivados, provém da industrialização 
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de amido e são destinados a usos alimentares e não alimentares, em mercados de especificações e 

tamanhos diversos. Esses mercados podem ser classificados, em função do tipo de utilização industrial 

em quatro setores: agroalimentar, papeleiro, químico e têxtil. Vários outros setores requerem também o 

uso de amido, mas em proporções menores, tais como as indústrias metalurgia, petroleira, de 

construção, etc. (FRANCO et al, 2001). 

2.3.10.1 FÉCULA DE MANDIOCA 

A mandioca (Manihot esculenta, Crantz) é uma planta nativa do Brasil, cultivada em praticamente todo 

o território.  

De acordo com El-Dash; Mazzari & Germani (1994), a mandioca é uma cultura pouco exigente e cujo 

processamento é bastante conhecido, sendo realizado em condições desde as mais rudimentares até 

linhas industriais automatizadas. A composição química da raiz pode variar bastante, segundo o 

cultivar, as condições de cultivo e o estágio de desenvolvimento. Apesar da importância da mandioca, 

um dos fatores que limitam seu cultivo é a dificuldade de conservar as raízes após a colheita. A raiz in 

natura é um produto altamente perecível, que deve ser consumido em um curto prazo (um a três dias). 

A durabilidade é função da variedade e das condições ambientais durante a estocagem. É preciso 

saber escolher adequadamente as condições de temperatura, umidade, aeração, para retardar ao 

máximo a deterioração. 

Além do uso in natura, a mandioca pode ser usada como matéria-prima para uma série de produtos de 

consumo humano, dentre os quais os principais são: farinha de mandioca, polvilho doce e azedo e a 

farinha de raspas. As investigações de campo, do mês de dezembro, indicam para a cultura da 

mandioca a ser colhida em 2011, uma área da ordem de 1,9 milhão de hectares, que é 5,1% maior que 

a área colhida em 2010. A produção nacional de mandioca para 2011 é estimada em 27,1 milhões de 

toneladas, variação positiva de 9,2% em relação à safra de 2010, não havendo diferenciação entre o 

destino da produção de raízes, na coleta de dados, sendo ela para a indústria ou para o consumo 

doméstico (ABAM, 2011). 

O Pará é o maior produtor de mandioca no Brasil, seguido pelo Paraná e Bahia, com 4.596.083, 

4.012.948 e 3.211.278 milhões de toneladas, respectivamente, no ano de 2010. O Paraná é o maior 

produtor nacional de fécula, representando 65% do total da produção (IBGE, 2011). Entretanto, na 

visão da Associação Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca (ABAM) o setor ainda tem muito 
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a crescer, basta ter mais organização e planejamento. E nessa linha, a associação elaborou um 

planejamento estratégico visando atingir, em 2011, dois milhões de toneladas de fécula com um 

faturamento global de aproximadamente um bilhão de dólares americanos. A indústria de massas, 

biscoitos e panificação corresponde a 14,5% da segmentação do mercado (ABAM, 2011).  

De acordo com El-Dash, Mazzari & Germani (1994) costuma-se denominar de fécula, o amido 

proveniente de raízes e tubérculos, sendo que, no caso da mandioca, é ainda mais comum o emprego 

do termo polvilho, seja ele do tipo doce ou azedo.  

A viscosidade do amido de mandioca está diretamente ligada à qualidade da matéria prima e a 

conservação da fécula. Condições inadequadas de armazenamento (alto teor de umidade e altas 

temperaturas) podem provocar hidrólise do amido produzindo perda de viscosidade. Apresenta pH 

entre 4,5 e 6,5, sendo bastante utilizado na fabricação de bolos, biscoitos e pães. Muito importante 

para as fecularias é a disponibilidade e a qualidade da água a ser utilizada. Ela deve ser potável e 

isenta de sais minerais, principalmente sais de ferro, para que o amido produzido seja claro e livre de 

contaminações A faixa de temperatura de gelatinização do amido de mandioca é 65-70 ºC (EL DASH, 

MAZZARI & GERMANI, 1994). 

2.3.10.2 AMIDO PRÉ-GELATINIZADO DE MANDIOCA 

A modificação do amido natural tem se mostrado importante fator no crescimento do mercado de 

produtos amiláceos, devido à capacidade de espessamento, de ligação, formação de gel e textura. O 

uso de amidos não-modificados é limitado na indústria de alimentos, pois intumescem com relativa 

facilidade e rompem com a mínima injúria. Além disso, produzem estrutura fraca, pasta coesiva ou géis 

indesejáveis (RIBEIRO & SERAVALLI, 2007).  

É necessária a correta especificação do amido para determinada aplicação, visando explorar suas 

características na produção de alimentos. O amplo uso dos amidos em alimentos tem levado ao 

desenvolvimento de amidos especiais. As modificações podem ser promovidas por processos físicos, 

químicos, genéticos e enzimáticos, dependendo das necessidades específicas Os amidos modificados 

são definidos pela fonte, tratamento prévio, proporção de amilopectina e amilose, massa molecular ou 

grau de polimerização, tipo de substituinte ou derivado, grau de substituição, forma física e 

componentes associados (ORTHOEFER, 1987). 
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As modificações mais, amplamente, utilizadas para o melhoramento das propriedades do amido para 

fins alimentícios são o intercruzamento e a acetilação. Esses proporcionam grande estabilidade e 

satisfazem necessidades específicas para vários sistemas alimentícios (RUTENBERG & SOLAREK, 

1984; WURZBURG, 1986). 

O amido pré-gelatinizado de mandioca é um amido modificado que confere textura sem necessidade 

de cozimento. Apresenta boa absorção de água, resistência à sinerese e é indicado para produtos 

instantâneos e de panificação. 

2.3.10.3 FÉCULA DE BATATA 

Um parâmetro importante na avaliação de amidos é o tamanho e a forma dos grânulos que são 

característicos da planta de origem, e constituem–se num fator tecnológico de importância, uma vez 

que definem a abertura das malhas das peneiras de extração e purificação, podendo influenciar o 

rendimento industrial e a aplicação tecnológica do amido. Além disso, o tamanho e a distribuição dos 

grânulos estão entre os fatores que mais acentuadamente afetam o comportamento desses (RASPER, 

1971).  

Singh & Singh (2001), analisaram a forma e o tamanho de grânulos de amido de cultivares de batata 

(Solanum tuberosum) utilizando a microscopia eletrônica de varredura e observaram diferenças 

significativas para estes parâmetros entre os cultivares. Quanto à forma, esta variou de oval para 

regular ou cuboidal, com diâmetros médios variáveis de 15-20 µ m e 20-45 µ m, respectivamente, para 

grânulos pequenos e grandes. 

Com relação às propriedades de pasta de amido de batata, este apresenta pico agudo de viscosidade 

com acentuada queda de viscosidade antes de atingir 95 ºC, revelando baixa estabilidade da pasta à 

quente sob agitação .Apresenta baixa temperatura de pasta (64,8 ºC) e baixa tendência à 

retrogradação. Estas características fazem com a fécula de batata seja utilizada como espessante em 

sopas desidratadas e molhos, como agente ligante em salsichas e linguiças, pudins e sobremesas, etc. 

A fécula de batata comercializada no Brasil é importada, tendo como principais consumidores a Yoki, 

Bauducco, Pilsbury e Nissin, sendo comercializada de forma direta ou utilizada nos diferentes 

segmentos da indústria alimentícia. 



36 

2.3.11 FARINHAS 

2.3.11.1 FARINHA DE ARROZ 

Cultivado e consumido em todos os continentes, o arroz destaca-se pela produção e área de cultivo. 

Cerca de 150 milhões de hectares de arroz são cultivados anualmente no mundo, produzindo 590 

milhões de toneladas. O arroz é um dos mais importantes grãos em termos de valor econômico. É 

considerado o cultivo alimentar de maior importância em muitos países em desenvolvimento, 

principalmente na Ásia e Oceania, onde vivem 70% da população total dos países em desenvolvimento 

e cerca de dois terços da população subnutrida mundial. É alimento básico para cerca de 2,4 bilhões 

de pessoas e, segundo estimativas, até 2050, haverá uma demanda para atender ao dobro desta 

população (EMBRAPA, 2012). 

A produção mundial de arroz não vem acompanhando o crescimento do consumo. Nos últimos seis 

anos, a produção mundial aumentou cerca de 1,09% ao ano, enquanto a população cresceu 1,32% e o 

consumo 1,27%, havendo grande preocupação em relação a estabilização da produção mundial 

(EMBRAPA, 2012). 

O Brasil se destaca como o maior produtor de fora do continente Asiático. A previsão de cultivo com 

arroz na safra 2010/11 é de 2.746,7 mil hectares. 0,7% menor que a área cultivada na safra anterior, 

que foi de 2.764,8 mil hectares. A produtividade média nacional esperada para a safra de 2012 deve 

ficar em torno de 4.598 kg/ha, 9% maior que a alcançada na safra 2010/11, que foi de 4.218 kg/ha. 

Assim, a produção nacional de arroz deve ficar em 12.628,2 mil toneladas tendo um incremento ao 

redor de 967,3 mil toneladas, (8,3%) em relação à safra 2009/10, que foi de 11.660,9 mil toneladas 

(CONAB, 2011).  

Ao contrário do que ocorre com o trigo e o milho, transformados em outros produtos antes do consumo, 

o arroz é consumido no Brasil principalmente na forma de grãos inteiros, descascados e polidos 

(ALMEIDA & BACCHI, 2003).  

O arroz é o segundo cereal mais produzido mundialmente, perdendo apenas para o milho, e é o 

terceiro cereal mais consumido em todo o mundo, sendo precedido pelo milho e pelo trigo. De acordo 

com Sivaramakrishnan, Senge & Chattopadhyay (2004), nos países onde a produção do arroz é mais 
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apropriada que a do trigo ou a do milho devido às circunstâncias climáticas é altamente desejável 

substituir parcialmente a farinha de trigo pela farinha de arroz em produtos panificados.  

A farinha de arroz, isenta de glúten, é obtida por meio da moagem do grão da espécie Oryzae sativa 

tratado termicamente para inativação da enzima lípase. De acordo com Dutcosky (1995), o arroz é uma 

ótima opção para fabricação de produtos isentos de glúten, pois além de ser um alimento protéico livre 

de inibidores enzimáticos que prejudicam a absorção na dieta, apresenta uma alta proporção de 

carboidratos facilmente digeríveis. Apesar da concentração de proteínas no arroz ser baixa (6 a 10%). 

A razão entre o ganho de peso em ratos e proteína consumida numa dieta de 10% de proteína (PER) 

para o arroz é 2,18, quase equivalente ao da carne bovina, a qual apresenta valor de 2,30; 

caracterizando assim uma proteína de boa qualidade. 

A possibilidade do uso da farinha de arroz na produção de bolos aumenta o valor agregado desta 

matéria-prima, considerada subproduto do beneficiamento, uma vez que os grãos quebrados têm 

pouca utilização industrial (TEDRUS, 2001). 

O desenvolvimento de produtos mais sofisticados usando o arroz como matéria-prima seria 

incompatível com o poder de compra da maioria da população mundial, tradicionalmente, consumidora 

de arroz. Entretanto, é viável o aproveitamento de seu subproduto, pois o beneficiamento do arroz 

resulta em aproximadamente 14% de grãos quebrados. Esses apresentam menor valor comercial, 

cerca de 1/5 do preço em relação aos grãos inteiros. São usados como ingrediente de ração animal, 

em vinícolas e cervejarias e em menores proporções para pet foods. Também têm sido utilizados como 

ingrediente para produção de cereais matinais, produtos hipo-alergênicos, fórmulas infantis e alimentos 

com baixa caloria Uma das alternativas para agregar valor aos grãos quebrados seria a modificação 

química, transformando essa matéria-prima em ingrediente alimentício com maior interesse industrial e 

comercial (JULIANO & SAKURAI, 1985). 

O grânulo do amido de arroz é muito pequeno, quando comparado com os de milho (15 �m) e de trigo 

(30 �m), variando de 2 a 10 �m. Sua estrutura apresenta formato dodecahedro pentagonal, o qual pode 

ser devido à compressão do grânulo de amido durante o desenvolvimento do grão (JULIANO & 

SAKURAI, 1985). A presença de corpos protéicos dispersos na matriz amilácea dificulta o isolamento 

do amido (DEOBALD, 1972). A separação e purificação dos minúsculos grânulos de amido de arroz 

também é dificultada pela lenta sedimentação em água. 
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Por esse motivo, o amido purificado apresenta custo mais elevado que o da farinha para o mesmo 

cereal (DEOBALD, 1972). Lundubwong & Seib (2000), estudaram métodos de isolamento do amido de 

arroz de forma a otimizar o processo. Conforme tais autores, a separação das proteínas do amido de 

arroz requer tratamento alcalino, detergente ou enzimático (protease), cujo custo inviabiliza o uso do 

amido de arroz. De acordo com Lundubwong & Seib (2000), a utilização tanto de álcali como de 

detergentes aniônicos resulta em amido com alta pureza. No entanto, esse procedimento gera grande 

quantidade de efluentes. Já o tratamento utilizando protease requer condições de temperatura de 38 

°C e 24 horas para liberar o amido. O alto tempo de reação torna o processo muito caro, além de 

intensificar os problemas de contaminação microbiológica. 

Conforme Deobald (1972), apesar do menor custo, a farinha de arroz não conta com volume de 

produção expressiva por não apresentar aplicação competitiva em relação ao trigo. Entretanto, suas 

características especiais deveriam ser melhores exploradas. Por exemplo, não é alergênico; existem 

variedades com ampla faixa de teor de amilose, o que permite a seleção de acordo com a finalidade; 

pode ser utilizado para portadores de doença celíaca, utilizado como substituto do trigo na elaboração 

de produtos sem glúten; o pequeno tamanho dos grânulos de amido apresenta textura extremamente 

suave com o cozimento; sabor brando; contém baixos níveis de sódio e alta proporção de amidos 

facilmente digeríveis. 

Segundo Nabeshima & El-Dash (2004), o arroz apresenta propriedades especiais e a modificação 

química pode ampliar suas possibilidades de uso na indústria de alimentos. A modificação química da 

farinha de arroz tem sido pouco explorada, apresentando potencial como alternativa viável para 

agregar valor aos subprodutos do beneficiamento do cereal.  

Liu, Ramsden & Corke (1999) estudaram as propriedades do amido de arroz intercruzado com 

reagente trimetafosfato de sódio. Verificaram que a modificação do amido de arroz pode ser útil no 

aumento da viscosidade de pasta (quente ou a frio); no aumento da força do gel e na estabilidade ao 

congelamento e descongelamento. Em outro estudo feito por Liu, Ramsden & Corke (1999) foram 

pesquisadas as propriedades físicas do amido de arroz normal e ceroso acetilados. A acetilação foi 

realizada mediante processo comercial, em pH entre 9 e 10, reagente vinil acetato e ao final da reação 

o pH foi neutralizado para 7,0. O grau de substituição obtido foi de 0,0157 para o amido ceroso e de 

0,0183 para o amido normal. A acetilação aumentou a viscosidade, a dureza dos géis e a solubilidade 

dos amidos de arroz ceroso e normal, enquanto reduziu a adesividade dos géis. 
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As farinhas de arroz vêm sendo utilizadas para atender necessidades especiais da indústria ou do 

consumidor (alimentos para bebês, produtos cárneos, formulação de panquecas e waffles, etc.). Devido 

às características peculiares, a farinha de arroz ceroso pode ser útil na produção de molhos 

congelados. Além disso, é excelente agente de separação de massas de biscoitos refrigerados pela 

baixa capacidade de absorção de umidade (DEOBALD, 1972). 

A substituição do amido pela farinha representa alternativa viável para a expansão da demanda por 

amidos modificados quimicamente. Além de mais econômica, a farinha apresenta elevados teores de 

amido. Contudo, a quantidade de farinha utilizada para essa finalidade é pequena em relação ao 

amido, especialmente, pela sua maior viscosidade de pasta. A Tabela 2.1, apresenta a composição 

química dos grãos de arroz, integral e polido. 
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Tabela 2.1– Composição química do grão de arroz 
Componentes (%) Integral Polido 
Água  12,0 12,0 
Proteína 7,5 6,7 
Gordura  1,9 0,4 
Carboidrato 77,4 80,4 
Fibra  0,9 0,3 
Cinzas 1,2 0,5 
Componentes (mg)   
Cálcio  32,0 24,0 
Fósforo  221,0 94,0 
Potássio  214,0 92,0 
Tiamina  0,34 0,07 
Riboflavina  0,05 0,03 
Niacina  4,7 1,6 
Fonte: Castro et al., 1999. 

O arroz não constitui fonte primária de amido modificado, já que na maioria das vezes é consumido na 

forma de grãos inteiros, o que justifica a escassa quantidade de informações disponíveis sobre essa 

matéria-prima. Deve-se considerar a utilização dos subprodutos do arroz como fonte econômica que a 

indústria de alimentos precisa de produtos amiláceos com diferentes propriedades funcionais 

(NABESHIMA & EL-DASH, 2004). 

2.3.11.2 FARINHA DE SOJA 

É uma farinha de soja integral enzimaticamente ativa com dioxigenase lipoxigenase chamada de 

isoenzima presente na soja in natura. A lipoxigenase é uma globulina com peso molecular 100.000 

KDa. As condições ótimas são: pH entre 6,0–9,0 e temperatura 30 ºC. A farinha de soja é elaborada 

através do processo de moagem de grãos de soja previamente selecionados para obter da natureza o 

maior teor de lipoxigenase. É funcional devido suas propriedades enzimáticas atuarem diretamente na 

farinha de trigo (EXIN, 2007) 

2.3.12 PRÉ-MISTURA PARA BOLO 

A pré-mistura para bolo, identificado como RD-X, do fabricante Corn Products, segundo informação do 

próprio fabricante, contém fécula de mandioca, amido de mandioca pré-gelatinizado, farinha de arroz e 

farinha de soja, além de xarope de glicose. Essa pré-mistura acrescentada dos ingredientes comuns no 

preparo de bolos, é chamada, então, de mistura pronta para bolos. Essa mistura para o preparo de bolo 

sem glúten já disponível no mercado, sendo necessária apenas a adição de leite e ovos para 

complementação da formulação e pode ser feita em casa. 
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O mercado de bolos prontos tem apresentado tendências de crescimento. Nos últimos anos, muitas 

empresas que já trabalhavam com pães, biscoitos e torradas ingressaram no mercado de bolos, a fim 

de diversificar sua linha de produtos (www.fleischmann.com.br). Observa-se também que o mercado 

brasileiro de bolos vem apresentando sinais de sofisticação, com a oferta de produtos mais elaborados, 

contendo, por exemplo, recheios, frutas cristalizadas ou gotas de chocolate e produtos que apresentam 

vida da prateleira prolongada. Outra forte tendência no mercado de bolos industrializados é a linha de 

“merendas”, ou seja, pequenos bolos em embalagens individuais, para consumo como lanche ou 

snack, destinados principalmente ao público infantil (PAVANELLI, CICHELLO & PALMA, 2000). 

Devido ao fato de produtos livres de glúten não serem geralmente enriquecidos e/ou fortificados, e 

frequentemente feitos de farinha refinada ou amido, eles não contêm os mesmos níveis de nutrientes 

que os que possuem glúten. Em estudos com adolescentes celíacos, pesquisadores concluíram que a 

adesão a uma dieta totalmente isenta de glúten agravou a situação de desbalanceamento nutricional 

aos adolescentes (GALLAGHER, GORMLEY & ARENDT, 2003). 

2.4 DOENÇA CELÍACA 

2.4.1 HISTÓRICO 

No século II, um grego Aretaeus da Capadócia descreveu doentes com determinado tipo de diarréia 

usando a palavra Koiliakos (que sofrem do intestino). E acredita-se que já naquela época ele se referia 

àquela doença que 1888, Samuel Gee, um médico pesquisador inglês, descreveu em detalhes 

teorizando que as farinhas poderiam ser causadoras da moléstia. Gee designou por afecção celíaca, e 

em seus escritos previa o controle da alimentação como parte principal do tratamento (SDEPANIAN; 

MORAIS & FAGUNDES NETO, 2001). 

Em 1950, o pediatra holandês Dickie observou que durante a guerra, quando o pão esteve escasso na 

Europa, diminuíram os casos da doença. Três anos depois ele provou sua teoria, estabelecendo a 

relação do glúten com a doença. Em seus estudos, Dickie utilizou a identificação e quantificação da 

esteatorréia (dosagem de gordura nas fezes) como o mais importante teste de absorção, funcionando 

como marcador da doença e dos efeitos prejudiciais do glúten a seus portadores. De acordo com 

Sdepanian; Morais & Fagundes Neto (2001), a clássica descrição da doença celíaca foi feita por 

Samuel Gee, em 1888, sob a denominação de afecção celíaca, relatando as seguintes características: 
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indigestão crônica encontrada em pessoas de todas as idades, especialmente em crianças entre um e 

cinco anos. 

Charlotte Anderson, de Birmingham, demonstrou finalmente mais tarde, que o trigo e o centeio 

continham a substância que provoca a doença: o glúten. Paulley, médico inglês, observara, entretanto, 

num celíaco operado, que a sua mucosa intestinal não tinha o aspecto habitual, e este fato 

extremamente importante e confirmado por outros pesquisadores, passou a permitir um diagnóstico 

com bases mais seguras. A importância desta descoberta aumentou, quando um oficial americano, 

Crosby, e um engenheiro, Kugler, desenvolveram um pequeno aparelho com o qual podiam efetuar 

biopsias do intestino sem necessidade de operar o doente. Este aparelho, hoje com pequenas 

modificações, ainda é usado para se fazer o Diagnóstico da Afecção Celíaca, da Celiaquía, da 

Enteropatia sensível ao glúten, do sprue celíaco, sprue não tropical, entre outros nomes que recebeu, 

enquanto pesquisadores se convenciam de que se tratava da mesma doença (CASTELLÓN, 2001). 

De acordo com Sdepanian, Morais & Fagundes Neto (1999), em função da presença de glúten, os 

cereais trigo, centeio, cevada e aveia devem ser substituídos pelo milho, arroz, batata e mandioca. São 

considerados alimentos permitidos diversos grãos, gorduras, óleos e azeites, legumes, hortaliças, 

frutas, ovos, carnes e leite, sendo que a dieta deverá atender às necessidades nutricionais, de acordo 

com a idade do indivíduo. Para que ocorra a manifestação da doença celíaca, além do uso do glúten 

na dieta, é também necessária à interação com outros fatores, genéticos, imunológicos e ambientais. A 

prevalência da doença celíaca é maior quanto maior o grau de parentesco entre as pessoas: 70% em 

gêmeos monozigóticos, 10% em parentes de primeiro grau e 2,5% em de segundo grau, enquanto na 

população geral é de cerca de 1%  

Segundo Castellón (2001), é mais comum em mulheres, numa proporção de 2:1, e a anemia é um dos 

seus sintomas mais frequentes. É uma doença auto-imune que pode potencialmente afetar qualquer 

órgão, e não somente o trato gastroentérico, como previamente se supunha. A sua eclosão e o 

aparecimento dos primeiros sintomas podem ocorrer em qualquer idade. A forma clássica da doença, 

com sintomatologia diretamente atribuível à má-absorção, é presentemente observada numa minoria 

de pacientes. A ampla gama de possíveis sintomas varia consideravelmente entre indivíduos, inclusive 

no mesmo indivíduo em diferentes fases da doença, o que dificulta o diagnóstico. Se não tratada 

manifesta-se frequentemente de forma monossintomática, através de anemia, dermatite herpetiforme, 

que pode ser considerada a expressão dermatológica da doença, menarca tardia e menopausa 

precoce, infertilidade, abortos de repetição, hipertransaminasemia, depressão, sintomatologia 
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neurológica progressiva, principalmente ataxia e epilepsia associadas a calcificações cerebrais, 

osteoporose e hipoplasia do esmalte dentário. Expressiva parcela de pacientes, principalmente os 

identificados em estudos de rastreamento, relata, antes do diagnóstico, um indefinível mal-estar geral, 

que aceitam como seu estado normal, apresentando nítida melhora após a instituição da dieta isenta 

de glúten. 

A manifestação da doença geralmente surge no primeiro ano de vida, época em que o bebê começa a 

consumir produtos com glúten, como pães e biscoitos, mas também pode aparecer na adolescência e 

na fase adulta. Não se sabe por que a manifestação é tardia em alguns casos o que se conhece é que 

a pessoa que tem predisposição à enfermidade produz anticorpos ao glúten assim que toma contato 

com o ingrediente. Os anticorpos agem no intestino delgado, atrofiando-o, e o órgão perde a 

capacidade de absorver nutrientes, o que conduz aos problemas decorrentes da doença. A dermatite 

herpetiforme, também chamada de Doença de Duhring-Brocq, consiste em uma doença rara de caráter 

crônico, associada à enteropatia sensível ao glúten. As lesões se caracterizam por serem pruriginosas 

papulovesiculosas (lesões avermelhadas, com algum relevo, com formação de pequenas bolhas) – 

com tendência a agrupar-se, tomando o aspecto herpetiforme (CASTELLÓN, 2001). 

Vários estudos demonstram a diminuição da massa óssea nos indivíduos com doença celíaca não 

tratada, os quais podem apresentar osteoporose como um sinal isolado, isto é, como a única 

manifestação clínica da doença, ou podem apresentar a osteoporose associada a outros sintomas. A 

perda óssea está relacionada com a má absorção de cálcio que ocorre devido à atrofia da mucosa do 

intestino (SDEPANIAN; MORAIS & FAGUNDES NETO, 1999). 

Segundo Sdepanian; Morais & Fagundes Neto (1999), os fragmentos polipeptídicos do glúten, que 

constituem a fração do glúten solúvel em álcool são denominados prolaminas. Estas, em geral, 

representam 50% da quantidade total do glúten e diferem de acordo com o tipo de cereal: gliadina no 

trigo, secalina no centeio, hordeína na cevada e avelina na aveia (Tabela 2.2). 

Tabela 2.2- Tipos de prolaminas presentes nos cereais usados na indústria de alimentos 

Cereal Prolaminas Proteína Total (%) Prolaminas (%) 

Aveia Avenina 8-14 0,8 – 2,1 

Centeio Secalina 9-14 3,0 – 7,0 

Cevada Hordeina 10-16 3,5 – 7,0 

Trigo Gliadina 10-15 4,0 – 7,5 

Fonte: Henkkens (1990) 
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Os efeitos nocivos provocados pela presença da gliadina e da secalina em pacientes celíacos estão 

bem estabelecidos, enquanto o papel da hordeína e da avenina ainda é motivo de controvérsias. O 

malte e extrato de malte são derivados da cevada e por uma questão de segurança o celíaco deve 

excluir de sua alimentação. 

Os mecanismos pelos quais a fração gliadina, das proteínas do trigo, dá origem a essa doença ainda 

são desconhecidos. As hipóteses formuladas a respeito são várias, porém não há verificação 

experimental concludente. Uma delas é a de que poderia haver uma insuficiência ou falta de certas 

enzimas intestinais, contudo, comparando-se pessoas sadias e enfermas, as diferenças enzimáticas 

não foram suficientemente expressivas para que a explicação pudesse ser aceita. Evidências 

experimentais levaram a concluir que o glúten não agride diretamente o epitélio da mucosa, mas que 

existe uma participação ativa do sistema imunológico no desenvolvimento da doença celíaca 

(CÁCERES; QUADRELLI & SALINAS, 1993). 

O único tratamento eficaz para a doença celíaca consiste na supressão total e permanente das 

prolaminas presentes no trigo, centeio, cevada e aveia, visto que mesmo quantidades muito pequenas 

dessas proteínas podem desencadear o quadro clínico da doença. Quando o paciente não segue a 

dieta, mesmo que os sintomas não apareçam dando a falsa sensação de ter adquirido alguma 

tolerância ao glúten, as vilosidades intestinais estarão sofrendo uma forte agressão (CÁCERES; 

QUADRELLI & SALINAS, 1993). 

Após a retirada do glúten da dieta a resposta clínica é rápida, havendo desaparecimento dos sintomas 

gastrintestinais dentro de dias ou semanas, observando-se notável aumento da velocidade de 

crescimento do celíaco depois de pouco tempo de dieta. Embora seguir uma dieta estritamente isenta 

de glúten a princípio possa parecer simples, na prática evidenciam-se uma série de dificuldades na 

manutenção desta dieta, não somente por parte do paciente, como também de seus familiares, pois 

consiste em uma mudança radical do hábito alimentar. (SDEPANIAN; MORAIS & FAGUNDES NETO, 

1999). 

Com o objetivo de minimizar as dificuldades para seguir uma dieta isenta de glúten, foram criadas as 

Associações de Celíacos. Em São Paulo, em 1985, a Disciplina de Gastroenterologia Pediátrica da 

Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM) fundou o Clube 

dos Celíacos, organizando reuniões com grupos de mães destes pacientes para troca de informações. 

Em fevereiro de 1994, estimulados pelo sucesso inicial do empreendimento e contando com a 
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consultoria técnico-científica da UNIFESP-EPM, os pais dos celíacos fundaram a ACELBRA 

(Associação dos Celíacos do Brasil – Seção São Paulo). Esta associação objetiva, principalmente, a 

orientação dos pacientes quanto à doença e quanto à dieta sem glúten, por meio de palestras e envio 

de manuais de orientação alimentar, além da divulgação da doença entre a população em geral 

(SDEPANIAN; MORAIS & FAGUNDES NETO, 1999). 

No Brasil, em virtude das dificuldades para garantir a prática da dieta isenta de glúten, foi promulgada, 

em 1992, a Lei Federal número 8.543, que determina a impressão da advertência contém glúten nos 

rótulos e embalagens de alimentos industrializados que apresentem em sua composição derivados do 

trigo, centeio, cevada e aveia. Assim, os portadores da doença celíaca podem identificar os alimentos 

que não devem consumir (ANVISA, 1992). 

2.4.2 O QUE É A DOENÇA CELÍACA? 

A síndrome celíaca ocorre em indivíduos predispostos geneticamente, nos quais a ingestão de 

alimentos que contém glúten danifica a superfície da mucosa do intestino delgado, o que leva à 

incapacidade na absorção de proteína, gordura, carboidratos, vitaminas e sais minerais pelo organismo 

(Figura 2.6). A não absorção destes componentes dos alimentos provoca diarréias e 

conseqüentemente a perda de peso. O tratamento da síndrome requer a exclusão rigorosa do glúten 

da dieta por toda a vida. Assim, uma dieta isenta de glúten requer retirada das prolaminas do trigo 

(gliadina), do centeio (secalina), da cevada (hordeína) e da aveia (avenina), que é reversível com a 

retirada dAo glúten da dieta (ESCOUTO, 2004). A legislação brasileira (ANVISA, 2004) obriga a 

informação nos rótulos dos produtos da existência de glutén, se em sua composição há tal ingrediente. 

Isto é uma forma de precaver o consumo inadvertido e a provocação dos sintomas alérgicos nos 

consumidores sensíveis. 

 
Fonte- ACELBRA (2010) 
Figura 2.6- Mucosa do intestino delgado com as vilosidades atrofiadas (A) e normais (B).  

Os sintomas intestinais incluem diarréia crônica ou prisão de ventre, inchaço e flatulência, irritabilidade, 

e pouco ganho de peso. Os pacientes podem apresentar atraso de crescimento e da puberdade, 

anemia da carência de ferro, osteopenia ou osteoporose, exames anormais de fígado, e uma erupção 
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na pele que faz coçar chamada dermatite herpetiforme. A doença celíaca também pode não apresentar 

nenhum sintoma.  

A doença celíaca pode levar anos para ser diagnosticada. Os exames de sangue são muito utilizados 

na detecção da doença celíaca. Os exames do anticorpo anti-transglutaminase tecidular (AAT) e do 

anticorpo anti-endomício (AAE) são altamente precisos e confiáveis, mas insuficientes para um 

diagnóstico. A doença celíaca deve ser confirmada encontrando-se certas mudanças nos vilos que 

revestem a parede do intestino delgado. Para ver essas mudanças, uma amostra de tecido do intestino 

delgado é colhida através de um procedimento chamado endoscopia com biópsia. Um instrumento 

flexível como uma sonda é inserido através da boca, passa pela garganta e pelo estômago, e chega ao 

intestino delgado para obter pequenas amostras de tecido (ACELBRA, 2010).  

2.4.3 DIAGNÓSTICO DA DOENÇA CELÍACA 

A doença celíaca apresenta-se com maior frequência entre os indivíduos da raça branca, sendo 

incomum na África e países orientais. É relativamente comum na Europa Ocidental com incidência de 1 

para cada 300 habitantes. No Brasil qualquer previsão epidemiológica sobre a doença ainda é 

impraticável devido à falta de informações e ao alto grau de mobilidade e miscigenação populacional. 

Nem mesmo a Associação dos Celíacos do Brasil (ACELBRA) possui dados precisos sobre a 

porcentagem de portadores da doença, mas na última pesquisa publicada pela UNIFESP, em um 

estudo feito com adultos doadores de sangue, o resultado apresentou incidência de 1 celíaco  para 

cada grupo de 214, moradores de São Paulo. A região centro–sul do país, onde o número de 

imigrantes europeus é grande, é tida como a região onde há maior concentração de celíacos. As 

pessoas com maior risco de contrair a doença celíaca são aquelas que têm diabete do tipo 1, doença 

autoimune da tireóide, síndrome de Turner, síndrome de Williams, ou parentes com a doença celíaca. 

Você pode ter a doença celíaca mesmo sem fazer parte de um dos grupos de maior risco (ACELBRA, 

2010). 

Aliado a isso, no Brasil, a coexistência com outras doenças ligadas, sobretudo, à desnutrição e às 

parasitoses dissimula certamente as manifestações típicas da doença. A doença celíaca geralmente se 

manifesta na infância, entre o primeiro e o terceiro ano de vida (devido à introdução de cereais na 

dieta) podendo surgir em qualquer idade, inclusive no adulto (Figura 2.7). Por meio de exames para 

avaliar a absorção da D-xilose e a dosagem de gordura nas fezes, assim como dosagem de anticorpos 
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anti-gliadina, anti-endomíseo e anti-transglutaminase. É absolutamente necessária a realização da 

biópsia do intestino delgado (BID) para estabelecer o diagnóstico da doença (ACELBRA, 2010). 

 
Fonte: ACELBRA (2010) 
Figura 2.7- Distribuição de celíacos, por faixa etária, no Brasil, entre 2001 e 2002. 
 

Não existem motivos que justifiquem iniciar a dieta isenta de glúten sem realizar a biópsia. Ela pode ser 

realizada por cápsula conforme a metodologia clássica, ou por endoscopia digestiva alta. Em ambos os 

casos é importante o envolvimento de profissionais habituados ao diagnóstico da Doença Celíaca, 

tanto para obtenção dos fragmentos intestinais como para sua avaliação (ACELBRA, 2010). 

2.4.4 SINTOMATOLOGIA 

Com maior freqüência, a doença celíaca apresenta-se como manifestações predominantemente 

intestinais e abdominais, inserindo-se no grande grupo das diarréias crônicas e má absorção. O celíaco 

que não segue uma dieta correta sofre com intensas diarréias que geralmente levam ao 

emagrecimento, desnutrição, baixa estatura, anemia, avitaminoses resistentes, irritabilidade e, nas 

crises mais graves, osteoporose, osteomalácia e convulsões. Nenhum dos sintomas ou sinais clínicos 

são indicadores absolutos para o diagnóstico e por isso devem ser precedidos de uma história clínica 

minuciosa. Por outro lado, nem sempre a doença manifesta-se com os habituais sintomas. Exames 

como a determinação quantitativa de excreção fecal de gordura, exame bioquímico do sangue, biopsia 

do intestino, entre outros, são necessários para um diagnóstico preciso (MAHAN & ESCOTT-STUMP, 

2002). 
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2.4.5 O TRATAMENTO 

O único tratamento consiste na dieta isenta de glúten por toda a vida. O tratamento parece simples, 

porém inúmeros problemas podem levar o paciente a transgredi-lo, como por exemplo, a falta de 

orientação dos familiares sobre a doença e suas complicações; descrença quanto à quantidade dos 

cereais proibidos (qualquer quantidade de glúten é prejudicial e agressiva aos celíacos); dificuldades 

financeiras, pois os alimentos proibidos são os de custo mais baixo (Figura 2.8); hábitos do uso de 

farinha de trigo na alimentação (pão, macarrão, bolachas, biscoitos, bolos, empanados com farinha de 

trigo ou de rosca); falta de habilidade culinária para preparar alimentos substitutivos; forte influência 

exercida pela publicidade de alimentos industrializados à população, o que influencia no consumo de 

tais produtos; rótulos ou embalagens que nem sempre contém a composição correta e bem clara dos 

ingredientes (ESCOUTO, 2004).  

 
Fonte- SPECIALGOURMETS, 2009 
Figura 2.8- Custos da alimentação sem glúten no Brasil 

O tratamento consiste em evitar por toda a vida alimentos que contenham glúten. Medicamentos e 

outros produtos também podem conter glúten. Assim que o glúten é removido da dieta, a cura costuma 

ser total. Apesar da dieta sem glúten parecer extremamente difícil a princípio, algumas famílias tem tido 

muito sucesso com ela. É possível substituir as farinhas proibidas por fécula de batata, farinha de 

milho, amido de milho, polvilho doce ou azedo, farinha ou creme de arroz, farinha de araruta ou fubá. 

Nutricionistas e grupos de apoio podem ajudar as famílias a se ajustar a essa dieta radical. Mesmo 

assim, pode levar vários meses até que elas se acostumem com a dieta sem glúten (ACELBRA, 2010). 

Os pacientes podem começar a apresentar melhora 1 ou 2 semanas após o início da dieta. A 

intolerância à lactose causada pelo dano intestinal também diminui. Na maioria das pessoas, os 
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sintomas desaparecem e a parede do intestino se recupera totalmente de 6 a 12 meses após o início 

da dieta sem glúten. Nas crianças, o crescimento e a força dos ossos, volta ao normal. Visitas 

regulares a um nutricionista e a uma equipe de profissionais de saúde com experiência no tratamento 

da doença celíaca são importantes para ajudar a manter a dieta e monitorar possíveis complicações.  

Apesar de algumas pessoas serem capazes de voltar a consumir glúten sem sintomas imediatos, elas 

não “superaram” a doença celíaca, e não estão “curadas”. A dieta sem glúten deve ser seguida por 

toda a vida (ESCOUTO, 2004). 

Os celíacos podem consumir milho, arroz, mandioca, fubá, fécula de batata, fécula de mandioca, 

polvilho azedo, polvilho doce, gordura vegetal, óleos, margarinas, leite, manteigas, queijo, derivados, 

aves, suínos, bovinos, caprinos, miúdos, peixes, frutos do mar, legumes, folhas, feijão, cará, inhame, 

soja, grão de bico, ervilha, lentilha, batata e todas as espécies de frutas (ACELBRA, 2010). 

2.5 LEGISLAÇÃO 

2.5.1 ROTULAGEM PARA PRODUTOS CONTENDO GLÚTEN 

A Lei 10.674 de 16/05/2003 (ANVISA, 2004) sancionada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 

vigor desde 16/05/2004 institui: 

Artigo 1º: Todos os alimentos industrializados deverão conter em seu rótulo e bula obrigatoriamente as 

inscrições “CONTÉM GLÚTEN“ ou “NÃO CONTÉM GLÚTEN”, conforme o caso. 

A advertência deve ser impressa nos rótulos e embalagens dos produtos respectivos assim como em 

cartazes e materiais de divulgação em caracteres com destaque, nítidos e de fácil leitura. 

As indústrias alimentícias ligadas ao setor terão o prazo de um ano, a contar da publicação desta Lei, 

para tomar as medidas necessárias ao seu cumprimento. 

Segundo o Codex Standard for “Glúten - Free Foods“, no rótulo do produto deverá constar a 

denominação “NÃO CONTÉM GLÚTEN”. 
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2.5.2 NORMAS PARA MISTURA PARA BOLOS 

A Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos, Resolução - CNNPA nº 12, de 1978, em 

conformidade com o artigo nº 64, do Decreto-lei nº 986, de 21 de outubro de 1969 e de acordo com o 

que foi estabelecido na 410ª. Sessão Plenária, realizada em 30/03/78, resolve aprovar as seguintes 

NORMAS TÉCNICAS ESPECIAIS, do Estado de São Paulo, revistas pela CNNPA, relativas a 

alimentos (e bebidas), para efeito em todo território brasileiro (ANVISA, 1978).  

PÓS PARA PREPARO DE ALIMENTOS 

1. Definição 

São produtos constituídos por misturas em pó de vários ingredientes destinados a preparar alimentos 

diversos pela complementação com água, leite ou outro produto alimentício, submetidos ou não a 

posterior cozimento. 

2. Designação 

Os produtos são denominados "pó" ou "mistura", seguido da indicação de sua finalidade. Ex: "pó para 

bolo", "mistura para bolo", "mistura para pizza". "pó para refresco". 

3. Classificação 

Os pós ou misturas são classificados de acordo com o tipo de alimento a ser obtido: a) mistura ou pó 

para bolo, biscoitos ou bolacha - produto constituído por farinhas, amidos, féculas, leite, ovos, açúcar, 

fermento e outras substâncias permitidas. 

2.6 QUALIDADE DO BOLO 

Para avaliação da qualidade do bolo muitos parâmetros podem ser analisados. Medidas físicas, 

químicas, sensoriais e instrumentais podem ser realizadas na casca e no miolo e definidas como um 

determinado padrão de qualidade, resultantes de mudanças nas formulações, nas condições de 

processo e armazenamento. 
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2.6.1 CARACTERÍSTICAS EXTERNAS E INTERNAS 

As características externas frequentemente avaliadas em bolos são as dimensões do produto, 

aparência, cor e formação da casca. As internas são distribuição, tamanho, cor e textura (CAUVAIN e 

YOUNG, 1998). Na avaliação sensorial, são verificados parâmetros de sabor, aroma, cor e textura.  

2.6.2 TEXTURA 

Assim como o sabor, a textura é um importante indicador de qualidade de um alimento e determinante 

na aceitação deste pelo consumidor (STEAR, 1990).  

Segundo Szczezniak (1988; 2002), textura é a manifestação sensorial e funcional das propriedades 

estruturais, mecânicas e superficiais de alimentos, detectados por meio dos sentidos de visão, de 

audição, de tato e de sinestesia. Os analisadores de textura detectam e quantificam certos parâmetros 

físicos que posteriormente são interpretados em termos de percepção sensorial. É um atributo de 

múltiplos parâmetros, e é derivado da estrutura do alimento, sendo detectável por vários sentidos, 

sendo os mais importantes o tato e a pressão.  

2.6.2.1 TEXTURA DO BOLO – MÉTODO TPA 

A análise de textura de alimentos sólidos e semi-sólidos pode ser realizada pelo método TPA (Texture 

Profile Analysis- Análise do Peril de Textura), (SARMIENTO-CONSOLE, 1998), aplicável tanto para 

medidas sensoriais, como para instrumentais. O método instrumental baseia-se em comprimir o 

alimento pelo menos duas vezes e quantificar parâmetros mecânicos a partir de curvas força-

deformação. Excelentes correlações entre análise de textura experimental e sensorial foram 

encontradas para o parâmetro firmeza (SZCZESNIAK, 2002).  

A tabela 2.3 mostra as definições de parâmetros mecânicos de textura em relação aos sensoriais.  
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Tabela 2.3– Definições de parâmetros mecânicos de textura 

PARÂMETROS FÍSICO SENSORIAL 

FIRMEZA Força necessária para atingir uma 
dada deformação. 

Força requerida para comprimir uma 
substância sólida entre os dentes incisivos. 

COESIVIDADE 
Extensão que o material pode ser 
deformado antes da ruptura. 

Grau de deformação da amostra antes da 
ruptura com os molares. 

ELASTICIDADE 
Taxa em que o material deformado 
volta para a condição inicial. 

Grau em que o produto retorna para sua 
forma original quando comprimido entre os 
dentes. 

MASTIGABILIDADE 
Energia requerida para desintegrar 
um alimento a um estado pronto 
para ser engolido. 

Número de mastigações necessárias, com 
força constante, para reduzir a amostra a 
uma consistência adequada para ser 
engolida. 

Fonte: Adaptado de Szczesniak (2002) 

A curva força em função do tempo (Figura 2.9) da análise de TPA, gerada por analisador de textura, 

por exemplo, o TA-TX2i da Stable Micro Systems (SMS, 1995), é interpretada na Tabela 2.4. 

 
Figura 2.9- Curva força em função do tempo gerada pelo texturômetro em análise de dupla compressão (TPA). 

 

Tabela 2.4- Interpretação da curva força-tempo (Figura 2.9) gerada pelo texturômetro 

PARÂMETROS UNIDADE DEFINIÇÃO 

FIRMEZA N Altura do pico do primeiro ciclo (F2). 

COESIVIDADE Adimensional 
Relação entre áreas do segundo ciclo (A2) e do primeiro (A1), do 
contato inicial até o pico. 

ELASTICIDADE m 
Distância medida do contato inicial da amostra no segundo ciclo até o 
pico F1 (L). 

MASTIGABILIDADE N.m Firmeza x coesividade x elasticidade. 

Fonte: Adaptado de Szczesniak (2002). 



53 

2.7 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL  

Para produção da mistura de bolo foi definido um procedimento padrão a ser seguido e foram testadas 

várias formulações para definição da formulação final com melhor performance e aceitação. 

O planejamento experimental permite avaliar a influência de dois ou mais fatores em uma resposta, 

sendo esta uma importante ferramenta para interpretação concomitante dos resultados considerando 

todos os parâmetros experimentais. É utilizado a fim de minimizar o número de experimentos 

necessários para a obtenção de uma resposta, sem perda significativa da qualidade da estimativa.  

Em panificação, o planejamento experimental tem sido utilizado a fim de estudar as variáveis de 

processo e de mistura. As variáveis de processo incluem os aditivos, o tempo e a temperatura de 

fermentação, as da mistura, o percentual de cada componente na formulação ou o percentual de 

variedades de trigo na farinha (NAES; BJERKE & FAERGESTAD, 1999).  

De acordo com os autores citados, algumas das vantagens da metodologia são:  

• A metodologia é uma aproximação sequencial: o resultado em cada etapa guia a 

experimentação a ser conduzida na próxima. Em cada etapa é realizado um modesto número 

de ensaios experimentais, garantindo que o tempo e o esforço dos experimentadores não 

sejam desperdiçados em ensaios improdutivos; 

• Ajuda a entender o problema experimental como um todo em termos geométricos; 

• É aplicável para qualquer número de variáveis. 

Com os resultados do planejamento experimental é possível calcular os efeitos principais e de 

interação das variáveis sobre as respostas obtidas, bem como determinar os efeitos mais significativos, 

correlacionando as variáveis e as respostas por meio de Análise de Variância ANOVA.  

 

 

 



54 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

Neste capítulo estão apresentados os materiais, equipamentos, procedimentos experimentais e 

análises utilizadas. 

3.1 MATERIAIS 

3.1.1 MATERIAIS DE CONSUMO 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizadas matérias-primas isentas de glúten na 

elaboração da mistura. 

3.1.1.1 AMIDO DE MANDIOCA PRÉ-GELATINIZADO 

Foi utilizado no presente trabalho o amido pré-gelatinizado de mandioca, INSTANT PURE FLO F, 

fabricado pela NATIONAL STARCH, gentilmente fornecido pela própria empresa. Certificado de 

análises e especificação anexa (ANEXO I). 

3.1.1.2 FARINHA DE ARROZ  

Foi utilizada farinha de arroz, AMITEC 105, obtida por meio da extrusão e moagem da parte comestível 

de grão da espécie Oryzae sativa, tratado termicamente para inativação da enzima lipase. Fabricada e 

distribuída pela Josapar, Joaquim Oliveira S.A Participações. Certificado de análises/especificação 

anexa (ANEXO II). 

3.1.1.3 FARINHA DE SOJA 

Foi utilizada farinha integral de soja enzimaticamente ativa, elaborada por meio do processo de 

moagem dos grãos de soja previamente selecionados para obter o maior teor de lipoxigenase. 

Fabricada e distribuída pela EXIN International. Certificado de análises/especificação anexa (ANEXO 

III). 
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3.1.1.4 GORDURA VEGETAL HIDROGENADA 

Foi utilizada a gordura vegetal com incorporação de nitrogênio. São óleos vegetais hidrogenados e 

antioxidantes BHT e ácido cítrico. Fabricada e distribuída pela Ceres profissional e Vida Alimentos. 

Certificado de análises/especificação anexa (ANEXO IV). 

3.1.1.5 FERMENTO QUÍMICO 

Para compor o fermento foram utilizados os seguintes compostos: o bicarbonato ácido de sódio extra 

fino (XF), fabricado pela QGN, Química Geral do Nordeste, da Church & Dwight, líder na produção de 

bicarbonato; o MCP-FI, Fosfato Monocálcico Monohidratado, produzido pela ICL Performance Products 

e, o SAAP - Pirofosfato Ácido de Sódio Anidro, fornecido pela Bicarbon, Astaris. As proporções 

utilizadas 1:0,3:1, respectivamente. Os certificados de análises/especificação estão anexos (ANEXO V, 

VI e VII). 

3.1.1.6 EMULSIFICANTE 

Foi utilizado o agente aerante SPONGOLIT 450, com emulsificantes, ésteres de ácidos graxos 

propilenoglicol e glicerol, carboidratos, isolados de proteína de soja e fosfatos de sódio na composição. 

Fornecido pela Cognis. Certificado de análises/especificação anexa (ANEXO VIII). 

3.1.1.7 AROMA 

Foi utilizado o extrato natural de baunilha spray, em pó, do fornecedor AROMAX. Certificado de 

análises/especificação anexa (ANEXO IX). 

3.1.1.8 OUTROS 

Fécula de mandioca, da marca Yoki; açúcar refinado, da marca União. Para o preparo do bolo foi 

adicionado ovos in natura e leite integral UHT, todos adquiridos no mercado local. 
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3.1.2 EQUIPAMENTOS 

3.1.2.1 FABRICAÇÃO DE BOLO 

Os equipamentos utilizados para a fabricação do bolo foram: batedeira RS 20, com capacidade para 20 

litros de massa, com batedor tipo gancho, do fabricante Perfecta Curitiba; forno elétrico tipo turbo 

Perfecta Curitiba Vipinho 0448 TRIF; Balança Filizola BP15; termopar Minipar APPA MT520; Balança 

semi-analítica Marte modelo AS2000; formas para bolo do tipo inglês sem tampa e utensílios de 

cozinha. 

3.1.2.2 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DO BOLO E DAS FARINHAS 

As análises físico-químicas no bolo, nas farinhas de soja e de arroz, e nas féculas de batata e de 

mandioca foram realizadas por meio da utilização dos seguintes equipamentos: estufa Fanem, modelo 

Orion; mufla, da marca Brasimet; extrator de Soxhlet, da marca Quimis; destilador de nitrogênio, da 

marca Tecnal TE-036/1; bloco digestor, da marca Tecnal;  pHmetro, da marca Micronal; balança 

analítica, marca Mettler Toledo; termômetro, cronômetro e utensílios comuns de laboratório. O perfil de 

textura foi feito por meio do texturômetro Texture Analyser TA-XT2i SMS com probe adaptado de 

acrílico, cilíndrico com 30 mm de diâmetro. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Para se desenvolver uma formulação de bolo destinado aos portadores da doença celíaca, é 

necessário que a farinha de trigo seja totalmente substituída por outros ingredientes. Para isso, uma 

formulação comercial (formulação padrão) contendo 32% de açúcar, 11,6% de gordura vegetal 

hidrogenada, 0,6% de emulsificante, 0,4% de sal, 2,3% de fermento 0,10% de aroma e 53% de pré-

mistura foi utilizada como ponto de partida para o desenvolvimento deste trabalho. A pré-mistura, 

constituída de farinhas de soja e de arroz, féculas de batata e de mandioca e amido pré-gelatinizado, 

não teve as proporções reveladas pelo fabricante. 

O objetivo do trabalho foi determinar as proporções dos ingredientes da pré-mistura. Análises de 

proteína e de umidade na pré-mistura comercial e em cada um dos ingredientes isoladamente, foram 

realizadas, como uma estratégia para estabelecer essas proporções. 
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Inicialmente 11 formulações foram testadas, em que se variaram as proporções entre os cinco 

ingredientes da pré-mistura. Foram adicionados aos outros ingredientes para compor a mistura. Para 

avaliar a performance de cada mistura preparada, foi fabricado o bolo correspondente adicionando 

ovos e leite. Os bolos resultantes foram analisados por meio das medidas do volume específico e de 

perfil de textura. 

A cada processamento realizado com as diversas formulações propostas, foi processado 

concomitantemente, um bolo padrão (formulação comercial) para que os resultados pudessem ser 

adequadamente comparados. 

Como não foi possível estabelecer uma formulação próxima ao padrão com a estratégia escolhida, foi 

montado um planejamento fatorial completo, cujas variáveis independentes foram as quantidades 

relativas dos cinco ingredientes da pré-mistura e as respostas analisadas foram os parâmetros de 

textura e de volume específico dos bolos. Determinada a melhor formulação, realizou-se a análise 

sensorial.  

3.2.2 PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO BOLO 

O processo de fabricação de bolo foi baseado na recomendação do fabricante da pré-mistura Corn 

Products e segue o fluxograma descrito na Figura 3.1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1- Processo de fabricação de bolo 

O açúcar e a gordura vegetal hidrogenada foram pesados e colocados na batedeira planetária com 

batedor tipo globo para homogeneização durante 10 minutos, sendo 2 minutos em velocidade baixa. 

Em seguida, adicionaram-se os ovos e o aroma, deixando-os misturar por 20 minutos em velocidade 

média (Formação do creme). Em seguida, a mistura para o preparo do bolo (a pré-mistura, o açúcar, o 
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emulsificante, o fermento, o sal e o aroma de baunilha) e o leite foram adicionados ao creme e o 

batimento se deu por mais 3 minutos na velocidade alta até homogeneização completa. A massa foi 

distribuída em porções de 300 gramas e transferida para formas de alumínio tipo bolo de inglês de 400 

gramas. O assamento do bolo foi em forno a uma temperatura de 180 ºC por 35 minutos. As principais 

modificações que ocorrem durante esta etapa são: expansão dos gases; formação da rede de glúten; 

coagulação das proteínas do ovo; mudança de cor, sabor e odor decorrentes da reação de Maillard; 

formação de crosta e gelatinização do amido. Após o resfriamento, a temperatura ambiente, os bolos 

foram analisados. 

3.2.2.1 TESTES PRELIMINARES: AJUSTE DE FORMULAÇÃO 

Para a obtenção da formulação ideal, foram realizados testes preliminares. Considerou-se como bolo 

com formulação ideal àquele que mais se aproximou, em termos de características internas e externas, 

ao bolo sem glúten preparado com a mistura já existente no mercado, do fabricante Corn Products, a 

pré-mistura (RD-X) contendo fécula de mandioca, amido pré-gelatinizado de mandioca, farinha de 

arroz, farinha de soja e xarope de glicose. A formulação, denominada de padrão, está mostrada na 

Tabela 3.1. E para se atingir o objetivo do trabalho, esses ingredientes foram substituídos na 

proporção, que não se conhece, para obtenção de uma nova pré-mistura para produzir um produto 

final, o bolo, com as mesmas características de textura, aroma e sabor.  

Tabela 3.1- Formulação de mistura para bolo (padrão) sem glúten 

Ingredientes  % 
Pré-Mistura para Bolo sem Glúten (Corn Products) 53,0 
Açúcar 32,0 
Gordura Vegetal Hidrogenada 11,6 
Emulsificante  0,60 
Bicarbonato de sódio 1,00 
Fosfato monocálcico 0,30 
Pirofosfato ácido de sódio 1,00 
Sal 0,40 
Aroma de baunilha 0,10 
Total 100 

 

Para o preparo do bolo, acrescentou-se para 650 gramas da mistura acima (58,7% do total da massa 

do bolo), 200 gramas de ovos (18,0%) e 250 mL de leite (d=1,031 g/mL, representando 23,3% em 

massa). Para definir as proporções das farinhas, féculas e amidos na composição da pré-mistura, 
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foram realizados, numa primeira etapa, 6 testes variando a % desses ingredientes que segundo o 

fabricante fazem parte da pré-mistura. As concentrações dos demais ingredientes foram mantidas 

constantes. Os bolos foram feitos em triplicata (Tabelas 3.2). Os bolos foram preparados no laboratório 

de panificação e confeitaria da empresa Adimix Indústria de produtos de panificação e na planta piloto 

de Panificação, situada na Escola de Engenharia Mauá. 

Tabela 3.2- Testes Preliminares: Ingredientes da pré-mistura na primeira etapa 

Ingredientes (%) Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 Teste 6 

Farinha de soja 22 22 22 22 0 22 

Farinha de arroz 27 27 27 27 27 0 

Fécula de mandioca 0 26 26 17 22 25 

Fécula de batata 26 0 25 17 26 26 

Amido pré gelatinizado 25 25 0 17 25 27 

Total 100 100 100 100 100 100 
 

Pelos resultados, a formulação desenvolvida a partir das quantidades apontadas no teste de nº 3, foi a 

que mais se aproximou da formulação padrão (mistura comercial, da Corn Products). A partir da 

avaliação das respostas das análises dos bolos elaborados, outros 5 testes foram propostos numa 

segunda etapa do projeto (Tabela 3.3). 

Tabela 3.3- Testes Preliminares: Ingredientes da pré-mistura na segunda etapa 

Ingredientes (%) Teste 7 Teste 8 Teste 9 Teste 10 Teste 11 

Farinha de soja 22 12 7 7 7 

Farinha de arroz 27 37 32 32 32 

Fécula de mandioca 26 26 26 29 32 

Fécula de batata 25 25 25 27 29 

Amido pré-gelatinizado 0 0 10 5 0 

Total 100 100 100 100 100 
 

Foram feitos os bolos com essas formulações e a que mais se aproximou do bolo da formulação 

padrão foi o teste 10. Foram feitas análises físico-químicas, de textura e de volume específico dos 

bolos depois de 4 horas de resfriamento a temperatura ambiente. 
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3.2.2.2 OTIMIZAÇÃO DA FORMULAÇÃO  

Neste item estão relacionadas as formulações utilizadas para realização dos testes para obtenção da 

formulação do produto final. 

3.2.2.2.1 Planejamento Experimental 

Nesta terceira etapa do projeto, foi realizado um planejamento fatorial completo 2k, para avaliar a 

influência de cada um dos ingredientes utilizados no preparo da pré-mistura. Esta etapa foi feita por 

meio de um planejamento fatorial 24, ou seja, 4 fatores em 2 níveis resultando um total de 16 

formulações. O delineamento foi feito com repetição, e os testes realizados aleatoriamente.  

No planejamento fatorial os fatores, ou variáveis independentes, selecionados foram: farinha de soja, 

farinha de arroz, fécula de batata e amido pré-gelatinizado de mandioca, e as variáveis dependentes ou 

respostas: a firmeza, a elasticidade, a coesividade, a mastigabilidade e o volume específico dos bolos.  

Foram estabelecidos pontos de máximo (+1) e mínimo (-1) para cada variável independente, a partir 

dos testes preliminares e recomendações dos fabricantes.  

Na Tabela 3.4 estão apresentados os valores das variáveis independentes utilizados na matriz do 

planejamento.  

Tabela 3.4- Níveis das variáveis do planejamento fatorial 
Variáveis originais Variáveis codificadas Níveis 
  -1 +1 
Farinha de soja(*) A 5 9 

Farinha de Arroz(*) B 30 34 

Amido pré-gelatinizado(*) C 5 9 

Fécula de Batata (*) D 25 30 

(*) Os valores estão apresentados em (%) sobre o total da pré-mistura, sendo completado por fécula de mandioca. 

Os ensaios foram realizados aleatoriamente e em duplicatas seguindo a matriz do planejamento 

mostrado na Tabela 3.5. 
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Tabela 3.5- Matriz de ensaios para o planejamento fatorial 

Ensaios Variáveis codificadas Variáveis originais 

 A B C D Farinha de 
Soja 

Farinha de 
Arroz 

Amido Pré-
gelatinizado. 

Fécula de 
Batata 

1 -1 -1 -1 -1 5 30 5 25 

2 +1 -1 -1 -1 9 30 5 25 

3 -1 +1 -1 -1 5 34 5 25 

4 +1 +1 -1 -1 9 34 5 25 

5 -1 -1 +1 -1 5 30 9 25 

6 +1 -1 +1 -1 9 30 9 25 

7 -1 +1 +1 -1 5 34 9 25 

8 +1 +1 +1 -1 9 34 9 25 

9 -1 -1 -1 +1 5 30 5 30 

10 +1 -1 -1 +1 9 30 5 30 

11 -1 +1 -1 +1 5 34 5 30 

12 +1 +1 -1 +1 9 34 5 30 

13 -1 -1 +1 +1 5 30 9 30 

14 +1 -1 +1 +1 9 30 9 30 

15 -1 +1 +1 +1 5 34 9 30 

16 +1 +1 +1 +1 9 34 9 30 
 

Com os resultados do planejamento experimental foi possível calcular os efeitos principais e de 

interação das variáveis sobre as respostas obtidas, bem como determinar os efeitos mais significativos 

correlacionando as variáveis e as respostas.  

3.2.3 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS FARINHAS E FÉCULAS  

3.2.3.1 UMIDADE 

O teor de umidade foi determinado pelo método de secagem em estufa a 105 °C, sob pressão 

atmosférica, de acordo com a metodologia descrita pela AOAC (2010). 

3.2.3.2 CINZAS 

O teor de cinzas foi determinado pelo método de incineração em mufla a 550 °C, de acordo com a 

metodologia descrita pela AOAC (2010). 
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3.2.3.3 GORDURA 

O teor de gordura foi determinado pelo método de extração intermitente, Soxhlet, de acordo com a 

metodologia descrita pela AOAC (2010). 

3.2.3.4 PROTEÍNA 

O teor de proteína da farinha de trigo foi determinado pelo método de Kjeldahl, de acordo com a 

metodologia descrita pela AOAC (2010). 

3.2.3.5 ACIDEZ TITULÁVEL EM SUSPENSÃO ALCOÓLICA  

Acidez titulável em suspensão alcoólica foi determinada, de acordo com metodologia descrita pelas 

Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2005). Foi preparada uma suspensão de farinha e 

solução alcoólica a 95%. Após repouso por 24 horas, o sobrenadante foi titulado com NaOH 0,10 

mol/L. Resultado de acidez expressa em “volume de solução de NaOH 0,10 mol/L gasto para 

neutralizar a acidez de 100 gramas de farinha”. 

3.2.3.6 DETERMINAÇÃO ELETROMÉTRICA DO PH 

O pH foi determinado de acordo com a metodologia descrita pela AOAC (2010). Foi preparada uma 

suspensão de farinha e água, na proporção de 1:10. Após repouso por 10 minutos, o pH foi medido no 

sobrenadante. 

3.2.4 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO BOLO 

Para avaliação da qualidade do bolo muitos parâmetros podem ser analisados. Medidas físicas, 

químicas, sensoriais e instrumentais podem ser realizadas na casca e no miolo e definidas como um 

determinado padrão de qualidade, resultantes de mudanças nas formulações, nas condições de 

processo e armazenamento. Os bolos foram retirados do forno e mantidos em temperatura ambiente 

durante quatro horas. Após esse tempo foram feitas análises de textura; análises físico-químicas 

(volume específico, atividade de água e teor de umidade); e avaliação das características externas e 

internas. 
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3.2.4.1 CARACTERÍSTICAS EXTERNAS E INTERNAS 

As características externas frequentemente avaliadas em bolos são a presença de túneis, buracos ou 

anéis e pontos na superfície, formação de pestana, dimensões do produto, aparência, cor e formação 

da casca. As internas são distribuição, tamanho e número de alvéolos no miolo, cor e textura 

(CAUVAIN & YOUNG, 1998). Na Tabela 3.6 está apresentada a metodologia de avaliação das medidas 

subjetivas apresentada pela ICL Performance Products, adaptada da AACC (1995), que descreve os 

atributos de qualidade tecnológica dos bolos . 

Estas análises de características externas e internas permitem a obtenção das medidas objetivas e 

subjetivas dos bolos para comparações e escolha do melhor teste. 
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Tabela 3.6- Avaliação das medidas subjetivas do bolo 

 Ruim Regular Bom Ótimo Característica Observações 
Cor da Casca e 
do Miolo 

- +    ++ +++ Ruim: Cor muito clara ou muito 
escura; 

C-Caramelo; M-
Marrom 

Anéis e Pontos 
da Superfície - +   ++ +++ 

 
Ruim: quando possui anéis ou 
pontos;  
Ótimo: quando não possui anéis ou 
pontos 

 

Pestana - +   ++ +++   

Maciez - +   ++ +++ 

Ruim: Duro;  
Regular: Pouco Macio;  
Bom: Muito Macio;  
Ótimo: Macio; 

 

Tamanho da 
Célula 

- +   ++ +++ 

 
Ruim: Bolo muito compacto ou 
muito aerado;  
Regular: Bolo com pouca aeração;  
Bom: Bolo ligeiramente aerado;  
Ótimo: bolo aerado 
 

 

Espessura da 
parede lateral - + ++ +++ 

Ruim: Espessura Muito fina;  
Regular: Ligeiramente fina;  
Bom: Espessura Média;  
Ótimo: Espessura grande; 

 

Sabor - +   ++ +++ 
 
Ótimo: quando não possui residual 

A- Ácido;  
B- Básico;  
C- Sal 

Umidade - + ++ +++ 

Ruim: Bolo muito úmido (pegajoso) 
ou seco;  
 
Regular: bolo pouco úmido ou 
pouco seco;  
Ótimo: ligeiramente úmido 
 

 

Buracos - +   ++ +++ Ruim: quando possui buracos; 
Ótimo: não possui buracos 

Se possui ou 
não buracos 

Túneis - +   ++ +++ 
 
Ruim: quando possui túneis;                     
Ótimo: não possui túneis 

Se possui ou 
não túneis 

Cor do Miolo - +   ++ +++  
A- Amarelo 
B- Branco 

Fonte: Metodologia descrita pela ICL Performance Products, adaptada da AACC (1995) 



65 

Já dentre as medidas objetivas inclui-se análise de simetria, encolhimento, índice de uniformidade e 

altura média, sendo que todas estas medidas foram calculadas por meio das dimensões obtidas do 

produto seguindo a metodologia descrita por ICL Performance Products: corte de uma fatia no centro 

do bolo com aproximadamente 2 centímetros de largura. Medida da altura do bolo nas extremidades (A 

e E), no centro (C) e nas metades entre cada extremidade e o centro do bolo (B e D). Conforme a 

Figura 3.2.  

 

 

 

 

Figura 3.2- Vista superior e lateral da fatia do bolo 

 

Cálculos: 

Índice de Volume (Altura média) = (B + C + D) / 3 

Índice de Uniformidade = (B – D) 

O limite de confiança para a determinação do Índice de volume do bolo é 95% com erro de ± 0,40.  

Índice de Simetria = 2�C – (B + D) 

O perfil desejado são valores entre 0,3 e 1,0.  

Encolhimento = Diâmetro interno da assadeira – Distância A até E 

Números baixos (3 a 4 mm) resultam em um encolhimento desejado. 

  A              B                C                 D              E 

2 cm 

Visão superior Visão lateral 
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3.2.4.2 VOLUME ESPECÍFICO DO BOLO 

O volume específico, ou razão entre o volume e a massa. É um parâmetro de qualidade que indica se a 

fermentação do bolo foi excessiva, resultando num volume especifico muito grande, ou se ocorreram 

problemas na formação da estrutura do bolo na fermentação, resultando num baixo volume específico 

(BUSHUK, 1985). 

Os volumes de três bolos de cada formulação foram medidos por deslocamento de sementes de painço 

(EL DASH; CAMARGO & MANCILLA, 1982; AACC, 1995; ESTELLER; ZANCANARO JÚNIOR & 

LANNES, 2006), utilizando uma caixa feita de madeira com proporções adequadas e de volume de 

2760 cm3 (Figura 3.3). O volume específico foi determinado pela razão entre volume e massa de cada 

bolo, expresso em cm3/g.  

 
Figura 3.3- Caixa desenhada para medição de volume de bolo 

3.2.4.3 PERFIL DE TEXTURA REALIZADO NO MIOLO DO BOLO 

Os testes no método TPA (TA-xT2: Texture Profile Analyser – Stable Micro Systems), (Dr. Malcolm 

Bourne’s Food Texture e Viscosity (Academic Press), foram realizados no analisador de textura TA-
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XT2i SMS utilizando um probe adaptado de acrílico, cilíndrico com 30 mm de diâmetro (Figura 3.4), 

(SARMIENTO-CONSOLE, 1998) para pães e adaptado para bolos. Os valores do parâmetro de firmeza 

do miolo foram realizados por meio da medida que corresponde ao pico da curva força versus tempo 

(N/s). Outros parâmetros também foram analisados no miolo do bolo, como coesividade, elasticidade, 

mastigabilidade. Os testes foram realizados, em fatias de 2.5 cm retiradas de cada bolo, sob as 

seguintes condições:  

Velocidade do Pré-Teste: 1,0 mm/s; 

Velocidade do Teste: 1,7 mm/s; 

Velocidade do Pós-teste: 10,0 mm/s; 

Distância: 10 mm (distância que o “probe” é deslocado); 

Tensão: 40%  

Tempo entre as duas compressões de 5 segundos 

Gatilho: Auto – 5g (ponto inicial da análise, quando o acessório encontra uma resistência igual ou 

superior a 5 g).  

 

Figura 3.4- Análise de textura do bolo utilizando o analisador de textura TA-XT2I. 

 

O método utilizado consiste na dupla compressão da amostra (Figura 3.4), gerando gráfico (Figura 3.5), 

força-tempo e força-distância, dos quais obtêm-se valores necessários para o cálculo dos parâmetros 

de firmeza, elasticidade, mastigabilidade e coesividade. Estes parâmetros foram escolhidos devido à 

sua relação com parâmetros sensoriais. 
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Figura 3.5- Exemplo da curva força-tempo gerada pelo texturômetro em análise de dupla compressão (TPA) 

 

Os parâmetros de textura foram calculados através da curva (Figura 3.4) da seguinte forma 

(BRENNAN, 1988): 

Firmeza: pico de força medida durante o primeiro ciclo de compressão (N); 

Coesividade: Relação entre as áreas da segunda e primeira compressões do ponto inicial até o pico 
(adimensional); 

Elasticidade: distância do ponto inicial da segunda compressão até o pico (m); 

Mastigabilidade: produto da firmeza, coesividade e elaticidade (N.m). 

3.2.4.4 DETERMINAÇÃO DA UMIDADE 

O teor de umidade no bolo foi determinado pelo método de secagem em estufa a 105 °C, sob pressão 

atmosférica, de acordo com a metodologia descrita pela AOAC (2010). 

3.2.4.5 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DE ÁGUA 

A medida da atividade de água foi feita no miolo do bolo. O equipamento utilizado foi o Decagon 

modelo Aqua Lab 3TE (Figura 3.6). Para cada amostra foram realizadas três medidas, o que resultou 

em 9 replicatas para cada formulação de bolo.  
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Figura 3.6 - Aparelho Decagon modelo Aqua Lab 3TE 

 

3.2.5 ANÁLISE SENSORIAL 

A avaliação sensorial dos bolos foi realizada no Laboratório de Análise Sensorial do Instituto Mauá de 

Tecnologia, após 24 horas de elaboração. Participou da análise sensorial uma equipe não treinada de 

60 provadores, constituídos por estudantes universitários dos cursos de graduação e pós-graduação e 

funcionários do Instituto. Foi realizado teste afetivo de escala hedônica de 9 pontos, avaliando a 

aceitação global dos dois produtos e a intenção de compra de cada um deles. As amostras foram 

codificadas com algarismos de três dígitos (DUTCOSKI, 1996), oferecidas em blocos completos, 

casualizados e balanceados (MacFIE et al., 1989). Para o teste afetivo, foi utilizada escala hedônica 

estruturada de 9 pontos, variando de 1 a 9 pontos: 1 – desgostei muitíssimo e 9 – gostei muitíssimo 

(MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 1991); avaliando a aceitação global. Na ficha do teste afetivo de escala 

hedônica, também foi analisada a intenção de compra dos produtos, sendo apresentadas as respostas: 

sim, não ou talvez comprariam o produto (ANEXO X). 

Os dados, obtidos por meio de ficha de avaliação, foram submetidos à análise estatística; no teste 

sensorial afetivo, aplicada a análise de variância (ANOVA) seguida do teste de médias de Tukey, ao 

nível de significância de 5% (ARANGO, 2005). 

3.2.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os experimentos do delineamento foram feitas em duplicatas, resultando em 16 repetições para cada 

formulação e as medidas das variáveis dependentes foram avaliadas pela Análise de Variância 

(ANOVA) usando o programa estatístico Minitab 15.1. O teste de Duncan foi aplicado na comparação 

entre as médias. 
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4 RESULTADOS 

4.1 AJUSTE DE FORMULAÇÃO 

Considerando a formulação já conhecida e utilizada para obtenção da mistura para fabricação do bolo 

sem glúten (descrito no item: 3.2.2.1) e utilizando os ingredientes informados pelo fabricante, testes 

variando as proporções destes foram realizados. Os resultados estão apresentados a seguir.  

4.1.1 AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS INGREDIENTES 

Análises de umidade e proteína foram realizadas na pré-mistura (Corn Products), e também em 

farinhas e féculas, isoladamente. Os resultados estão apresentados na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1- Teores de umidade e de proteína dos ingredientes que compõem a pré-mistura 

Ingredientes Umidade * 
(%) 

Proteína * 
(%) 

Proteína ** 
(%) 

Farinha de soja 6,7 ± 0,1 37 ± 1 40 ± 1 

Farinha de arroz 7,21 ± 0,08 7,30 ± 0,07 7,90 ± 0,07 

Amido pré-gelatinizado 4,9 ± 0,1 0,151 ± 0,009 0,160 ± 0,009 

Fécula de mandioca 11,7 ± 0,2 0,123 ± 0,008 0,140 ± 0,008 

Pré-Mistura (Corn Products) 11,3 ± 0,2 10,1 ± 0,1 11,3 ± 0,1 
* Valores de umidade e proteína apresentados em base úmida 
** Valores de proteína apresentados em base seca 
 

Todas as análises foram realizadas em 5 replicatas. Com esses resultados, pôde-se estimar que em 

100 gramas de pré-mistura, tem 11,3 gramas de água, 10,1 gramas de proteína (provenientes das 

farinhas de arroz e de soja) e o restante, 78,7 gramas, basicamente amido (provenientes das farinhas 

de arroz e soja, e da fécula e amido pré-gelatinizado de mandioca). A quantidade de açúcares 

redutores foi insignificante pelo método de Fehling, por isso foi desconsiderado o xarope de glicose na 

formulação. 

Considerando que em 100 gramas de farinha de arroz, tem-se 7,3 gramas de proteína e em 100 

gramas de farinha de soja, 37 gramas; e calculando a formulação da nova pré-mistura com 10 gramas 

de proteínas, optou-se por utilizar 8 e 2 gramas de proteínas provenientes das farinhas de soja e de 

arroz, respectivamente. Assim para 100 gramas da nova pré-mistura: 22 gramas de farinha de soja, 27 
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gramas de farinha de arroz e o restante distribuído entre os três novos ingredientes: féculas de 

mandioca e batata, e o amido pré-gelatinizado de mandioca. 

4.1.2 AVALIAÇÃO DAS ANÁLISES DE TEXTURA E FÍSICO-QUÍMICAS DOS 

BOLOS- (PARTE I) 

Para definir as proporções das farinhas, féculas e amidos na composição da pré-mistura, foram 

realizados, numa primeira etapa, 6 testes variando a % desses ingredientes que segundo o fabricante 

fazem parte da pré-mistura. Os testes foram realizados de acordo com os cálculos do item 4.1.1 e 

estão mostrados na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2- Proporções dos ingredientes utilizadas nas pré-misturas testadas 

Testes Farinha de 
Soja (%) 

Farinha de 
Arroz (%) 

Fécula de 
Mandioca (%) 

Fécula de 
Batata (%) 

Amido pré-
gelatinizado. (%) 

Pré-mistura 1 22 27 0 26 25 

Pré-mistura 2 22 27 26 0 25 

Pré-mistura 3 22 27 26 25 0 

Pré-mistura 4 22 27 17 17 17 

Pré-mistura 5 0 27 22 26 25 

Pré-mistura 6 22 0 25 26 27 
 

Considerando a formulação já conhecida e utilizada para obtenção da mistura para fabricação do bolo 

sem glúten: Pré-Mistura para Bolo sem Glúten = 53,0%; Açúcar = 32,0%; Gordura Vegetal Hidrogenada 

= 11,6%; Emulsificante = 0,60%; Bicarbonato de Sódio = 1,00%; Fosfato Monocálcico = 0,30%; 

Pirofosfato = 1,00%; Sal = 0,40% e Aroma = 0,10%. Para o preparo do bolo, acrescentou-se para 650 

gramas da mistura acima (58,7% do total da massa do bolo), 200 gramas de ovos (18,0%) e 250 mL de 

leite (d=1,031 g/mL, representando 23,3% em massa). Cada formulação utilizando uma pré-mistura (1 

a 6) produziu um bolo (1 a 6).  

Para cada formulação foram feitos 4 bolos (replicatas), e também com a pré-mistura (RD-X), que foi 

considerado o bolo padrão. Com as pré-misturas 1, 2, 4, 5 e 6, as massas dos bolos após o batimento 

não apresentaram características adequadas, massas duras. E após assamento, não se 

desenvolveram. O bolo 3, utilizando a pré-mistura 3, apresentou melhores características de massa e 

de produto final, porém nenhum deles atingiu a performance do bolo considerado padrão. 
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Dos 4 bolos de cada formulação, foram retiradas duas fatias de 2,5 cm de cada bolo, resultando em 8 

medidas para cada formulação. Os resultados para as análises de perfil de textura estão mostrados na 

Tabela 4.3.  

Tabela 4.3- Resultados das análises de textura nos bolos com formulações testes e no padrão 

Amostra* Firmeza (N) Coesividade Elasticidade (m) Mastigabilidade (N.m) 

Bolo Padrão 10,6 ± 0,5a 1,80 ± 0,06a 0,0104 ± 0,0007a 17,7 ± 0,9a 

Bolo 1 14,0 ± 0,8b,d 1,85 ± 0,09a 0,0233 ± 0,0001b 23 ± 2b 

Bolo 2 12,5 ± 0,8b,c 1,52 ± 0,04b 0,0121 ± 0,0001d 18 ± 1c 

Bolo 3 11 ± 1c 1,3 ± 0,4b 0,0089 ± 0,0005c 13 ± 4a 

Bolo 4 16 ± 1d 1,80 ± 0,01a 0,0096 ± 0,0005c 29 ± 2d 

Bolo 5 20 ± 4e 1,65 ± 0,09c 0,0098 ± 0,0008a,c 29 ± 5d 

Bolo 6 21 ± 6e 1,7 ± 0,1c 0,0109 ± 0,0006d 34 ± 10d 

*O Bolo Padrão e os Bolos (de 1 a 6) foram formulados conforme descrição no item 4.1.2. 
Médias com letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente ao nível de 5% de significância. 
 

Comparando os resultados para firmeza, das análises de TPA, para o bolo padrão e as demais 

formulações, é possível concluir que existe diferença significativa (p<0,05) entre elas, e que nenhuma 

das formulações pode ser considerada ideal. Para os bolos 5 e 6, os altos valores de firmeza 

encontrados podem ser justificados pela presença das maiores concentrações de amido nas pré-

misturas (5 e 6), e está de acordo com os resultados encontrados para o atributo mastigabilidade, pois 

quanto mais duro o bolo, maior a energia requerida para desintegrá-lo (OSAWA et al., 2009). O bolo 3, 

apresentou o menor valor para firmeza e o mais próximo do bolo padrão, porém para os resultados de 

todos os outros atributos, os coeficientes de variação apresentaram valores muito elevados (acima de 

30%), sendo difícil uma conclusão, sugerindo a repetição da análise.  

Paralelamente, foram realizadas análises de atividade de água, de umidade e de volume específico dos 

4 bolos de cada formulação teste e do padrão. Os resultados estão apresentados na Tabela 4.4. As 

análises de atividade de água foram feitas em triplicatas e as de umidade em 5 replicatas. 
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Tabela  4.4- Resultados das análises de volume, atividade de água e umidade nos bolos.  

Amostras aw1 umidade (%)2 Volume específico (cm3/g)3 

Bolo Padrão 0,90 ± 0,02a 31 ± 3a 2,6 ± 0,1a 

Bolo 1 0,923 ± 0,008b 36 ± 1b,c 1,78 ± 0,06b 

Bolo 2 0,932 ± 0,002b 34 ± 4a,b 2,1 ± 0,2c 

Bolo 3 0,947 ± 0,008c 38 ± 2c 2,2 ± 0,4c 

Bolo 4 0,946 ± 0,007c 36 ± 1b,c 2,2 ± 0,1c 

Bolo 5 0,95 ± 0,01c 38,9 ± 0,9c,d 2,2 ± 0,1c 

Bolo 6 0,948 ± 0,006c 39,3 ±0,7c,d 2,1 ± 0,4c 
*O Bolo Padrão e os Bolos (de 1 a 6) foram formulados conforme descrição no item 4.1.2. 
Médias com letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente ao nível de 5% de significância. 
1-Valores médios de análises realizadas em triplicatas; 
2- Valores médios de análises realizadas em 5 replicatas, em base úmida; 
3-Valores médios de análises realizadas em 4 replicatas. 
 

Todos os bolos formulados apresentaram aumentos expressivos das medidas de atividade de água e 

de umidade em relação ao padrão (p<0,05), provocando um aumento da massa dos bolos, sem 

expansão do volume e sem aeração adequada, o que pode ser verificado pela redução também 

expressiva (p<0,05) do volume específico. A presença de altas concentrações de amido aumentou a 

capacidade dos produtos em ligar água. O aumento da atividade de água deveria resultar em bolos 

mais macios (OSAWA, 2009), porém observando os resultados da Tabela 4.3, para os bolos 5 e 6, com 

valores mais altos de firmeza, também apresentaram valores mais altos de atividade de água. A 

estrutura muito compactada, abatumado, pode ter comprometido os resultados, tornando-os não 

conclusivos.  

 

4.1.3 AVALIAÇÃO DAS ANÁLISES DE TEXTURA E FÍSICO-QUÍMICAS DOS 

BOLOS– (PARTE II) 

Outros testes foram realizados. Considerando que, para os testes de 1 a 6 não houve nenhum 

resultado comparado ao padrão, com relação ao volume, umidade e atividade água, e também, 

considerando que o sabor dos bolos estava muito diferente do esperado, que deveria ser de baunilha, 

e com sabor residual alto, o que poderia ser explicado pelo alto conteúdo de farinha de soja, optou-se 

por novas tentativas de formulações, diminuindo os teores de farinha de soja e aumentando os de 

farinha de arroz. As novas formulações estão mostradas na Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5- Proporções dos ingredientes utilizadas nas misturas testadas 

Testes Farinha de 
Soja (%) 

Farinha de 
Arroz (%) 

Fécula de 
Mandioca (%) 

Fécula de 
Batata (%) 

Amido pré-
gelatinizado (%) 

Pré-mistura 7 22 27 26 25 0 

Pré-mistura 8 12 37 26 25 0 

Pré-mistura 9 7 32 26 25 10 

Pré-mistura 10 7 32 29 27 5 

Pré-mistura 11 7 32 32 29 0 

 

Nesta etapa também foram preparados os bolos como descrito no item 4.1.2. Cada formulação 

utilizando uma pré-mistura (7 a 11) produziu um Bolo (7 a 11). Para cada formulação foram feitos 4 

bolos (replicatas), e também com a pré-mistura (RD-X), o bolo padrão. Dos 4 bolos de cada 

formulação, foram retiradas duas fatias de 2,5 cm de cada bolo, resultando em 8 medidas para cada 

formulação. Os resultados para as análises de perfil de textura TPA estão mostrados na Tabela 4.6.  

Tabela 4.6- Resultados das análises de textura nos bolos com formulações testes e no padrão 

Amostra Firmeza (N) Coesividade Elasticidade (m) Mastigabilidade (N.m) 

Bolo Padrão 10,4 ± 0,4a 1,90 ± 0,06a 0,0101 ± 0,0007a 16,8 ± 0,9a 

Bolo 7 12 ± 1b 1,8 ± 0,4b 0,0090 ± 0,0005b 19 ± 4b 

Bolo 8 10,7 ± 0,5a 2,26 ± 0,09c 0,009 ± 0,001b 21 ± 1b 

Bolo 9 10,4 ± 0,5a 2,09 ± 0,05c 0,0099 ± 0,0005a 19 ± 1b 

Bolo 10 9,9 ± 0,3a 2,16 ± 0,06c 0,0095 ± 0,0008a 19,0 ± 0,7b 

Bolo 11 17,9 ± 0,8c 1,96 ± 0,06a 0,0099 ± 0,0005a 32 ± 2c 

*O Bolo Padrão e os Bolos (de 7 a 11) foram formulados conforme descrição no item 4.1.2. 
Médias com letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente ao nível de 5% de significância. 
 

A formulação 7 é a repetição da formulação 3 da etapa anterior. Comparando os resultados dos bolos 

8, 9 e 10 para os parâmetros firmeza, coesividade e mastigabilidade, observa-se que a diferença não 

foi significativa entre as formulações (p>0,05). E também comparando essas formulações com a do 

padrão para a maioria dos atributos, a diferença não foi significativa (p>0,05). Para os resultados de 

umidade, de atividade de água e de volume específico (Tabela 4.7), as diferenças também não foram 

significativas (p>0,05) para praticamente todas as formulações e o padrão.  
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Tabela 4.7- Resultados das análises de volume, atividade de água e umidade nos bolos. 

Amostras aw1 Umidade (%)2 Volume específico (cm3/g)3 

Bolo Padrão 0,931 ± 0,004a 34,3 ± 0,5a 2,38 ± 0,05a 

Bolo 7 0,937 ± 0,004a 34,6 ± 0,6a 2,55 ± 0,08b 

Bolo 8 0,943 ± 0,002a 34,5 ± 0,6a 2,35 ± 0,06a 

Bolo 9 0,940 ± 0,003a 36 ± 1a,b 2,23 ± 0,02c 

Bolo 10 0,942 ± 0,003a 35,6 ± 0,4b 2,1 ± 0,2d 

Bolo 11 0,941 ± 0,003a 37,4 ± 0,6c 2,20 ± 0,09c,d 

*O Bolo Padrão e os Bolos (de 7 a 11) foram formulados conforme descrição no item 4.1.2. 
Médias com letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente ao nível de 5% de significância. 
1-Valores médios de análises realizadas em triplicatas; 
2- Valores médios de análises realizadas em 5 replicatas, em base úmida; 
3-Valores médios de análises realizadas em 4 replicatas. 
 

Comparando, de maneira geral, todos os resultados para todos os bolos, foi possível concluir que estão 

mais perto daqueles encontrados para o padrão, porém ainda impossível de definir a formulação ideal. 

As proporções nas pré-misturas de cada uma das formulações são bem diferentes (Tabela 4.5), e por 

isso, os resultados não foram conclusivos. Porém foi possível estabelecer faixas de concentrações de 

cada um dos ingredientes que compõem as pré-misturas e assim definir a próxima etapa.  

4.2 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL - INFLUÊNCIA DOS INGREDIENTES NA 

FORMULAÇÃO 

Com as faixas de concentração de cada ingrediente da pré-mistura foi feito um planejamento 

experimental fatorial completo. Os ensaios do planejamento foram realizados aleatoriamente, sorteados 

e realizados entre os meses de abril e maio.  

Os resultados para o planejamento experimental fatorial completo 24 para volume específico estão 

apresentados na Tabela 4.8.  
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Tabela 4.8- Planejamento Experimental: Variáveis Reais e Codificadas, Volume específico.  

Variáveis Independentes Variáveis Dependentes 

 Variáveis Codificadas Variáveis Reais   

Ensaios A B C D Farinha de 
Soja 

Farinha de 
Arroz 

Amido pré- Fécula de Batata Volume Específico 
(cm3/g) 

 

1 -1 -1 -1 -1 5 30 5 25 2,5 ± 0,1  

2 +1 -1 -1 -1 9 30 5 25 2,50 ± 0,09  

3 -1 +1 -1 -1 5 34 5 25 2,47 ± 0,08  

4 +1 +1 -1 -1 9 34 5 25 2,33 ± 0,04  

5 -1 -1 +1 -1 5 30 9 25 2,5 ± 0,1  

6 +1 -1 +1 -1 9 30 9 25 2,4 ± 0,1  

7 -1 +1 +1 -1 5 34 9 25 2,54 ± 0,08  

8 +1 +1 +1 -1 9 34 9 25 2,3 ± 0,1  

9 -1 -1 -1 +1 5 30 5 30 2,4 ± 0,1  

10 +1 -1 -1 +1 9 30 5 30 2,4 ± 0,1  

11 -1 +1 -1 +1 5 34 5 30 2,42 ± 0,08  

12 +1 +1 -1 +1 9 34 5 30 2,5 ± 0,1  

13 -1 -1 +1 +1 5 30 9 30 2,47 ± 0,07  

14 +1 -1 +1 +1 9 30 9 30 2,5 ± 0,1  

15 -1 +1 +1 +1 5 34 9 30 2,4 ± 0,3  

16 +1 +1 +1 +1 9 34 9 30 2,4 ± 0,1  
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Por meio do programa estatístico, Minitab, obtiveram-se os coeficientes de regressão, a análise do 

modelo por meio da ANOVA, cálculo dos desvios e gráficos. Os resultados e as discussões estão 

apresentados abaixo para o Volume Específico.  

1 - Volume Específico 

Todos os termos da regressão para o volume específico foram excluídos (Tabela 4.9), pois os efeitos 

nestes pontos não foram estatisticamente significativos (p>0,05) para os termos ou para as interações, 

ou seja, o volume específico não foi afetado nas condições analisadas. Não houve diferença entre os 

volumes apresentados pelos bolos das formulações definidas pelo planejamento. 

Tabela 4.9 - Parâmetros da regressão para o volume específico. 

Termos Efeitos P 

Constante  0,0000 

A -0,02425 0,4700 

B -0,03725 0,2730 

C -0,00375 0,9100 

D 0,00087 0,9790 

A*B -0,00900 0,7870 

A*C -0,00800 0,8100 

A*D 0,07537 0,0550 

B*C -0,01100 0,7420 

B*D 0,02063 0,5380 

C*D -0,00187 0,9550 

A*B*C -0,00350 0,9160 

A*B*D 0,06487 0,0650 

A*C*D 0,02488 0,4590 

B*C*D -0,05138 0,1370 

A*B*C*D -0,00638 0,8480 

A correlação foi de R2= 48,02%. 
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Como mencionado anteriormente, também foi feito um planejamento experimental fatorial completo, 

com análises para os parâmetros de firmeza, coesividade, elasticidade e mastigabilidade dos quatro 

bolos de cada formulação. Os resultados para todas essas variáveis dependentes, no método TPA, 

estão apresentados na Tabela 4.10. 
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Tabela 4.10- Planejamento Experimental: Variáveis Reais e Codificadas, Firmeza (TPA), Coesividade, Elasticidade, Mastigabilidade 

Variáveis Independentes Variáveis Dependentes 

 Variáveis Codificadas Variáveis Reais      

Ensaios A B C D Farinha 
de Soja 

Farinha de 
Arroz 

Amido 
pré- 

Fécula de 
Batata 

Firmeza 
(N) 

Coesividade 
 

Elasticidade 
(m) 

Mastigabilidade 
(N.m)  

1 -1 -1 -1 -1 5 30 5 25 7,3 ± 0,8 1,8 ± 0,1 0,0091 ± 0,0003 12 ±1  

2 +1 -1 -1 -1 9 30 5 25 5,4 ± 0,4 1,9 ± 0,2 0,0092 ± 0,0004 9 ± 1  

3 -1 +1 -1 -1 5 34 5 25 6,1 ± 0,3 2,1 ± 0,1 0,0092 ± 0,0005 11 ± 1  

4 +1 +1 -1 -1 9 34 5 25 6,6 ± 0,3) 1,9 ± 0,1 0,0090 ± 0,0003 12 ± 1  

5 -1 -1 +1 -1 5 30 9 25 5,4 ± 0,3) 1,77 ± 0,04 0,0089 ± 0,0003 8,5 ± 0,6  

6 +1 -1 +1 -1 9 30 9 25 5,3 ± 0,5 1,76 ± 0,09 0,0090 ± 0,0004 8,4 ± 0,9  

7 -1 +1 +1 -1 5 34 9 25 5,8 ± 0,5 1,81 ± 0,06 0,0094 ± 0,0005 9 ± 1  

8 +1 +1 +1 -1 9 34 9 25 4,6 ± 0,4 1,74 ± 0,06 0,0094 ± 0,0005 7,4 ± 0,6  

9 -1 -1 -1 +1 5 30 5 30 5,8 ± 0,6 1,99 ± 0,1 0,0092 ± 0,0004 11 ± 2  

10 +1 -1 -1 +1 9 30 5 30 8,7 ± 0,5 1,9 ± 0,1 0,0090 ± 0,0004 15 ± 1  

11 -1 +1 -1 +1 5 34 5 30 5,4 ± 0,2 2,2 ± 0,1 0,0093 ± 0,0004 10,5 ± 0,9  

12 +1 +1 -1 +1 9 34 5 30 6,9 ± 0,5 2,12 ± 0,09 0,0089 ± 0,0005 13 ± 1  

13 -1 -1 +1 +1 5 30 9 30 4,3 ± 0,5 1,7 ± 0,1 0,0092 ± 0,0005 7 ± 1  

14 +1 -1 +1 +1 9 30 9 30 3,8 ± 0,4 1,77 ± 0,06 0,0092 ± 0,0005 6,2 ± 0,7  

15 -1 +1 +1 +1 5 34 9 30 4,2 ± 0,8 1,86 ± 0,09 0,0087 ± 0,0005 7 ± 1  

16 +1 +1 +1 +1 9 34 9 30 4,2 ± 0,4 1,8 ± 0,1 0,0091 ± 0,0006 6,9 ± 0,8  
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1 – Firmeza  

Os parâmetros, já excluídos os fatores onde p>0,05, estão apresentados na Tabela 4.11. Foram 

eliminados o fator A e as interações A*B, B*D; A*B*C; porque os efeitos nestes pontos não foram 

estatisticamente significativos (p>0,05).  

Tabela 4.11- Parâmetros da regressão para o modelo da firmeza 

Termos Efeitos P 

Constante  0,000 

B -0,1544 0,024 

C -1,1062 0,000 

D -0,2863 0,000 

A*C -0,4073 0,000 

A*D 0,5462 0,000 

B*C 0,1338 0,046 

C*D -0,4390 0,000 

A*B*D -0,2007 0,005 

A*C*D -0,4078 0,000 

B*C*D 0,1744 0,012 

A*B*C*D 0,4390 0,000 

A correlação foi de R2= 97,58%. 

Com o objetivo de obter a amplitude do modelo acima, realizou-se a análise de variância dos efeitos 

significativos por meio da ANOVA no intervalo de confiança de 95% para verificar a influência dos 

ingredientes utilizados, na firmeza do miolo do bolo.  

Os resultados seguem uma distribuição normal, e a distribuição aleatória mostra que a ordem de 

realização dos ensaios não interferiu nos resultados (Figura 4.1).  
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Figura 4.1- Distribuição normal dos resultados (A) e distribuição aleatória dos ensaios (B) 

Como a distribuição dos dados seguem uma distribuição normal é possível avaliar a curva de efeitos. 

Os efeitos B, C e D (farinha de arroz, amido pré e fécula de batata) apresentaram influência negativa 

na firmeza (p<0,05) como observado na Tabela 4.11, com valor mais acentuado para o amido pré-

gelatinizado, como pode ser observado na Figura 4.2. 

  

Figura 4.2- Principais efeitos da adição de farinha de soja, de farinha de arroz, do amido pré-gelatinizado e da 
fécula de batata sobre a firmeza do miolo do bolo. 

A variação na concentração da farinha de soja, de 5 a 9%, não afetou a firmeza do miolo do bolo. 

Enquanto que, a farinha de arroz, a fécula de batata e o amido pré-gelatinizado exerceram efeitos 

negativos sobre a firmeza, ou seja, aumentado a concentração de qualquer um deles houve uma 

diminuição na firmeza. Sendo que, esse efeito foi mais pronunciado para o amido, quando a 

concentração deste na formulação variou de 5 para 9%. 
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Depois da avaliação individual dos ingredientes sobre a firmeza, também é possível avaliar o 

comportamento das interações destes compostos sobre o mesmo parâmetro, conforme apresentado na 

Figura 4.3. 

 

Figura 4.3- Interações observadas para a adição de farinha de soja, de farinha de arroz, do amido pré-
gelatinizado e da fécula de batata sobre a firmeza do miolo do bolo. 

Observando a Figura 4.3, foi possível concluir que houve interação entre todos os ingredientes, porém 

as mais acentuadas foram entre a farinha de soja e a fécula de batata (interação A*D, com valor do 

efeito de 0,5462, Tabela 4.11); que afeta positivamente a firmeza, ou seja, aumentando qualquer um 

desses ingredientes aumenta a firmeza. Enquanto que as interações entre o amido pré-gelatinizado e a 

farinha de soja (interação A*C, com valor do efeito de -0,4073, Tabela 4.11), e entre o amido e a fécula 

de batata (interação C*D, com valor do efeito de -0,4390, Tabela 4.11), ambas afetam negativamente o 

parâmetro avaliado, ou seja, aumentado cada um dos ingredientes, ocorre diminuição na firmeza. 

Observações que podem ser feitas avaliando também as curvas de contorno (Figura 4.4). A presença 

do amido pré-gelatinizado parece ser de grande importância na maciez do miolo do bolo.  
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Figura 4.4- Contornos da resposta para a firmeza comparando a interação entre os termos farinha de soja (A), 
farinha de arroz (B), amido pré-gelatinizado (C) e fécula de batata (D)  

 

2- Coesividade 

Os parâmetros, já excluídos os fatores onde p>0,05, estão apresentados na Tabela 4.12. Foram 

eliminados o fator A e as interações A*B, A*C, A*D, B*D, C*D, A*B*C, A*B*D, A*C*D, B*C*D, A*B*C*D; 

porque os efeitos nestes pontos não foram estatisticamente significativos (p>0,05).  

Tabela 4.12 - Parâmetros da regressão para o modelo da coesividade 

Termos Efeitos P 

Constante  0,000 

B   0,12812 0,001 

C - 0,19501 0,000 

D   0,06579 0,057 

B*C - 0,07007 0,044 

A correlação foi de R2= 81,14%. 

Com o objetivo de obter a amplitude do modelo acima, realizou-se a análise de variância dos efeitos 

significativos por meio da ANOVA no intervalo de confiança de 95% para verificar a influência dos 

ingredientes utilizados, na coesividade do miolo do bolo. 

Os resultados seguem uma distribuição normal, e a distribuição aleatória mostra que a ordem de 

realização dos ensaios não interferiu nos resultados (Figura 4.5). 
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Figura 4.5– Gráficos da distribuição normal dos resultados (A) e da distribuição aleatória dos ensaios (B).  

Como a distribuição dos dados seguem uma distribuição normal é possível avaliar a curva de efeitos. 

Os efeitos B e D (farinha de arroz e fécula de batata) apresentaram influência positiva na coesividade 

(p<0,05) como observado na Tabela 4.12, com valor mais acentuado para a farinha de arroz, como 

pode ser observado na Figura 4.6. 

  

Figura 4.6– Principais efeitos da adição de farinha de soja (A); de farinha de arroz (B); amido pré-gelatinizado (C) 
e fécula de batata sobre a coesividade do bolo. 

A farinha de soja e o amido pré-gelatinizado exerceram efeito negativo sobre a coesividade, ou seja, 

aumentado a concentração de qualquer um dos dois houve uma diminuição na coesividade. Ainda 

pode-se afirmar que, esse efeito foi mais pronunciado para o amido, quando a variação da 

concentração deste na formulação variou de 5 para 9%. Para a farinha de arroz e a fécula de batata o 
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efeito observado foi positivo na coesividade, ou seja, aumentando a concentração desses ingredientes, 

houve aumento no parâmetro analisado.  

Depois da avaliação individual dos ingredientes sobre a firmeza, também é possível avaliar o 

comportamento das interações destes compostos sobre o mesmo parâmetro, conforme apresentado na 

Figura 4.7. 

 
Figura 4.7– Interações observadas para a adição de farinha de soja, de farinha de arroz, de amido pré-
gelatinizado e de fécula de batata sobre a coesividade do miolo do bolo. 
 

Observando a Figura 4.7, foi possível concluir que houve interação entre todos os ingredientes, porém 

a mais importante foi entre a farinha de arroz e amido pré-gelatinizado (interação B*C, com valor do 

efeito de -0,07007, Tabela 4.12); que afeta negativamente a coesividade, ou seja, aumentando a 

concentração do amido pré-gelatinizado de 5 para 9% ocorre uma diminuição do valor desse 

parâmetro. Apesar do aumento da concentração da farinha de arroz, de 30 para 34%, aumentar a 

coesividade, o efeito negativo do amido predomina, o que pode ser observado na Figura 4.8. Quanto 

menor a coesividade, mais propenso está o bolo à desintegração, ou seja, também aqui o amido 

parece ser o ingrediente que mais afeta o resultado final. 
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Figura 4.8- Contornos da resposta para a coesividade comparando a interação entre os termos farinha de soja 
(A), farinha de arroz (B), amido pré-gelatinizado (C) e fécula de batata (D).  

 



87 

3- Elasticidade 

Os parâmetros, já excluídos os fatores onde p>0,05, estão apresentados na Tabela 4.13. Foram 

eliminados os fatores A, B, C e D e as interações A*B, A*D, B*C, C*D, A*B*D, A*C*D, A*B*C*D; pois os 

efeitos nestes pontos não foram estatisticamente significativos (p>0,05).  

Tabela 4.13 - Parâmetros da regressão para o modelo da elasticidade 

Termos Efeitos P 

Constante  0,000 

A*C 0,000160 0,021 

B*D -0,000189 0,008 

B*C*D -0,000200 0,006 

A correlação foi de R2= 70,53%. 

Com o objetivo de obter a amplitude do modelo acima, realizou-se a análise de variância da regressão 

através da ANOVA no intervalo de confiança de 95% para verificar a influência dos ingredientes 

utilizados, na elasticidade do miolo do bolo. 

Os resultados seguem uma distribuição normal, e a distribuição aleatória mostra que a ordem de 

realização dos ensaios não interferiu nos resultados (Figura 4.9). 

Figura 4.9 – Gráficos da distribuição normal dos resultados (A) e da distribuição aleatória dos ensaios (B).  
 

Como a distribuição dos dados seguem uma distribuição normal, é possível avaliar a curva de efeitos, 

que estão apresentados na Figura 4.10. 
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Figura 4.10 – Principais efeitos da adição de farinha de soja (A); de farinha de arroz (B); amido pré-gelatinizado 
(C) e fécula de batata sobre a elasticidade do bolo 
 

Observando a Figura 4.10 é possível verificar que todos os ingredientes exerceram efeito na 

elasticidade do miolo do bolo. A farinha de soja, o amido pré-gelatinizado e a fécula de batata 

exerceram efeito negativo sobre a elasticidade, ou seja, aumentando a concentração de qualquer um 

deles observa-se uma diminuição na elasticidade. Para a farinha de arroz o efeito observado foi 

positivo na elasticidade, ou seja, aumentando a concentração desse ingrediente, houve aumento no 

parâmetro analisado, o que pode ser explicado pela presença das proteínas do arroz. A elasticidade do 

miolo está relacionada com a presença de gluteninas, proteína constituinte do glúten. Na ausência 

destas, outras proteínas poderiam estar envolvidas na formação da estrutura, como também observado 

por Zavareze, Moraes & Salas-Mellado (2010), quando trabalharam com diferentes formas de soro de 

leite para avaliar o efeito dessas proteínas na formulação de bolos. 

Havendo efeito dos ingredientes sobre a elasticidade do bolo faz-se necessário o estudo das interações 

destes compostos, tanto individualmente quanto em associação, conforme apresentado na Figura 4.11. 
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Figura 4.11 – Interações observadas para a adição de farinha de soja, de farinha de arroz, de amido pré-
gelatinizado e de fécula de batata sobre a elasticidade do miolo do bolo 

Observando a Figura 4.11, foi possível concluir que as interações entre todos os ingredientes foram 

bastante acentuadas, mas somente para as interações A*C e B*D, os efeitos foram significativos 

(Tabela 4.13). Nas curvas de contorno apresentadas na Figura 4.12, para todas as interações em que o 

amido pré-gelatinizado está envolvido houve diminuição da elasticidade quando do aumento da 

concentração deste de 5 para 9%. O efeito negativo aqui também é importante. 

 

Figura 4.12- Contornos da resposta para a elasticidade comparando a interação entre os termos farinha de soja 
(A), farinha de arroz (B), amido pré-gelatinizado (C) e fécula de batata (D)  
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4- Mastigabilidade 

Os parâmetros, já excluídos os fatores onde p>0,05, estão apresentados na Tabela 4.14. Foram 

eliminados os fatores A, B, e D e as interações A*B, B*C,A*B*C, A*B*D, B*C*D, pois os efeitos nestes 

pontos não foram estatisticamente significativos (p>0,05).  

 

Tabela 4.14 - Parâmetros da regressão para o modelo da mastigabilidade 

Termos Efeitos P 

Constante  0,000 

C -3,820 0,000 

A*C -0,995 0,000 

A*D 1,223 0,000 

B*D -0,518 0,033 

C*D -1,189 0,000 

A*C*D -1,104 0,000 

A*B*C*D 0,990 0,000 

A correlação foi de R2= 96,40%. 

Com o objetivo de obter a amplitude do modelo acima, realizou-se a análise de variância da regressão 

por meio da ANOVA no intervalo de confiança de 95% para verificar a influência dos ingredientes 

utilizados, na elasticidade do miolo do bolo. 

Os resultados seguem uma distribuição normal, e a distribuição aleatória mostra que a ordem de 

realização dos ensaios não interferiu nos resultados (Figura 4.13). 

Figura 4.13 – Gráficos da distribuição normal dos resultados (A) e da distribuição aleatória dos ensaios (B)  
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Como a distribuição dos dados seguem uma distribuição normal, é possível avaliar a curva de efeitos, 

que estão apresentados na Figura 4.14. 

  

Figura 4.14– Principais efeitos da adição de farinha de soja (A); de farinha de arroz (B); amido pré-gelatinizado 
(C) e fécula de batata sobre a mastigabilidade do bolo 

Somente o amido pré-gelatinizado exerceu efeito significativo na mastigabilidade do miolo do bolo. 

Esse efeito negativo, de valor –3,820 (Tabela 4.14) está coerente com o resultado obtido para a firmeza 

quando da ação desse ingrediente. Lá, quando aumentou-se a concentração desse ingrediente de 5,0 

para 9,0%,, houve diminuição da firmeza, ou seja, o miolo do bolo ficou mais macio. Menor firmeza, 

menor valor para mastigabilidade (OSAWA, 2009). Ocorrendo esse efeito sobre a mastigabilidade do 

bolo faz-se necessário o estudo das interações destes compostos, tanto individualmente quanto em 

associação, conforme apresentado na Figura 4.15. 
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Figura 4.15– Interações observadas para a adição de farinha de soja, de farinha de arroz, de amido pré-
gelatinizado e de fécula de batata sobre a mastigabilidade do miolo do bolo. 

Observando a Figura 4.15, é possível concluir que houve interação significativa e negativa entre a 

farinha de soja e o amido pré-gelatinizado (interação A*C, de valor -0,99, Tabela 4.14), e entre o amido 

e a fécula de batata (interação C*D, de valor -1,189, Tabela 4.14). Aumentando a concentração de 

qualquer um dos ingredientes houve diminuição da mastigabilidade (Figura 4.16). Interação positiva 

ocorreu entre farinha de soja e fécula de batata (interação A*D, de valor 1,223, Tabela 4.14), 

aumentando a concentração desses ingredientes, houve aumento da mastigabilidade (Figura 4.16). 

 
Figura 4.16-  Contornos da resposta para a mastigabilidade comparando a interação entre os termos farinha de 
soja (A), farinha de arroz (B), amido pré-gelatinizado (C) e fécula de batata (D)  
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4.3 AJUSTE DE FORMULAÇÃO 

4.3.1 COMPARAÇÃO ENTRE OS BOLOS 

Durante os ensaios do planejamento experimental, os bolos foram feitos de acordo com a formulação 

estabelecida, em dias diferentes e em ordem aleatória. Para garantir a reprodutibilidade dos ensaios, 

bolos da formulação padrão foram feitos em intervalos fixos. Os bolos foram analisados de acordo com 

o perfil de textura e o volume específico (Tabela 4.15).  

Tabela 4.15- Perfil de Textura e Volume Específico para os bolos obtidos a partir da formulação padrão 

Bolo Padrão Volume (cm3/g) Firmeza (N) Coesividade Elasticidade (m) Mastigabilidade (N.m) 

1 2,11 ± 0,05 9 ± 1 1,69 ± 0,07 0,0093 ± 0,0003 15 ± 2 

2 2,10 ± 0,02 9,4 ± 0,7 1,73 ± 0,05 0,0097 ± 0,0004 15 ±1 

3 2,2 ± 0,1 8,9 ± 0,9 1,70 ± 0,04 0,0097 ± 0,0004 14 ±1 

4 2,12 ± 0,04 9 ± 1 1,72 ± 0,04 0,0093 ± 0,0003 15 ±1 

5 2,23 ± 0,03 9,3 ± 0,4 1,69 ± 0,04 0,0095 ± 0,0004 14,7 ±0,9 

6 2,13 ± 0,02 9,3 ± 0,5 1,70 ± 0,04 0,0094 ± 0,0004 14,5 ±0,9 

Não houve diferença significativa (p>0,05) entre as médias dos parâmetros avaliados pela Análise de Variância (ANOVA) 
 

Para todos os parâmetros analisados nos bolos com formulação padrão (Tabela 4.15), não foi 

observada diferença significativa (p>0,05) entre eles, podendo assim afirmar que tanto o processo de 

fabricação dos bolos como a metodologia empregada para analisá-los foi confiável e reprodutível.  

Características das massas e dos bolos prontos foram observadas. As Figuras 4.17 e 4.18 mostram 

diferenças nas viscosidades das massas e os bolos após o assamento.  
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Figura 4.17- Obtenção da massa e bolo pronto a partir da formulação padrão 

 

 



95 

 

Figura 4.18- Obtenção da massa e bolo pronto a partir de formulação estabelecida pelo delineamento 

Para o bolo com formulação padrão e algumas formulações do delineamento, as massas se 

apresentaram mais líquidas, de fácil manuseio, enquanto que para a maioria das formulações, as 

massas se apresentaram de viscosas a muito viscosas, de difícil manuseio. Os bolos assados, obtidos 

das formulações do delineamento, apresentaram características muito próximas entre si, com relação à 

facilidade no corte, (em alguns casos, macios demais que dificultava a amostragem para a análise de 

textura), e também em relação às características externas e internas como ausência de buracos no 

miolo e cor de crosta próxima ao caramelo (Figura 4.19). 
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Figura 4.19- Bolos obtidos das diferentes formulações estabelecidas pelo planejamento fatorial 

 

Já com relação ao padrão, observaram-se bolos com miolos mais estruturados, mais fáceis de fatiar, 

com maciez diminuída com relação às outras formulações, cor de crosta mais escura e com aparência 

mais brilhante (Figura 4.20).  

 

Figura 4.20- Bolos obtidos da formulação padrão 

 

4.3.2 DETERMINAÇÃO DA FORMULAÇÃO IDEAL 

Avaliando os resultados do delineamento experimental para todos os parâmetros estudados, e 

comparando com os resultados para o volume específico (Tabela 4.8), para o perfil de textura (Tabela 
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4.10) e para o bolo padrão (Tabela 4.15), e também avaliando o comportamento da massa e do 

produto final, a formulação do delineamento que mais se aproximou da formulação padrão foi a de 

número 10. Utilizando essa formulação como base, cujas concentrações para farinha de soja, farinha 

de arroz, amido pré-gelatinizado, fécula de batata e fécula de mandioca foram: 9%, 30%, 5%, 30% e 

26%, respectivamente, outras 3 foram desenvolvidas para acerto final da formulação ideal. O amido 

pré-gelatinizado afetou negativamente todos os parâmetros analisados durante o delineamento. Como 

afetou negativamente, ou seja, aumentado a concentração do amido pré-gelatinizado de 5 para 9%, a 

firmeza diminuiu, e como o resultado para esse parâmetro na formulação 10 (8,7 ± 0,5) N ainda está 

abaixo daquele encontrado para o padrão (9,3 ± 0,5), 3 formulações, com concentrações menores de 

amido pré-gelatinizado, foram testadas (Tabela 4.16). 

Tabela 4.16- Proporções dos ingredientes nas formulações 
Testes Farinha de 

Soja (%) 
Farinha de 
Arroz (%) 

Fécula de  
Mandioca (%) 

Fécula de  
Batata (%) 

Amido pré-
gelatinizado (%) 

Formulação 1 9 30 28 30 3 

Formulação 2 9 30 29 30 2 

Formulação 3 9 30 30 30 1 

 

Foram fixadas as concentrações de farinha de soja, farinha de arroz e fécula de batata. As variações 

das concentrações do amido pré-gelatinizado foram compensadas com aumento das concentrações da 

fécula de mandioca. Foram feitos 4 bolos de cada uma das formulações (Tabela 4.16) e também para a 

formulação padrão. Os resultados para volume específico e perfil de textura estão apresentados na 

Tabela 4.17. 

Tabela 4.17- Perfil de Textura e Volume Específico para os bolos analisados 

 Volume (cm3/g) Firmeza (N) Coesividade Elasticidade (m) Mastigabilidade 
(N.m) 

Bolo Farinha de 
trigo** 2,68 ±0,03 10,4 ± 0,2 1,95 ± 0,09 0,0106 ± 0,0003 19,1 ±0,5 

Bolo Padrão  2,23 ±0,03 9,4 ± 0,4a 1,74 ± 0,04a 0,0094 ± 0,0004a 14,7 ±0,9a 

Formulação 1 2,1 ± 0,1 8,4 ± 0,2b 1,65 ± 0,05b 0,0090 ± 0,0004b 13 ±1b 

Formulação 2 2,2 ± 0,1 8,5 ± 0,2b 1,68 ± 0,04b 0,0097 ± 0,0004a 14 ±1a,b 

Formulação 3 2,25 ± 0,04 9,20 ± 0,01a 1,78 ± 0,06a 0,0095 ± 0,0003a 15 ±1a 

Não houve diferença entre as médias para volume esepcífico (ANOVA) e para os outros parâmetros, médias com letras 
diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente ao nível de 5% de significância, eplo teste de Duncan.  
** Bolo tradidicional de farinha de trigo, não foi analisado estatisticamente. 
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A medida do volume específico tem relação direta com a fermentação durante o processo e retenção 

de gás carbônico nos produtos de panificação. Produtos com menor volume específico são mais 

compactos. No trabalho de Galera (2006), observou que substituindo parcialmente a farinha de trigo 

por farinha de arroz, não existiu uma relação direta entre a porcentagem de substituição de farinha de 

trigo por arroz nos sonhos e o volume específico. Porém, Kadan et al. (2001) substituindo totalmente a 

farinha de trigo por farinha de arroz na produção de pães tiveram volume específico muito inferior ao 

controle, feito somente com farinha de trigo, porém concluíram que isto se deve ao fato da total 

ausência de glúten, de fundamental importância neste tipo de produto. 

A principal exigência para a formação de massa adequada, é que a mistura tenha quantidade suficiente 

de proteínas para que durante o forneamento a estrutura protéica formada possa se espalhar sobre os 

componentes das farinhas (MORR; HOFFMANN & BUCHHEIM, 2003). Caso contrário a fraca estrutura 

protéica diminui a retenção de gás na massa e favorece a formação da estrutura compacta e de baixo 

volume (ZAVAREZE; MORAES & SALAS-MELLADO, 2010). Comparando os resultados de volume 

específico, para os bolos livres de glúten, não houve diferença significativa entre eles. Porém 

comparado com aquele preparado com farinha de trigo, a diferença é significativa, o que pode ser 

justificado pela presença de maior quantidade, e principalmente da qualidade das proteínas nessa 

farinha. Foegeding, Luck & Davis (2006), relataram que com a elevação da temperatura no 

forneamento, a desnaturação protéica e a gelatinização do amido determinam o volume do bolo, 

firmeza ou colapso da estrutura. 

Para os outros parâmetros analisados, comparando os resultados obtidos para o bolo padrão e os 

bolos das demais formulações (1, 2 e 3), observou-se que houve diferença significativa entre eles. Para 

os parâmetros firmeza e coesividade, a diferença não foi significativa (p>0,05) entre o bolo padrão e o 

da formulação 3, com 1% de amido pré-gelatinizado. Para as formulações 2 e 3, houve diferença em 

relação aos dois parâmetros. Para a elasticidade e mastigabilidade não foram observadas diferenças 

entre as formulações. 

Devido a formação da rede de glúten no bolo tradicional, houve maior retenção de gás durante a 

fermentação e melhor estrutura de miolo, apresentando assim valores superiores de firmeza (acima de 

10 N). Assim como a maior elasticidade apresentada pelo bolo tradicional também está relacionada 

com a presença de glutenina (SCHAMNE; DUTCOSKY & DEMIATE, 2010). Para aqueles de 

formulação livre de glúten é de se esperar que os valores para a firmeza, a coesividade, a elasticidade 

e a mastigabilidade sejam menores, devido a ausência das proteínas formadoras da estrutura. 

Comparando com o padrão, a formulação ideal encontrada foi a formulação 3, que contém 9% de 
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farinha de soja, 30% de farinha de arroz, 30% de fécula de batata, 30% de fécula de mandioca e 1% de 

amido pré-gelatinizado na pré-mistura utilizada para fabricação do bolo. 

4.4 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO BOLO 

4.4.1 AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS SUBJETIVAS DO BOLO 

Para avaliar os atributos de qualidade tecnológica de bolos, da formulação padrão e da ideal, foi 

formado um grupo de alunos e professores não treinados para reconhecimento dos atributos e 

julgamento seguindo recomendações descritas na Tabela 3.6. Os resultados estão descritos na Tabela 

4.18, e como são medidas subjetivas, os resultados foram de consenso do grupo.  

Tabela 4.18- Avaliação das medidas subjetivas dos bolos 

MEDIDAS SUBJETIVAS FORMULAÇÃO PADRÃO FORMULAÇAO IDEAL 

COR DA CASCA Ruim (Marrom) Ótimo (Caramelo) 

ANÉIS E PONTOS DE SUPERFÍCIE Ótimo Ótimo 

MACIEZ Regular Ótimo 

TAMANHO DA CÉLULA Bom Ótimo 

ESPESSURA DA PAREDE LATERAL Bom Bom 

SABOR Ótimo Ótimo 

UMIDADE Ótimo Ótimo 

BURACOS Ótimo Ótimo 

TÚNEIS Ótimo Ótimo 

COR DO MIOLO Bom (Amarelo) Ótimo (Amarelo) 
 

Os bolos avaliados estão mostrados na Figura 4.21. É possível observar a diferença na cor da casca, 

que para o bolo da formulação padrão apresentou cor tendendo ao marrom, cuja explicação pode estar 

no fato de que segundo o fabricante, na formulação da pré-mistura há pequena quantidade de xarope 

de glicose, que não foi adicionado na formulação ideal. Como os bolos foram assados ao mesmo 

tempo e temperatura, a Reação de Maillard foi mais intensa devido à presença deste açúcar.  
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Figura 4.21- Bolos obtidos da formulação Padrão e da Formulação Ideal 

 

O miolo do bolo da formulação Ideal foi considerado mais macio que aquele da formulação padrão, 

assim como para comparação do tamanho das células, o bolo da formulação Ideal foi considerado mais 

aerado que o padrão. Também para a cor do miolo, a da formulação ideal foi considerada mais 

adequada e atrativa (Figura 4.22).  

 

 
Figura 4.22- Corte dos bolos obtidos da formulação Padrão e da Formulação Ideal 

 

Com relação aos demais parâmetros, não houve diferença nas observações feitas para as duas 
formulações. 

 

4.4.2 AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS OBJETIVAS DO BOLO 

Como descrito no item 3.2.4.1, foram feitas as medidas no corte de 2 cm do bolo segundo a 

metodologia descrita pela ICL Performance Products. Os dados estão apresentados na Tabela 4.19. 
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Tabela 4.19- Medidas objetivas dos bolos 

MEDIDAS OBJETIVAS Formulação Padrão (cm)* Formulação Ideal (cm)* 

A 3,90 3,20 

B 4,20 4,40 

C 5,80 6,00 

D 4,40 4,10 

E 3,80 3,30 

A↔E 22,0 22,1 
*As medidas são médias de 3 bolos de cada formulação. 

Utilizando as medidas obtidas acima, foram calculados os índices de Volume (Altura média) = 

((B+C+D)/3); de Uniformidade = (B–D); e de Simetria = 2C–(B+D); e ainda o Encolhimento = diâmetro 

interno da assadeira – distância A até E. O pH e a densidade da massa dos bolos das duas 

formulações também foram feitos. Na Tabela 4.21 estão apresentados os resultados. 

Tabela 4.20- Índices de Volume, de Uniformidade, de Simetria, Encolhimento, pH e Densidade da 
massa dos bolos das formulações do bolo Padrão e Ideal 

MEDIDAS OBJETIVAS Formulação Padrão  Formulação Ideal  

Índice de Volume (cm) 4,80 4,83 

Índice de Uniformidade (cm) 0,20 0,30 

Índice de Simetria (cm) 3,00 3,50 

Encolhimento (cm) 0,20 0,35 

pH 7,82 7,80 

Densidade da massa (g/mL) 1,0069 1,0117 
 

Para o Índice de Simetria, o perfil desejado são valores entre 0,3 e 1,0, o que está muito abaixo do 

obtido para os bolos das duas formulações. O crescimento no centro dos bolos foi muito maior 

comparado às laterais como pode ser observado nas Figuras 4.21 e 4.22, e pode estar relacionado 

com a quantidade e ação do fermento, porém não está em estudo neste trabalho. Para o item 

Encolhimento, seguindo a metodologia, números baixos (3 a 4 mm) resultam em um encolhimento 

desejado, e os valores encontrados foram 0,20 cm e 0,35 cm, para os bolos da formulação padrão e 

ideal, respectivamente. O desenvolvimento simétrico e a qualidade de contorno de massa durante o 

forneamento constituem características importantes no processamento de produtos de panificação. A 

forma ou simetria de produtos de panificação deve ser uniforme e bem definida, caso contrário indica 

manuseio e processamento inadequados (BORGES et al., 2006).  
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4.5 ANÁLISE SENSORIAL 

Foi realizada análise sensorial com provadores não treinados e não celíacos. Apesar disso, foi feita 

análise dos bolos com a formulação padrão e ideal, para verificar se realmente eram livres de glúten, 

exigência para avaliação sensorial no público celíaco. A amostra de bolo padrão apresentou 6,95 ppm 

de glúten (limite de detecção 3 ppm), enquanto a amostra do bolo ideal apresentou valor menor que 3 

ppm (Método AOAC, 2005, nº 991.19). Os laudos estão apresentados nos ANEXOS XI e XII. 

4.5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PROVADORES 

Foram empregados 70 provadores, 32 homens e 38 mulheres. A maioria dos provadores era jovem, ou 

seja, com um alto potencial de consumo, 24,7% estavam na faixa de 15 a 20 anos; 31,9% dentre 21 a 

25 anos; 13,0% entre 26 a 30 anos e 30% com mais de 30 anos (Figura 4.23).  

 
Figura 4.23- Histograma com a distribuição dos provadores por faixa de idade 

Todos os provadores consomem bolo pelo menos uma vez por mês e todos relataram que gostavam 

de bolo. Com relação à frequência de consumo, 30,4% consumia bolo pelo menos uma vez por 

semana, 26,1% consumia 2 a 3 vezes por semana e 8,7% consumia diariamente (Figura 4.24). Sendo 

assim, a maioria (65,2%) dos provadores possui um grau relevante de familiaridade com o produto 

testado (bolo), podendo avaliar melhor a influência da substituição da farinha de trigo por outras 

farinhas, de soja e de arroz, e também por féculas de amido, nas características sensoriais do produto, 

como também relatado por Silva et al. (2010). 
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Figura 4.24- Histograma de frequência de consumo de bolo reportada pelos provadores 

4.5.2 AVALIAÇÃO DE ACEITAÇÃO GLOBAL 

A análise de variância mostrou existir diferença não significativa (p>0,05) entre as amostras avaliadas 

quanto à aceitação global (Tabela 4.21).  

Tabela 4.21- Resultados das notas médias de aceitação global 

Formulação Nota média de aceitação global 

Padrão 6,60 ± 1,38  

Ideal 6,93 ± 1,39 

 

Com relação à aceitação global, tanto para a amostra da formulação padrão quanto da formulação 

ideal, as notas médias situaram-se entre os termos hedônicos “gostei muito” e “gostei moderadamente” 

(Figura 4.25).  
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Figura 4.25- Notas atribuídas pelos provadores às amostras de bolo com formulação padrão e ideal quanto à 
aceitação global 

Embora as duas amostras tenham sido estatisticamente equivalentes, é possível observar que para a 

formulação ideal os termos “gostei muito” e “gostei extremamente” apareceram em maior quantidade, 

significando que este bolo foi mais bem apreciado pelos provadores. Por outro lado, nenhuma das 

formulações recebeu notas de rejeição “desgostei muito” e “desgostei extremamente”, apesar de o 

público não ser celíaco (Figura 4.26). 

 
Figura 4.26- Aceitação pelos provadores das amostras de bolo com formulação padrão (A) e ideal (B)l 

 

Em estudo realizado por Rocha e al. (2003), onde se avaliou a influência da adição de diferentes 

variedades de milho, nas características sensoriais, observou-se diferenças significativas entre as 

amostras em todos os atributos avaliados, a nível de 5% de probabilidade. Silva et al. (2010) não 

observaram diferenças significativas entre as amostras de bolo com farinha de trigo e aquele com 
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substituição dessa farinha por 10% de farinha de quinoa. Porém com substituições de 30% e 50%, 

observou-se diferenças significativas entre as amostras em todos os atributos avaliados, a nível de 5% 

de probabilidade.  

Com relação à intenção de compra pode-se observar que, para qualquer das formulações, acima de 

84% dos provadores comprariam ou provavelmente comprariam os produtos e apenas 15% certamente 

não comprariam (Tabela 4.22; Figura 4.27). 

Tabela 4.22- Intenção de compra, em porcentagem, relatada pelos provadores das amostras de bolo com 
formulação padrão (A) e ideal (B) 

Intenção de compra (%) A - Formulação Padrão  B - Formulação Ideal 

Sim 44,9 50,7 

Talvez 39,1 36,2 

Não 15,9 13,0 
 

 
Figura 4.27- Histograma de intenção de compra reportada pelos provadores  
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5 CONCLUSÃO 

Foi possível desenvolver formulação de mistura para bolo livre de glúten com características físicas, 

físico-químicas e sensoriais muito próximas daquela já existente no mercado.  

A formulação final encontrada para mistura de bolo contém: 4,77% de farinha de soja; 18,0% de farinha 

de arroz; 053% de amido pré-gelatinizado; 13,8% de fécula de batata; 15,9% de fécula de mandioca; 

32,0% de açúcar; 11,6% de gordura; 0,40% de sal; 0,60% de emulsificante; 1,00% de bicarbonato de 

sódio; 0,30% de fosfato monocálcico; 1,00% de pirofosfato ácido de sódio e 0,10 % de aroma de 

baunilha.  

O teor de glúten para o bolo feito com a formulação encontrada foi menor que 3 ppm. O produto, então 

pode ser considerado “naturalmente sem glúten”, pois apresentou valor abaixo de 20 ppm, estabelecido 

pelo Codex Alimentarius Commission: Codex Standart for Gluten-Free. 

A avaliação sensorial do bolo feito a partir da formulação ideal foi similar ao bolo de formulação padrão, 

conhecida no mercado, com aceitação global acima de 80% para os ambos os produtos.  

O produto elaborado, então, a partir da formulação estabelecida pode fazer parte da dieta dos celíacos. 
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ANEXO X 

ANÁLISE SENSORIAL DE BOLO 

Sexo:         Feminino (  )             Masculino (  ) 

Idade:  (  ) de 15 a 20 anos    (  ) de 21 a 25 anos     (  ) de 26 a 30 anos     (  ) mais de 30 anos 

Com que frequência você come bolo 

(  )Diariamente               (  )2 a 3 vezes/semana          (  )1 vez por semana 

(  )Quinzenalmente         (  )Mensalmente            (  )Nunca 

 

Você está recebendo duas amostras de bolo. Por favor, experimente as amostras e assinale na escala 
abaixo a sua opinião sobre cada produto. 

 

__________                                                            __________ 

� Gostei extremamente     Gostei extremamente 
� Gostei muito      Gostei muito 
� Gostei regularmente     Gostei regularmente 
� Gostei ligeiramente      Gostei ligeiramente 
� Indiferente       Indiferente 
� Desgostei ligeiramente     Desgostei ligeiramente 
� Desgostei regularmente     Desgostei regularmente 
� Desgostei muito      Desgostei muito 
� Desgostei extremamente     Desgostei extremamente 
 

Você compraria este produto?     Você compraria este produto? 

� Sim        Sim 
� Talvez       Talvez 
� Não       Não 
 

Comentários:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Formatado
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