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Resumo 

O desenvolvimento de novos produtos é uma constante na indústria alimentar. A bolacha S é um novo 

snack crocante recheado, pelo que o seu aumento de escala de produção na unidade fabril de Mem Martins 

constitui um desafio. Procurou-se compreender e discutir as questões levantadas durante os primeiros 

ensaios de produção à escala industrial da bolacha S, e quais as suas implicações a nível das 

especificações deste produto. 

Compreendeu-se que apesar das especificações definidas durante os ensaios à escala piloto serem um 

bom ponto de partida para os ensaios à escala industrial, estas não são irrevogáveis. Durante o aumento 

de escala de produção, com o intuito de ultrapassar questões processuais ou de simplificar o processo, as 

especificações do produto sofreram alterações. Durante os ensaios objectivou-se a produção da bolacha S 

com parâmetros conforme as especificações e a estabilização do processo.  

Para melhor compreender que factores influenciam a espessura do produto final realizou-se uma análise 

de variância com dois factores e concluiu-se que quando o manto de massa superior do produto é 

perfurado, a espessura da bolacha cozida é menor. 

Verificou-se, ainda, que é possível corresponder às especificações estabelecidas para o peso e actividade 

da água para a bolacha S cozida, mas que o conteúdo em humidade do produto final ainda não se encontra 

conforme. Outras especificações como o pH e a cor do produto final ainda deverão ser estabelecidas, pelo 

que o aumento de escala da bolacha S ainda se encontra longe de estar concluído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento de produto, Bolachas, Aumento de escala de produção, Especificações 

do produto. 
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Abstract 

New products development is a constant in the food industry. The biscuit S is a new kind of filled crunchy 

snack, so its production scale-up in Mem Martins plant is a challenge. We have tried to understand and 

discuss the issues found during the first industrial scale trials of biscuit S and what are their implications on 

this product specifications. 

It was shown that although the specifications defined during the pilot scale trials are a good starting point 

for the industrial scale trials, these are not unchangeable. During scale-up trials the product specifications 

have changed, aiming to overcome procedural issues or to simplify the process itself. The trials objectified 

the biscuit S production according to its specifications and the process stabilization. 

In order to better understand which factors influence the final product thickness we have made an analysis 

of variance with two factors and found out that when the dough is dockered, baked biscuit S thickness is 

reduced. 

It was also found that it is possible to meet the specifications established for the weight and water activity 

for the baked biscuit S, but the moisture content of the final product is not according its specification. Other 

specifications such as pH and the color of the final product should also be established, so that the biscuit S 

scale-up is still far from be concluded. 
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I. Introdução 

1. Contexto do trabalho 

O presente trabalho resulta do acompanhamento do segundo e terceiro ensaios à escala industrial de um 

novo produto, a bolacha S, em colaboração com o departamento de produção da fábrica da Mondelēz 

International, Inc. situada em Mem Martins.  

No desenvolvimento de um produto, especificamente durante a fase de ensaios à escala industrial, o 

objectivo primordial é alcançar a estabilização do processo de produção, pelo que é necessário definir 

especificações para o produto (cru e cozido) que visem a uniformização do produto e facilitem a sua 

produção em larga escala. Neste âmbito, estudaram-se e discutem-se as questões que surgiram durante 

o aumento de escala, bem como possíveis causas e soluções. 

 

Mondelēz International, Inc. 

A Mondelēz International, Inc. – multinacional americana que resulta de um spin-off da antiga Kraft Foods 

Company – é uma das maiores empresas de alimentação e bebida do mundo, produzindo em cinco 

categorias: bolachas, queijo e mercearia, chocolate, café, pastilhas e doces. Com uma facturação anual de 

35.000 milhões de dólares e com 39% das suas vendas realizadas na Europa, conta com 171 instalações 

fabris situadas em 56 países e aproximadamente 110.000 colaboradores para produzir mais de 40 marcas 

que são vendidas em 165 países. Entre os ícones mais importantes da Mondelēz figuram marcas como 

Milka, Cadbury, Toblerone, Triunfo, LU, Oreo, Trident, Halls, Philadelphia e Royal (Mondelēz International 

Inc., 2012). 

Em Portugal, a empresa é líder de mercado na categoria de bolachas, com 24% do valor das vendas a 

retalho em 2012, sucesso que se pode atribuir ao seu forte investimento em publicidade e em produtos 

inovadores (Euromonitor International Research & Consulting Ltda, 2013). Está sediada em Alfragide e 

possui uma unidade fabril em Mem Martins que produz para o mercado português e para exportação 

bolachas como Chips Ahoy!, Chipmix, Shortcake da Triunfo, Belvita, Ritz ou Fruit&Fit (Mondelēz 

International Inc., 2013). 

O departamento de produção da fábrica de Mem Martins é responsável pela transformação da 

matéria-prima em produto acabado. Está organizado em várias linhas de produção, que funcionam de 

segunda-feira a sábado, conforme a necessidade de produção, de forma contínua e dividida em turnos de 

trabalho (Mondelēz International Inc., 2013).  
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2. Produção de bolachas 

Uma bolacha pode ser definida como um produto produzido a partir de farinha de cereais, açúcar e gordura, 

com um teor de humidade inferior a 5%, sendo, por este motivo, um meio pouco propício ao 

desenvolvimento de microrganismos (Manley D. , 2000). O termo começou por designar o pão 

duplamente cozido, duro, que se podia guardar sem estragar. Dada a sua grande durabilidade (shelf-life), 

as bolachas foram primeiramente usadas em substituição do pão por marinheiros nas suas longas viagens 

(Wade, 1988). 

Actualmente, as bolachas são um alimento aceite e consumido por pessoas de todas as idades, em 

parte devido à enorme variedade existente. As diferenças sensoriais notórias, tais como o 

tamanho, a forma, a cor, o sabor, o aroma e a textura, são as que permitem mais rapidamente 

distingui-las (Cauvain & Young, 2006).  

 

2.1.  Ingredientes  

A farinha, açúcar e gordura são ingredientes comuns a todas as receitas de bolachas, tendo a água uma 

especial relevância para a consistência da massa (Manley D. , 2000). A estes macroingredientes podem 

ser adicionados inúmeros outros em menor quantidade – os microingredientes – com o intuito de melhorar 

a desempenho processual dos ingredientes, tornar o produto mais apelativo, atribuir sabor, aumentar a 

qualidade do produto e a estabilidade deste (Sumnu & Sahin, 2008).   

Segue-se uma breve descrição e caracterização dos ingredientes de uma receita de bolacha. Dado que 

existe uma enorme variedade de microingredientes que podem ser adicionados, serão mencionados 

apenas os mais frequentemente utilizados na receita de uma bolacha semi-doce (vide secção I.2.3). 

 

2.1.1. Farinha 

A farinha de trigo mole é o principal ingrediente utilizado na indústria especializada na produção de 

bolachas, sendo a sua função conferir estrutura e textura ao produto (Vaclavik & Christian, 2003). De 

acordo com Labuschagne, Claassen & Deventer, 1997, são obtidas bolachas de boa qualidade a partir de 

farinha com alta taxa de extracção (vide texto abaixo), pequeno tamanho de partículas e baixo teor de 

proteína bruta. 

A farinha é obtida através da moagem dos grãos de trigo. Estes, dado serem uma semente natural, reúnem 

todas as condições para a germinação de uma nova planta, motivo pelo qual são constituídos por uma 

pequena zona onde esta se origina, o gérmen, uma zona maior que é responsável por a alimentar, o 

endosperma, e por uma casca exterior (Figura I-1A) (Townsend, 1990).  
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O objectivo do processo de moagem dos grãos de trigo é produzir farinha branca a partir do endosperma, 

assegurando a remoção dos outros componentes do grão, principalmente o gérmen e a casca. O 

rendimento da moagem da farinha, que reflecte quanto endosperma foi separado do grão de trigo, é 

geralmente designado por taxa de extracção (Fennema, 1996). O endosperma é, portanto, o principal 

componente da farinha de trigo e assume um papel fundamental na produção de bolachas, por consistir 

num grande número de células que contêm grânulos de amido embebidos numa matriz proteica (Figura 

I-1B) (Wade, 1988). 

 

 

Figura I-1 – A. Representação de um corte longitudinal de um grão de trigo (Adaptado de Council, 2014); 

B. Observação ao microscópio óptico de uma secção transversal do endosperma de um grão de trigo, corada com 

azul de toluidina, onde: 1- corpo proteico; 2- grânulo de amido (Adaptado de Sciences, 2014). 

 

Os grânulos de amido presentes nos grãos de trigo têm forma lenticular e são compostos por uma mistura 

de dois polímeros: cerca de 28% de amilose, um polissacárido essencialmente linear, e cerca de 72% de 

amilopectina, um polissacárido muito ramificado. A amilose e a amilopectina encontram-se arranjadas 

radialmente, formando camadas alternadas. As camadas mais densas dos grânulos de amido, que se 

alternam com camadas amorfas menos densas, contêm grande parte das regiões cristalinas. As regiões 

cristalinas devem-se ao empacotamento das ramificações da amilopectina em duplas hélices (Fennema, 

1996). Os grânulos de amido não danificados (isto é, com a sua estrutura intacta) são insolúveis em água 

fria, contudo podem absorver água de modo reversível. Quando aquecidos em água, os grânulos de amido 

passam por um processo denominado gelatinização, que corresponde a uma ruptura da ordem molecular 

no interior dos grânulos. As consequências da gelatinização incluem inchaço irreversível dos grânulos e 

perda de cristalinidade, para além de poder ocorrer lixiviação da amilose (Fennema, 1996).  

As principais proteínas armazenadas nos grãos de trigo são as formadoras do glúten. O glúten é uma rede 

tridimensional que é simultaneamente plástica e elástica. Quando devidamente desenvolvida, esta rede é 

passível de ser esticada sem quebrar (plástica) e de se contrair após ser esticada (elástica). Estas 

propriedades são devidas às duas proteínas que o constituem: as gliadinas, que são polipéptidos 

monoméricos constituídos quase unicamente por resíduos de glutamina, prolina e fenilalanina, e as 

gluteninas, que são polipéptidos de cadeia ramificada com elevado conteúdo nos resíduos glicina, prolina, 
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glutamina e leucina (Fennema, 1996). A formação de uma massa viscoelástica capaz de reter gases é 

atribuída inteiramente às proteínas do glúten. Durante a amassadura (vide secção I.2.2.1), as gliadinas e 

gluteninas interagem com as moléculas de água e desenrolam-se parcialmente, o que facilita a formação 

de uma rede tridimensional de glúten que é estabilizada através de pontes de hidrogénio, ligações 

dissulfureto e interacções hidrofóbicas. Estas ligações e interacções estabelecem-se devido à composição 

única em aminoácidos que o glúten apresenta. É de realçar que, no processo de desenvolvimento do 

glúten, a quantidade de água, a mistura e o tempo são essenciais, pois só na presença destes é que é 

possível hidratar as gliadinas e gluteninas para que alterem a sua conformação e formem uma rede 

tridimensional (Fennema, 1996). 

Devido à forma do grão (Figura I-1A), no processo de moagem é difícil a total separação e preservação 

dos componentes, podendo perder-se algum endosperma danificado. Os rendimentos de extracção de 

endosperma para farinhas utilizadas na confecção de bolachas situam-se entre os 72 e 76%, uma vez que 

é impossível separá-lo completamente de partículas provenientes da casca (Manley D. , 2000). Por outo 

lado, durante a moagem, formam-se partículas de várias dimensões, sendo possível controlar apenas o 

tamanho máximo destas através do tamanho das telas utilizadas para separar a farinha. Quanto menores 

forem as partículas da farinha, maior será a área superficial e, consequentemente, maiores serão a 

absorção de água e a quantidade de água necessária para produzir uma massa com determinada 

consistência num determinado tempo. Pode até assumir-se que, se as bolachas cozerem até um baixo teor 

de humidade, uma menor quantidade de água na massa irá poupar energia durante a cozedura. Todavia, 

os efeitos são diferentes consoante o tipo de massa: para uma massa dura (vide secção I.2.2.1), partículas 

de farinha menores tendem a contribuir para que a bolacha fique com uma maior densidade e que se 

desenvolva menos durante a cozedura. O tamanho médio de partículas de uma farinha apropriada para 

confecção de bolachas costuma rondar os 50 µm (Manley D. , 2000). 

Quanto ao teor proteico da farinha, este pode rondar os 10,5 a 13,5% no caso de se tratar de um trigo duro 

ou pode ser menor no caso de um trigo mole. O trigo duro serve para obtenção da sêmola utilizada no 

fabrico de massas rígidas, elásticas e inextensíveis, apropriadas para produção de massas alimentícias. 

Já o trigo mole é apto à produção de bolachas, visto originar uma massa que tende a ser viscosa, 

extensível, pouco elástica e com baixa resistência à ruptura (Manley D. , 1998a). Especificamente 

para bolachas do tipo semi-doce, a farinha deve apresentar um teor proteico na gama dos 8,5% a 9,5% 

(Kent & Evers, 1994). 

Outra característica de extrema importância é a capacidade de absorção de água por parte da farinha, que 

é uma medida da quantidade de água que é necessária para produzir uma massa com determinada 

consistência. Esta é afectada por diversos factores, alguns já anteriormente referidos, nomeadamente: 

a humidade da farinha – quanto mais húmida, menor a quantidade de água que será necessário adicionar  – 

tipicamente, a humidade ideal para esta matéria-prima na confecção de bolachas ronda os 14%; o conteúdo 

proteico – quanto maior mais água será requerida; a distribuição do tamanho das partículas da farinha – a 
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absorção de água é maior em farinha mais fina devido ao factor da área superficial; e o conteúdo em 

grânulos de amido danificados – quanto maior mais água é absorvida (Manley D. , 1998a).  

Na fábrica, a farinha é armazenada em silos apropriados e chega a granel. Cada lote recebido é sempre 

acompanhado por uma descrição pormenorizada da composição da farinha, dado que variabilidade das 

colheitas de trigo pode originar diferenças entre lotes, mesmo que o fornecedor e a marca se mantenham 

(Manley D. , 1998a). 

 

2.1.2. Gordura 

A gordura pode ser usada em várias fases do processo de fabrico – directamente na formulação da massa, 

em spray sobre a superfície do produto, ou ainda no seu recheio e cobertura. Por vezes, pode também 

servir como meio de evitar a aderência do produto à superfície transportadora (Manley D. , 2000). 

Ao nível molecular, as gorduras alimentares são constituídas por três ácidos gordos esterificados com uma 

molécula de glicerol, sendo, por este motivo, também designadas por triacilgliceróis (Fennema, 1996). 

Existem diferentes tipos de ácidos gordos: saturados, no caso de possuírem exclusivamente ligações 

simples entre átomos de carbono; monoinsaturados, se existir uma ligação dupla, ou polinsaturados, caso 

exista mais do que uma ligação dupla. A maioria dos lípidos alimentares contém diferentes proporções de 

cada um dos três tipos básicos de ácidos gordos e uma das formas mais simplistas de as classificar é de 

acordo com o tipo predominante na sua constituição (Manley D. , 1998a).  

Além da manteiga, frequentemente empregue na confecção de bolachas, existe uma vasta gama de outras 

gorduras e óleos que também podem ser usados. Os lípidos alimentares de origem animal tendem a ser 

saturados e são sólidos à temperatura ambiente (gorduras), enquanto os lípidos insaturados são líquidos 

à temperatura ambiente e costumam ser de origem vegetal (óleos). Em todos os casos, qualquer que seja 

a fonte dos lípidos alimentares, antes de serem disponibilizados para o mercado são submetidos a 

refinação, de forma a reduzir a acidez, a coloração e os odores e, desta forma, torná-los adequados aos 

requisitos da indústria alimentar (Fennema, 1996). 

Enquanto ingrediente da receita de uma bolacha, a gordura desempenha o papel de lubrificante durante a 

amassadura (vide secção I.2.2.1), contribui para a plasticidade da massa, funciona como agente de 

crescimento através da retenção do ar durante a cozedura, interage com os restantes 

ingredientes para desenvolver e moldar a textura do produto e, em alguns casos, contribui com aroma e 

sabor (Wade, 1988; Manley D. , 2000; Mamat, Hardan, & Hill, 2010). 

Na ausência de gordura, a água interage com as proteínas da farinha para criar glúten coesivo e extensível, 

porém, quando esta está presente na massa, rodeia as proteínas e os grânulos de amido, isolando-os da 

água e prevenindo, assim, a formação da rede de glúten (Lowe, 1937; Maache-Rezzoug et al., 1998). A 

massa torna-se, portanto, mais dúctil e macia, ou seja, não-laminável. Por este motivo, as massas 

laminadas não costumam apresentar mais do que 20% de teor de gordura (Wade, 1988).  
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A gordura, talvez mais do que qualquer outro ingrediente da receita de uma bolacha, pode causar 

problemas de qualidade (Manley D. , 1998a). Para seleccionar a melhor gordura para os vários tipos de 

bolachas, alguns factores têm que ser considerados: a resistência à rancificação, sabor e odor, 

plasticidade, textura, cor, sensibilidade à luz e preço (Moretto & Fett, 1999).  

A rancidez causa alteração das características sensoriais da gordura. A rancidez oxidativa ocorre quando 

os lípidos alimentares são expostos ao ar (Gava, Silva, & Frias, 2009). No caso da utilização da gordura 

em spray sobre a superfície do produto, este tipo de degradação é crítico, dado que a exposição ao ar 

(oxigénio) é maior. Para evitar que a gordura rancifique, devem ter-se alguns cuidados no seu 

manuseamento, nomeadamente: evitar uma agitação que promova incorporação de ar na gordura; 

assegurar que todos os contentores, tubagens e válvulas que entram em contacto com esta matéria-prima 

são livres de metais pesados – dado que estes são pró-oxidantes – e estão limpos – se ainda existirem 

vestígios de gordura antiga é provável que esta esteja oxidada (Manley D. , 1998a; Gava, Silva, & Frias, 

2009). 

A gordura utilizada na fábrica é vegetal e fornecida a granel, sendo armazenada em silos apropriados e 

mantida quente para minimizar os níveis de cristalização no seio do líquido.  

 

2.1.3. Açúcar 

Não obstante de existir uma grande variedade de açúcares disponível, a sacarose é talvez o mais versátil 

e o mais usado na produção de bolachas (Manley D. , 1998a). A sacarose é um dissacárido constituído 

pelos monómeros glucose e frutose. Tem origem na cana-de-açúcar ou na beterraba sacarina e pode ser 

apresentada sob forma cristalina ou líquida. Na indústria alimentar e de confecção de bolachas também se 

utilizam xaropes, como é o caso do xarope de açúcar invertido, uma mistura dos monossacáridos glucose 

e frutose que resulta da hidrólise ácida ou da hidrólise catalisada (pelo enzima invertase) da sacarose 

(Varzakas, 2012).  

O açúcar é importante para o sabor e estrutura da maioria das bolachas. Sacarose e xaropes são 

adicionados em elevadas fracções mássicas a massas curtas, em menores quantidades em massas de 

bolachas semi-doces e ainda menores em massas de crackers (vide secção I.2.3) (Manley D. , 1998a). Na 

confecção das bolachas, este macroingrediente não só confere um sabor doce ao produto como 

desempenha outras funções ao nível sensorial, das dimensões do produto, de preservação da bolacha e 

ainda de fermentação.  

Este ingrediente possui a capacidade única de realçar ou diminuir a percepção de outros sabores; mais 

que isso, há certos sabores que só fazem sentido num contexto doce (Manley D. , 1998a). Por outro lado, 

o açúcar dissolve-se total ou parcialmente na massa (dependendo da água presente) e após a cozedura 

recristaliza, afectando muito a expansão da massa no forno e a textura da bolacha. O tamanho dos cristais 

do açúcar, bem como a sua taxa de dissolução, são, portanto, parâmetros importantes para o volume e 
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para a textura do produto final (Manley D. , 2000). Açúcares de menor granulometria dissolvem-se mais 

rapidamente que os de maior, contribuindo para uma textura mais crocante e mais firme, havendo menor 

expansão da massa. Porém, uma maior concentração de açúcar conduz a uma maior expansão das 

bolachas e, consequentemente, a uma textura mais suave (Moraes et al., 2010). A suavização da massa 

ocorre para concentrações de açúcar mais elevadas porque ocorre limitação da formação da rede de 

glúten: o açúcar compete com as proteínas e amido da farinha pela água disponível (Maache-Rezzoug et 

al., 1998). 

Ainda a nível sensorial, o açúcar influencia também a cor da bolacha por meio de duas reacções distintas: 

a caramelização e a reacção de Maillard. A caramelização é consequência da fusão do açúcar à 

temperatura do forno e resulta numa cor castanha e num novo sabor. A reacção de Maillard consiste na 

reacção entre açúcares redutores (glucose e frutose, por exemplo) e os grupos amina livres dos 

aminoácidos das proteínas durante a cozedura. Esta última reacção confere à bolacha uma atraente 

coloração castanha que será tanto mais intensa quanto maior a concentração de açúcares redutores. Como 

a cor da bolacha é um parâmetro importante, normalmente 10 a 20% do açúcar utilizado numa massa de 

bolacha são açúcares redutores, embora estes também possam ser desenvolvidos no processo caso se 

reúnam condições para que ocorra a hidrólise da própria sacarose (Manley D. , 2000; Lingnert, 1980). 

Ao nível das dimensões do produto final, Maache Rezzoug et al., 1998, constataram que quanto 

maior a concentração de açúcar, maior o comprimento e menores a espessura e o peso da bolacha. Este 

facto pode dever-se, em parte, ao aumento da suavidade da massa com o aumento da concentração de 

açúcar, que conduz a uma maior expansão da bolacha durante a cozedura.  

O açúcar desempenha um papel importante na preservação do produto, principalmente se a bolacha tiver 

recheio, porque ajuda o produto a manter a sua humidade e, desta forma, a manter-se em boas condições 

durante mais tempo (maior shelf-life). Por outro lado, principalmente no caso de recheios, o açúcar, ao 

ligar-se à água, contribui para a diminuição do valor da actividade da água (vide secção I.2.4) e 

consequentemente para prevenir o desenvolvimento microbiano. 

Algumas massas são fermentadas por leveduras (vide secção I.2.2.1). Neste âmbito, o açúcar 

também cumpre uma função relevante, visto que pode ser o substrato deste microrganismo. A quantidade 

de açúcar adicionada poderá aumentar o rendimento de fermentação, afectando a suavidade da massa 

(Manley D. , 1998a). 

Em Mem-Martins, a sacarose chega a granel e é transferida pneumaticamente para silos apropriados, à 

semelhança do que acontece com a farinha. O xarope de açúcar invertido chega em menores quantidades 

e em bidões que são devidamente acondicionados. 
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2.1.4. Água 

O papel da água na formulação da massa é complexo, dado que determina o estado conformacional 

dos biopolímeros, afecta a natureza das interacções entre os vários ingredientes e contribui 

para a estruturação da massa (Eliasson & Larsson, 1993). A água é adicionada durante a 

amassadura e removida durante a cozedura, tendo influência em várias propriedades físicas e 

reológicas da massa, tais como a consistência, viscosidade, elasticidade, extensibilidade e 

maleabilidade (Whitehurst & Oort, 2010; Sumnu & Sahin, 2008).                                         

A adição deste ingrediente reduz a viscosidade da massa e aumenta a extensibilidade desta. Porém, quer 

a extensibilidade, quer a elasticidade da massa dependem fortemente da dissolução dos vários 

ingredientes e da hidratação das proteínas que formam a rede tridimensional de glúten. Se a proporção de 

água for demasiado baixa, a massa torna-se quebradiça, pouco coesa. Um aumento da quantidade de 

água resulta numa maior expansão longitudinal das bolachas e numa redução simultânea da espessura 

destas (Sumnu & Sahin, 2008; Maache-Rezzoug et al., 1998). 

 

2.1.5. Sal 

O sal, ou cloreto de sódio (NaCl), é um ingrediente utilizado em quase todas as receitas pelo seu sabor e 

capacidade de realce de outros sabores. A sua concentração ideal é de 1-1,5% em relação ao peso da 

farinha, nunca se devendo exceder os 2,5% para que o seu sabor não se torne desagradável. Como 

habitualmente não se utilizam quantidades muito significativas de sal nas massas das bolachas e este se 

dissolve na água, o tamanho das suas partículas não é um parâmetro crítico. Contudo, quando é utilizado 

para polvilhar a superfície do produto, o tamanho dos seus cristais torna-se relevante e deve ser diminuto 

(Manley D. , 1998a). 

Para além da sua função principal que é a sensorial, também pode exercer funções de controlo da taxa de 

fermentação, por causar um aumento da pressão osmótica nas células dos microrganismos – e de 

fortalecimento da rede de glúten, possivelmente por interagir directamente com as proteínas do glúten e 

diminuir a repulsão entre as que se encontram carregadas negativamente (Smith & Hui, 2004; Smith & Hui, 

2004).  

 

2.1.6. Agentes levedantes 

Levedar é aumentar o volume de uma massa ao criar ou incluir nesta pequenas bolhas de gás, 

maioritariamente dióxido de carbono, ar e vapor de água (Manay & Shadaksharaswamy, 2001). Desta 

forma, os agentes levedantes são ingredientes adicionados à massa, quer singular quer combinadamente, 

para reagirem e produzirem gases que permitem o desenvolvimento da estrutura e da textura da bolacha 

durante o cozimento (Manley D. , 2000). 
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Os agentes levedantes são um grupo predominantemente de sais inorgânicos mas também incluem 

agentes biológicos, como é o caso da espécie Saccharomyces cereviseae. A actual preferência pelo uso 

de agentes levedantes químicos está associada ao facto de estes reagirem e produzirem gás quase 

instantaneamente, enquanto as leveduras requerem cerca de 2 a 3 horas (Sumnu & Sahin, 2008).  

O bicarbonato de sódio (NaHCO3) é um agente levedante químico que, na presença de humidade, reage 

com ácidos e liberta dióxido de carbono, decompondo-se no sal respectivo e água. Na ausência de 

qualquer composto ácido e quando aquecido, o bicarbonato de sódio liberta algum dióxido de carbono e 

permanece na forma de carbonato de sódio. Como alguns ingredientes de bolachas, incluindo a farinha, 

têm reacções acídicas, pode ser útil usá-lo como forma de ajustar o pH da massa e, consequentemente, 

do produto final (Manley D. , 2000). Para além disso, a reacção de Maillard (vide secção I.2.1.3) é favorecida 

por condições alcalinas, pelo que este composto também pode ser usado com o propósito de favorecer a 

obtenção da cor pretendida para a bolacha (Manley D. , 1998a). O excesso de NaHCO3 causa uma reacção 

alcalina que resulta numa coloração amarela da bolacha acompanhada de um sabor desagradável (Manley 

D. , 2000). 

No contexto da produção de bolachas, é vantajoso que se formem bolhas de dióxido de carbono antes ou, 

mais particularmente, durante a cozedura para que se criem núcleos de gás que aumentam a sua dimensão 

assim que a temperatura aumente e o gás se expanda. Mais ainda, é importante que as bolhas de gás 

sejam numerosas e distribuídas uniformemente pela massa. A adição de acidulantes à formulação da 

massa tem precisamente o intuito destes reagirem com o bicarbonato de sódio e do dióxido de carbono ser 

libertado em fases durante a cozedura em vez de ser libertado durante a amassadura. Os acidulantes mais 

comumente usados são os sais de fosfato (como o fosfato de monocálcio, por exemplo), mas possuem a 

desvantagem de deixarem resíduos de fosfato no produto que lhe podem atribuir um sabor indesejado. 

Estabelecendo o correcto equilíbrio entre acidulantes e bicarbonato de cálcio na receita é possível não 

influenciar significativamente o sabor da bolacha e obter um pH correcto (Manley D. , 2000; Hui, Corke, & 

Leyn, 2006). 

Tal como o bicarbonato de sódio, o bicarbonato de amónio (NH4HCO3) é um agente levedante químico 

muito volátil utilizado na formulação de massas de bolachas. Ao contrário do primeiro, não é muito reactivo 

à temperatura ambiente, mas, quando aquecido, decompõe-se completamente originando dióxido de 

carbono gasoso, amónia gasosa e água. É muito solúvel em água e muito alcalino, conferindo suavidade 

à massa e diminuindo a quantidade de água necessária para que esta atinja uma determinada consistência. 

Contudo, a utilização deste composto não é aconselhada em produtos que possuam uma humidade 

apreciável devido ao sabor conferido pelos resíduos de amónia que possam permanecer (Manley D. , 2000; 

Figoni, 2011).   
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2.1.7. Agentes redutores 

Os agentes redutores são usados para modificar a qualidade do glúten e a reologia da massa. Um dos mais 

empregues na confecção de bolachas semi-doces é o metabissulfito de sódio (SMS) (Cauvain & Young, 

2006). 

O SMS é usado em pequenas quantidades e reduz algumas ligações dissulfureto das proteínas, alterando 

a qualidade da rede tridimensional do glúten. Este aditivo pode, portanto, ser um meio de compensar as 

variações que se constatam no glúten devido à variabilidade da farinha de lote para lote (Manley D. , 2000). 

Apesar de durante a sua actuação ser libertado dióxido de enxofre gasoso, este gás é eliminado durante a 

cozedura (Manley D. , 1998a). 

Como este agente redutor quebra as ligações responsáveis pela estrutura da massa, esta torna-se mais 

extensível e menos elástica, pelo que se contrai menos durante a cozedura, facilitando o controlo da forma 

do produto final (Manley D. , 1998b; Oliver, Thacker, & Wheeler, 1995). Massas que possuem SMS na sua 

constituição também requerem menores tempos de amassadura, menor quantidade de energia empregue 

e menor quantidade de água, pois a consistência pretendida é alcançada mais facilmente (Manley D. , 

1998b).  

 

2.1.8. Enzimas 

Os enzimas são catalisadores naturais. Todo o metabolismo dos organismos vivos depende de enzimas e 

a gama de reacções em que estes estão envolvidos é extremamente alargada. Podem usar-se enzimas de 

extractos ou preparados enzimáticos para conduzir reacções fora do contexto intracelular. Todavia, ao usá-

los, há que ter em consideração a temperatura, pois como os enzimas são proteínas, são desnaturados e 

inactivados pelo calor (Manley D. , 2000). 

No âmbito da indústria alimentar em geral, existem quatro grupos de enzimas de particular interesse: as 

amilases (cujo substrato são carbohidratos), as hemicelulases (cujo substrato são pentosanas), as 

proteases (cujo substrato são proteínas) e as lípases (cujo substrato são lípidos) (Whitehurst & Oort, 2010; 

Manley D. , 2000). Na confecção de bolachas semi-doces, o SMS (vide secção I.2.1.7) é vulgarmente 

usado para modificar a reologia da massa e evitar que esta contraia após o corte. As proteases podem ser 

usadas em vez do SMS ou em combinação com este para reduzir a elasticidade e a viscosidade da massa 

e aumentar a sua maquinabilidade (Whitehurst & Oort, 2010). A textura da bolacha obtida com recurso a 

proteases é habitualmente mais suave que a obtida com SMS (Manley D. , 2000). 

As proteases actuam nas ligações peptídicas internas das proteínas que constituem a rede tridimensional 

de glúten. Assim, enquanto agentes redutores como o SMS alteram a extensibilidade e elasticidade ao 

quebrar as ligações dissulfito, enzimas proteolíticos possuem um efeito muito semelhante ao hidrolisar as 

cadeias peptídicas (Manley D. , 2000; Tucker & Woods, 1995). 
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Ao contrário do SMS, as proteases continuam a actuar ao longo do tempo o que, num caso extremo, pode 

resultar na perca da estrutura da massa, ficando esta muito curta (vide secção I.2.2.1), com uma 

consistência plástica e pouco maleável. A consequência são bolachas muito pouco desenvolvidas após a 

cozedura. É, portanto, necessário ter em consideração o tempo de actuação – principalmente no manuseio 

de retalho (vide secção I.2.2.2) (Manley D. , 2000; Perego et al., 2007). 

A actividade enzimática das proteases em massas curtas é limitada porque à medida que os níveis de 

gordura e de açúcar aumentam na massa, aumenta o efeito inibitório. Contudo, neste tipo de massas é 

pouca a necessidade de modificar o glúten. O sal também inibe o enzima mas nem a quantidade nem o 

tipo de agente levedante aparenta afectar significativamente a acção das proteases. Este último facto deve-

se ao poder tampão das proteínas da farinha, que colmata os efeitos que o pH da massa poderia sofrer ao 

acrescentar um agente levedante. Mais ainda, a actuação enzimática das proteases assemelha-se à que 

ocorre aquando a fermentação da massa por levedura, com a diferença de não haver produção de gás 

(Manley D. , 2000). 

 

2.1.9. Agentes estabilizantes, espessantes e gelificantes 

Os estabilizantes são substâncias que possibilitam a manutenção de uma dispersão uniforme de duas ou 

mais substâncias imiscíveis num alimento. O papel dos estabilizantes na confeccção de bolachas é manter 

a estrutura da massa, para que quando esta entre no forno esta não seja afectada pelas inúmeras 

alterações e reacções que ocorrem (Imeson, 2010).  

Os espessantes são substâncias que aumentam a viscosidade de um alimento. A grande maioria é 

constituída por carbohidratos que, por possuírem elevado peso molecular, causam o aumento da 

consistência no alimento (Imeson, 2010).  

Os gelificantes são usados para estabilizar e espessar os alimentos, conferindo-lhes, simultaneamente, 

uma textura de gel. Estes agentes são, geralmente, proteínas ou hidratos de carbono que quando 

adicionados à massa da bolacha, têm a capacidade de formar uma rede tridimensional no seio desta 

(Imeson, 2010). Os amidos de milho com elevador teor em amilose ou amidos pré-gelatinizados são 

exemplos de agentes gelificantes utilizados na indústria de confeccção de bolachas e, uma vez que ao 

adicioná-los, e controlando a absorção de água por parte do amido, o produto pode apresentar uma textura 

mais crocante (Abbas, Khalil, & Hussin, 2010).  
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2.2.  Processo geral de fabrico 

2.2.1. Amassadura e tipos de massa 

A amassadura consiste na elaboração da massa da bolacha. Este processo objectiva a mistura de todos 

os macro e microingredientes, a dispersão de ingredientes, a dissolução de sólidos em líquidos, a 

hidratação das proteínas da farinha para que se desenvolva a rede tridimensional de glúten, o aumento de 

temperatura como resultado da acção mecânica (isto é, do trabalho transmitido à massa) e o arejamento 

da massa de forma a conferir-lhe uma menor densidade. A característica mais importante a ser controlada 

durante a amassadura é a consistência da massa. O termo “consistência” engloba todas as propriedades 

de uma massa que podem ser sentidas através do tacto, tais como a resistência à deformação e a 

pegajosidade. Para produzir uma massa com a consistência pretendida, para além de adicionar as 

quantidades correctas de ingredientes, é importante assegurar uma mistura que origine uma massa 

uniforme e com uma temperatura adequada (Manley D. , 1998a).  

A temperatura tem um forte impacto na consistência final da massa. Massas com uma estrutura de glúten 

mais desenvolvida, as denominadas massas duras, apresentam uma estrutura mais aderente e rígida pelo 

que é vantajoso o aumento da temperatura durante a amassadura como forma de a suavizar um pouco e 

facilitar o seu posterior processamento (Figoni, 2011). Tipicamente, massas duras apresentam 

temperaturas superiores às das massas macias no final da amassadura, precisamente devido à 

consistência que se pretende que estas apresentem (Tabela I-1). A temperatura óptima para a massa de 

uma bolacha depende dos ingredientes adicionados assim como do tempo de mistura e do processo de 

formação que se pretende utilizar. Para controlar o aumento de temperatura pode-se adicionar um agente 

de arrefecimento directamente no interior do amassador ou em camisas de arrefecimento exteriores ao 

equipamento (Manley D. , 1998b). 

Os amassadores podem ser contínuos ou descontínuos. Os contínuos são alimentados a uma taxa 

definida, de forma contínua, sendo que ao longo do seu comprimento possuem vários sistemas de pás, 

que proporcionam diferentes modos de mistura e de controlo sobre o processo. Uma vez que são 

constituídos por várias secções, o encamisamento de cada secção pode ser diferente e, 

consequentemente, consegue-se um melhor controlo da temperatura. Ao ajustar o seu comprimento, 

adequam-se os tempos de mistura e a retenção da massa para os óptimos. Para além disso, é possível 

introduzir os ingredientes no início do processo ou adicioná-los ao longo do amassador. Contudo, as 

maiores desvantagens deste tipo de equipamento são a exigência de se conhecer as condições óptimas 

da amassadura para se conseguir programá-lo e a dificuldade em iniciar e terminar o processo, pelo que 

os amassadores contínuos são geralmente utilizados em fábricas dedicadas à produção de uma única 

receita (Manley D. , 1998b). 

Os amassadores descontínuos são habitualmente os mais utilizados na indústria de confecção de bolachas 

e podem ser verticais ou horizontais. Os verticais possuem uma cuba móvel, pelo que os ingredientes 
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podem ser adicionados em qualquer local da unidade fabril que seja mais conveniente, e as pás ou 

batedeiras são montadas verticalmente. Uma das principais desvantagens da utilização deste tipo de 

amassadores é a dificuldade em controlar a temperatura, uma vez que a camisa tem de ser colocada e 

retirada conforme se coloca ou retira a cuba (Manley D. , 1998b). Outra característica destes equipamentos 

é possuírem velocidades de rotação mais lentas, quando comparados aos amassadores horizontais, o que 

pode constituir uma desvantagem na confecção de massas duras, que possuem uma rede de glúten mais 

desenvolvida, ou uma vantagem no caso das massas suaves, pois permite evitar que se misturem em 

demasia os ingredientes (Moretto & Fett, 1999). No caso dos amassadores horizontais, a cuba tem uma 

posição fixa e existe uma abertura que possibilita a descarga. Habitualmente a cuba roda segundo um eixo 

horizontal para facilitar a descarga. Este tipo de equipamento pode ser utilizado na produção de todos os 

tipos de massa, incluindo as de mais difícil mistura (Manley D. , 1998b). Quando se pretende produzir uma 

massa dura, os amassadores horizontais são os ideais, pois possuem uma elevada velocidade de rotação, 

o que proporciona uma maior transferência de energia para a massa (e consequente aumento de 

temperatura) e facilita o desenvolvimento da rede de glúten (Sumnu & Sahin, 2008). A pá do amassador 

pode ser simples ou dupla e assumir diferentes formatos (Manley D. , 1998b; Cauvain & Young, 2006). 

 

Tipos de massa 

Basicamente, existem dois tipos de massa para a produção de bolachas: duras e curtas. A diferença entre 

ambas é determinada pela quantidade de água requerida para fazer a massa: quando existe um elevado 

conteúdo de água, misturar a farinha envolve a formação de glúten a partir de proteínas hidratadas (Manley 

D. , 2000; Whitehurst & Oort, 2010).  

Nas massas duras, os níveis de gordura e de açúcar são relativamente baixos. A rede de glúten é bem 

desenvolvida durante a amassadura, pelo que a massa é elástica e extensível. Em alguns casos, como é 

o caso das crackers (vide secção I.2.3), o glúten é modificado após a amassadura num período de 

fermentação por leveduras. Dado que a fermentação é realizada por leveduras e as velocidades de 

crescimento microbiano e de produção de dióxido de carbono gasoso são influenciadas pela temperatura, 

torna-se indispensável que este parâmetro se situe na gama óptima para o funcionamento do 

microrganismo (habitualmente entre 26 e 30ºC). Este objectivo pode ser alcançado através da definição do 

tempo de amassadura e da temperatura dos ingredientes utilizados (principalmente a da água). 

Alternativamente, é usado um enzima conhecido por protease, que modifica quimicamente o glúten durante 

um tempo de repouso após a amassadura. A reacção é idêntica à realizada por levedura, uma vez que os 

microrganismos utilizam as enzimas endógenas no seu metabolismo, mas não há produção de gás. A 

temperatura continua a ser importante dado que a velocidade da reacção enzimática é muito sensível a 

este parâmetro. Para se utilizar protease, a temperatura ideal ronda os 35ºC (Manley D. , 2000). 

As massas curtas caracterizam-se por possuírem elasticidade e extensibilidade mínimas, visto limitar-se o 

desenvolvimento da rede de glúten através de tempos de amassadura reduzidos e de uma primeira 
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mistura entre a gordura e a água antes da mistura com a farinha (Baking Industry Research Trust, 2013; 

Manley D. , 2000). O resultado é uma consistência areada (Whitehurst & Oort, 2010). 

A temperatura das massas curtas situa-se, idealmente, entre os 18 e os 22ºC e é determinada 

predominantemente pelas temperaturas a que se juntam as matérias-primas. Como é difícil controlar a 

temperatura da farinha e do açúcar e a gordura é normalmente utilizada a 26ºC, pode controlar-se a 

temperatura da massa ao usar água quente ou fria ou ao usar uma camisa de transferência de calor no 

amassador (Manley D. , 2000). 

Apesar de as massas curtas variarem bastante nas suas formulações, existem algumas que se destacam 

por serem bastante mais fluidas, contendo ovo como base da sua formulação – são as denominadas 

massas macias (Manley D. , 2000).  

 

2.2.2. Formação da bolacha 

O processo de formação é o responsável por conferir à massa a forma que se pretende que seja a da 

bolacha. O método de formação adoptado depende, fundamentalmente, do tipo de massa da bolacha 

(Tabela I-1), pois as massas diferem nas suas características reológicas. Distinguem-se quatro tipos de 

métodos que podem ser utilizados no processo de formação de bolachas: laminagem, calibração, 

moldagem por rolos rotativos e extrusão (Moretto & Fett, 1999; Manley D. , 1998c).  

A laminagem consiste na formação de um manto de massa liso através da passagem da massa por entre 

dois cilindros rotativos. O manto é posteriormente cortado em várias porções que são continuamente 

sobrepostas. As camadas de mantos de massa sobrepostos são, seguidamente dobradas em conjunto e 

rodadas, pelo menos, 90º, seguindo-se uma nova laminagem até que se atinja a espessura pretendida do 

manto de massa. A Figura I-2 mostra este processo. A técnica de sobreposição permite um maior 

desenvolvimento da rede tridimensional de glúten e confere uma textura laminada ao produto final (Manley 

D. , 1998c). Apesar de este método poder ser aplicado a qualquer tipo de massa dura (com a estrutura de 

glúten bem desenvolvida), é geralmente aplicada na produção de crackers (vide secção I.2.3) (Sumnu & 

Sahin, 2008).  
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Figura I-2 – Esquema representativo do processo de laminagem (Adaptado de Manley, 1998c). 

 

A calibração da massa consiste na compressão sucessiva desta por entre cilindros, para que se forme um 

manto liso e que a espessura vá diminuindo progressivamente até se atingir a pretendida (Figura I-3). Este 

método de formação é utilizado maioritariamente em massas duras cuja rede de glúten foi modificada por 

leveduras, agentes redutores ou enzimas, de modo a aumentar a sua extensibilidade.  

 

 

Figura I-3 – Esquema representativo do processo de calibração (Adaptado de Manley, 1998c). 

 

Os métodos de laminagem e de calibração são seguidos por uma etapa de corte assim que o manto de 

massa esteja com a espessura pretendida. O manto passa através de um ou mais cilindros que cortam a 

massa e delineiam a forma da bolacha. Após o corte, o retalho (que corresponde à massa excedente que 

rodeia os pedaços de massa formados) é recolhida e volta a ser incorporada na massa que vai iniciar o 

processo de formação, sendo esta uma forma de minimizar os desperdícios durante esta etapa do processo 

de produção (Manley D. , 1998c). 

Na moldagem por rolos rotativos implica a passagem da massa por três rolos cilíndricos, tal como ilustra a 

Figura I-4.  
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Figura I-4 – Esquema representativo do processo de moldagem por rolos rotativos (Adaptado de Dendy & 

Dobraszczyk, 2001). 

 

Inicialmente a massa é comprimida por dois cilindros, sendo que um deles possui a superfície com moldes 

de profundidade e forma igual à que se pretende que tenha a bolacha. Ao passar por estes cilindros, a 

massa preenche os moldes, sendo que a massa excedente que não se insere no rolo moldado é eliminada 

por uma faca que a transfere para o outro cilindro, que é estriado. O terceiro cilindro exerce força na massa 

retida nos moldes e extrai as bolachas moldadas para o seu exterior (Manley D. , 1998c). A moldagem por 

rolos rotativos é um método apropriado para massas com um elevado conteúdo em gordura (massa curta), 

de forma a que a sua extracção do rolo moldado seja facilitada (Moretto & Fett, 1999). 

A extrusão é um método que envolve a passagem forçada da massa através de orifícios de diferentes 

formas e dimensões. Após a passagem pelos orifícios, a massa pode ser cortada com um fio de arame em 

pedaços (corte por arame) ou pode ser depositada intermitentemente sobre o tapete transportador através 

de uns depositadores (deposição). 

No corte por arame (Figura I-5), a massa passa através de dois cilindros, que, ao pressionarem-na, forçam-

na a passar por orifícios dispostos ao longo da máquina cortadora de arame. À medida que a massa é 

extrudida, é cortada por um arame tenso que se desloca em duas direcções. As massas cortadas por 

arame têm uma consistência semelhante à das massas formadas por moldagem por rolos rotativos 

(massas curtas), todavia, no método extrusivo, a massa pode ser pegajosa e apresentar pepitas ou frutos 

secos na sua constituição (Manley D. , 1998c).  

 



17 

 

 

Figura I-5 – Esquema representativo do processo de corte por arame (Adaptado de Manley, 1998c). 

 

No caso da deposição, o processo é semelhante ao descrito para o corte por arame, contudo, em vez de 

orifícios a máquina depositadora possui pequenas tubagens cónicas na sua constituição. Este método é 

habitualmente usado para massas macias, como é exemplo a massa de waffers, que apresentam um 

comportamento reológico muito semelhante ao de um líquido (Manley D. , 1998c).  

 

2.2.3. Cozedura 

A cozedura é uma operação muito importante mas também muito complexa. Durante este processo a 

bolacha sofre diversas transformações físicas e químicas que são consequência de transferências de calor 

e de massa (Cauvain & Young, 2006). O calor é transferido por mecanismos de condução, convecção e 

radiação. As quatro alterações mais significativas que ocorrem na bolacha são: desenvolvimento da sua 

estrutura, alteração das suas dimensões, diminuição da humidade e alteração da cor (Manley D. , 2000). 

O desenvolvimento da estrutura da bolacha e o aumento da sua espessura ocorre maioritariamente no 

primeiro terço ou quarto do período da cozedura, como se pode constatar na Figura I-6, e deve-se 

maioritariamente à formação de bolhas de gases ou de vapor de água que se formam e expandem, 

tornando a estrutura da bolacha porosa e reduzindo a sua densidade (Manley D. , 1998d). 
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Figura I-6 – Fenómenos associados ao processo de cozedura de uma bolacha (Adaptado de Manley, 1998d). 

 

Com o aumento da temperatura, os agentes levedantes químicos reagem e libertam gases como o dióxido 

de carbono e a água. Estes gases formam bolhas no seio do pedaço de massa, que se expandem devido 

ao crescente aumento da temperatura (Manley D. , 1998d). Todavia, e para além da acção dos agentes 

levedantes químicos, o aumento de volume da massa também pode ser devido à acção de leveduras, que 

iniciam a sua produção de dióxido de carbono assim que os pedaços de massa entram no forno, e à 

evaporação de grande parte da água que existe na massa (Wade, 1988), que é o fenómeno que mais 

contribui para o aumento de volume do produto (Manley D. , 1998d; Wade, 1988). 

Durante a fase de desenvolvimento da estrutura da bolacha também se verifica a ocorrência de outros 

fenómenos, nomeadamente a fusão da gordura, a gelatinização do amido e a desnaturação proteica 

(Figura I-6). A fusão da gordura inicia-se com a entrada do pedaço de massa no forno e termina por volta 
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dos 40ºC, quando este ingrediente encontra-se na sua totalidade no estado líquido. Este fenómeno 

contribui para a alteração da textura da bolacha, conferindo-lhe uma textura mais suave. Já a gelatinização 

do amido inicia-se por volta dos 60ºC, com a absorção de água e consequente inchaço dos grânulos de 

amido, acompanhados pela migração de amilose para o exterior dos mesmos. Começa, portanto, a formar-

se uma pasta viscosa e alguns grânulos de amido sofrem ruptura após atingir a sua capacidade máxima 

de absorção de água (Manley D. , 1998d; Sumnu & Sahin, 2008). A gelatinização dos grânulos de amido 

desempenha um papel importante no desenvolvimento da estrutura e textura da bolacha, pois, após 

arrefecimento, as cadeias lineares de amilose associam-se e retêm água e grânulos de amido, formando 

um gel sólido (Sumnu & Sahin, 2008). Outro fenómeno que também contribui para a estrutura definitiva do 

produto é a desnaturação proteica pelo calor (na Figura I-6 denominada por coagulação do glúten), que se 

inicia por volta dos 62,8ºC (Manley D. , 1998d) e que consiste na desorganização irreversível das cadeias 

polipeptídicas das proteínas a par de alterações conformacionais que alteram as suas propriedades físico-

químicas e biológicas.  

As transferências de calor ocorridas durante o processo de cozedura conduzem, inevitavelmente, a 

transferências de massa sob a forma de humidade. Durante a cozedura, a humidade só pode ser perdida 

através da superfície da bolacha, pelo que a migração de água é indispensável para que o centro da 

bolacha seque. A perda de humidade ocorre a partir da superfície do produto, por evaporação, seguida de 

migração desta do seio do pedaço de massa até à sua superfície. Enquanto a transferência do vapor de 

água da superfície para o meio envolvente do produto é realizado por convecção, no interior do produto, a 

massa é transferida por mecanismos de capilaridade e de difusão, deslocando-se do interior para a 

superfície. Ambos estes mecanismos de transferência de massa são acelerados por gradientes de 

temperatura (Manley D. , 1998d). A perda de humidade é um fenómeno extremamente importante que 

implica alterações estruturais no produto. A quantidade de humidade perdida depende do tipo de bolacha 

e depende da humidade inicial do pedaço de massa, das suas dimensões e da relação tempo de cozedura-

temperatura a que é sujeita durante o processo (Wade, 1988). Se o produto final apresentar uma humidade 

muito baixa, a bolacha poderá saber a queimado e talvez possuir uma cor interna acastanhada; cado 

apresente uma humidade demasiado elevada, a sua estrutura não será estaladiça e o centro será mais 

húmido que a superfície, o que poderá implicar alterações de sabor relacionadas com perda de qualidade. 

Obviamente, a perda de humidade faz-se acompanhar por uma perda de peso por parte da bolacha. Esta 

perda de peso, que no final da cozedura corresponde à diferença de peso entre a bolacha cozida e o 

pedaço de massa formado que entrou no forno, é designada por baking loss (Manley D. , 1998d). 

Desde o momento em que o  pedaço de massa entra no forno, inicia-se a formação da crosta. A espessura 

da crosta aumenta à medida que a humidade vai evaporando da superfície do produto e deve atingir um 

valor que permita alguma elasticidade ao produto sem que com isso ocorram fissuras (Manley D. , 1998d). 

Outra transformação muito importante que ocorre durante a cozedura é a mudança de cor do produto, que 

se inicia a partir dos 150ºC. A alteração da cor da bolacha deve-se à ocorrência da reacção de Maillard, à 
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caramelização de açúcares (vide secção I.2.1.3) e à dextrinização do amido. A reacção de Maillard consiste 

numa reacção química entre os grupos carboxilo dos açúcares redutores e os grupos amina livres dos 

aminoácidos pertencentes às proteínas, que conduz à formação de compostos castanhos e aromáticos 

(Cauvain & Young, 2006). A caramelização dos açúcares deve-se à fusão do açúcar à temperatura do 

forno, nomeadamente ao facto de moléculas como a frutose e dextrose sofrerem reacções sucessivas (a 

altas temperaturas) que originam substâncias designadas por caramelo (Sumnu & Sahin, 2008). A 

dextrinização do amido consiste na quebra de ligações de amilose em dextrinas, que, como referido, podem 

sofrer reacções de caramelização e contribuir, desta forma, para a coloração do produto (Manley D. , 

1998d). 

Actualmente quase todas as bolachas são fabricadas em fornos de banda ou fornos com tapete rolante 

metálico, o que significa que as condições do forno tais como a temperatura, movimento e humidade da 

atmosfera podem ser alteradas durante o período da cozedura. As condições que cada tipo de bolacha 

requer não são idênticas porque a forma como a sua estrutura se desenvolve e a quantidade de humidade 

que deve ser removida depende dos níveis de açúcar e gordura da receita, como se pode constatar na 

Tabela I-1. A cozedura de massas duras normalmente é efectuada em malhas metálicas, enquanto a de 

massas curtas realiza-se em bandas contínuas de aço. Este facto deve-se ao espalhamento que as massas 

curtas sofrem durante este processo, pelo que bandas contínuas de aço são necessárias para que, ao se 

encontrarem a uma temperatura elevada aquando da deposição da massa crua, controlarem e limitarem o 

espalhamento da bolacha (Wade, 1988).  

Podem-se distinguir dois tipos de fornos: os de chama directa e os de chama indirecta. Os primeiros 

possuem vários queimadores incorporados na câmara do forno, localizados acima e abaixo do tapete 

rolante metálico do forno, pelo que os produtos de combustão contactam com os pedaços de massa. Neste 

tipo de fornos, a transferência de calor é efectuada, sobretudo, através de radiação. Habitualmente os 

queimadores podem ser controlados individualmente, pelo que se pode controlar o calor que estes geram. 

Os fornos de chama directa tendem a ser utilizados nas primeiras zonas dos fornos industriais, pois é na 

primeira fase da cozedura que é necessário um aquecimento rápido dos pedaços de massa. Estes podem 

possuir, ainda, um sistema de pré-aquecimento, que compreende mais queimadores posicionados abaixo 

do tapete do forno, que visam o aquecimento deste antes que sejam lá colocados os pedaços de massa 

(Manley D. , 1998d; Sumnu & Sahin, 2008). Nos fornos de chama indirecta os produtos de combustão não 

contactam directamente com o produto. Este tipo de fornos apresenta, normalmente, um único queimador 

ao longo do seu comprimento e os gases provenientes do queimador podem circular através de condutas 

localizadas acima e abaixo do tapete metálico do forno (Manley D. , 1998d).  

Independentemente do tipo de forno, a atmosfera e humidade no seu interior podem ser controladas 

através de extracções que conduzem os gases do interior do forno para o exterior caso sejam abertas. 

Também é possível recorrer a ventiladores, de forma a incentivar a transferência de calor por convecção 
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forçada, o que é especialmente conveniente na fase da cozedura em que ocorrem alterações na cor do 

produto (Manley D. , 2000). 

Na indústria de confecção de bolachas, o mais usual é utilizar fornos híbridos, que combinam fornos de 

chama directa e indirecta. Os fornos híbridos proporcionam uma maior flexibilidade ao processo de 

cozedura (pois permite uma adaptação do perfil térmico do forno ao produto), permitem um melhor controlo 

da humidade final do produto, bem como uma maior uniformidade da humidade em cada bolacha cozida 

(reduzindo o risco de ocorrência de checking) e possibilitam uma uniformização da cor do produto ao longo 

da sua largura (Manley D. , 1998d). 

 

2.2.4. Arrefecimento 

Em certos processos, após a cozedura, as bolachas vão directamente para a zona de embalagem. O 

objectivo desta sequência não é apenas a recolha do produto em grupos de dimensões adequadas para 

venda, como também evitar que o produto perca humidade para a atmosfera ou seja contaminado. Algum 

arrefecimento é sempre inevitável, contudo, este passa a ser estritamente necessário se o produto é 

transferido manualmente para máquinas de embalamento ou se a estrutura do produto quente ainda não 

estiver bem consolidada, como é o caso de bolachas com elevados níveis de açúcar (Manley D. , 1998d). 

Neste último caso, a redução da temperatura torna-se fundamental pois as bolachas após a cozedura ainda 

se encontram bastante húmidas e a uma temperatura em que o amido se encontra parcialmente 

gelatinizado, os açúcares estão parcialmente em solução e a gordura está líquida (Sumnu & Sahin, 2008).  

No caso de bolachas com menores teores em açúcar, como é o caso das bolachas do tipo semi-doce, o 

arrefecimento pode desempenhar uma função relevante para a redução da temperatura e para a perda de 

humidade. Essa perda de humidade pode ser benéfica para a qualidade e shelf-life do produto, contudo, é 

importante assegurar que o processo de arrefecimento é gradual, para que não se gerem tensões no seio 

da estrutura da bolacha que poderão conduzir à sua quebra espontânea (checking) (Moretto & Fett, 1999). 

Por outro lado, caso o arrefecimento seja demasiado moroso e o produto atinja a temperatura ambiente, 

há o risco de que em vez de perder humidade, a bolacha a adsorva, o que pode prejudicar a sua qualidade 

(Manley D. , 1998d). 

Pode-se realizar o arrefecimento das bolachas através de diversos métodos. O mais comum é 

transportá-las num tapete por um período cerca de 0,5 a 1,5 vezes superior ao seu tempo de cozedura. 

Não é aplicada convecção forçada e devem-se evitar correntes de ar provenientes de janelas e portas da 

fábricas. Neste caso, o arrefecimento é gradual e a perda de humidade do produto não é significativa. Se 

sob estas condições existir checking, pode ser útil colocar uma caixa em torno dos tapetes transportadores 

e empilhar as bolachas durante o processo de arrefecimento, para que o ar que rodeie o produto esteja a 

uma temperatura superior à temperatura ambiente e com uma humidade relativa também superior. Neste 

último caso, a secagem das bolachas é reduzida e ocorre uma equilibração da humidade de cada bolacha 
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antes que a sua estrutura se torne rígida. Outros métodos de arrefecimento incluem convecção forçada 

através de ventiladores ou a inclusão de um túnel com permutadores de calor (Manley D. , 1998d). 

 

2.2.5. Processos secundários 

Designam-se por processos secundários todos os que se podem incluir no processo de produção de 

bolachas mas que não são considerados fundamentais para a formação do produto em si. Um exemplo de 

processo secundário é a deposição de um recheio (Manley D. , 1998e). O recheio acrescenta interesse, 

sabor, textura e melhora a aparência geral do produto (Manley D. J., 2001). É frequente a utilização de 

massas duras para a produção de bolachas semi-doces com recheio (Manley D. , 1998e). 

Tipicamente, denominam-se por bolachas tipo sanduíche com recheio duas bolachas idênticas que contêm 

uma camada de recheio doce ou salgado a uni-las. Existem diversas variações deste conceito, por 

exemplo, as duas bolachas podem ser diferentes na sua forma ou cor ou a bolacha superior pode estar 

perfurada com um ou mais furos, através do(s) qual(is) se pode ver o recheio. O produto final pode, ainda, 

ser constituído por inúmeras camadas de recheio, cada uma situada entre duas camadas de bolacha 

(Manley D. , 1998e). 

Habitualmente, os ingredientes principais na formulação de um recheio são o açúcar e a gordura. As 

características de ambos os ingredientes são determinantes para as características do recheio. O açúcar 

deve possuir uma baixa granulometria (de preferência em pó) para que não se sinta uma textura granulada 

enquanto se come a bolacha. Contudo, deve ter-se em consideração que quanto menor a granulometria 

do açúcar, maior a quantidade de gordura que deve ser usada na formulação do recheio de forma a que 

este apresente a consistência pretendida. O requisito principal é que o recheio seja estável e firme à 

temperatura ambiente. O objectivo é que, por um lado, a bolacha mantenha a sua forma e que, por outro, 

o recheio não escorra quando a bolacha é quebrada ou mordida (Sumnu & Sahin, 2008; Manley D. , 1998e). 

Quanto mais rígida for a estrutura da bolacha, mais firme deve ser o recheio (Manley D. , 1998e).  

À medida que a bolacha é comida, a gordura do recheio deve derreter rapidamente para libertar o açúcar 

e outros ingredientes para conferir uma sensação intensa de sabor. Por este motivo, a maior parte da 

gordura presente na formulação do recheio deve derreter à temperatura sanguínea. Contudo, também é 

importante que a gordura não derreta na totalidade para que não fique um filme deste ingrediente a causar 

uma sensação desagradável no céu-da-boca. Devido a estas considerações e ainda a outras processuais 

e de qualidade da bolacha, as características da gordura (como o ponto de fusão e a plasticidade) devem 

ser tidas em consideração (Manley D. , 1998e).  

Uma forma de aplicação do recheio é utilizando múltiplas cabeças injectoras ao longo de todo o tapete da 

linha produtiva. Contudo, este sistema implica que o recheio apresente uma determinada reologia para que 

a sua deposição seja uniforme (Manley D. , 1998e). 
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2.2.6. Embalamento  

Uma embalagem é mais do que um meio de transportar o produto de forma conveniente e segura. Esta 

desempenha inúmeras funções, nomeadamente: permite agrupar o peso ou número correcto de bolachas 

que se pretende comercializar, identifica o produto, bem como o seu peso, prazo de validade, os seus 

ingredientes, entre outros, que tanto podem ser exigidos por lei como ter a finalidade de tornar o produto 

mais apelativo para o consumidor; protege o produto da deterioração, principalmente de alterações na sua 

humidade, da rancidez e do desenvolvimento de sabores indesejados; e oferece protecção mecânica ao 

produto, uma vez que as bolachas são frágeis e passíveis de se partir (Manley D. , 1998f). 

O tipo de embalagem utilizado depende das características do produto, tais como o seu tamanho, forma, 

peso e susceptibilidade. Habitualmente, as embalagens que contactam directamente com o produto, 

designadas por embalagem primária, são de plástico ou de laminados de metal (Sumnu & Sahin, 2008). A 

embalagem secundária são, normalmente, cartolinas, que são agrupadas e introduzidas em caixas de 

cartão (embalagem terciária), para formar paletes que se envolvem em película aderente de forma a facilitar 

o seu armazenamento e transporte. A embalagem e armazenamento do produto devem ser efectuados 

num local seco, preferencialmente não muito iluminado, a temperatura ambiente e protegido de fontes de 

contaminação (como por exemplo, insectos) (Manley D. , 1998f). 

 

2.3. Tipos de bolachas 

A classificação das bolachas pode ser efectuada assentando em três critérios: a textura, o seu processo 

de formação e os seus teores de açúcar e gordura. Uma classificação secundária também é possível com 

base nos processos secundários que possam ser realizados (Manley D. , 2000).  

As crackers e bolachas semi-doces são caracterizadas por serem produzidas a partir de massa dura, tendo, 

por isso, a rede de glúten bem desenvolvida. Ambas possuem um menor teor de açúcar e gordura face ao 

teor de farinha, porém, as segundas são mais doces e são formadas a partir de calibração da massa, sendo 

as crackers formadas a partir de laminagem. Outra diferença considerável é que a massa das crackers 

pode ou não ser fermentada biologicamente, enquanto que no caso das bolachas semi-doces se utilizam 

agentes levedantes químicos, agentes redutores e/ou enzimáticos (Manley D. , 1998b).  

As bolachas produzidas a partir de massas curtas são diversas, podendo dar-se o exemplo das cookies. 

Em comum, possuem uma massa com elevado teor em açúcar e gordura comparativamente ao de farinha. 

Esta composição, aliada a tempos de amassadura reduzidos, limita o desenvolvimento da rede de glúten, 

pelo que as massas curtas são pouco extensíveis e elásticas. Os métodos de formação mais frequentes 

para as bolachas deste grupo são o molde rotativo e o corte por arame (Manley D. , 2000). 

Na Tabela I-1 encontram-se resumidos alguns parâmetros e propriedades característicos dos principais 

tipos de bolachas existentes. 
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Tabela I-1 – Propriedades/parâmetros típicos relevantes para diferentes tipos de massas 

 (Adaptado de Cauvain & Young, 2008; Hui, Corke, & Leyn, 2006). 

Parâmetro/Propriedade 

Massas duras  Massas curtas 

Crackers Semi-doces  
Alto teor 

gordura 

Alto teor 

açúcar 
Macias 

Humidade na massa (%) 30 22  9 15 11 

Humidade na bolacha (%) 1-2 1-2  2-3 2-3 3+ 

Temperatura da massa1 (ºC) 30-38 40-42  20 21 21 

Ingrediente(s) crítico(s)2 Farinha Farinha  Gordura 
Gordura e 

açúcar 

Gordura e 

açúcar 

Desenvolvimento do glúten Elevado Elevado  Baixo Baixo Muito baixo 

Método de formação típico Laminagem Calibração  
Molde 

rotativo 

Molde 

rotativo 

Corte por 

arame 

Tempo de cozedura (min) 3 5,5  15-25 7 12+ 

1 Após o processo completo de formulação da massa. Em alguns tipos de bolachas este processo inclui a fermentação da massa. 

2 Ingrediente(s) predominante(s) na formulação da massa, isto é, com maior fracção mássica.  

 
 

2.4. Actividade da água nas bolachas 

A preservação de bolachas é a acção ou o método de as manter com certas propriedades para o seu 

máximo benefício (Rahman, 2007). Na indústria de confecção de bolachas, o tipo de embalagem utilizado 

e a especificação de certas características como a actividade da água da bolacha estão directamente 

relacionadas com a preservação da qualidade do produto e com a sua shelf-life (Manley D. , 2000). 

A água é o solvente mais importante num alimento, uma vez que permite que os restantes constituintes se 

solubilizem e que ocorram reacções bioquímicas e enzimáticas desejáveis. A actividade da água (aw) num 

alimento não é equivalente ao seu conteúdo em água porque esta pode estar ou não disponível, isto é, 

pode estar quimicamente ligada a outras moléculas ou na sua forma livre. A água que determina o valor 

de aw é a que está disponível, pois é esta que actua como solvente, permite reacções químicas e o 

crescimento microbiano. Por conseguinte, dois alimentos podem ser constituídos pela mesma quantidade 

de água e ter uma aw diferente, pois basta que um destes possua uma maior quantidade de água 

indisponível (ligada quimicamente, por exemplo) em relação ao outro para que o seu valor de aw seja 

inferior (Manley D. , 2000; Rahman, 2007). 

O valor de actividade da água (aw) é definido como o ponto em que a humidade relativa da atmosfera que 

circunda um alimento (HR) está em equilíbrio, isto é, a atmosfera que rodeia o alimento não ganha nem 
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perde água. Neste ponto de equilíbrio, a pressão relativa da água no alimento é igual à pressão relativa da 

água na atmosfera. Desta forma, a aw também pode ser definida como o quociente entre a pressão parcial 

da água na atmosfera em equilíbrio com o alimento (P) e a pressão parcial da atmosfera em equilíbrio com 

a água pura à mesma temperatura (P0) (Rahman, 2007). A equação 1 define a aw de forma simplificada:  

 

𝑎𝑤 =
𝑃

𝑃0

=
%𝐻𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙í𝑏𝑟𝑖𝑜

100
 Equação 1 

 

Note-se que o valor da aw encontra-se compreendido entre zero (quando a água na sua forma livre é 

inexistente) e um (quando a água se encontra totalmente disponível, o equivalente à água pura). 

A aw permite prever a estabilidade do produto, não só no que diz respeito ao crescimento microbiano, mas 

também da velocidade das reacções químicas e bioquímicas e das propriedades físicas (Manley D. , 2000). 

A Figura I-7 mostra a estabilidade em termos dos limites do crescimento microbiano e das velocidades das 

reacções de degradação como funções da aw.  

 

 

Figura I-7 – Diagrama de estabilidade em função da actividade da água. As siglas APC e AIC significam alimento 

próprio para consumo e alimento impróprio para consumo, respectivamente (Adaptado de Decagon Devices, 2014). 

 

Portanto, ao medir e controlar a aw, é possível prever que tipos de microrganismos são potenciais fontes 

de contaminação, manter a estabilidade química do produto, minimizar as reacções não enzimáticas que 
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alteram a cor da bolacha e as reacções de auto-oxidação espontânea dos lípidos, prolongar a actividade 

de enzimas e optimizar as propriedades físicas do produto como a migração de humidade, a sua textura e 

a sua shelf-life (Decagon Devices, 2014; Rahman, 2007).  

Os mircrorganismos possuem um valor limite de aw abaixo do qual não conseguem crescer que é cerca 

de 0,6 (Adams & Moss, 2008; Manley D. , 2000). Uma vez que as bactérias, leveduras e fungos requerem 

uma quantidade mínima de água disponível para suportar o seu crescimento, definir um valor de aw crítico 

para um produto é um meio eficaz de controlar o crescimento microbiano e, consequentemente, de prevenir 

a sua degradação por este motivo. Por vezes, também é vantajoso combinar a especificação do valor de 

aw com outros factores como a temperatura e o pH de forma a estabelecer condições que inibam o 

crescimento microbiano (Adams & Moss, 2008).  

A aw não influencia apenas o crescimento microbiano mas também a reactividade química e enzimática. 

A água pode afectar as reacções químicas de diferentes modos: pode actuar como solvente, reagente ou 

alterar a mobilidade dos reagentes por afectar a viscosidade do sistema. Para além disso, a aw influencia 

reacções não enzimáticas que alteram a cor do produto, a oxidação lipídica, a degradação de vitaminas e 

de outros nutrientes, as reacções enzimáticas, a desnaturação proteica e a gelatinização dos grânulos de 

amido. Tipicamente, à medida que a actividade da água diminui, a velocidade das reacções de degradação 

também diminui (como se pode constatar na Figura I-7) (Decagon Devices, 2014; Adams & Moss, 2008). 

Além de permitir prever a velocidade de várias reacções químicas e enzimáticas, a aw também afecta as 

propriedades texturais do produto. Alimentos com menores valores de aw, como é o caso das bolachas, 

apresentam uma textura que pode ser descrita como crocante. Se o aw desses produtos aumentar, a sua 

textura sofre alterações indesejadas e passa a ser mais húmida.  

Pode-se afirmar que diferenças na aw entre componentes é uma força motriz para a migração de humidade 

até que o sistema atinja o equilíbrio. Por este motivo, esta é um parâmetro importante no controlo da 

migração de água em alimentos complexos como snacks recheados. Por definição, a humidade migra de 

uma região de aw mais elevado para uma região de aw menor, mas a velocidade da migração depende de 

vários factores (como a temperatura, por exemplo). Alterações indesejadas na textura podem ocorrer como 

consequência da migração de humidade, como é exemplo a migração de água de um recheio para a massa 

da bolacha, tornando o produto menos estaladiço e com um recheio menos cremoso, o que é indesejável 

num produto como a bolacha S (Adams & Moss, 2008).  

Por todos os motivos descritos, a aw é um parâmetro crítico para determinar a shelf-life de um produto. 

Deve-se especificar uma gama para a aw tendo em consideração factores microbianos, texturais, de sabor, 

de aparência, nutricionais, entre outros, pois esta especificação, conjuntamente com conhecimento acerca 

da migração de humidade através da embalagem, irá permitir selecionar o tipo de embalagem e as 

condições de conservação do produto que optimizam a sua qualidade e a sua shelf-life (Manley D. , 2000).  
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Isotérmica de sorção 

A isotérmica de sorção de humidade é a dependência do conteúdo em humidade da actividade de água a 

uma determinada temperatura (Rahman, 2007). O conhecimento e compreensão das isotérmicas de 

sorção é de extrema importância para a indústria alimentar, para o projecto e optimização de equipamento 

de secagem, design de embalagens, previsões de qualidade, de estabilidade, de shelf-life e para calcular 

alterações na humidade do produto que podem ocorrer durante o seu armazenamento (Andrade, Lemus, 

& Pérez, 2011). Como referido, a aw depende da composição, temperatura e estado físico dos 

componentes do alimento. A forma da isotérmica reflecte a forma como a água está ligada no sistema: 

interacções mais fracas com as moléculas de água no sistema originam maiores valores de aw, pelo que 

o produto se torna mais instável. As isotérmicas de sorção podem ser construídas com base num processo 

de adsorção – coloca-se um material completamente seco em contacto com várias atmosferas de 

humidades relativas crescentes e mede-se o ganho de massa do produto após atingido o equilíbrio – ou 

num processo de desadsorção – coloca-se um material inicialmente húmido sob humidades relativas 

decrescentes e mede-se a perda de massa após atingido o equilíbrio. Raramente se verifica coincidência 

das curvas para estes dois processos e à diferença entre estas denomina-se histerese (Figura I-8). A 

histerese está relacionada com a natureza e estado dos componentes que constituem o alimento, 

reflectindo o seu potencial para rearranjos estruturais e conformacionais (Rahman, 2007; Andrade, Lemus, 

& Pérez, 2011). 

 

 

Figura I-8 – Isotérmica de sorção para um alimento genérico, com representação da histerese (Adaptado de 

Andrade, Lemus, & Pérez, 2011). 

 

Como se observa na Figura I-8, uma isotérmica pode ser dividida em três zonas: a água na zona A 

representa água ligada fortemente e a sua entalpia de vaporização é consideravelmente superior à da água 

pura nas mesmas condições de temperatura e pressão. A água ligada inclui água estrutural e em 

monocamada, a qual é adsorvida pelos grupos hidrofílicos e polares dos componentes do alimento (como 
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são exemplo os polissacáridos e as proteínas). Na região B, as moléculas de água estão ligadas menos 

fortemente e alguma está sob a forma capilar, sendo a sua entalpia de vaporização ligeiramente superior 

à da água pura nas mesmas condições. As propriedades da água na região C são semelhantes às da água 

livre ou não ligada.  

As isotérmicas de sorção são válidas para um único produto e são afectadas por qualquer variação neste. 

Na maioria destas curvas, uma pequena variação no conteúdo em humidade do produto corresponde a 

uma grande variação da aw, pelo que apesar do conteúdo em humidade não ser um bom indicativo do 

valor de aw do produto, o valor de aw é uma boa forma de prever o seu conteúdo em humidade (Rahman, 

2007). Usualmente as isotérmicas de sorção são apresentadas sob forma gráfica ou de uma equação. 

Brunauer et al. classificaram as isotérmicas de sorção dos materiais em cinco tipos gerais, que estão 

representados na Figura I-9 (Rahman, 2007).  

 

 

Figura I-9 – Tipos de isotérmicas de sorção descritas por Brunauer (Adaptado de Rahman, 2007). 

 

O tipo I, também denominado de Langmuir, é tipicamente aplicável ao processo de completar uma camada 

monomolecular de água na superfície interna de um material. Pode ser associada a um sólido poroso que 

não aumenta o seu volume, como são exemplo os antiaglomerantes de silicato utilizados na indústria 

alimentar. O tipo II, ou sigmoidal, tem em consideração a existência de multicamadas na superfície interna 

de um material, sendo o ponto de inflexão indicativo da capacidade da água se ligar ou das quantidades 

relativas de água livre e ligada. O tipo III, também designada por isotérmica de Flory-Huggins, é aplicável 

a um solvente ou plasticizante, como é exemplo o glicerol, acima da sua temperatura de transição vítrea. 

Este tipo de isotérmica também pode ser aplicada a certos alimentos que possuam componentes cristalinos 

solúveis em água na sua constituição (tais como o açúcar ou sal). O tipo IV descreve o fenómeno de 

adsorção de água por um sólido hidrofílico de volume expansível até que o seu ponto de hidratação máximo 

seja atingido. Por fim, o tipo V, também apelidado por isotérmica de Brunauer-Emmet-Teller, descreve o 

fenómeno de adsorção multicamada, que pode ser observado na adsorção de vapor de água por carvão e 

que está relacionado com as isotérmicas do tipo II e III. Os tipos de isotérmicas mais frequentes para 

alimentos são as dos tipos II e IV (Andrade, Lemus, & Pérez, 2011; Rahman, 2007). 
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3. Desenvolvimento de produtos 

O desenvolvimento de produtos é muito importante para o crescimento e imagem de uma empresa e, para 

além de complexo, requer inovação e criatividade. As fases que, de uma forma geral, caracterizam este 

processo estão representadas na Figura I-10.  

A lista ou portfólio de produtos que são fabricados e comercializados por uma empresa é responsabilidade 

do departamento de marketing. Este departamento deve assegurar-se de que cada produto tem um 

lugar/papel no mercado e que é produzido e embalado de forma a representar devidamente o seu 

propósito. É importante que a lista de produtos seja revista regularmente e que adições, remoções ou 

alterações correspondam a um desenvolvimento positivo do programa de marketing (Manley D. , 2000).  

Os novos produtos não têm que ser forçosamente inéditos. Existe sempre espaço para versões melhoradas 

de produtos já existentes, até porque na maioria das vezes é mais fácil conseguir a substituição de um 

produto já existente pela sua versão melhorada do que com um produto totalmente novo com potencial de 

vendas desconhecido. É relevante compreender que, no âmbito da indústria de produção de bolachas, o 

termo “produto” engloba não apenas a bolacha em si como também a sua embalagem e o estado em que 

esta chega ao consumidor (Manley D. , 2000). 

 

 

Figura I-10 – Fases principais do desenvolvimento de um produto na Mondelēz International, Inc.. 

 

O primeiro passo do desenvolvimento de um produto é a criação de uma ideia ou conceito (Cooper, 1990). 

Esta criação, na indústria de produção de bolachas, pode ser incitada por vários motivos, como o 

aparecimento de um novo ingrediente com bom potencial junto ao consumidor, um produto fabricado e/ou 

uma técnica utilizada por uma empresa concorrente, um novo processo e/ou máquina, uma nova tendência 

no interesse do consumidor por um aspecto nutricional, uma lacuna no mercado para uma faixa etária 

específica dos consumidores, uma oportunidade de mercado para um produto ser consumido numa altura 

específica do dia ou com certos outros alimentos ou um novo tipo de embalagem (Manley D. , 2000). Esta 

ideia ou conceito tem que ser restringido por vários factores, como a viabilidade do projecto, a magnitude 

da oportunidade, os custos e a atractividade do mercado, e, na indústria de produção de bolachas, as 

instalações fabris e as competências interna e externa (Cooper, 1990). 

Criação da ideia

Teste de conceito Análise de negócios
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Na segunda fase do desenvolvimento, faz-se o teste de conceito ou a avaliação preliminar. Esta fase 

envolve muito trabalho de secretária, pesquisa de mercado, contacto com consumidores-chave e testes de 

conceito a grupos de potenciais consumidores. Isto permite reunir informações técnicas e do mercado, com 

um baixo custo e por um período curto, para que o novo projecto possa passar para a terceira fase do 

desenvolvimento (Cooper, 1990). Mais uma vez, o departamento de marketing desempenha um papel 

fundamental nesta fase, visto ser este que determina as características que o produto deve apresentar.  

O novo conceito ou ideia entra, depois, na última fase de desenvolvimento antes de começar a sua 

produção: a fase da análise de negócios. Aqui compara-se o retorno esperado face aos custos à escala 

industrial, fazendo-se estudos de mercado mais específicos e concentrados, de modo a que fique bem 

estabelecido como vai ser recebido o novo produto junto dos consumidores. Envolve também algum 

trabalho técnico e laboratorial para determinar a viabilidade económica do projecto, tal como uma 

investigação detalhada dos custos envolvidos na produção, do investimento necessário e da situação 

legal/patentes associadas à nova ideia. Basicamente, cria-se uma análise financeira detalhada acerca do 

produto, para decidir se o mesmo passa, ou não, à fase da produção (Cooper, 1990). 

Tal como referido e evidenciado na Figura I-10, o projecto em estudo nesta dissertação (o projecto da 

bolacha S) encontra-se na quarta fase, o desenvolvimento do produto. Nesta fase ocorre a produção do 

novo projecto, quer à escala piloto, quer à escala industrial, assim como vários testes detalhados para 

determinar como este se comporta quando produzido em larga escala. Paralelamente, ocorre a preparação 

da campanha de marketing e a consolidação do design do produto (Cooper, 1990). 

A par ou depois do desenvolvimento do produto existe uma fase da validação, onde se avalia a viabilidade 

global do mesmo. Nesta fase efectuam-se testes no produto, para validar a sua qualidade, testa-se o 

processo de produção para determinar mais detalhadamente os custos, normalmente utilizando-se uma 

referência, a produção piloto, e procede-se à realização de testes de mercado, para determinar a reacção 

dos consumidores e a fatia de mercado que mais se envolve com o novo produto (Cooper, 1990). Na 

indústria de produção de bolachas é comum realizar-se a distribuição de alguns pacotes de um novo 

produto, seguida de um inquérito no qual o consumidor dá a sua opinião. 

Se todas as fases anteriormente descritas forem concluídas com sucesso, segue-se a fase de 

comercialização. Esta é a fase em que tanto o plano de marketing como o plano de produção e distribuição 

são postos em prática e se dá origem à venda do novo produto (Cooper, 1990). 

Por último, após um determinado período de se dar início à comercialização do novo produto, é ainda 

realizada uma avaliação ao desempenho no mercado. Nesta análise estudam-se os pontos fortes e fracos 

do projecto, os últimos dados acerca de custos, despesas e ganhos e determina-se o que se pode melhorar 

em termos de projectos futuros (Cooper, 1990). 

Entre cada fase é criado um ponto de decisão para que seja definido se o novo projecto passa pelos 

critérios de avaliação da fase anterior, pelo que nem todos os projectos chegam a ser produzidos. 
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II. Caso de estudo 

1. O projecto da bolacha S 

O projecto da bolacha S nasceu em 2013 na Mondelēz North America, consequência de uma oportunidade 

de mercado encontrada na Itália e no Brasil. A bolacha S é um snack estaladiço, recheado, de aspecto 

pouco processado (caseiro) que oferece complexidade textural e saciação através de um período de 

mastigação maior. Pretende-se que possa ser apresentada sob a forma de quatro produtos distintos, sendo 

que a única diferença entre estes é o recheio. Por motivos de confidencialidade, no presente trabalho 

designam-se os recheios pelas letras A,B, C e D. Todos os recheios são salgados e à base de gordura. 

Como mencionado (vide secção I.3), através do desenvolvimento do produto no laboratório e de um estudo 

de mercado, compreende-se se o produto será bem aceite pelos consumidores e decide-se sobre a 

viabilidade do projecto. Se o projecto for aprovado após esta fase, prossegue-se com os testes de produção 

da bolacha à escala piloto. Antes de se realizarem testes de produção à escala industrial, que é 

naturalmente a próxima fase de desenvolvimento do produto, é importante realizar mais testes de mercado 

e análises sensoriais, quer com painéis treinados, quer com consumidores comuns, de forma a garantir a 

aceitabilidade do produto. Se existir uma boa aceitabilidade por parte do consumidor final, garante-se a 

aprovação do projecto e pode-se prosseguir com os ensaios à escala industrial. Realiza-se, então, um 

concurso entre as fábricas pertencentes à Mondelēz International, com o objectivo de escolher a que reúne 

as melhores condições para implementar a linha produtiva necessária ao fabrico da bolacha S ao menor 

custo. A fábrica de Mem Martins acolheu este projecto, dado que já produz outros tipos de bolachas 

semi-doces com recheio desde 2009 e, por isso, possui a tecnologia necessária para o processo. Esta 

unidade fabril é dotada de uma vantajosa flexibilidade por conseguir conciliar várias tecnologias numa só 

linha, de forma a possibilitar a produção de diferentes produtos, sendo apenas necessário efectuar algumas 

alterações pontuais.  

O projecto da bolacha S encontrava-se na fase de aumento de escala. Durante o aumento de escala do 

projecto, objectiva-se a estabilização do processo de produção à escala industrial, de forma a obter um 

produto que cumpra as especificações definidas. Para tal, tomam-se como ponto de partida os dados 

recolhidos durante a produção da bolacha à escala piloto. Durante os ensaios à escala piloto são 

estipuladas especificações para o produto (tais como o peso e as dimensões), contudo, como a produção 

em larga escala implica um fabrico de grandes quantidades de produto por unidade de tempo, diversos 

factores têm de ser ajustados para que o produto corresponda às especificações pretendidas. Exemplos 

desses factores são os parâmetros de trabalho dos equipamentos da linha produtiva, as proporções dos 

ingredientes da formulação da massa e o perfil de forno. Por vezes, as especificações definidas na 

produção à escala piloto podem sofrer pequenas alterações durante a fase de aumento de escala, caso 

não seja viável cumpri-las à escala industrial.  
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2. Produção da bolacha S 

Como já mencionado, o presente trabalho tem como objecto de estudo a bolacha S, que é um determinado 

tipo de bolacha semi-doce com recheio.  

Na fábrica de Mem-Martins, a Linha 7 é a que melhor se adequa à produção desta bolacha, uma vez que 

nesta linha já são produzidos outros tipos de bolacha semi-doce com recheio. A bolacha S possui um 

processo de produção semelhante ao de um produto já produzido na fábrica, pelo que o investimento inicial 

foi minimizado, visto que a maioria do equipamento necessário já está instalado na linha produtiva. Na 

figura A-1 (vide Anexo I) pode-se observar o layout desta linha, sem as adaptações necessárias à produção 

da bolacha S, por ainda não terem sido efectuadas. A nível de equipamento para instalação na linha de 

produção, e para a realização dos ensaios à escala industrial, foi preciso encomendar e trazer para a fábrica 

o molde rotativo para formar a bolacha (vide secção II.2.6) e algumas peças para a máquina de enchimento 

(vide secção II.2.5).  

O processo de produção da bolacha inicia-se na designada cabeça de linha. A cabeça de linha corresponde 

a todo o espaço, equipamento e operações que se encontram entre o amassador e a entrada no forno (vide 

figura A-1 do Anexo I). A amassadura é a primeira operação que acrescenta valor ao processo, uma vez 

que é a primeira etapa de confecção da bolacha. A produção deve ocorrer em contínuo e, por este motivo, 

é essencial que todos os equipamentos se encontrem correctamente programados e sincronizados.   

Antes de descrever mais pormenorizadamente o processo, é importante visualizar as diferentes operações 

e etapas que o constituem. Na Figura II-1 está representado o fluxograma do processo de produção que 

foi idealizado para a bolacha S.  
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Figura II-1 – Fluxograma do processo de produção da bolacha S. 
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2.1.   Matérias-primas 

Na fábrica de Mem-Martins, todas as matérias-primas são criteriosamente seleccionadas, pois o processo 

de produção da bolacha inicia-se no momento da recepção das matérias-primas e a qualidade do produto 

final é fortemente influenciada por estas. O departamento de qualidade é o responsável por averiguar se 

os ingredientes fornecidos são adequados ao processo e se se encontram conforme especificado, para 

isso, realiza a validação dos lotes aquando da sua entrada na fábrica.  

Os macroingredientes, comuns a todas as receitas de bolachas, como a farinha, o açúcar e a gordura, são 

obtidos a granel e armazenados em silos, sendo disponibilizados directamente no interior do amassador 

quando necessários. O abastecimento dos vários amassadores com matérias-primas a granel é gerido 

através de um sistema informático onde estão devidamente programadas as quantidades necessárias para 

cada receita, pelo que basta ao operador pressionar o botão da matéria-prima pretendida (farinha, açúcar 

ou gordura) para que esta seja automaticamente introduzida no interior do amassador na quantidade 

correcta.  

A água é proveniente da rede pública e, apesar de ser um macroingrediente, não é classificada como um 

granel. A par do que acontece com a farinha, o açúcar e a gordura, a água também é directamente 

alimentada ao amassador na quantidade correcta, podendo ainda ser introduzida quente (proveniente de 

uma caldeira) ou fria (proveniente de um permutador de calor) caso necessário. 

Na Tabela II-1 estão representadas as proporções dos macroingredientes considerando o peso da farinha 

100%. Comprova-se que a massa da bolacha S é uma massa dura, pois verifica-se que o ingrediente crítico 

na sua formulação é a farinha (possui maior fracção mássica) e que os níveis de açúcar e de gordura são 

baixos relativamente à quantidade de farinha (vide secções I.2.2.1 e I.2.3). Neste tipo de massas, a 

qualidade da farinha afecta fortemente o produto final. Farinhas provenientes de trigos duros (vide secção 

I.2.1.1) com elevados teores proteicos originam massas com glúten menos extensível e requerem uma 

maior quantidade de água, resultando em bolachas de textura mais dura. A farinha utilizada na confecção 

da bolacha S (e, em geral, para massas de bolachas do tipo semi-doce) é proveniente de trigos moles, com 

menores teores proteicos, para que se consiga obter uma massa extensível passível de ser calibrada (vide 

secção II.2.3). Neste contexto, a riqueza em água (25% em relação ao peso da farinha) é expectável dado 

que se pretende uma rede de glúten bem desenvolvida e a hidratação é essencial para esse efeito.  

Os microingredientes da formulação da massa da bolacha S também estão contemplados na Tabela II-1 

e, tal como o nome indica, são introduzidos em pequenas quantidades. Por este motivo, previamente à 

data de produção, são pesados na sala de pesagens e armazenados em recipientes próprios 

identificados com o nome e o lote. Quando necessários, são transportados para junto da cabeça de linha 

(vide secção II.2) e introduzidos manualmente no amassador pelo operador.  

 



35 

 

Tabela II-1 – Ingredientes utilizados na produção da massa da bolacha S e respectivas percentagens mássicas na 

massa, considerando o peso da farinha 100%. Considerou-se a receita após os ensaios à escala industrial de 

Fevereiro de 2014. Cada massa da bolacha S pesa 346 kg. 

Ingredientes 
% Mássica na formulação 

da massa 

% Mássica em relação ao 

peso da farinha 

Macroingredientes 

Farinha de Trigo 61,3 100 

Açúcar granulado 4,2 7 

Óleo vegetal 8,1 13 

Água 15,1 25 

Microingredientes 

Sal 

11,3 18 

Agentes levedantes 

Agente gelificantes 

Enzima 

Agente redutor 

 

Note-se que, na Tabela II-1, bem como no presente trabalho, os microingredientes estão identificados 

unicamente de acordo com a sua função por motivos de confidencialidade. 

A massa da bolacha S é, portanto, uma massa extensível e uma vez que é modificada enzimática ou 

quimicamente (enzima e agente redutor, respectivamente), conduz à obtenção de uma bolacha do tipo 

semi-doce. Na mesma tabela, constata-se que os microingredientes constituem apenas 11,3% da massa 

total, dado que a sua presença possui unicamente funções sensoriais e tecnológicas de forma a 

particularizar o tipo de massa dura e para que esta apresente as características desejadas.  

Todos os ingredientes discriminados na Tabela II-1 foram abordados anteriormente (vide secção I.2.1), 

quando as suas funções na formulação de uma bolacha semi-doce foram explicadas. 

Como referido anteriormente, a bolacha S é uma bolacha com recheio. Os diferentes recheios da bolacha 

chegam à fábrica em bidões devidamente identificados. Quando se pretende utilizar determinado recheio, 

este é sugado directamente do bidão por uma bomba e inserido na linha de produção através de um 

sistema doseador constituído por uma máquina de enchimento e um cabeçal (vide secção II.2.5).  

O sal utilizado como cobertura da bolacha, o óleo que banha o produto à saída do forno, bem como os 

diferentes materiais de embalagem (material das saquetas – plástico ou filme de prolipropileno metalizado, 

as cartolinas e as caixas de cartão) também são matérias-primas do processo de produção, contudo, uma 

vez que o projecto da bolacha S ainda se encontra em fase de desenvolvimento, as suas características, 

modos de recepção e de utilização ainda não se encontram bem definidos.  
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2.2.  Amassadura 

A amassadura possui três funções principais: a mistura uniforme dos ingredientes da receita, o 

desenvolvimento da rede tridimensional de glúten e a inclusão de ar na massa. É a primeira operação do 

processo de produção que de facto lhe acrescenta valor, pois é quando se inicia concretamente a 

confecção da bolacha, não obstante da enorme importância de todas as operações a montante. 

O amassador da linha 7 encontra-se no piso 1 da fábrica é um amassador horizontal com uma única pá, à 

semelhança do que se encontra esquematizado na Figura II-2. Acoplada ao amassador está uma consola 

que permite ao operador ordenar a descarga dos granéis e regular o tempo e velocidade da amassadura. 

O amassador possui, ainda, uma camisa de arrefecimento onde circula água que pode arrefecer até uma 

temperatura de 8ºC, o que permite um melhor controlo sobre a temperatura da massa durante a 

amassadura. No caso de massas semi-doces, a temperatura final da massa é um parâmetro indicativo 

muito importante, pois está relacionada com o tempo da amassadura e com a energia mecânica que se 

consegue comunicar à massa (através da rotação da pá), factores essenciais para o desenvolvimento da 

rede de glúten na massa (Charun et al., 2000). 

 

 

Figura II-2 – Representação de um amassador horizontal com uma única pá (Manley, 1998b). 

 

Para preparar a massa da bolacha S, a colocação dos ingredientes no amassador deve ser faseada. Numa 

primeira fase introduzem-se o açúcar, o óleo vegetal e a água conjuntamente com alguns microingredientes 

para criar uma emulsão; numa segunda fase, adicionam-se a farinha e os restantes microingredientes (vide 

secção IV.1). Por um lado, a introdução de água na primeira fase possibilita a dissolução dos açúcares. 

Por outro, também é importante introduzir todos os ingredientes líquidos na primeira fase para que que se 

possa obter uma mistura homogénea, possibilitando assim que a água não potencie demasiado o 

desenvolvimento da rede de glúten após a introdução da farinha na segunda fase. 
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Posteriormente a cada uma das duas fases de adição de ingredientes segue-se uma batedura (vide secção 

IV.1). Após a primeira fase de adição, ocorre uma batedura em velocidade lenta (20 r.p.m) durante dois 

minutos, enquanto que depois da segunda fase de adição ocorre uma batedura em velocidade lenta 

durante três minutos seguida de uma batedura em velocidade rápida (40 r.p.m) durante cinco minutos. A 

velocidade lenta a que giram as pás do amassador serve para misturar os ingredientes enquanto a 

velocidade rápida tem o intuito de uniformizar devidamente a mistura. Não se pretende que a rede de glúten 

fique muito desenvolvida, pois a massa não deve ser muito elástica. 

Concluída a amassadura, o amassador é aberto e o operador mede a temperatura final da massa (deve 

estar compreendida entre os 40 e 43ºC). Depois, a massa é descarregada para um tapete para ser 

conduzida até uma abertura lateral que possui uma faca. A faca corta a massa, doseando-a, para que esta 

caia numa tremonha situada no piso 0 da fábrica (tal como toda a restante linha de produção), que contém 

um dispositivo (sensor infravermelho) que permite regular a sua alimentação. Se a tremonha estiver cheia, 

o sensor detecta-o e o tapete e a facada interrompem o seu funcionamento. Uma vez na tremonha, a 

massa é transferida para um tapete que a distribui entre um nível superior e um nível inferior da zona de 

calibração, para que se processem dois mantos de massa distintos. 

 

2.3. Calibração da massa 

A massa da bolacha S possui uma rede de glúten modificada enzimática e quimicamente para a tornar 

mais extensível, pelo que a calibração e posterior corte da massa são os processos mais adequados à 

formação desta bolacha. Durante o processo, os dois mantos de massa são calibrados individualmente até 

que ambos atinjam a espessura final pretendida. É importante sublinhar que ambos os mantos de massa 

(superior e inferior) são totalmente calibrados antes da sua junção. À medida que a massa é calibrada, os 

alvéolos de ar que se formaram durante a amassadura são compactados e algum ar é expulso, pelo que o 

manto de massa se torna mais denso.  

O equipamento de calibração é composto por, a nível superior, um calibrador primário (constituído por um 

conjunto de três cilindros) seguido de dois calibradores secundários, e, a nível inferior, um calibrador 

primário (constituído por um conjunto de quatro cilindros) seguido de três calibradores secundários 

(vide Anexo I). Os calibradores primários são os primeiros equipamentos do processo de calibração que 

contactam com a massa, tendo como função moldar os blocos de massa e transformá-los num manto longo 

e liso. Após os calibradores primários, utilizam-se vários calibradores secundários para que a redução de 

espessura da massa seja progressiva até se atingir a espessura desejada. Cada calibrador secundário é 

constituído por dois cilindros, sendo a distância entre estes ajustada consoante a espessura que se 

pretende que a massa atinja ao passar por estes. O número de calibradores secundários será tanto maior 

quanto maior a extensibilidade da massa (Manley D. , 1998c; Hui, Corke, & Leyn, 2006). 
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Junto aos calibradores, ao longo da linha de produção, estão instalados ventiladores, que têm como 

objectivo o arrefecimento da massa sempre que esta se encontre demasiado quente. A temperatura da 

massa durante a calibração é um factor importante, pois se a massa estiver demasiado quente pode 

apresentar-se demasiado elástica e, consequentemente, encolher após o seu corte, afectando o 

comprimento do produto final (Cauvain & Young, 2006). Por outro lado, se a massa estiver com uma 

temperatura demasiado baixa, esta torna-se mais firme e menos extensível, o que pode dificultar a sua 

calibração (Manley D. , 2000).  

Para garantir uma boa calibração e corte da massa, é indispensável controlar as velocidades dos cilindros 

dos calibradores e dos tapetes de transporte da zona de calibração. Por este motivo, é possível sincronizar 

o sistema de controlo de cada equipamento com o dos restantes, para que funcionem em “cascata”, isto é, 

para que sempre que uma velocidade de um equipamento ou de um tapete seja alterada, todos os que o 

antecedem variem a sua velocidade proporcionalmente.  

 

2.4. Perfuração do manto de massa superior 

Inicialmente a perfuração do manto de massa superior não estava incluída no processo de produção da 

bolacha S, todavia, nos primeiros ensaios industriais (Junho 2013 e Dezembro 2013) observou-se que sem 

esta operação é difícil alcançar quer uniformidade na espessura de cada bolacha, quer uma gama de 

variação da espessura das bolachas produzidas aceitável. A Figura II-3A mostra o aspecto que se idealizou 

para a bolacha S antes dos ensaios à escala industrial. Pretendia-se um aspecto pouco elaborado, para 

que o consumidor a identificasse como um produto semelhante a um produto caseiro, mais genuíno e mais 

rústico. O “efeito almofada” é um atributo muito importante na concretização deste conceito e consiste na 

existência de concavidades ocas à superfície da bolacha, resultantes da expansão de bolhas de gás na 

massa durante a cozedura (vide secção II.2.7), que lhe atribuem um carácter mais estaladiço. A questão 

que surgiu durante os primeiros ensaios industriais foi a dificuldade em controlar o tamanho das bolhas que 

se geravam, pelo que se obtinham bolachas de espessuras muito variáveis (dados omitidos). Uma das 

soluções propostas foi perfurar o manto de massa (Figura II-3B), visto que a existência de furos na parte 

superior da bolacha permite que os gases que se formam durante a cozedura migrem do interior da bolacha 

para o exterior, evitando que o volume da bolacha aumente exageradamente. Outras soluções consistiram 

na alteração da receita da bolacha (alterar as quantidades de água e de agentes levedantes, por exemplo) 

(vide secção IV.1) e na modificação do perfil de temperatura do forno. 
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Figura II-3 – Representação da bolacha S sob duas perspectivas: vista de cima e vista lateral. As representações 

mostram dois possíveis aspectos da bolacha S: sem (A) e com (B) perfuração do manto superior de massa. Os 

valores de espessura que constam da figura são indicativos e estão em milímetros.  

 

No processo de perfuração, o manto de massa superior passa por baixo de um molde rotativo (vide Anexo 

I). Este molde de perfuração é constituído por 12 anéis com superfície repleta de inúmeros pinos salientes 

(docker pins) que, ao penetrar o manto de massa, o furam. A configuração dos pinos, a quantidade de furos 

por bolacha, a pressão exercida pelo molde rotativo e as velocidades do molde e do tapete transportador 

são parâmetros que se devem estabelecer e ter em consideração no processo de perfuração.  

 

2.5. Deposição de recheio 

A deposição de recheio é efectuada sobre o manto de massa inferior, logo após este estar completamente 

calibrado (vide Anexo II). O recheio começa por ser sugado por uma bomba que o transfere do bidão para 

uma máquina de enchimento, tal como mostra a Figura II-4. 

.  

Figura II-4 – Representação da bomba e máquina de enchimento de recheio. 
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O recheio é depois novamente transferido, por meio de compressão e com recurso a vácuo, da máquina 

de enchimento para um cabeçal que se encontra instalado na linha de produção (Figura II-5). O cabeçal é 

constituído por um divisor de fluxo e por vinte e quatro bocas injectoras, que depositam a quantidade 

pretendida de recheio continuamente sobre o manto de massa: cada fluxo é uma fila de recheio. É 

importante que este seja uniforme e que apresente uma largura constante ao longo da produção, de modo 

a cobrir a área da bolacha que corresponde à quantidade pretendida de recheio. 

 

Figura II-5 – Representação da máquina depositadora de recheio (cabeçal). 

 

Após a deposição de recheio sob o manto inferior de massa e a perfuração do manto superior, ocorre 

junção dos mantos: o manto superior de massa é transportado num tapete até junto do manto inferior, 

sendo depois transferido para cima deste (vide Anexos I e II).  

 

2.6. Corte e gravação 

Os dois mantos de massa sobrepostos passam por um molde rotativo que, em simultâneo, imprime 

gravações transversais e corta transversal e longitudinalmente, isto é, que forma a bolacha. Uma das 

ambições alcançadas do projecto da bolacha S era desenhar um molde que simultaneamente conseguisse 

cortar e selar bem a bolacha. O corte da bolacha delineia as vinte e quatro filas de bolachas, unindo ambos 

os mantos de massa e evitando, desta forma, que ocorra uma abertura entre estes durante o processo de 

cozedura. As gravações transversais têm o intuito de delinear três zonas na bolacha, como se ver na Figura 

II-3.  

Neste processo, os parâmetros relevantes são a velocidade do molde rotativo, a pressão que este exerce 

sobre a massa e a velocidade do tapete transportador. Por exemplo, ao aumentar ou diminuir a velocidade 

do molde, aumenta-se ou diminui-se, respectivamente, o comprimento da bolacha, se se mantiver 

constante a velocidade de trabalho da linha de produção. A pressão exercida pelo molde também é muito 

relevante: deve garantir um corte transversal perfeito e uma profundidade das gravações longitudinais que, 

por um lado, evite a total separação das bolachas e que, por outro, facilite o corte transversal após a 

cozedura.  
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2.7. Cobertura de sal 

A bolacha já formada leva cobertura de sal antes de entrar no forno. Esta cobertura tem o intuito de 

enaltecer o sabor da bolacha. A quantidade de sal depositada sobre cada pedaço de massa afecta a 

aparência, sabor, peso e custo do produto final.  

Na linha 7, o sal é depositado sobre a massa por meio da gravidade através de um sistema capaz de 

recuperar e reutilizar o sal desperdiçado. No Anexo I é possível visualizar onde é que este equipamento se 

encontra instalado na linha de produção.  

 

2.8. Cozedura 

O processo de cozedura da bolacha inicia-se antes desta entrar no forno. Assim que a massa entra em 

contacto com a banda metálica do forno (que se encontra a uma temperatura significativamente mais 

elevada que a do tapete transportador), a bolacha começa a ser cozida. Ao atravessar o forno, os pedaços 

de massa passam por uma série de transformações que foram anteriormente explicadas (vide secção 

I.2.2.3) e que incluem o desenvolvimento da estrutura da bolacha, alteração das suas dimensões, perda 

de humidade e alteração na sua cor.  

No caso de bolachas do tipo semi-doce, para obter uma estrutura interna uniforme, é necessário permitir 

que a massa expanda antes que a sua estrutura consolide. A consolidação da estrutura da bolacha é uma 

combinação da gelatinização dos grânulos de amido/ matriz proteica com o endurecimento da massa 

devido à perda de humidade.  

O forno da linha 7 é híbrido e encontra-se dividido em quatro zonas: uma primeira zona de chama directa 

que incorpora um sistema de pré-aquecimento (zona 1), duas de chama indirecta (zonas 2 e 3) e uma 

última zona de aquecimento directo com convecção forçada (zona 4). Os queimadores existentes em 

qualquer zona do forno são independentes e podem ser ligados ou desligados. A temperatura a atingir em 

cada câmara de cozedura pode ser definida e ajustada. Ao longo de todo o forno encontram-se extracções 

que possibilitam a expulsão da sua atmosfera interior. Na Tabela II-2 encontra-se especificada a gama em 

que se encontra o perfil da temperatura do forno utilizado para a produção da bolacha S, durante os ensaios 

à escala industrial. 
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Tabela II-2 – Gama em que se insere o perfil de forno da bolacha S adoptado durante os ensaios à escala industrial 

de Dezembro de 2013 e de Fevereiro de 2014. 

Forno 

Pré-aquecimento Temperatura (ºC) 75 

Zona 1 

Temperatura (ºC) 195-205 

Eficiência superior (%) 0 

Eficiência inferior (%) 100 

Extracção de vapor Fechada/Aberta 

Zona 2 

Temperatura (ºC) 180-190 

Extracção de vapor Fechada 

Zona 3 

Temperatura (ºC) 185-190 

Extracção de vapor Fechada 

Zona 4 

Temperatura (ºC) 190 - 205 

Repartição ar superior (%) 3-7 

Repartição ar inferior (%) 7 

Extracção de vapor 30% Aberta 

Tempo de cozedura (min) 9-10 

 

A zona 1 do forno é particularmente relevante para produtos que requerem um curto tempo de cozedura, 

como é o caso da bolacha S. Nesta zona encontram-se inúmeros queimadores com chamas posicionados 

na câmara de cozedura. O calor é transferido para o produto maioritariamente sob a forma de radiação e, 

dado que não existe uma estrutura metálica a separar a fonte de calor e o produto, pode-se considerar que 

esta zona é altamente eficiente em termos de transferência de calor. A câmara de chama directa é também 

mais húmida que as restantes zonas, visto um dos produtos de combustão ser a água. Este ambiente 

húmido permite que o pedaço de massa expanda, ao mesmo tempo que assegura uma extracção mais 

eficiente da humidade do centro da bolacha.   

As zonas 2 e 3 possibilitam uma cozedura mais branda. São constituídas por um conjunto de tubos 

posicionados acima e abaixo da banda metálica transportadora. O queimador aquece o ar, que é forçado 

a passar no interior destes tubos por acção de um ventilador. Apesar de, à semelhança da zona 1, o calor 

ser transferido para o pedaço de massa maioritariamente por radiação, os produtos da combustão nunca 

entram em contacto directo com o produto.  

Na zona 4, de convecção forçada, é quando a cor do produto mais se desenvolve. A transferência de calor 

para o pedaço de massa realiza-se através de ar quente. O queimador aquece o ar até uma temperatura 
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na gama dos 220 a 250ºC e depois este é transportado para a câmara de cozedura e forçado a circular na 

câmara. O ar é uniformemente distribuído por toda a câmara devido à acção de ventiladores 

especializados. É possível controlar os ventiladores existentes dentro da câmara, o que possibilita um 

direccionamento do calor. Nesta última zona pode proceder-se a um controlo da repartição de ar, podendo 

optar-se por uma maior ou menos intensidade de calor, proveniente do topo ou do fundo da câmara de 

cozedura.  

 

2.9. Banho de óleo 

Pretende-se que imediatamente após as bolachas saírem do forno passem através de um sistema que as 

pulverize com óleo vegetal quente. O óleo aplicado (cerca de 4% do peso da bolacha) contribui para 

melhorar a aparência do produto, enaltecendo a sua cor, podendo também melhorar o seu sabor.  

O óleo pulverizado sobre a superfície da bolacha fica especialmente susceptível à rancidez (vide secção 

I.2.1.2). Uma vez que fica sob a forma de filme à superfície do produto, entra em contacto com o oxigénio 

atmosférico, que pode reagir com radicais livres que se formem a partir dos ácidos gordos insaturados 

constituintes do óleo, formando radicais peróxido. Como os radicais peróxido são extremamente instáveis, 

tendem a decompor-se e a formar compostos como aldeídos, cetonas, ácidos, álcoois e peróxidos, que 

são os responsáveis pelas características organolépticas atribuídas à rancificação oxidativa (Fennema, 

1996). Por este motivo, a escolha do óleo é uma decisão importante para a qualidade do produto final, 

devendo-se escolher um óleo que seja resistente à oxidação.  

Actualmente, existem óleos alimentares aos quais são adicionados antioxidantes, contudo, óleos que 

incluem uma baixa percentagem de ácidos gordos insaturados na sua composição, como é exemplo o óleo 

de palma, são menos susceptíveis à rancificação e também constituem uma boa escolha.   

Apesar de a linha 7 não possuir um sistema de pulverização de óleo instalado, durante o segundo ensaio 

à escala industrial (Dezembro 2013) fizeram-se alguns testes no equipamento de outra linha produtiva da 

fábrica de Mem-Martins, de forma a compreender as implicações envolvidas no processo (dados omitidos). 

 

2.10. Arrefecimento 

Para que o produto possa ser embalado sem prejudicar a sua qualidade, é fundamental arrefecê-lo (vide 

secção I.2.2.4).  

O túnel de arrefecimento encontra-se dividido em duas zonas: uma primeira zona onde estão instalados 

ventiladores de alta potência e uma segunda zona com permutadores tubulares, nos quais circula 

etilenoglicol (líquido de arrefecimento).  
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2.11. Embalamento 

Logo após o túnel de arrefecimento, começa a zona de embalagem. A Figura II-6 mostra como se processa 

o embalamento de um produto já fabricado em Mem-Martins. Pretende-se que o embalamento da 

bolacha S seja idêntico, contudo, dado que o processo da bolacha S ainda está numa fase primordial do 

seu desenvolvimento, ainda só foram efectuados testes com a embalagem primária (saquetas) (dados 

omitidos).  

 

Figura II-6 – Representação da zona de embalamento. A embalagem primária corresponde à individualização de 

duas bolachas em saquetas, a embalagem secundária à colocação das saquetas em cartolinas e a embalagem 

terciária à colocação das cartolinas em caixas. Após o embalamento terciário, as caixas são encaminhadas para 

serem paletizadas e depois colocadas no armazém de produto acabado. 

 

Primeiro, as bolachas passam por um detector de metais e são transferidas de um tapete transportador 

para outro a maior velocidade para aumentar o seu espaçamento. O facto de se encontrarem mais 

distanciadas facilita a acção de robots, que sugam as bolachas com recurso a vácuo através das suas 

ventosas. Os robots encontram-se acondicionados em módulos, onde se incluem câmaras que efectuam 

leituras para a identificar a posição, orientação e dimensão de cada bolacha. Apenas as bolachas que se 

encontram dentro da gama de variação aceitável para as suas especificações são sugadas e colocadas 

aos pares num sistema de correias de cunha. Cada conjunto de duas bolachas sob a cunha é selado com 

película metálica (saquetas), que constitui a embalagem primária do produto, passando, depois, por um 

detector de metais. As saquetas seguem para máquinas de enchimento de cartolinas (embalagem 
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secundária), onde robots sugam as saquetas e introduzem-nas no interior das cartolinas previamente 

planificadas. As cartolinas preenchidas são depois seladas e pesadas, de forma a que nenhuma cartolina 

prossiga com o peso abaixo do estabelecido. Todas as cartolinas que possuam um peso aceitável são 

marcadas com o lote e hora e segue para um último equipamento, onde são agrupadas e colocadas em 

caixas de cartão (embalagem terciária). 
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III. Materiais e métodos 

Neste capítulo descrevem-se os processos de análise ao produto utilizados durante os ensaios à escala 

industrial da bolacha S, bem como os métodos de tratamento de dados utilizados para melhor compreender 

os resultados obtidos.  

 

1. Análise das características do produto 

No decorrer dos ensaios industriais, é fundamental analisar as características do produto em todas as fases 

do processo que se estão a avaliar, de forma a compreender que ajustes é necessário efectuar aos 

equipamentos para que o produto seja fabricado conforme as especificações pretendidas. Durante 

o segundo e o terceiro ensaios industriais, realizados em Dezembro de 2013 e Fevereiro de 2014, 

deu-se enfase às operações do processo de fabrico da bolacha S que se encontram compreendidas entre 

a amassadura e a saída do forno (parte destas operações estão representadas no Anexo II).  

 

1.1. Determinação da actividade da água 

Recolheram-se amostras de massa à saída do amassador e efectuaram-se, no mínimo, 3 repetições da 

medição da actividade da água (aw) para uma amostra com cerca de 7 g a 20ºC num medidor de aw 

AquaLab da Decagon, com uma precisão de ±0,001. As amostras de massa foram pesadas numa Sartorius 

Acculab com uma precisão de ±0,1g. 

Para a bolacha cozida, recolheram-se 4 bolachas de filas aleatórias à saída do forno e trituraram-se 

conjuntamente, até a amostra estar homogeneizada. Seguidamente, pesaram-se cerca de 2 g de amostra 

e efectuaram-se 3 repetições da medição da aw. A balança e o medidor de aw utilizados são os mesmos 

que no caso da massa crua.  

 

1.2. Determinação do peso dos mantos de massa 

Utilizou-se um cilindro metálico com diâmetro de 15 cm para cortar o manto de massa, pesando-se, de 

seguida, a amostra retirada numa Sartorius Acculab com precisão de ±0,1g. Realizou-se este procedimento 

após cada uma das calibrações, quer do manto inferior, quer do manto superior de massa e retiraram-se 

sempre amostras dos lados esquerdo e direito do manto.   

Uma vez que a área do manto de massa cortada é sempre a mesma, o único parâmetro a influenciar o 

peso da amostra é a sua espessura, pelo que é possível ajustar os parâmetros da zona de calibração 

recorrendo a este método.  
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1.3. Medição do peso da bolacha 

Efectuou-se a recolha de 10 bolachas constituídas unicamente por massa crua, de 10 bolachas cruas 

completas (massa, recheio e cobertura de sal quando aplicável) e de 10 bolachas cozidas. Seguidamente 

pesaram-se as bolachas nas balanças digitais indicadas na Tabela III-1. 

 

Tabela III-1 – Balanças digitais utilizadas na pesagem das bolachas durante os ensaios industriais. 

Bolachas  Marca e modelo balança Precisão da balança (g) 

Apenas massa crua 
Sartorius Acculab 

±0,1 Cruas completas 

Cozidas Sartorius Portable 

 

Ao pesar 10 bolachas constituídas unicamente por massa crua averigua-se se os mantos de massa ficaram 

correctamente calibrados: se o peso das 10 bolachas for o especificado, significa que os mantos estão com 

a espessura pretendida; caso contrário, devem-se ajustar os parâmetros dos equipamentos da zona de 

calibração até que se obtenha o peso pretendido.  

A pesagem de 10 bolachas cruas completas, face ao resultado obtido para a pesagem de 10 bolachas 

constituídas apenas por massa crua, permite avaliar se a quantidade de recheio depositado é a pretendida, 

tal como mostra a equação 2. Se o peso do recheio não corresponder ao pretendido, a primeira abordagem 

para solucionar o problema consiste em ajustar os parâmetros de funcionamento da máquina de 

enchimento. 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜10 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑐𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠  = 𝑃𝑒𝑠𝑜10 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑐𝑟𝑢𝑎𝑠 + 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑐ℎ𝑒𝑖𝑜 Equação 2 

 

A recolha de amostras de bolachas cruas (quer constituídas unicamente por massa, quer completas) está 

esquematizada na Figura III-1. 
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Figura III-1 – Esquema representativo do processo de recolha de amostras de 10 bolachas cruas (quer constituídas 

apenas por massa quer completas). A linha a laranja representa a recolha de 10 bolachas de cada fila, 

exemplificando para o caso da fila 1, e a linha a azul a recolha de 10 bolachas das filas 1 a 10 (uma de cada fila).  

 

Recolheram-se 10 bolachas cruas de cada uma das vinte e quatro filas, sendo que na Figura III-1 só se 

exemplifica a recolha para a fila 1. Este tipo de recolha permitiu confirmar que não existe variação 

considerável do peso das bolachas entre filas (Anexo I), pelo que a recolha de bolachas cruas apenas de 

um lado do tapete transportador (uma bolacha de cada fila, das filas 1 a 10) é suficiente para que se possa 

inferir conclusões.  

A pesagem de 10 bolachas cozidas mostra se as bolachas se encontram conforme a especificação de peso 

após a cozedura e, consequentemente, permite inferir acerca do baking loss (vide secção I.2.2.3) e do perfil 

de forno (embora este parâmetro não seja tido em consideração isoladamente). A Equação  mostra como 

se estima o baking loss face às pesagens efectuadas:  

 

𝐵𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑠𝑠 =  𝑃𝑒𝑠𝑜10 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑐𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 − 𝑃𝑒𝑠𝑜10 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠 Equação 3 

 

A recolha de amostras foi efectuada como esquematizado na Figura III-2.  
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Figura III-2 – Esquema representativo do processo de recolha de amostras de 10 bolachas cozidas à saída do forno 

(linha verde).  

 

De referir que se recolheram 10 bolachas cozidas apenas das filas 1 a 10 (uma de cada fila), utilizando-se, 

na Equação 3, o peso de 10 bolachas cruas completas recolhidas da mesma forma.  

 

1.4. Medição das dimensões da bolacha após a cozedura 

Para cada recolha de 10 bolachas cozidas como ilustra a Figura III-2, mediram-se a espessura, o 

comprimento e a largura de cada bolacha, recorrendo a dois paquímetros, consoante a disponibilidade 

destes equipamentos, um paquímetro digital Mitutoyo modelo CD-15CPX, com uma resolução de 0,01 mm 

e uma precisão de ±0,02mm, e um paquímetro universal Mitutoyo com uma precisão de ±0,05mm. 

Para a espessura, realizaram-se três medições por bolacha (em três pontos diferentes: nas duas 

extremidades e no meio) e registou-se o valor mais elevado, uma vez que é a espessura máxima da 

bolacha que influencia o processo de embalamento – caso não se encontre compreendida na gama de 

variação aceitável para este parâmetro, para além de o produto não estar conforme as especificações, não 

é possível embalá-lo.  

A medição das dimensões da bolacha só faz sentido após a cozedura, pois só após este processo é que é 

possível compreender se o produto se encontra conforme as especificações definidas.  
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1.5. Medição da humidade da bolacha 

1.5.1. Método clássico 

A humidade das bolachas foi determinada com base na Norma Portuguesa NP875 (1994). Segundo esta 

norma, entende-se por humidade de um alimento a quantidade mássica que este perde após a sua 

secagem em condições especificadas. O método consiste em triturar, até atingir homogeneidade, 250 

gramas de amostra, retirando seguidamente 5 gramas para secar na estufa a 103ºC durante 4 horas. Após 

a secagem a amostra é arrefecida durante 30 minutos no esticador para que depois seja novamente 

colocada na estufa a 103ºC durante 30 minutos. Após este procedimento, pesa-se a amostra e a humidade 

corresponde à diferença de peso entre os 5 gramas inicias e o valor de peso da amostra após a secagem.  

 

1.5.2. Método directo 

O método clássico é moroso, pelo que não é o mais viável para efectuar a medição da humidade durante 

os ensaios à escala industrial, quando se pretende conhecer este valor com a máxima rapidez para efectuar 

as alterações necessárias ao processo para o fazer corresponder à sua especificação. Contudo, é muito 

útil utilizar os valores de humidade obtidos com o método clássico para ajustar a balança utilizada para 

medir este parâmetro pelo método directo. Desta forma, utilizou-se uma balança de humidade Mettler 

Toledo modelo HB43-S com uma precisão de ±0,01% que efectuou as medições a 105ºC na range 4. A 

temperatura de 105ºC foi utilizada por ser um valor relativamente próximo da temperatura no interior da 

estufa aquando da aplicação do método clássico e a range 4 corresponde a 120 segundos de tempo de 

estabilização da amostra, que é o tempo que permite obter leituras o mais próximas possível dos valores 

de humidade obtidos pelo método clássico.  

A amostra a analisar foi preparada triturando as 10 bolachas recolhidas (que anteriormente foram medidas 

com o paquímetro) até alcançar uma mistura homogénea e retirando cerca de 3 gramas para colocar no 

prato da balança.  

 

2. Métodos de tratamento de dados 

2.1. Análise de variância (ANOVA) 

Frequentemente, ao estudar um processo, constata-se que diversos factores podem influenciar a 

característica de interesse. A técnica da análise de variância, desenvolvida por Fisher (1951), permite 

avaliar o impacto que estes factores têm nessa mesma característica, desde que se recolham dados 

durante o processo passíveis de serem analisados. “Análise de variância” pode ser, contudo, considerado 

um nome enganador para uma colecção de métodos estatísticos e modelos que lidam com diferenças nas 
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médias de uma variável em grupos de observações ou dados. O nome deve-se ao facto de todos os 

métodos utilizarem quocientes de variâncias com o propósito de compreender se as médias diferem.  

A análise de variância, também designada pelo nome abreviado de ANOVA, é, portanto, um método 

estatístico que consiste na decomposição dos graus de liberdade e da variância total de um (ou vários) 

conjunto(s) de dados heterogéneo(s) em partes atribuídas a causas conhecidas e independentes e a uma 

porção residual de origem desconhecida e de natureza aleatória (Iversen & Norpoth, 1976).  

No caso da ANOVA com dois factores, tal como o nome indica, as observações ou dados provêm de grupos 

classificados unicamente através de dois factores, sendo apenas legítimo considerá-los como sendo a 

causa das diferenças entre as médias se se puder garantir a homogeneidade dos dados em relação a 

todos os outros factores que poderiam ser relevantes para a explicação do fenómeno. Começa-se por 

testar a interacção entre os dois factores, de forma a compreender se esta existe e se é significativa e, 

depois, testa-se a influência de cada um dos factores na possível variabilidade dos dados. O método 

pressupõe que os grupos de dados têm a mesma variância (ou desvio-padrão), que são independentes 

uns dos outros e que os dados provêm de uma população cuja distribuição é aproximadamente normal. 

De um modo geral, os dados que se pretendem analisar com o método da ANOVA com dois factores são 

apresentados como se mostra na Tabela III-2. Designa-se um factor por factor A (que possui a níveis ou 

grupos) e outro por factor B (com b níveis). 

 

Tabela III-2 – Dados organizados para a ANOVA com dois factores: o factor A (ou factor coluna) com a níveis/grupos 

e o factor B (factor linha) com b níveis. Para cada combinação de níveis realizam-se n réplicas. As médias 

correspondentes a cada conjunto de observações da combinação do nível i do factor A com o nível j do factor B são 

representadas por �̅�𝒊𝒋., As médias correspondentes a cada nível de um factor são representadas por �̅�𝒊.., no caso do 

nível pertencer ao factor A e �̅�.𝒋., no caso de pertencer ao factor B. A média geral de todos os valores xijk é 

representada por �̿�. 

 Factor A 

  A1 A2  Aa 𝒙.𝒋. 

Factor B 

B1 𝑥111, … , 𝑥11𝑛 �̅�11. 𝑥211, … , 𝑥21𝑛 �̅�21. … 𝑥𝑎11, … , 𝑥𝑎1𝑛 �̅�𝑎1. �̅�.1. 

B2 𝑥121, … , 𝑥12𝑛 �̅�12. 𝑥221, … , 𝑥22𝑛 �̅�22. … 𝑥𝑎21, … , 𝑥𝑎2𝑛 �̅�𝑎1. �̅�.2. 

⁞ ⁞  ⁞   ⁞  ⁞ 

Bb 𝑥1𝑏1, … , 𝑥1𝑏𝑛 �̅�1𝑏. 𝑥2𝑏1, … , 𝑥2𝑏𝑛 �̅�2𝑏. … 𝑥𝑎𝑏1 , … , 𝑥𝑎𝑏𝑛 �̅�𝑎𝑏. �̅�.𝑏. 

𝒙𝒊.. �̅�1.. �̅�2.. … �̅�𝑎.. �̿� 
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As médias correspondentes a cada conjunto de observações (dados) da combinação do nível i do factor A 

(com i=1,2,…,a) com o nível j do factor B (com j=1,2,…,b), �̅�𝑖𝑗., são dadas pela equação 4. Note-se que 

para cada combinação de níveis se realizam n réplicas da medição da característica de interesse. 

 

�̅�𝑖𝑗. =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑛

𝑘=1

 Equação 4 

 

Onde 𝑥𝑖𝑗𝑘 são todos os dados que se pretende analisar e a partir dos quais se construiu a Tabela III-2. 

Se se representarem estas médias (�̅�𝑖𝑗.) num gráfico pode-se avaliar a interacção entre factores. 

A interação entre os factores corresponde à diferença de comportamento de um factor nos diferentes níveis 

do outro factor com respeito à característica de interesse. A Figura III-3 mostra exemplos de gráficos de 

interacção. 

 

 

Figura III-3 – Exemplos de gráficos de interacção: ausência de interacção significativa entre os dois factores 

considerados no modelo de ANOVA (A) e de existência de interacção significativa entre os dois factores (B). 
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Na Figura III-3A constata-se que as linhas do gráfico são paralelas, o que indica que não existe interacção 

significativa entre os factores A e B, uma vez que a diferença entre valores médios para quaisquer dois 

níveis do factor A é igual para todos os níveis do factor B e vice-versa. Já na Figura III-3B mostra-se um 

exemplo de existência de interacção significativa entre os dois factores considerados na ANOVA, pois a 

diferença entre os valores médios para dois níveis do factor A pode depender do factor B envolvido e vice-

versa. Neste último caso, nem sempre é possível comparar os níveis do factor A sem ter de especificar o 

nível do factor B envolvido e vice-versa, o que pode dificultar a interpretação da influência isolada de cada 

um dos factores. Um gráfico de efeitos principais (Figura III-4) permite efectuar essa interpretação. Para a 

construção deste tipo de gráfico, é necessário calcular as médias correspondentes a cada nível (i ou j) de 

um factor (A ou B, respectivamente) através das equações 5 e 6 (respectivamente): 

 

�̅�𝑖.. =
1

𝑛𝑏
∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

 Equação 5 

 

�̅�.𝑗. =
1

𝑛𝑎
∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑛

𝑘=1

𝑎

𝑖=1

 Equação 6 

 

 

Figura III-4 – Exemplo de gráfico de efeitos principais dos factores A e B considerados na ANOVA. 

 

A análise do exemplo da Figura III-4 mostra que o factor A possui um impacto mais acentuado na 

característica de interesse, comparativamente ao factor B. Contudo, a interpretação do gráfico de efeitos 

principais é sempre influenciada pela análise do gráfico de interacção.  
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Note-se que, quer no gráfico de interação quer no gráfico de efeitos principais, se podem apresentar as 

médias obtidas com o seu respectivo desvio-padrão, s, (equação 7), pelo que, nesse caso, também é 

necessário considerá-lo na interpretação dos dados. 

 

𝑠 = √∑(𝑥𝑖𝑗𝑘 − �̅�)
2

𝑛 − 1
 Equação 7 

 

Onde 𝑥𝑖𝑗𝑘 são todos os valores das réplicas que constituem a amostra, n é o número de réplicas e �̅� é a 

média da amostra (pode ser �̅�𝑖𝑗., �̅�𝑖.. ou �̅�.𝑗.). 

 

A equação 8 permite calcular a média geral dos dados da Tabela III-2, �̿�. Esta média corresponde ao 

quociente da soma de todos os valores pelo seu número total. O número total de dados é, obviamente, 

igual a nab, pois mediu-se n vezes a característica de interesse face a cada combinação de níveis dos dois 

factores (num total de ab combinações). 

 

�̿� =
1

𝑛𝑎𝑏
∑ ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

 Equação 8 

 

Num modelo de ANOVA que considera a possível interacção entre factores, a variabilidade total dos dados, 

que se denomina soma de quadrados total, (SST) é decomposta em quatro parcelas (equações 9 a 13): a 

variabilidade devida ao factor A (SSA), a variabilidade devida ao factor B (SSB), a variabilidade devida à 

interacção (SSI) e a variabilidade residual (SSE) que corresponde à que o modelo não consegue explicar. 

 

𝑆𝑆𝑇 = 𝑆𝑆𝐴 + 𝑆𝑆𝐵 + 𝑆𝑆𝐼 + 𝑆𝑆𝐸 =  ∑ ∑ ∑(𝑥𝑖𝑗𝑘 − �̿�)
2

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

   Equação 9 

 

𝑆𝑆𝐴 = 𝑛𝑏 ∑(�̅�𝑖.. − �̿�)2

𝑎

𝑖=1

  Equação 10 
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𝑆𝑆𝐵 =  𝑛𝑎 ∑(�̅�.𝑗. − �̿�)
2

𝑏

𝑗=1

 Equação 11 

 

𝑆𝑆𝐼 = 𝑛 ∑ ∑(�̅�𝑖𝑗. − �̅�𝑖.. − �̅�.𝑗. + �̿�)
2

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

 Equação 12 

 

𝑆𝑆𝐸 = ∑ ∑ ∑(𝑥𝑖𝑗𝑘 − �̿�)
2

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

 Equação 13 

 

Uma vez conhecidas as diferentes parcelas da soma de quadrados total pode-se construir a Tabela III-3 e 

calcular a variância associada aos factores A e B, a associada à interacção entre factores e a residual (não 

explicada pelo modelo). Para o cálculo da variância é necessário conhecer o número de graus de liberdade 

associado a cada parcela. O número de graus de liberdade numa soma de quadrados é a quantidade de 

elementos independentes nessa soma. Por exemplo, ao considerar a equação 10, constata-se que nem 

todos os elementos �̅�𝑖.. − �̿� são independentes (um dos pressupostos do método é que os grupos de dados 

têm a mesma variância, isto é, ∑ (�̅�𝑖.. − �̿�) = 0𝑎
𝑖=1 ), pelo que o número de graus de liberdade associado é a-

1. 

 

Tabela III-3 – Tabela ANOVA com dois factores para o modelo que considera interacção e respectivo cálculo das 

variâncias para cada fonte de variação considerada (factor A, factor B, interacção entre factores e residual). 

Fonte de 

variação 

Soma de Quadrados 

(SS) 

Graus de 

Liberdade 

Variância (Soma média 

de quadrados) 

Factor A SSA  a-1 𝑀𝑆𝐴 =
𝑆𝑆𝐴

𝑎 − 1
 

Factor B SSB  b-1 𝑀𝑆𝐵 =
𝑆𝑆𝐵

𝑏 − 1
 

Interacção SSI (a-1)(b-1) 𝑀𝑆𝐼 =
𝑆𝑆𝐼

(𝑎 − 1)(𝑏 − 1)
 

Residual SSE ab(n-1) 𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

𝑎𝑏(𝑛 − 1)
 

Total SST abn-1 - 

 

Como mencionado, numa ANOVA com dois factores têm-se vários objectivos: avaliar se existe interacção 

entre factores e, em caso afirmativo, o de compreender se esta é significativa. Pode-se avaliar o efeito da 

interacção entre factores através de um teste de hipóteses. Caso o efeito da interacção não seja 
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significativo, avaliam-se os efeitos principais (individuais) de cada um dos factores, também através de 

testes de hipóteses adequados. 

O teste F, de Snedecor (1967) é um teste estatístico que possui a finalidade de comparar estimativas de 

variâncias. Adopta uma distribuição F-Snedecor (Figura III-5) sob a hipótese nula (H0). No caso do modelo 

que se está a considerar (ANOVA com dois factores) as hipóteses nulas que se estão a testar são as 

apresentadas na Tabela III-4. 

 

Tabela III-4 – Hipóteses nulas consideradas no teste F e parâmetros da distribuição de F-Snedecor. 

Objectivo Hipótese nula (H0) 

Graus de liberdade na 

distribuição de F-Snedecor 

Numerador Denominador 

Interacção entre factores H0: Não existe interacção entre os factores A e B. (a-1) 

ab(n-1) Efeito do factor A 
H0

A: O factor A não tem influência na característica 

de interesse. 
(b-1) 

Efeito do factor B 
H0

B: O factor B não tem influência na característica 

de interesse. 
(a-1)(b-1) 

 

Uma vez calculada a variância como se mostra na Tabela III-3, calculam-se os valores de Fobs segundo as 

equações 14 a 16. 

 

𝐹𝑜𝑏𝑠 𝐴 =  
𝑀𝑆𝐴

𝑀𝑆𝐸

 Equação 14 

 

𝐹𝑜𝑏𝑠 𝐵 =  
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝐸

 Equação 15 

 

𝐹𝑜𝑏𝑠 𝐼 =  
𝑀𝑆𝐼

𝑀𝑆𝐸

 Equação 16 

 

Sabe-se que, sob H0, tem-se para x=A, B ou I: 

 

𝐹𝑜𝑏𝑠 𝑥 =  
𝑀𝑆𝑥

𝑀𝑆𝐸

≈ 𝐹𝑎𝑏(𝑛−1)
𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑥

= 𝐹𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 Equação 17 
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Pelo que, conhecendo o valor de Fcrítico e definindo uma região crítica do teste F (como se mostra na Figura 

III-5), se pode comparar o valor de Fobs e aceitar ou rejeitar a hipótese nula H0. Para aceitar H0, Fobs não 

deve estar incluído na região crítica do teste, isto é, Fobs deve ser menor ou igual a Fcrítico. 

 

 

Figura III-5 – Região crítica do teste F (a sombreado), definida por 𝐑𝐂 = {𝐅 ∈ 𝕽+: 𝐅 > 𝐅𝐜𝐫í𝐭𝐢𝐜𝐨}. O valor de 

Fcrítico corresponde ao quantil (𝟏 − 𝜶) × 𝟏𝟎𝟎%  da distribuição F-Snedecor com os respectivos graus de liberdade do 

numerador e do denominador e o nível de significância α (Adaptado de Estatcamp, 2014). 

 

O teste F permite averiguar se pelo menos duas médias diferem entre si, indicando apenas se existe uma 

diferença entre médias e não entre quais ou porquê. Por este motivo, caso o resultado do teste seja 

significativo, deve aplicar-se um teste de comparação de médias para determinar quais as médias que 

diferem umas das outras. O método de Tuckey (1953), também designado por teste HSD (honestly 

significant difference), é um exemplo de teste de comparação e é caracterizado por comparar pares de 

médias, de forma a identificar quais os pares onde se registam diferenças significativas. Este método foi 

inicialmente desenvolvido para grupos de dados de igual tamanho e os seus pressupostos coincidem com 

os do método da ANOVA.  

O método de Tukey consiste em definir a menor diferença significativa entre as médias, utilizando, para 

isso, a distribuição da Studentized Range. O método utiliza esta distribuição para que, a um nível de 

significância α, seja possível determinar qual a diferença mínima para que se considere a diferença entre 

médias significativa. Desta forma, a hipótese nula (H0: os níveis r e s do factor A ou B têm médias iguais) 

é rejeitada quando (respectivamente): 
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|�̅�𝑟. − �̅�𝑠.| ≥ 𝑆𝑇(1−𝛼)√
𝑀𝑆𝐸

𝑛𝑏
 Equação 18 

. 

|�̅�𝑟. − �̅�𝑠.| ≥ 𝑆𝑇(1−𝛼)√
𝑀𝑆𝐸

𝑛𝑎
 Equação 19 

 

Onde r e s correspondem a dois níveis do factores A ou do B e 𝑆𝑇(1−𝛼) é o quantil de probabilidade (1-α) 

da distribuição da Studentized Range com (a, ab(n-1)) graus de liberdade para teste à hipótese nula para 

o factor A ou com (b, ab(n-1)) graus de liberdade para testar a hipótese nula para o factor B. 

 

No caso do presente trabalho considerou-se a abordagem da ANOVA com dois factores: o tipo de recheio 

e a perfuração da massa, para avaliar a sua influência nas dimensões da bolacha cozida (espessura, 

comprimento e largura) (vide secção IV.4). Para efectuar esta análise considerou-se que as dimensões da 

bolacha são distribuídas normalmente, pois habitualmente as variáveis especificadas para um produto e 

que são controladas durante o processo (como são exemplo o peso e as dimensões) tendem a seguir esta 

distribuição (Jukes, 2009).  
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IV.  Resultados e discussão 

A equipa responsável pelo desenvolvimento do projecto baseou-se nos ensaios à escala piloto para definir 

algumas especificações para a bolacha S, contudo, durante os ensaios à escala industrial surgiram 

questões que implicaram alterar as especificações inicialmente estabelecidas (Tabela IV-1).  

 

Tabela IV-1 – Comparação entre as especificações do produto definidas à escala piloto e à escala industrial. 

 Escala piloto Escala industrial 

Característica Objectivo Mínimo Máximo Objectivo Mínimo Máximo 

Peso de 10 bolachas cruas constituídas 
apenas por massa (g) 

122 119 125 100 97 103 

Peso de 10 bolachas cruas completas (g) 180 177 183 130 127 133 

Recheio (antes da cozedura) (%p/p) 32 31 33 23 19 27 

Sal (antes da cozedura) (%p/p) Indefinido Indefinido 

Óleo (após a cozedura) (%p/p) Indefinido Indefinido 

Peso de 10 bolachas cozidas (g) 150 147 153 106 103 109 

Humidade (%p/p) 2,75 2,25 3,25 7,5 7,0 8,0 

aw da bolacha cozida Indefinido 0,40 0,35 0,45 

Espessura (mm) 

Massa perfurada Não programado(a) 9,5 8,5 10,5 

Massa não perfurada 11,0 10,5 11,8 10,5 9,5 11,5 

Comprimento (mm) 117 114 119 88 87 89 

Largura (mm) 33,0 31,8 34,3 37,5 36,5 38,8 

pH Indefinido Indefinido 

Cor (L*) Indefinido Indefinido 

(a)Durante os ensaios à escala piloto não se pretendia perfurar o manto superior de massa. 

 

Algumas das modificações observadas na Tabela IV-1 foram efectuadas com o intuito de simplificar o 

aumento de escala da produção do produto, face à linha produtiva onde se realizaram os ensaios e aos 

parâmetros de funcionamento dos equipamentos.  

Constata-se que algumas características da bolacha S, como são exemplo o pH e a cor, ainda não estão 

especificadas, pois este produto ainda se encontra numa fase inicial do seu desenvolvimento. Assim que 

se garanta a estabilidade das outras especificações, pode-se partir para a definição das que ainda estão 

por determinar. 
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Os resultados que se apresentam neste capítulo são fruto do acompanhamento de dois ensaios do projecto 

da bolacha S à escala industrial realizados em Dezembro de 2013 e em Fevereiro de 2014. Alguns dos 

dados recolhidos durante estes ensaios apresentam-se no Anexo V. Pretende-se analisar e discutir as 

possíveis causas e soluções para as diferentes vertentes do processo que estiveram em foco durante estes 

ensaios.   

 

1. Receita da bolacha S e actividade da água da massa 

O processo de produção da bolacha S, propriamente dito, inicia-se com a amassadura. Por este motivo, 

esta é uma operação que possui uma grande influência nas características finais do produto. Nos ensaios 

à escala industrial, começa-se por adoptar a receita utilizada nos ensaios à escala piloto e, depois, 

progressivamente, efectuam-se alterações que a tornam mais viável para a produção em larga escala 

(Tabela IV-2).  

 

Tabela IV-2 – Evolução da receita da bolacha S ao longo dos ensaios à escala industrial: alterações nas fases de 

amassadura e na formulação da massa.  

Receita 
Antes dos ensaios de 

Junho 2013 
Após os ensaios de 

Dezembro 2013 
Após os ensaios de 

Fevereiro 2014 

Ingredientes Fases %Mássica Fases %Mássica Fases %Mássica 

Açúcar granulado 

2-4 min 
rápida 

4,18 

2 min lenta 

4,71 

2 min lenta 

4,23 

Água 15,0 14,7 13,3 

Sal 0,522 0,525 0,529 

Agente levedante 1 0,627 0,631 0,634 

Xarope de açúcar invertido 2-3 min 
rápida 

2,65 2,66 2,68 

Óleo vegetal 8,01 8,06 8,11 

Farinha de trigo 

10-30 seg 
rápida 

60,6 

3 min lenta 
+ 3 min 
rápida 

60,7 

3 min lenta 
+ 5 min 
rápida 

61,3 

Agente gelificante 1 4,00 4,03 4,63 

Agente gelificante 2 1,53 1,54 1,55 

Agente levedante 2 0,697 0,701 0,705 

Enzima 

3 min lenta 
+ 2 min 
rápida 

0,0115 0,0116 0,0117 

Agente redutor 0,00310 0,00313 0,00636 

Água para dissolver 1,74 1,15 1,76 

Agente levedante 3 0,455 0,575 0,529 

Total (%) 100 100 100 

(a) Duração da fase e velocidade da pá do amassador. A velocidade designada por rápida corresponde a 40 r.p.m. e a velocidade lenta equivale a 20 r.p.m.. 

 

A Tabela IV-2 mostra que se diminuiu o número de fases da amassadura de quatro para duas e que se 

alterou a velocidade da pá do amassador na fase inicial do processo (de 40 r.p.m. para 20 r.p.m.). A 

quantidade de alguns ingredientes também foi alterada, sendo que a água, o agente gelificante 1, o agente 

redutor e o agente levedante 3 foram aqueles que sofreram alterações mais significativas. Note-se que na 
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Tabela IV-2 estas alterações não são facilmente percecionadas porque se apresentam percentagens 

mássicas em vez de quantidades mássicas, por motivos de confidencialidade. Note-se, também, que, pelos 

mesmos motivos, designam-se os ingredientes de acordo com a sua função. A Tabela IV-3 resume os 

motivos das principais alterações efectuadas à receita utilizada nos ensaios à escala piloto.   

 

Tabela IV-3 – Resumo do motivo das principais alterações efectuadas à receita da bolacha S utilizada durante os 

ensaios à escala piloto. 

Alteração efectuada Finalidade principal 

● Diminuição da velocidade da pá do amassador no 

início da amassadura. 
● Adequar a textura da massa à pretendida. 

● Diminuição do número de fases da amassadura. ● Simplificação do processo de amassadura. 

● Diminuição da quantidade de água e distinção numa 

parcela de água fria e noutra de água quente.   
● Obtenção da textura e consistência desejadas. 

● Aumento da quantidade de agente gelificante 1. ● Conferir crocância ao produto final. 

● Aumento da quantidade de agente redutor. ● Tornar a massa menos elástica e mais extensível. 

● Aumento da quantidade de agente levedante 3 
● Aumentar formação de gases no seio da massa 

durante a cozedura. 

 

Durante os ensaios à escala industrial realizaram-se análises à massa com o texturómetro (dados 

omitidos). É importante que a textura da massa seja a pretendida, pois esta afecta directamente a textura 

do produto final. Numa primeira fase, notou-se que ao misturar os ingredientes com uma velocidade de 

40 r.p.m. (rápida) a massa resultante não apresentava a textura adequada, pelo que se reduziu a 

velocidade da pá do amassador para 20 r.p.m. (lenta). Posteriormente, e com vista a simplificar o processo 

de amassadura, reduziram-se as fases desta operação para duas: uma primeira onde se cria uma emulsão 

com o açúcar, água, xarope de açúcar invertido, gordura vegetal e alguns microingredientes e uma segunda 

onde se adiciona a farinha e os restantes microingredientes. 

A água é um macroingrediente de extrema importância na formulação da massa, uma vez que a sua 

consistência depende maioritariamente da quantidade de água e da sua temperatura. Quanto maior a 

temperatura da massa e maior o seu conteúdo em água, mais suave esta é. Este facto prende-se com a 

relevância deste macroingrediente no processo de formação da rede tridimensional de glúten e com a 

função de solvente que esta desempenha na massa. Primeiro, a água hidrata os grânulos de amido e inicia-

se a formação da massa, depois, as proteínas começam a interagir com algumas moléculas de água e a 

formar a rede tridimensional de glúten. Como a absorção da água por parte das proteínas é mais lenta que 

por parte dos grânulos de amido (Cauvain & Young, 2008) é importante que a fase da amassadura após a 

adição da farinha dure tempo suficiente para que a rede de glúten se desenvolva adequadamente e para 

que ocorra uma mistura e difusão eficiente dos restantes ingredientes – note-se, na Tabela IV-2, que se 
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aumentou a duração da segunda fase da amassadura. Com o intuito de determinar qual a quantidade 

adequada de água para a receita analisou-se a massa da bolacha S com o texturómetro após esta sair do 

amassador (dados omitidos). Se a massa for demasiado suave é porque a estrutura da rede de glúten 

originou uma massa mais extensível e menos elástica, se for demasiado rígida é porque possui uma rede 

tridimensional de glúten bem desenvolvida e é menos extensível e mais elástica. Pretende-se que a massa 

da bolacha S seja extensível e que apresente uma consistência que facilite quer o processo de calibração 

quer o processo de formação da bolacha. 

A água é, ainda, responsável pela ocorrência de diversas reacções bioquímicas no seio da massa. As mais 

importantes, no caso da bolacha S, são as reacções enzimáticas, sendo que sem a presença deste 

macroingrediente estas reacções não poderiam ocorrer. Outro factor importante para a actividade dos 

enzimas que contribuem para a modificação da rede tridimensional de glúten, é a temperatura final da 

massa. Uma forma de controlar este parâmetro, que no caso da bolacha S se pretende que se insira na 

gama dos 40 a 43ºC, é através da temperatura da água introduzida no amassador, pois, de todos os 

ingredientes, este é aquele cuja temperatura é mais fácil de manipular (através de um permutador de calor, 

por exemplo). A temperatura da água pode ser calculada com base em diferentes factores, tais como a 

temperatura no interior do amassador, o tempo de amassadura, o tipo de massa, entre outros (dados 

omitidos). 

O agente gelificante 1 utilizado na receita da bolacha S é um tipo de amido pré-gelatinizado proveniente 

do milho e é adicionado à receita com o propósito de melhorar a textura do produto, isto é, de lhe conferir 

crocância. Uma vez que se verificou que o produto à saída do forno não apresentava a textura pretendida, 

aumentou-se a quantidade deste ingrediente, de forma a resolver este problema. 

A bolacha S é produzida a partir de uma massa extensível. Por este motivo, ocorre sempre alguma 

contracção no comprimento do pedaço de massa (e por vezes também na largura) durante a cozedura. 

Estas alterações na forma e tamanho da bolacha estão relacionadas principalmente com a qualidade da 

farinha e com a consistência da própria massa (Manley D. , 2000). Alguns ajustes ao comprimento (que 

também podem afectar a largura) podem ser efectuados alterando alguns parâmetros de funcionamento 

do molde rotativo que forma a bolacha (velocidade de rotação, pressão que exerce sobre a massa, etc.), 

contudo, se se aumentar a quantidade de agente redutor na formulação da massa está-se a contribuir para 

o aumento da extensibilidade desta, pelo que irá contrair menos após o corte pelo molde rotativo. Desta 

forma, aumentou-se a quantidade de agente redutor. Na presença deste agente redutor as proteínas 

formadoras do glúten sofrem modificações químicas (quebra de ligações dissulfureto) que têm como 

consequência o enfraquecimento da rede tridimensional que estas formam. Está comprovado que as 

propriedades elásticas da rede tridimensional de glúten estão associadas a 50% dos grupos dissulfureto 

presentes nas proteínas, sendo que os restantes grupos dissulfureto contribuem para a coesão da massa 

(Wade, 1972). Uma alternativa ao aumento da quantidade de agente redutor poderia ser o aumento da 

quantidade de enzima para modificar a qualidade do glúten após a amassadura (Manley D. , 2000). 
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O agente levedante 3, a par dos outros agentes levedantes, contribui para a formação de gases no seio da 

massa durante a cozedura, quando na presença de água, calor ou acidez. No caso da bolacha S a 

formação de bolhas de gás e a sua expansão é de extrema importância para criar um snack estaladiço 

com o “efeito almofada” (vide secção II.2.4), pelo que durante o terceiro ensaio industrial (face à inclusão 

da perfuração da massa no processo de produção) se aumentou a quantidade deste microingrediente na 

receita, numa tentativa de ir ao encontro do conceito inicial do produto. 

 

Cada ensaio procurou alcançar um objectivo para a formulação da massa da bolacha S. Durante os ensaios 

de Dezembro de 2013 deu-se maior enfase à obtenção da consistência correcta da massa e durante os 

ensaios de Fevereiro objectivou-se obter o produto com o aspecto e especificações pretendidos à saída do 

forno. Até chegar à conclusão de qual a formulação mais adequada no fim de cada ensaio (Tabela IV-2), 

formularam-se inúmeras massas, cada uma uma tentativa de adequar a receita da bolacha S. Como 

referido (vide secção I.2.4), a aw é um parâmetro importante para prever a estabilidade do produto a 

diversos níveis e, uma vez que a aw da massa está directamente relacionada com a aw no produto final, 

efectuaram-se medições deste parâmetro ao longo dos ensaios, para cada massa formulada (Figura IV-1). 

Inicialmente pretendia-se que o valor da aw na massa fosse, no máximo, 0,85, uma vez que para valores 

superiores a essa referência a linha produtiva deve ser limpa todos os dias (imposto por normas de 

segurança alimentar). Contudo, durante os ensaios, e face à formulação da massa, notou-se que este era 

um objectivo inantingível, pelo que se deu prioridade à obtenção de uma massa com propriedades 

adequadas ao processo de calibração e que origine um produto final com as características pretendidas. 

 

 

Figura IV-1 – Evolução da actividade da água (aw) ao longo do segundo e terceiro ensaios à escala industrial. Cada 

valor de aw no gráfico corresponde à média das repetições efectuadas na medição e encontra-se representado com 

o respectivo desvio-padrão. 
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Na Figura IV-1 constata-se que o valor da aw apresentou uma tendência ascendente ao longo dos ensaios 

à escala industrial, ao contrário do que se poderia desejar do ponto de vista da estabilidade e preservação 

do produto final. Os pontos assinalados a cinzento (escuro e claro) no gráfico representam as massas 

formuladas até se obter uma receita final para a massa nesse ensaio, isto é, compreendem as alterações 

efectuadas gradualmente. As diferenças existentes entre a formulação da última massa de Dezembro e da 

última massa dos ensaios de Fevereiro são indicadas na Tabela IV-4. 

 

Tabela IV-4 – Alterações efectuadas que levaram à formulação da última massa dos ensaios de Fevereiro 2014, face 

à receita da última massa dos ensaios de Dezembro 2013. 

Ingrediente 
Alteração efectuada face à formulação da última 

massa dos ensaios de Dezembro 2013 (%p/p) 

Farinha + 0,32 

Água - 9,8 

Açúcar - 10,8 

Agente gelificante 1 + 14 

Agente redutor + 100 

Água para dissolver + 52 

Agente levedante 3 - 8,5 

  

As alterações apresentadas na Tabela IV-4 poderiam levar à conclusão precipitada de que a aw na última 

massa de Fevereiro 2014 é menor do que a aw na última massa dos ensaios anteriores, uma vez que se 

diminuiu a quantidade de água na formulação da massa e se aumentou a quantidade de solutos e de 

componentes passíveis de estabelecer interacções com as moléculas de água. Contudo, verifica-se o 

contrário. As percentagens na Tabela IV-4 não permitem uma verdadeira interpretação do efeito que a 

alteração de cada ingrediente teve em termos de massa e, consequentemente, em termos das interacções 

das moléculas de água com os constituintes da massa, até porque enquanto a farinha representa cerca de 

61,3% do peso da massa da bolacha S, os microingredientes no seu conjunto representam apenas 11,3% 

(vide Tabela II-1). Ao aumentar a quantidade de farinha, aumentou-se a quantidade de proteínas e de 

grânulos e amido que interagirem e absorvem água, respectivamente, pelo que esta alteração contribuiu 

para a diminuição da água livre na massa (e, consequentemente, contribuiu para a diminuição da aw). Para 

além disso, diminuiu-se a quantidade de água e dividiu-se este macroingrediente numa parcela de água 

fria e noutra de água quente. A temperatura tem uma grande influência na actividade da água, bem como 

nas reacções bioquímicas e nas interacções que se estabelecem. Contudo, a influência na aw, neste caso, 

é difícil de determinar e exigiria que se realizasse um estudo mais aprofundado para retirar conclusões. 

Pode-se inferir apenas que ingredientes como o açúcar ou o sal se dissolveriam mais rapidamente na 

parcela de água quente, pois, até certo limite, quanto maior a temperatura, maior a mobilidade das 

moléculas no seio da massa, pelo que mais facilitada é a sua dissolução. Outro macroingrediente cuja 
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quantidade foi alterada foi o açúcar. Ao diminuir a quantidade de açúcar, diminuiu-se a quantidade de 

moléculas de água necessárias para solvatar as moléculas de sacarose, pelo que se contribuiu para um 

aumento da aw na massa. Mais que isso, habitualmente utiliza-se açúcar ou sal como meio de ajustar o 

valor da aw num produto (Rahman, 2007), apesar de neste caso as alterações efectuadas à massa 

desprezarem o efeito que estas teriam na aw e objectivarem a obtenção de uma massa com a consistência 

e características pretendidas (como discutido anteriormente).  

As restantes alterações efectuadas foram às quantidades de microingredientes (Tabela IV-4). Dado que o 

agente gelificante 1 é um tipo de amido modificado, ao aumentar a quantidade deste ingrediente, 

diminuiu-se a quantidade de água livre ou não ligada (contribuiu-se para a diminuição da aw), pois o amido 

modificado é produzido a partir de acção química ou enzimática sobre o amido ou grânulos de amido para 

os degradar parcialmente e, desta forma, aumentar a sua capacidade de absorção de água (Abbas, Khalil, 

& Hussin, 2010). O agente redutor, quando misturado com água, liberta um gás como produto de reacção 

(Manley D. , 2000). Por este motivo, ao duplicar a quantidade deste agente, mais moléculas de água terão 

de ser mobilizadas para intermediarem a sua reacção, podendo, portanto, inferir-se que esta alteração 

contribui para uma ligeira diminuição do valor da aw na massa. 

Por fim, diminuiu-se a quantidade de agente levedante 3 e aumentou-se a quantidade de água para o 

dissolver antes de o introduzir no amassador. Este agente, na presença de água, reage com ácidos e liberta 

dióxido de carbono, decompondo-se no respectivo sal e água (Manley D. , 2000). Devido ao excesso de 

água que se acrescentou à formulação da massa da bolacha S e ao facto de um dos possíveis produtos 

da reacção deste composto ser a água, pode-se inferir que estas duas alterações contribuem para um 

aumento da aw na massa.  

De facto, após as alterações mencionadas na Tabela IV-4, verificou-se que a actividade da água na massa 

da bolacha S aumentou cerca de 2,3%. Uma vez que as bolachas são alimentos extremamente complexos 

do ponto de vista das interacções moleculares que se estabelecem entre os seus constituintes e das 

reacções que podem ocorrer no seu seio, é difícil apontar uma razão concreta para este facto. Conclui-se 

que as alterações efectuadas conduziram a alterações estruturais e bioquímicas na massa que lhe permitiu 

possuir maior quantidade de água livre e, portanto, um maior valor da aw. 

 

2. Peso da bolacha crua e cozida 

Como referido, é importante produzir o produto uniformemente para que este chegue ao consumidor 

sempre com as mesmas características. Desta forma, é crucial que durante a produção se assegure que o 

produto está conforme as especificações. Na Tabela IV-1 constata-se que o peso de dez bolachas cruas 

constituídas unicamente por massa ou completas (com recheio e cobertura, quando aplicável) e que o peso 

de dez bolachas cozidas são especificações do produto. Junto à linha de produção encontram-se balanças 

para pesar as bolachas. No caso das bolachas cruas, se o peso não corresponder ao pretendido, devem-
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se corrigir os parâmetros dos calibradores e/ou da máquina de enchimento até se atingir o valor 

especificado (processo iterativo). No Anexo I apresentam-se resultados obtidos para o peso de bolachas 

cruas constituídas unicamente por massa e completas. Constata-se que os valores variam dentro de uma 

certa gama, pois foram recolhidos durante os ensaios à escala industrial. Durante os ensaios várias 

alterações foram sendo efectuadas (a nível da receita), pelo que obviamente foi necessário ajustar 

constantemente os parâmetros dos equipamentos para corresponder às especificações. No caso das 

bolachas cozidas não possuírem o peso especificado, e tendo a certeza de que as bolachas cruas 

apresentavam o peso correcto, deve-se corrigir o perfil térmico do forno (relacionado com o baking loss). 

A Figura IV-2 mostra os valores de peso de 10 bolachas S cozidas obtidos durantes os dois últimos ensaios 

à escala industrial, em relação aos valores especificados durante os mesmos.  

 

 

Figura IV-2 – Representação gráfica do peso de 10 bolachas S cozidas de vários tipos face às especificações 

máxima, objectivo e mínima definidas durante os ensaios à escala industrial.  

 

O peso da bolacha pode, caso seja superior ou inferior ao pretendido, afectar a cor, a humidade, as 

dimensões e a qualidade organoléptica do produto (Manley D. , 2000). Na Figura IV-2 representam-se 

grupos de dados, sendo que, dentro de cada grupo, as amostras foram recolhidas com cerca de vinte a 

trinta minutos de diferença. O gráfico mostra que é possível colocar o peso da bolacha S cozida sob controlo 

durante o processo de produção, pois, em certos grupos de dados, como são exemplo a bolacha S 

perfurada e com o recheio A em Dezembro e a bolacha S perfurada e com o recheio B em Fevereiro, 

constata-se que ao ajustar alguns parâmetros na linha de produção se consegue obter o produto dentro 

dos limites de peso especificados. Uma das dificuldades do aumento de escala da produção de um novo 
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produto é precisamente conciliar os parâmetros e condições de funcionamento da linha produtiva para que 

o produto esteja conforme todas as especificações definidas.  

 

3. Humidade e actividade da água da bolacha cozida 

Como mencionado (vide secção I.2.4), o conhecimento e especificação da humidade e da actividade da 

água do produto final é muito importante para compreender e inferir acerca da sua estabilidade, qualidade 

e shelf-life. A Figura IV-3 mostra os valores de humidade da mistura homogénea de 10 bolachas S cozidas 

obtidos durantes os dois últimos ensaios à escala industrial, em relação aos valores especificados durante 

os mesmos. 

 

 

Figura IV-3 – Representação gráfica dos valores de humidade (em %) de 10 bolachas S cozidas de vários tipos face 

às especificações máxima, objectivo e mínima definidas durante os ensaios à escala industrial. 

 

O valor objectivo definido durante os ensaios à escala industrial para o conteúdo em humidade da bolacha S 

é de 7,5%, quando habitualmente se espera que uma bolacha do tipo semi-doce apresente entre 1 e 2% 

(Tabela I-1). Pode notar-se também que, à escala piloto, se especificou como valor objectivo para este 

parâmetro 2,75% (Tabela IV-1). O maior conteúdo em humidade da bolacha S deve-se ao seu recheio.  A 

análise da Figura IV-3 mostra que existe a possibilidade de o tipo de recheio afectar a humidade do produto 

final, uma vez que os dados se encontram agrupados numa certa gama de valores de humidade consoante 

o tipo de recheio. Este resultado já era expectável dado que cada recheio possui a sua própria composição. 

Constata-se que a bolacha S com o recheio D apresenta os menores valores de humidade durante os 

ensaios à escala industrial, enquanto que com o recheio C apresenta os maiores. De forma a inferir mais 
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acerca desta constatação seria necessário acrescentar a composição de cada recheio à discussão e 

compreender como esta poderia afectar o mecanismo de migração de humidade durante a cozedura 

(dados omitidos). 

Observa-se, ainda, que durante os ensaios à escala industrial não se conseguiu colocar este parâmetro 

sob controlo, embora os dados de humidade também estejam sujeitos às modificações que se efectuaram 

às massas da bolacha S e à variação do perfil térmico de forno dentro da gama apresentada na Tabela 

II-2. Quando se varia o perfil térmico do forno, mesmo que seja em apenas alguns graus centígrados, 

afecta-se directamente o mecanismo de migração de humidade do seio da bolacha para o seu exterior, o 

que pode explicar a variabilidade dos resultados obtidos. 

A Figura IV-4 mostra os valores da aw para a bolacha S com os recheios B, C e D obtidos durante o terceiro 

ensaio à escala industrial, após se considerar que o processo estava concordante com a obtenção das 

características do produto final que estavam em foque durante este ensaio.  

 

 

Figura IV-4 – Valores da actividade da água (aw) para a bolacha S com diferentes tipos de recheio e cozida, 

recolhida durante o terceiro ensaio à escala industrial (Fevereiro 2014). 

 

Durante os ensaios à escala industrial especificou-se que a aw do produto final deveria estar compreendido 

na gama de 0,35 a 0,45, sendo o valor objectivo para este parâmetro 0,40 (Tabela IV-1). A Figura IV-1 

mostra que os valores obtidos estão compreendidos nesta gama, o que demonstra que é possível alcançar 

este objectivo nas condições em que se realizaram os ensaios de Fevereiro. Para além disso, com um 

valor de aw dentro da gama apresentada, o produto final pode ser considerado microbiologicamente estável 

(Rahman, 2007). Contudo, para melhor compreender a estabilidade do produto final e a que alterações 

físicas e bioquímicas estará sujeito durante o seu período de armazenamento, seria necessário analisar a 

isotérmica de sorção da bolacha S, sendo que, neste caso, seriam quatro isotérmicas de sorção (uma para 

cada recheio), visto que a composição do recheio afecta a forma da curva (vide secção I.2.4). 
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4. Dimensões da bolacha cozida 

Tal como mencionado, durante a cozedura ocorrem várias alterações no pedaço de massa formado, 

inclusive ao nível das suas dimensões. É de extrema importância assegurar que o produto está conforme 

as especificações definidas para as suas dimensões, porque, caso não o esteja, pode-se comprometer a 

eficiência do processo de embalamento e os custos de produção.  

Dado que durante os ensaios à escala industrial se pretende estabilizar a produção em larga escala 

conforme as especificações pretendidas (em parte sugeridas pelos resultados dos ensaios à escala piloto), 

é importante compreender qual a influência de diversos factores nas características do produto, com o 

intuito de ultrapassar eventuais obstáculos que possam surgir durante o aumento de escala do processo.  

Neste âmbito, utilizou-se o método da ANOVA com dois factores (vide secção III.2.1) para estudar a 

influência do tipo de recheio e da perfuração da massa nas dimensões da bolacha cozida: espessura, 

comprimento e largura. Escolheram-se estes dois factores para realizar a análise porque, segundo 

fundamentos teóricos já explicados, são os que mais poderiam influenciar as dimensões da bolacha 

durante a cozedura, para além das próprias condições no interior do forno – que aqui se consideram 

constantes e iguais para todas as amostras. Assumiu-se que todas as amostras (bolachas) recolhidas 

foram cozidas segundo um perfil térmico de forno na gama do apresentado na Tabela II-2. Os dados 

utilizados foram obtidos no segundo ensaio industrial, realizado em Dezembro de 2013 (Anexo V), visto ser 

nesta altura que se decidiu acerca da perfuração da massa. 

 

4.1. Espessura 

Começou-se por fazer uma ANOVA para a espessura da bolacha S cozida. Como explicado, para realizar 

esta análise é necessário calcular as médias correspondentes a cada nível de um factor e correspondentes 

a cada combinação de níveis dos dois factores (Tabela IV-5).  

 

Tabela IV-5 – Média da espessura da bolacha S cozida e respectivo desvio-padrão (em mm) entre factores e para 

cada factor que se considerou na ANOVA. 

Média da espessura da bolacha cozida (mm) 

Entre factores Para cada factor 

 
Recheio 

D 

Recheio 

A 

Sem 

recheio 
Perfuração da Massa Tipo de Recheio 

Perfurada 7,6±0,3 8,3±0,4 5,3±0,3 Perfurada 
Não 

perfurada 

Recheio 

D 

Recheio 

A 

Sem 

recheio 

Não 

perfurada 
11±1 13±3 7,1±0,5 7,0±0,3 10±2 9,1±0,7 11±2 6±2 



70 

 

Os valores das médias da espessura entre factores permitem construir o gráfico de interacção entre a 

perfuração da massa e o tipo de recheio, que está representado na Figura IV-5.  

 

 

Figura IV-5 – Gráfico de interacção entre os factores perfuração da massa e tipo de recheio para a espessura da 

bolacha S cozida.  

 

O gráfico da Figura IV-5 indica que pode não existir interacção entre os dois factores considerados, pois a 

espessura média da bolacha S, tendo em consideração o respectivo desvio-padrão, é sempre menor quer 

quando a massa está perfurada, independentemente do tipo de recheio, quer quando a bolacha não está 

recheada, independentemente da massa estar ou não perfurada. Para ajudar a interpretar se existe, ou 

não, interacção significativa entre a perfuração da massa e o tipo de recheio realizou-se um teste de 

hipóteses, o teste F. A hipótese nula do teste é não existir interacção entre os factores. Considerou-se um 

nível de significância (α) de 5% e consultaram-se as tabelas (Anexo VI) para obter o quantil da função de 

distribuição de F-Snedecor (Fcrítico). Na Tabela IV-6 apresentam-se os valores de variância calculados para 

cada fonte de variação considerada (ambos os factores e a interacção entre eles), bem como os valores 

necessários à realização do teste F. Constata-se que Fobs I pertence a RC, pelo que se rejeita a hipótese 

nula considerada, isto é, conclui-se que existe interacção entre os dois factores. Contudo, face a este 

resultado e à análise do gráfico de interacção (Figura IV-5), pode concluir-se que esta interacção não é 

significativa. Este resultado permite avançar para os testes à significância da influência de cada um dos 

factores, pois caso a interacção fosse significativa o efeito de cada um isoladamente poderia não ser 

explícito devido à interacção.  
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Tabela IV-6 – Resultado da ANOVA e do teste F, considerando a influência dos factores tipo de recheio e perfuração 

da massa na espessura da bolacha S cozida, bem como a interacção entre eles.  

Fonte de Variação SS 
Graus de 
Liberdade 

Variância  Fobs Fcrítico Região crítica do teste F 

 Tipo de Recheio 396,1 2 198,0  138,9 3,075 RC = {F ∈ ℜ+: F >  3,075} 

Perfuração da Massa 292,3 1 292,3  205,0 3,924 RC = {F ∈ ℜ+: F > 3,924} 

Interacção 35,3 2 17,6  12,4 3,075 RC = {F ∈ ℜ+: F > 3,075} 

Residual 162,5 114 1,4   - - - 

Total 886,2 119  -   - - - 

 

As duas hipóteses nulas que se consideram para avaliar a influência de cada um dos dois factores são o 

factor tipo de recheio ou o factor perfuração da massa não influenciar a espessura da bolacha cozida. Tal 

como se mostra na Tabela IV-6, Fobs de ambos os factores pertencem às respectivas regiões críticas do 

teste F, pelo que se rejeitam ambas as hipóteses nulas, isto é, conclui-se que ambos os factores influenciam 

a espessura.  

Posto isto, prossegue-se para a análise do gráfico de efeitos principais (Figura IV-6), que evidencia a 

influência isolada de cada um dos factores sobre a espessura da bolacha e que é construído a partir dos 

valores das médias de espessura para cada factor.  

 

 

Figura IV-6 – Gráfico de efeitos principais: tipo de recheio (à esquerda) e perfuração da massa (à direita). 

 

O gráfico de efeitos principais mostra que o perfurar da massa antes da bolacha ser cozida resulta numa 

menor espessura desta, pelo que este factor possui uma influência significativa nesta dimensão. Também 

se pode constatar que o factor tipo de recheio pode possuir uma influência significativa na espessura. 
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Para avaliar se a influência de cada um dos factores é significativa ou não, utiliza-se o método de Tuckey, 

que define a menor diferença significativa entre as médias recorrendo à distribuição da Studentized Range 

(Anexo VI) e que, comparando a pares os níveis de cada factor, avalia a hipótese nula: os níveis do factor 

têm médias iguais (Tabela IV-7).  

 

Tabela IV-7 – Valores necessários à aplicação do método de Tuckey para a espessura da bolacha S. 

Factor ST(1-α) 
Menor diferença significativa 

entre médias (equações 18 e 19) 
|𝒙𝒓. − 𝒙𝒔.| 

Perfuração da 
Massa 

2,8 0,636 |7,0±0,3-10±2|=3±2 

Tipo de recheio 3,4 0,428 

|9,1±0,7-11±2|=1±3 

|9,1±0,7-6±2|=3±3 

|11±2-6±2|=4±4 

 

Pelos valores apresentados na Tabela IV-7, conclui-se que a perfuração da massa influencia 

significativamente a espessura, pois as médias entre os dois níveis deste factor são significativamente 

diferentes, isto é, considerando o desvio padrão associado, nota-se que a diferença entre os dois valores 

é sempre superior a 0,636. Conjugando esta conclusão com a análise do gráfico da Figura IV-6, 

comprova-se que se a massa estiver perfurada a espessura da bolacha é menor. Este facto pode ser 

explicado pelo facto de os furos na parte superior da bolacha facilitarem a migração de gases que se 

formam durante a cozedura para o exterior, evitando que se formem bolhas que poderiam afectar a 

espessura do produto.  

Por outro lado, também se constata que, no caso do factor tipo de recheio, todas as diferenças podem ou 

não ser significativas se se considerar o desvio-padrão associado a cada uma. Na possibilidade de o serem, 

esse facto poderia ser explicado, em primeiro lugar, pela própria espessura que a camada de recheio 

acrescenta à bolacha e, em segundo, pela possibilidade de algumas substâncias constituintes do próprio 

recheio (como a água, por exemplo) poderem contribuir para a formação de bolhas de gases no interior da 

bolacha, que têm como consequência um aumento localizado da espessura desta.  

 

A conclusão que se retirou desta análise – a perfuração da massa influencia a espessura – é concordante 

com a que o grupo responsável pelo projecto da bolacha S retirou dos dois primeiros ensaios industriais, 

pelo que, de forma a alcançar os objectivos de uniformização da produção e de corresponder às 

especificações do produto (e também para que o processo de embalagem seja facilitado), optou-se por 

incluir a perfuração do manto superior de massa no processo de produção da bolacha. Desta forma, no 

terceiro ensaio industrial produziu-se a bolacha S com os recheios B, C, D e sem recheio incluindo a 
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perfuração do manto superior de massa no processo. A Figura IV-7 mostra os valores da espessura da 

bolacha S cozida medidos durante o terceiro ensaio à escala industrial, em Fevereiro de 2014. Assume-se 

que o perfil térmico do forno utilizado durante este ensaio se insere na gama indicada na Tabela II-2.  

 

 

Figura IV-7 – Representação dos valores de espessura da bolacha S cozida com e sem recheio e perfurada, 

recolhidos no terceiro ensaio à escala industrial (Fevereiro de 2014), face às especificações máxima, objectivo e 

mínima definidas durante os ensaios à escala industrial. 

 

A análise da Figura IV-7 mostra que o facto de a bolacha estar ou não recheada também tem influência 

significativa na espessura, tal como seria expectável pelas razões que se enumeraram anteriormente (o 

facto de a bolacha estar recheada por si só aumenta a espessura do produto e o tipo de recheio pode 

possuir substâncias na sua composição que contribuam para a formação de gases no seio da massa da 

bolacha). Por outro lado, nota-se que no terceiro ensaio à escala industrial ainda não se conseguiu 

uniformizar a produção para esta dimensão. Contudo, sabe-se que o perfil térmico do forno também 

influencia na espessura da bolacha e, apesar de no presente trabalho se estar a assumir uma gama em 

que este se insere, é facto que se efectuaram diversas alterações ao perfil do forno durante os ensaios à 

escala industrial, pelo que este factor também pode ser um motivo para as diferenças que se notam no 

gráfico da Figura IV-7. Quanto maior o arejamento e mais rápido o aumento da temperatura do pedaço de 

massa no interior do forno, mais importante é a perfuração da massa, para permitir a migração de gases 

para o exterior da bolacha e evitar que se formem bolhas de grandes dimensões que influenciam a 

espessura desta. 
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4.2. Comprimento 

Como referido, também se realizou uma ANOVA para estudar a influência da perfuração da massa e do 

tipo de recheio no comprimento da bolacha S cozida. As médias correspondentes a cada nível de um factor 

e correspondentes a cada combinação de níveis dos dois factores são apresentadas na Tabela IV-8.  

 

Tabela IV-8 – Média do comprimento da bolacha S cozida e respectivo desvio-padrão (em mm) entre factores e para 

cada factor que se considerou na ANOVA. 

Média do comprimento da bolacha cozida (mm) 

Entre factores Para cada factor 

 
Recheio 

D 

Recheio 

A 

Sem 

recheio 
Perfuração da Massa Tipo de Recheio 

Perfurada 93±3 90±1 91,4±0,9 Perfurada 
Não 

perfurada 

Recheio 

D 

Recheio 

A 

Sem 

recheio 

Não 

perfurada 
90,1±0,7 89±1 91±1 91±2 90±1 91±2 89±1 91±1 

 

Os valores das médias do comprimento entre factores permitem construir o gráfico de interacção entre a 

perfuração da massa e o tipo de recheio (Figura IV-8). Já os valores das médias da largura para cada factor 

permitem construir o gráfico de efeitos principais (Figura IV-9). 

 

 

Figura IV-8 – Gráfico de interacção entre os factores perfuração da massa e tipo de recheio para o comprimento da 

bolacha S cozida.  
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Figura IV-9 – Gráfico de efeitos principais: tipo de recheio (à esquerda) e perfuração da massa (à direita). 

 

Os gráficos de interacção e de efeitos principais não permitem inferir nem acerca da interacção entre os 

dois factores, nem acerca da influência de cada factor no comprimento da bolacha S, se se considerar o 

desvio-padrão apresentado. Desta forma, para compreender se existe, ou não, interacção significativa 

entre a perfuração da massa e o tipo de recheio realizou-se um teste de hipóteses, o teste F (Tabela IV-9).  

 

Tabela IV-9 – Resultado da ANOVA e do teste F, considerando a influência dos factores tipo de recheio e perfuração 

da massa no comprimento da bolacha S cozida, bem como a interacção entre eles.  

Fonte de Variação SS 
Graus de 
Liberdade 

Variância  Fobs Fcrítico Região crítica do teste F 

 Tipo de Recheio 94,1 2 47,1  21,5 3,075 RC = {F ∈ ℜ+: F >  3,075} 

Perfuração da Massa 71,3 1 71,3  32,6 3,924 RC = {F ∈ ℜ+: F > 3,924} 

Interacção 24,2 2 12,1  5,5 3,075 RC = {F ∈ ℜ+: F > 3,075} 

Residual 249,4 114 2,2   - - - 

Total 439,0 119  -   - - - 

 

Constata-se que Fobs da interacção e de cada um dos factores pertence a RC, pelo que se rejeitam as 

hipóteses nulas consideradas no teste, isto é, conclui-se que existe interacção entre os dois factores e que 

ambos os factores influenciam o comprimento da bolacha S. Contudo, não é possível compreender se esta 

interacção e influências são significativas, pelo que talvez não seja possível comparar os níveis de um 

factor sem especificar o nível do outro factor e vice-versa. Para compreender o significado da influência de 

cada um dos factores, prossegue-se para a aplicação do método de Tuckey (Tabela IV-10).  
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Tabela IV-10 – Valores necessários à aplicação do método de Tuckey para o comprimento da bolacha S. 

Factor ST(1-α) 
Menor diferença significativa 

entre médias (equações 18 e 19) 
|𝒙𝒓. − 𝒙𝒔.| 

Perfuração da 
Massa 

2,8 0,536 |91±2-90±1|=1±3 

Tipo de recheio 3,4 0,797 

|91±2-89±1|=2±3 

|91±2-91±1|=0±3 

|89±1-91±1|=2±2 

 

Os resultados do método de Tuckey, que constam na Tabela IV-10, mostram que os factores considerados 

podem ou não influenciar significativamente o comprimento da bolacha S, pelo que, a par da restante 

análise efectuada, também se revelam pouco conclusivos.  

 

4.3. Largura 

Por fim, realizou-se uma ANOVA semelhante à realizada para a espessura e para o comprimento para 

estudar a influência da perfuração da massa e do tipo de recheio na largura da bolacha S cozida. As médias 

correspondentes a cada nível de um factor e correspondentes a cada combinação de níveis dos dois 

factores são apresentadas na Tabela IV-11Tabela IV-8.  

 

Tabela IV-11 – Média da largura da bolacha S cozida e respectivo desvio-padrão (em mm) entre factores e para 

cada factor que se considerou na ANOVA. 

Média da largura da bolacha cozida (mm) 

Entre factores Para cada factor 

 
Recheio 

D 

Recheio 

A 

Sem 

recheio 
Perfuração da Massa Tipo de Recheio 

Perfurada 36,7±0,3 36,5±0,4 36,4±0,4 Perfurada 
Não 

perfurada 

Recheio 

D 

Recheio 

A 

Sem 

recheio 

Não 

perfurada 
36,8±0,6 34±3 37±1 36,5±0,4 36±2 36,7±0,4 35±2 37±2 

 

Os valores das médias da largura entre factores permitem construir o gráfico de interacção entre a 

perfuração da massa e o tipo de recheio, enquanto os valores das médias da largura para cada factor 

permitem a construção do gráfico de efeitos principais, que estão representados na Figura IV-10 e na Figura 

IV-11, respectivamente. 
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Figura IV-10 – Gráfico de interacção entre os factores perfuração da massa e tipo de recheio para a largura da 

bolacha S cozida.  

 

 

Figura IV-11 – Gráfico de efeitos principais: tipo de recheio (à esquerda) e perfuração da massa (à direita). 

 

Os gráficos da Figura IV-10 e da Figura IV-11 não são conclusivos acerca da interacção e influência dos 

dois factores. Realizou-se, portanto, o teste F, de forma a melhorar a compreensão da análise efectuada 

(Tabela IV-12). Como Fobs da interacção e de cada um dos factores pertence à respectiva RC, rejeitam-se 

as hipóteses nulas consideradas no teste F, isto é, conclui-se que existe interacção entre os dois factores 

e que ambos influenciam a largura da bolacha.  
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Tabela IV-12 – Resultado da ANOVA e do teste F, considerando a influência dos factores tipo de recheio e 

perfuração da massa na largura da bolacha S cozida, bem como a interacção entre eles.  

Fonte de Variação SS 
Graus de 
Liberdade 

Variância  Fobs Fcrítico Região crítica do teste F 

 Tipo de Recheio 75,3 2 37,7  24,0 3,075 RC = {F ∈ ℜ+: F >  3,075} 

Perfuração da Massa 10,1 1 10,1  6,4 3,924 RC = {F ∈ ℜ+: F > 3,924} 

Interacção 72,4 2 36,2  23,1 3,075 RC = {F ∈ ℜ+: F > 3,075} 

Residual 178,1 114 1,6   - - - 

Total 336,5 119  -   - - - 

 

Segue-se a aplicação do método de Tuckey (Tabela IV-13), contudo este também não acrescenta 

informação, uma vez que mostra que os factores considerados podem ou não influenciar significativamente 

o comprimento da bolacha S.  

 

Tabela IV-13 – Valores necessários à aplicação do método de Tuckey para a largura da bolacha S. 

Factor ST(1-α) 
Menor diferença significativa 

entre médias (equações 18 e 19) 
|𝒙𝒓. − 𝒙𝒔.| 

Perfuração da 
Massa 

2,8 0,457 |36,5±0,4-36±2=1±2 

Tipo de recheio 3,4 0,680 

|36,7±0,4-35±2|=2±2 

|36,7±0,4-37±2|=0±2 

|35±2-37±2|=2±4 
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V. Conclusões e trabalho futuro 

A bolacha S é um produto inovador que consiste num snack recheado e crocante. O desenvolvimento deste 

produto revelou-se desafiante, uma vez que se pretende uma sensação de suavidade por parte do recheio 

simultânea à crocância da massa da bolacha, objectivo este difícil de alcançar, uma vez que a humidade 

presente no recheio tende a migrar para a massa da bolacha, contudo alcançável, se se tiverem em 

consideração todas as interacções moleculares e fenómenos que ocorrem no produto e se conseguir 

ultrapassar ou prevenir algumas das consequências indesejáveis destes.  

O acompanhamento do segundo e terceiro ensaios à escala industrial da bolacha S revelou o quão 

complexo é o processo de aumento de escala de produção para uma nova bolacha. Durante os ensaios 

surgiram diversas dificuldades, o que mostra que a prévia estabilização da produção à escala piloto, apesar 

de útil, não é uma garantia de que a produção em larga escala irá decorrer sem problemas. As 

especificações definidas à escala piloto serviram como ponto de partida, contudo sofreram alterações, 

consequência não só das questões que se levantaram durante os ensaios à escala industrial como também 

de uma tentativa de simplificar o processo de aumento de escala.  

Os parâmetros de trabalho da linha produtiva têm de ser ajustados de forma a que a produção em larga 

escala seja uniforme e a que o produto corresponda às especificações. Os ajustes são realizados, 

maioritariamente, com base em conhecimento empírico por parte da equipa envolvida no projecto. Como 

a bolacha S é um produto novo e, por isso, nunca antes produzido na linha produtiva da unidade fabril de 

Mem Martins, as calibrações e ajustes realizados ao processo foram efectuados de modo iteractivo, 

assentando no conhecimento empírico e nos resultados imediatos que se obtinham próximo da linha (como 

as dimensões e o peso da bolacha). Como todas as operações do processo estão interligadas e são 

efectuadas sequencialmente, caso haja alteração de um parâmetro de uma determinada operação, esta 

irá ter repercussões em todas as operações que se seguem, pelo que a resolução de determinados 

problemas nunca é linear – é sempre necessário considerar as suas implicações. Uma prova deste facto é 

a influência que a perfuração do manto superior de massa (processo que ocorre antes da entrada da 

bolacha formada no forno) possui sobre a bolacha S cozida: na ausência desta operação de perfuração a 

espessura da bolacha torna-se variável ao longo desta e superior à especificação estabelecida.   

A bolacha S é um produto versátil que pode ser adaptado a diferentes mercados, consoante o seu tipo de 

recheio e embalagem. Vários estudos de mercado ainda podem ser efectuados e as especificações da 

bolacha adaptadas ao que cada mercado exige. Por outro lado, a fase de aumento de escala de produção 

ainda não está concluída: é necessário garantir que o processo está estabilizado e que o produto é obtido 

conforme as especificações. 
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Anexos 

Anexo I 

A Figura A-1 mostra o layout da fábrica de Mem Martins, permitindo identificar o layout da linha de 

produção 7, onde se realizaram os ensaios à escala industrial da bolacha S. 

 

Figura A-1 – Layout da fábrica de Mem Martins com destaque para o da linha de produção 7.  

Calibração e 

formação 

Forno 

Arrefecimento 

Embalagem 
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Anexo II 

Na Figura A-2 encontram-se identificados os equipamentos da zona de calibração que estão envolvidos no 

processo de produção da bolacha S.  

 

Figura A-2 – Desenho técnico da zona de calibração da linha 7. A zona identificada com o número 1 é onde ocorre 

deposição de recheio (com recurso a uma máquina de enchimento e a um cabeçal) e a zona identificada com o 

número 2 é o local onde ocorre junção dos mantos de massa (Adaptado de Mondelēz International Inc., 2014).  

 

 

 

 

1 2 
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Anexo III 

Na Figura A-3 está esquematizado o processo de produção da bolacha S entre as zonas de deposição de 

recheio e de banho de óleo. Sob os tapetes transportadores estão 24 filas de bolacha. 

 

Figura A-3 – Esquema representativo do processo de produção da bolacha S entre as zonas de deposição de 

recheio e de banho de óleo (Adaptado de Mondelēz International Inc., 2014). 
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Anexo IV 

A Tabela A-1 apresenta os dados resultantes da recolha de 7920 bolachas, correspondentes às várias medições do peso de 10 bolachas por fila, de cada uma das vinte e quatro filas ao longo do tapete transportador na zona entre o molde 

rotativo e a entrada no forno. Os dados da tabela permitiram verificar, durante os ensaios industriais, se os mantos de massa se encontravam correctamente calibrados e se a quantidade de recheio depositada era a pretendida. Contudo, 

como se prova na Tabela A-2, a variação de peso das bolachas entre filas é pouco significativa, pelo que na maior parte das vezes, para validar ou corrigir os parâmetros de funcionamento dos calibradores e da máquina de enchimento 

se adoptou o método de recolher e pesar 10 bolachas das filas 1 a 10 (uma bolacha de cada fila).  

 

Tabela A-1 – Peso de 10 bolachas cruas constituídas unicamente por massa ou completas em cada uma das vinte e quarto filas ao longo do tapete transportador, na zona entre o molde rotativo e a entrada do forno. 

 MOLDE ROTATIVO 
 Peso de 10 bolachas cruas (±0,1 g) 

 Fila 

Descrição/Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
14.12.2013   

Apenas massa 106,2 104,2 105,5 106,3 104,3 106,6 104,0 104,9 102,7 102,4 104,1 103,9 104,2 103,5 102,8 105,3 104,6 103,3 104,3 106,6 105,1 104,1 104,4 105,4 

Recheio A 127,2 127,2 127,3 128,6 129,0 129,4 129,6 129,2 130,0 127,1 128,2 127,1 127,5 127,2 127,1 128,1 122,1 126,5 126,1 127,7 128,6 127,3 128,0 137,2 

10.02.2014   

Recheio B 

124,4 125,0 124,7 124,5 124,1 124,9 124,0 123,5 123,4 123,8 123,1 122,5 123,4 122,8 122,2 122,8 120,3 121,3 120,8 119,3 120,3 119,4 119,7 119,3 

122,3 124,4 124,1 123,3 124,1 123,8 122,5 122,9 123,8 124,3 124,8 125,7 124,5 122,7 124,3 125,8 123,5 121,2 120,5 119,5 120,3 119,3 118,9 118,5 

124,2 124,8 123,6 126,2 123,9 122,7 122,8 122,7 123,3 124,8 122,7 124,3 124,3 124,2 124,0 122,9 123,7 120,6 121,7 120,4 120,7 119,9 119,8 120,5 

129,5 129,3 128,3 128,5 127,7 127,5 126,4 126,3 125,7 125,9 126,9 128,3 125,4 124,8 124,0 124,5 124,3 125,1 124,9 125,8 124,2 123,3 123,5 123,3 

129,3 128,3 129,2 127,7 131,0 128,3 129,4 127,8 129,3 128,2 128,0 131,3 129,7 127,7 126,4 124,9 125,9 125,5 127,1 124,1 124,5 123,7 124,2 125,4 

133,9 131,0 130,1 127,4 127,5 129,1 128,3 128,4 128,1 127,1 127,5 128,1 127,8 128,5 127,9 128,2 128,6 128,1 127,1 127,4 125,8 125,1 125,2 125,3 

128,0 129,9 130,2 129,5 127,6 128,4 128,2 128,3 127,3 128,1 127,5 127,9 128,5 128,0 128,1 128,0 126,7 128,1 126,1 126,0 125,6 124,0 124,3 124,0 

11.02.2014   

Recheio B 

126,2 127,2 132,9 129,9 127,8 125,5 125,9 125,2 126,8 126,3 126,3 126,7 127,2 125,9 126,7 127,0 127,6 127,1 126,7 126,2 126,2 126,2 125,3 125,1 

129,6 127,6 128,0 127,3 127,7 126,8 126,8 127,1 126,4 128,5 127,2 127,6 127,6 126,3 126,9 126,2 126,3 125,6 126,1 125,3 126,5 126,8 126,2 125,8 

125,1 127,7 127,5 125,1 126,7 125,5 125,2 126,5 125,1 126,4 128,4 127,8 128,5 126,2 126,8 127,2 126,7 125,9 127,5 125,3 124,8 125,6 125,5 124,9 

126,3 126,9 126,0 125,6 125,4 126,0 125,7 125,8 125,8 125,5 126,2 124,6 125,3 124,5 125,7 124,9 125,4 125,4 125,1 124,4 124,5 124,7 123,9 123,4 

124,5 127,8 127,1 125,4 127,1 126,0 125,3 126,2 125,8 126,3 125,4 126,8 125,0 125,0 126,0 124,6 125,8 125,2 126,0 125,1 125,7 125,4 123,0 124,6 

129,4 130,5 129,2 129,8 128,8 129,0 129,5 128,5 128,8 129,5 128,9 129,4 129,2 129,4 128,0 128,3 129,0 127,9 128,1 127,9 126,5 126,9 127,0 126,5 

Recheio C 

129,9 130,3 130,5 130,2 128,9 129,5 128,5 129,1 129,4 128,9 129,2 129,4 128,5 128,4 127,9 126,9 126,7 127,1 126,2 127,7 128,4 126,8 127,6 126,6 

129,0 130,5 130,6 131,0 130,7 130,3 130,1 131,0 132,0 132,9 132,8 135,3 134,4 131,0 130,7 129,6 129,7 129,2 128,2 127,0 126,6 129,1 127,6 127,2 

124,9 122,9 122,7 122,5 122,3 123,1 122,7 121,1 121,7 122,1 122,3 122,0 122,1 120,7 121,0 123,1 122,5 121,4 122,4 120,6 121,5 121,0 120,9 122,6 

128,9 129,8 128,3 128,8 127,8 127,4 128,5 128,2 128,8 129,7 128,9 128,7 127,2 127,7 129,1 128,8 127,7 129,1 128,0 128,2 128,8 127,6 126,4 126,5 

126,9 125,3 127,2 124,6 123,4 125,2 124,8 124,4 124,2 124,4 125,1 125,1 126,3 124,7 126,3 124,4 125,1 124,2 124,2 123,1 132,0 127,2 122,8 122,8 

128,3 125,1 127,3 129,2 126,1 128,4 125,3 126,7 126,2 125,1 126,0 124,8 125,1 124,8 125,1 125,0 125,4 124,8 125,3 125,7 125,6 124,6 125,3 123,8 

12.02.2014   

Recheio C 

129,6 128,1 131,1 129,0 129,7 130,3 129,2 129,0 128,0 127,8 128,5 129,1 128,7 127,3 126,9 126,6 124,8 125,2 126,5 124,4 126,2 125,4 125,4 126,4 

128,6 128,7 128,5 129,7 126,2 130,0 126,6 127,8 126,7 126,1 127,1 125,7 126,3 126,3 126,0 126,5 126,3 126,9 126,6 125,6 126,5 126,0 128,5 125,6 

126,1 128,9 127,1 127,4 127,5 128,0 127,2 127,4 127,1 127,0 127,3 127,8 127,6 127,1 127,6 127,2 127,3 127,8 127,7 125,4 126,1 125,0 125,8 125,4 

135,6 134,7 131,7 130,9 129,2 127,0 129,9 121,1 126,8 127,7 128,1 127,8 128,7 126,8 130,2 129,4 129,3 129,9 128,2 127,6 128,3 130,4 131,2 130,1 

132,1 132,2 131,6 130,4 130,9 130,7 131,6 129,9 130,0 129,0 129,5 131,8 131,5 129,7 130,0 129,4 130,5 129,7 129,8 128,7 128,7 128,2 127,8 129,6 

130,8 131,0 129,2 129,0 129,5 130,2 129,3 129,2 129,8 129,8 129,2 131,3 131,2 130,8 129,3 130,3 128,7 129,8 128,1 127,3 128,0 129,2 127,0 127,9 

13.02.2014   

Recheio D 

124,2 125,2 124,9 123,3 123,3 126,2 125,6 124,5 125,5 125,5 123,8 124,8 127,3 126,0 124,0 123,7 124,3 124,4 125,2 123,3 122,6 123,7 123,3 123,0 

125,4 122,6 124,4 125,1 125,3 123,9 123,3 124,6 125,0 124,7 124,4 124,1 123,6 123,8 123,4 125,3 124,7 125,1 124,7 124,3 123,8 124,6 123,6 122,5 

135,3 136,7 137,9 137,2 136,5 136,8 134,8 136,3 136,8 136,4 136,2 136,3 136,9 133,8 133,8 136,0 138,2 137,0 136,6 135,3 133,7 134,8 135,6 135,1 

137,2 136,8 135,9 133,5 133,4 137,2 135,6 136,9 136,1 136,8 137,3 136,2 136,5 134,7 134,9 137,0 137,1 133,9 132,8 132,6 135,1 134,7 133,5 133,8 

134,9 138,5 139,9 137,3 136,5 137,9 135,7 136,0 137,7 137,7 138,5 137,7 135,2 135,7 135,8 131,5 135,0 134,4 135,4 136,5 135,7 137,0 137,7 137,8 

139,9 140,2 138,8 142,9 138,7 140,3 137,9 139,8 139,8 140,1 140,5 140,0 140,2 140,0 139,4 141,1 139,1 137,6 138,1 137,4 138,2 138,8 137,8 137,8 

 FORNO 
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Para verificar se a variação do peso das bolachas entre filas é significativa, calcula-se a média de todos 

os valores obtidos e a média correspondente a cada fila. Por comparação segundo a equação 20, 

calcula-se o desvio percentual de cada fila face à média, de forma a compreender se existem desvios 

significativos.   

 

% 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜𝐹𝑖𝑙𝑎 𝑖 =
|𝑀é𝑑𝑖𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑀é𝑑𝑖𝑎𝐹𝑖𝑙𝑎 𝑖|

𝑀é𝑑𝑖𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

× 100% Equação 20 

 

Nestes cálculos não se distingue o tipo de bolacha recolhido (isto é, se é apenas massa ou se possui 

um determinado tipo de recheio), pois estão-se a comparar filas do tapete transportador que se 

encontram todas nas mesmas condições (em relação umas às outras). Considera-se que a causa de 

possíveis diferenças no peso das bolachas entre filas se deve exclusivamente à calibração da massa 

(se os calibradores não estiverem perfeitamente paralelos aos mantos a espessura destes pode variar 

ao longo da sua largura) e à deposição de recheio no manto (algumas bocas injectoras podem ter mais 

pressão que as outras).  

 

Tabela A-2 – Desvio percentual do peso de 10 bolachas de cada fila face à média de peso de todas as filas. 

Fila Média Fila (± 0,1 g) Média Total (g) % Desvio Fila 

1 128,3 

127,2 

0,9 
2 128,5 1,0 
3 128,5 1,1 
4 128,1 0,7 
5 127,5 0,3 
6 127,9 0,6 
7 127,9 0,6 
8 127,2 0,0 
9 127,4 0,2 

10 127,5 0,2 
11 127,6 0,3 
12 127,9 0,6 
13 127,7 0,5 
14 126,8 0,2 
15 126,9 0,2 
16 127,0 0,1 
17 126,8 0,3 
18 126,5 0,5 
19 126,4 0,6 
20 125,8 1,1 
21 126,2 0,7 
22 125,9 1,0 
23 125,7 1,2 
24 125,9 1,0 

 

Pela Tabela A-2 pode concluir-se que, para os dados da Tabela A-1, o desvio percentual máximo de 

peso obtido face à média total é de 1,2% para a fila 23, o que não se considera significativo. É 

importante sublinhar que já se esperava que não houvesse uma variação de peso de bolachas entre 

filas significativa, pois numa situação ideal pretende-se que todas as bolachas de todas as filas pesem 

o mesmo.  
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Anexo V 

As Tabelas A-3 a A-12 mostram os dados obtidos para o peso, dimensões e humidade da bolacha S 

cozida com e sem recheio, durante o segundo e o terceiro ensaios industriais (Dezembro de 2013 e 

Fevereiro de 2014, respectivamente).  

 

Tabela A-3 – Dados recolhidos para o peso, dimensões e humidade da bolacha S com o recheio A cozida 

durante o segundo ensaio à escala industrial (Dezembro 2013). 

Recheio A (Dezembro 2013) 

Peso (g) 
(10 bol) 

Espess 
(mm) 

µEspess 
(mm) 

Comp 
(mm) 

µComp 
(mm) 

Larg  
(mm) 

µLarg  
(mm) 

%H  
(10 bol) 

Com perfuração da massa 

102 

7,8 

8 

90,5 

91 

36,5 

37 5,66 

8,6 90,8 36,2 

7,7 91,2 37,4 

9,0 91,8 35,9 

8,0 91,9 37,3 

7,8 92,0 36,1 

7,8 91,2 36,8 

7,9 91,2 36,3 

8,8 90,7 36,8 

8,5 91,1 36,0 

105 

8,0 

8 

89,7 

89 

36,4 

36 6,61 

8,3 89,8 36,6 

8,5 88,9 36,6 

8,2 89,7 36,4 

8,7 89,9 36,8 

8,7 89,6 36,2 

8,5 89,6 36,1 

8,4 89,3 36,8 

8,4 88,7 36,2 

8,7 88,3 36,1 

Sem perfuração da massa 

118 

11,1 

12 

91,8 

93 

35,1 

36 7,09 

10,3 93,1 36,6 

12,9 93,2 35,3 

11,6 93,8 36,3 

10,2 94,9 36,0 

12,6 94,6 35,7 

11,9 92,4 36,7 

11,7 95,2 36,8 

11,7 93,9 36,0 

12,3 91,7 35,8 
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Tabela A-4 – Dados recolhidos para o peso, dimensões e humidade da bolacha S com o recheio A e cobertura 

de sal cozida durante o segundo ensaio à escala industrial (Dezembro 2013). 

Recheio A com cobertura de sal (Dezembro 2013) 

Peso (g) 
(10 bol) 

Espess 
(mm) 

µEspess 
(mm) 

Comp 
(mm) 

µComp 
(mm) 

Larg  
(mm) 

µLarg  
(mm) 

%H  
(10 bol) 

Com perfuração da massa 

104 

8,6 

8 

91,1 

90 

35,9 

36 6,06 

8,2 90,5 36,4 

8,2 89,8 35,9 

7,9 90,1 36,3 

8,5 89,9 36,0 

8,2 90,2 36,5 

8,6 90,5 35,7 

8,4 90,1 36,4 

8,8 89,7 36,6 

7,9 89,8 37,2 

106 

9,3 

9 

89,8 

90 

37,0 

37 6,19 

8,6 89,2 36,2 

9,0 89,2 36,5 

8,6 90,9 36,6 

8,6 91,1 36,2 

9,3 90,3 36,7 

8,9 90,5 36,4 

8,8 88,6 37 

9,3 89,3 36,6 

9,0 89,3 36,7 

95 

7,4 

7 

90,8 

89 

36,0 

36 5,49 

7,4 90,0 35,8 

7,7 88,9 36,0 

7,4 88,8 35,9 

7,5 87,3 35,2 

7,3 89,2 35,8 

7,3 88,4 36,0 

7,2 88,9 36,0 

7,2 88,7 36,1 

7,1 89,6 35,8 

Sem perfuração da massa 

105 

11,0 

11 

90,2 

89 

35,3 

36 6,43 

9,1 91,0 36,6 

13,9 89,7 34,6 

11,9 88,7 35,4 

10,8 89,1 36,5 

11,2 88,7 35,6 

10,6 88,4 36,4 

10,0 89,3 37,4 

11,3 89,0 36,6 

9,4 89,0 36,4 

106 

16,0 

15 

88,0 

88 

30,0 

31 6,15 

17,8 86,5 29,3 

17,8 87,4 29,4 

16,3 85,4 30,0 

13,5 87,4 32,7 

14,1 88,6 30,9 

12,2 88,0 33,6 

11,9 89,4 34,2 

15,1 88,9 30,7 

12,2 87,8 33,7 



91 

 

 

Tabela A-5 – Dados recolhidos para o peso, dimensões e humidade da bolacha S com o recheio B e cobertura 

de sal e cobertura de sal cozida durante o segundo ensaio à escala industrial (Dezembro 2013). 

Recheio B com cobertura de sal (Dezembro 2013) 

Peso (g)  
(10 bol) 

Espess 
(mm) 

µEspess 
(mm) 

Comp 
(mm) 

µComp 
(mm) 

Larg  
(mm) 

µLarg  
(mm) 

%H  
(10 bol) 

Com perfuração da massa 

99 

6,3 

7 

90,6 

90 

36,5 

36 5,65 

6,9 91,4 39,1 

6,3 88,9 34,6 

6,7 89 36,0 

6,5 89,6 37,1 

6,6 91,1 35,8 

5,9 89,2 35,7 

7,1 90,3 36,1 

7,6 89,7 36,9 

7,0 89,0 35,7 

97 

6,9 

7 

89,5 

90 

36,4 

36 4,54 

7,0 90,8 35,9 

6,8 89,8 34,9 

6,9 91,3 36,2 

6,6 89,8 36,0 

7,2 89,5 35,1 

6,9 88,8 36,0 

7,2 91,5 35,9 

6,8 90,8 36,0 

6,8 89,7 35,8 

101 

6,1 

7 

92,1 

79 

35,5 

36 5,67 

6,3 91,1 36,6 

6,7 91,6 35,5 

6,9 30,3 36,1 

7,0 30,9 35,5 

6,7 91,8 35,0 

6,4 92,0 36,1 

6,6 91,6 35,6 

7,3 90,6 35,9 

6,0 91,4 35,2 
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Tabela A-6 – Dados recolhidos para o peso, dimensões e humidade das bolachas S com o recheio B cozidas 

durante o terceiro ensaio à escala industrial (Fevereiro 2014). 

Recheio B (Feveiro 2014) 

Peso (g) 
(10 bol) 

Espess 
(mm) 

µEspess 
(mm) 

Comp 
(mm) 

µComp 
(mm) 

Larg (mm) µLarg (mm) 
%H  

(10 bol) 

Com perfuração da massa 

101 

6,9 

7 

92,2 

93 

36,0 

37 4,75 

7,9 93,0 37,0 

7,5 93,4 35,9 

6,8 92,8 36,4 

7,2 91,2 37,0 

7,3 92,7 36,5 

7,2 92,6 37,3 

6,7 92,6 36,6 

7,2 92,6 36,4 

7,1 92,0 37,0 

102 

7,8 

8 

88,9 

90 

36,9 

37 5,11 

8,2 89,7 36,7 

7,6 90,0 37,3 

7,5 90,5 36,5 

7,3 89,6 36,5 

7,4 90,1 37,0 

7,5 90,6 36,9 

7,5 89,6 36,8 

7,5 89,4 36,9 

7,7 89,0 36,4 

99 

7,7 

7 

88,9 

89 

36,1 

36 5,74 

7,6 89,4 35,8 

7,6 88,9 36,1 

7,4 89,5 37,1 

7,1 89,5 36,6 

7,4 89,5 35,8 

6,9 89,0 36,1 

7,3 88,8 36,2 

6,7 89,2 35,9 

7,3 89,2 36,6 

103 

7,7 

7 

89,2 

89 

36,2 

37 5,21 

8,1 88,7 36,8 

7,2 88,3 36,6 

7,6 89,4 37,0 

7,6 88,5 36,3 

7,4 88,3 36,4 

7,6 88,1 36,7 

7,5 88,7 36,9 

7,4 88,3 37,0 

7,6 88,1 36,6 

105 

7,4 

7 

87,0 

88 

37,0 

37 6,73 

7,3 87,9 36,9 

7,4 87,8 36,9 

7,6 89,0 36,5 

7,6 88,4 36,0 

7,6 89,1 36,3 

7,2 87,6 36,4 

7,4 89,0 36,4 

7,3 87,4 37,2 

7,4 88,0 37,5 
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Tabela A-6 – Dados recolhidos para o peso, dimensões e humidade das bolachas S com o recheio B 

cozidas durante o terceiro ensaio à escala industrial (Fevereiro 2014). (cont.) 

 Recheio B (Feveiro 2014) - Continuação 

Peso (g) 
(10 bol) 

Espess 
(mm) 

µEspess 
(mm) 

Comp 
(mm) 

µComp 
(mm) 

Larg (mm) µLarg (mm) 
%H  

(10 bol) 

Com perfuração da massa 

103 

7,7 

7 

86,1 

87 

36,9 

36 4,94 

8,1 85,9 36,1 

7,9 86,2 36,4 

6,8 86,0 36,5 

7,2 86,7 36,8 

7,4 86,6 36,6 

7,3 87,2 36,2 

6,9 86,5 35,8 

7,5 87,6 35,7 

7,1 87,8 36,0 

105 

7,4 

8 

87,1 

87 

37,0 

37 6,05 

7,5 87,4 36,6 

7,9 87,6 37,5 

8,3 88,8 36,1 

7,8 87,1 36,5 

7,5 86,5 36,8 

7,5 86,8 36,6 

7,6 86,1 37,2 

7,9 86,5 37,5 

7,5 87,0 36,6 

107 

8,9 

8 

88,1 

88 

36,6 

37 5,83 

9,0 87,9 37,1 

8,2 87,7 36,7 

7,7 87,9 36,4 

8,0 88,2 36,6 

8,0 86,8 37,2 

7,7 88,1 36,6 

8,1 87,8 36,9 

8,0 87,9 37,1 

8,0 88,1 36,9 

100 

8,7 

8 

87,1 

87 

36,0 

36 4,32 

8,8 87,2 35,8 

8,7 86,9 36,1 

8,4 87,0 36,1 

8,5 86,8 35,7 

8,2 85,9 36,8 

8,3 87,7 35,5 

8,8 86,6 36,0 

8,2 85,9 36,0 

8,5 86,4 37,3 

101 

8,3 

8 

88,0 

88 

37,3 

37 3,98 

8,3 88,4 36,6 

8,0 88,0 36,5 

8,1 88,2 36,4 

8,1 87,9 36,7 

8,1 88,0 36,6 

8,1 87,5 36,8 

7,9 87,4 36,6 

8,3 88,1 36,8 

8,3 88,0 36,9 
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Tabela A-6 – Dados recolhidos para o peso, dimensões e humidade das bolachas S com o recheio B 

cozidas durante o terceiro ensaio à escala industrial (Fevereiro 2014). (cont.) 

 Recheio B (Feveiro 2014) - Continuação 

Peso (g) 
(10 bol) 

Espess 
(mm) 

µEspess 
(mm) 

Comp 
(mm) 

µComp 
(mm) 

Larg (mm) µLarg (mm) 
%H  

(10 bol) 

Com perfuração da massa 

105 

7,7 

8 

87,6 

88 

35,4 

36 5,79 

7,8 87,7 35,6 

8,5 87,9 36,6 

7,2 87,1 36,4 

7,3 87,4 36,3 

7,7 87,9 36,7 

8,1 87,2 36,7 

7,9 88,3 36,3 

7,7 87,1 36,1 

7,4 88,0 36,1 

103 

7,7 

8 

86,3 

86 

36,2 

37 5,61 

7,8 86,0 37,0 

7,5 85,8 36,6 

7,3 85,3 36,5 

7,9 86,0 36,8 

7,3 86,8 36,0 

7,7 86,0 36,7 

7,6 86,0 36,7 

7,1 86,9 36,3 

8,0 85,7 36,5 

104 

7,0 

8 

86,1 

87 

36,0 

36 7,66 

7,9 87,7 35,9 

7,6 86,2 35,9 

8,8 86,7 35,8 

8,1 86,6 36,6 

8,7 87,1 36,4 

7,9 86,3 36,9 

8,6 87,1 36,9 

7,3 86,6 36,8 

8,2 86,8 36,4 

104 

7,9 

8 

88,8 

89 

35,8 

36 5,50 

8,3 89,0 35,7 

7,7 88,4 35,8 

7,5 89,3 35,9 

7,6 88,3 35,8 

7,4 89,4 35,8 

7,8 89,1 36,6 

9,0 88,9 35,6 

7,7 88,5 36,1 

8,3 88,8 36,0 

105 

8,1 

8 

90,3 

89 

36,3 

36 8,04 

7,7 88,8 36,2 

6,7 89,3 36,4 

8,1 89,4 36,0 

8,3 89,9 36,8 

8,2 89,0 37,1 

7,3 90,0 36,0 

7,5 88,7 36,5 

7,5 89,4 36,6 

7,3 89,0 36,0 
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Tabela A-6 – Dados recolhidos para o peso, dimensões e humidade das bolachas S com o recheio B 

cozidas durante o terceiro ensaio à escala industrial (Fevereiro 2014). (cont.) 

 Recheio B (Feveiro 2014) - Continuação 

Peso (g) 
(10 bol) 

Espess 
(mm) 

µEspess 
(mm) 

Comp 
(mm) 

µComp 
(mm) 

Larg (mm) µLarg (mm) 
%H  

(10 bol) 

Com perfuração da massa 

102 

7,2 

7 

87,3 

88 

35,3 

36 5,31 

7,2 87,8 35,3 

7,1 87,1 36,0 

7,2 88,0 36,0 

7,3 87,9 35,9 

7,1 87,7 35,4 

7,5 88,7 37,0 

7,3 88,8 36,8 

7,2 88,5 35,9 

7,1 87,9 35,9 

99 

7,7 

8 

87,5 

89 

35,7 

36 6,39 

9,3 89,3 35,7 

7,3 89,2 35,5 

8,3 89,3 35,5 

8,0 89,2 35,7 

7,6 89,4 35,5 

7,5 89,7 35,4 

7,4 89,2 35,3 

7,4 89,9 35,3 

7,4 88,9 35,5 

104 

7,7 

8 

89,1 

89 

36,3 

36 6,39 

7,8 89,1 36,2 

7,5 88,5 35,7 

7,6 89,2 36,1 

8,1 89,0 35,1 

8,7 89,0 35,3 

7,7 89,2 36,3 

8,1 89,3 36,8 

7,9 88,6 37,0 

7,8 88,9 36,4 
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Tabela A-7 – Dados recolhidos para o peso, dimensões e humidade das bolachas S com o recheio C cozidas 

durante o segundo ensaio à escala industrial (Dezembro 2013). 

Recheio C (Dezembro 2013) 

Peso (g) 
(10 bol) 

Espess 
(mm) 

µEspess 
(mm) 

Comp 
(mm) 

µComp 
(mm) 

Larg 
(mm) 

µLarg 

(mm) 
%H 

 (10 bol) 

Com perfuração da massa 

122 

8,5 

9 

91,2 

91 

36,5 

37 7,59 

8,7 91,0 36,8 

8,9 90,8 36,6 

8,8 91,4 36,7 

8,6 91,3 36,5 

8,9 90,3 36,6 

9,2 90,9 36,2 

8,6 91,5 36,3 

8,5 91,1 36,4 

8,5 91,0 36,5 

123 

8,8 

9 

90,7 

85 

36,0 

36 7,88 

8,7 91,7 36,4 

9,0 91,1 36,4 

8,9 91,4 36,1 

9,2 30,4 36,6 

9,2 91,4 36,1 

9,2 90,6 36,7 

9,2 90,7 36,6 

9,2 91,7 36,6 

8,9 91,2 36,3 

120 

7,6 

8 

91,8 

91 

36,2 

36 6,48 

8,1 91,0 36,6 

8,5 91,0 36,9 

7,6 90,8 36,5 

8,3 91,0 36,3 

8,0 90,6 36,4 

8,2 90,9 36,3 

8,5 91,2 35,8 

8,3 90,2 36,1 

8,0 91,6 36,4 
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Tabela A-8 – Dados recolhidos para o peso, dimensões e humidade das bolachas S com o recheio C cozidas 

durante o terceiro ensaio à escala industrial (Fevereiro 2014). 

Recheio C (Fevereiro 2014) 

Peso (g) 
(10 bol) 

Espess 
(mm) 

µEspess 
(mm) 

Comp 
(mm) 

µComp 
(mm) 

Larg  
(mm) 

µLarg  
(mm) 

%H 
(10 bol) 

Com perfuração da massa 

107 

8,5 

9 

89,0 

90 

35,8 

36 8,19 

8,8 90,0 35,8 

8,4 90,0 36,4 

8,6 89,4 35,9 

8,6 91,0 36,3 

8,4 91,0 36,7 

9,2 89,8 35,7 

8,9 90,5 35,7 

8,7 90,2 36,8 

8,8 89,7 36,1 

106 

9,2 

9 

89,6 

89 

35,0 

35 7,93 

8,0 89,5 35,1 

8,0 90,0 35,5 

10,4 89,3 35,4 

9,3 89,4 35,7 

8,3 89,2 35,3 

8,7 89,5 35,2 

8,8 90,0 35,6 

8,7 89,1 35,4 

8,8 89,1 35,9 

104 

9,2 

9 

90,5 

89 

35,4 

35 8,14 

8,5 90,4 35,2 

9,1 91,2 35,0 

8,8 90,1 35,4 

9,3 90,0 35,2 

9,1 90,2 35,3 

8,2 90,1 35,4 

8,3 90,3 35,3 

8,3 90,1 35,5 

9,1 90,3 35,6 

104 

9,0 

9 

89,3 

89 

35,4 

35 7,40 

8,5 89,2 35,6 

8,7 89,3 35,7 

9,0 89,5 35,4 

8,7 89,8 35,4 

9,1 89,1 35,2 

8,4 89,2 35,5 

8,9 89,4 35,3 

8,8 89,0 35,5 

8,7 89,0 35,7 

103 

8,4 

9 

89,4 

89 

35,8 

35 8,67 

8,5 89,5 35,3 

8,4 89,8 35,5 

8,3 89,4 35,9 

8,7 89,8 35,5 

8,3 89,7 35,4 

8,4 89,2 35,8 

9,0 88,9 35,7 

8,5 88,8 35,2 

9,4 88,9 34,5 
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Tabela A-8 – Dados recolhidos para o peso, dimensões e humidade das bolachas S com o recheio C 

cozidas durante o terceiro ensaio à escala industrial (Fevereiro 2014). (cont.) 

 Recheio C (Fevereiro 2014) – Continuação  

Peso (g) 
(10 bol) 

Espess 
(mm) 

µEspess 
(mm) 

Comp 
(mm) 

µComp 
(mm) 

Larg  
(mm) 

µLarg  
(mm) 

%H 
(10 bol) 

Com perfuração da massa 

101 

8,0 

8 

89,9 

89 

37,1 

36 7,30 

9,8 88,8 35,9 

8,1 88,7 35,6 

8,1 88,9 36,4 

8,3 89,1 35,6 

7,5 90,2 35,7 

8,3 88,7 35,8 

8,4 88,6 37,4 

7,8 89,6 35,3 

8,3 89,5 36,5 

106 

8,3 

9 

90,1 

89 

35,7 

36 6,29 

8,9 88,9 35,9 

8,4 89,0 35,8 

8,7 89,0 35,9 

8,5 89,9 35,0 

8,7 88,6 34,8 

8,7 88,5 36,8 

8,4 89,5 35,5 

9,0 89,1 35,6 

8,8 89,7 36,1 

104 

8,5 

8 

90,1 

90 

36,2 

35 6,89 

9,2 90,1 35,5 

8,5 90,5 35,5 

8,3 90,0 35,9 

8,5 90,8 36,1 

8,3 89,2 35,3 

8,2 89,8 35,7 

8,7 90,1 35,6 

8,6 91,3 36,2 

8,4 85,1 35,8 

105 

7,9 

9 

90,2 

90 

36,3 

36 8,53 

8,9 90,3 35,6 
8,9 90,9 35,7 

7,9 89,5 36,6 

8,1 90,3 36,8 

8,8 90,5 36,7 

9,4 89,2 36,2 

8,5 90,2 35,5 

9,2 89,8 35,1 

9,1 89,9 35,6 

106 

8,4 

8 

91,9 

90 

35,6 

36 8,17 

8,7 90,0 36,2 

7,5 91,0 36,2 

8,4 90,0 35,6 

9,0 89,5 36,5 

9,1 87,7 35,7 

6,6 89,1 35,6 

8,6 90,3 37,9 

9,0 90,6 35,6 

8,3 90,7 35,6 
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Tabela A-8 – Dados recolhidos para o peso, dimensões e humidade das bolachas S com o recheio C 

cozidas durante o terceiro ensaio à escala industrial (Fevereiro 2014). (cont.) 

 Recheio C (Fevereiro 2014) – Continuação  

Peso (g) 
(10 bol) 

Espess 
(mm) 

µEspess 
(mm) 

Comp 
(mm) 

µComp 
(mm) 

Larg  
(mm) 

µLarg  
(mm) 

%H 
(10 bol) 

Com perfuração da massa 

109 

8,8 

9 

87,9 

88 

35,7 

37 8,79 

8,7 87,8 36,3 

8,8 87,6 37,1 

8,1 87,8 37,1 

8,1 87,4 36,7 

8,7 87,1 37,4 

8,5 88,0 38,0 

8,9 87,6 36,9 

8,4 88,4 37,1 

8,8 88,2 37,7 

107 

8,7 

8 

88,5 

88 

35,5 

36 - 

7,8 88,3 35,3 

8,1 87,7 35,7 

8,7 87,7 35,9 

8,6 88,2 35,7 

8,5 88,0 35,2 

8,6 87,8 35,7 

8,8 88,1 35,6 

8,5 86,9 35,9 

8,5 88,1 35,3 

106 

9,3 

8 

88,7 

89 

35,8 

36 - 

7,0 88,4 35,8 

8,9 88,5 35,9 

9,0 88,5 36,0 

7,5 88,5 36,1 

9,1 88,5 36,2 

8,4 88,5 35,6 

8,2 88,4 36,1 

8,6 88,7 36,2 

8,0 88,7 36,1 
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Tabela A-9 – Dados recolhidos para o peso, dimensões e humidade das bolachas S com o recheio D cozidas 

durante o segundo ensaio à escala industrial (Dezembro 2013). 

Recheio D (Dezembro 2013) 

Peso (g) 
(10 bol) 

Espess 
(mm) 

µEspess 
(mm) 

Comp 
(mm) 

µComp 
(mm) 

Larg  
(mm) 

µLarg  
(mm) 

%H  
(10 bol) 

Com perfuração da massa 

110 

7,6 

8 

89,5 

90 

36,5 

37 3,17 

8,0 89,8 36,9 

7,7 89,6 37,1 

7,9 90,1 36,9 

8,1 90,3 36,9 

7,6 90,3 36,9 

7,5 91,8 37,1 

8,1 89,8 36,7 

7,7 89,8 37,0 

7,7 89,9 36,7 

125 

7,8 

7 

92,6 

95 

36,6 

37 3,51 

7,7 95,6 36,1 

7,6 94,6 36,8 

6,9 95,5 36,7 

7,5 94,7 36,6 

7,4 96,0 37 

7,4 95,5 36,6 

7,5 96,1 36,3 

7,2 94,8 36,5 

7,4 95,6 36,7 

Sem perfuração da massa 

109 

9,8 

10 

91,8 

90 

36,8 

37 2,52 

12,9 90,2 36,0 

9,9 90,0 36,1 

10,7 89,6 36,3 

10,1 90,8 36,9 

10,0 90,3 36,8 

10,4 90,8 38,0 

9,4 89,5 36,7 

10,1 90,3 36,8 

10,3 90,9 36,8 

115 

12,3 

11 

89,9 

90 

36,6 

37 3,01 

10,0 90,1 37,1 

10,7 89,3 37,0 

12,5 89,7 36,5 

10,6 88,9 36,8 

10,2 90,0 35,9 

10,9 89,8 36,4 

9,8 89,9 37,2 

11,6 89,2 36,3 

10,7 90,7 38,0 
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Tabela A-10 – Dados recolhidos para o peso, dimensões e humidade das bolachas S com o recheio D cozidas 

durante o terceiro ensaio à escala industrial (Fevereiro 2013). 

Recheio D (Fevereiro 2014) 

Peso (g) 
(10 bol) 

Espess 
(mm) 

µEspess 
(mm) 

Comp 
(mm) 

µComp 
(mm) 

Larg  
(mm) 

µLarg  
(mm) 

%H  
(10 bol) 

Com perfuração da massa 

114 

10,2 

11 

84,7 

84 

37,9 

38 2,00 

10,7 83,8 37,5 

10,3 84,5 37,4 

10,8 84,6 37,3 

10,5 83,8 37,2 

11,0 83,7 37,6 

10,6 83,8 37,6 

10,3 84,5 37,7 

10,9 84,6 37,3 

10,3 83,2 38,0 

115 

10,8 

11 

84,8 

84 

37,2 

37 1,67 

10,1 84,2 37,4 

10,5 84,0 37,4 

10,5 83,9 37,4 

10,2 84,1 37,0 

11,2 83,7 37,0 

10,1 83,5 37,5 

10,9 84,2 37,0 

10,1 84,9 37,3 

10,7 83,1 37,5 

116 

10,3 

10 

90,0 

89 

36,8 

37 1,95 

10,3 89,8 36,6 

10,4 88,6 37,3 

9,4 88,4 37,4 

11,0 88,2 37,3 

11,1 87,8 37,3 

11,3 88,7 37,3 

9,3 89,0 37,1 

9,6 88,7 37,5 

10,3 87,6 37,5 

113 

10,5 

10 

90,6 

90 

36,8 

37 2,03 

10,6 89,9 37,1 

10,2 90,7 36,6 

10,6 89,9 36,7 

10,7 90,3 36,8 

10,4 90,4 37,3 

10,4 89,4 36,6 

10,7 89,7 36,8 

10,6 89,9 37,0 

10,3 89,4 37,7 

120 

8,5 

9 

92,6 

93 

36,8 

37 3,40 

10,0 93,4 37,5 

8,8 92,9 37,2 

8,1 91,3 37,2 

9,6 93,1 37,4 

8,8 92,9 36,9 

9,1 93,1 36,9 

9,2 92,4 37,5 

9,0 92,2 37,4 

10,2 91,6 37,3 
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Tabela A-10 – Dados recolhidos para o peso, dimensões e humidade das bolachas S com o recheio D 

cozidas durante o terceiro ensaio à escala industrial (Fevereiro 2013). (cont.) 

 
Recheio D (Fevereiro 2014) - Continuação 

Peso (g) 
(10 bol) 

Espess 
(mm) 

µEspess 
(mm) 

Comp 
(mm) 

µComp 
(mm) 

Larg  
(mm) 

µLarg  
(mm) 

%H  
(10 bol) 

Com perfuração da massa 

115 

8,5 

9 

92,5 

92 

36,7 

37 3,05 

8,6 92,0 37,5 

9,9 91,3 37,2 

8,4 92,2 37,6 

8,8 92,3 37,7 

8,1 93,3 37,7 

8,0 91,2 37,4 

8,1 93,4 37,2 

8,3 92,7 37,0 

8,5 93,0 36,5 

117 

8,5 

9 

92,4 

91 

36,1 

37 5,41 

8,8 90,8 37,4 

8,3 90,3 36,5 

10,2 90,4 37,1 

8,4 92,2 37,2 

9,0 91,1 36,9 

8,2 90,9 37,1 

9,0 90,6 37,0 

10,5 91,4 37,5 

9,1 91,0 37,2 

114 

8,1 

8 

90,4 

90 

37,6 

37 2,81 

8,5 90,5 36,4 

8,0 89,3 37,0 

8,2 89,0 36,4 

7,9 89,9 36,3 

7,8 90,3 36,8 

7,9 89,9 36,5 

8,3 89,1 36,9 

7,9 89,1 36,8 

8,2 88,6 37,1 

112 

7,9 

8 

89,4 

82 

36,9 

37 2,50 

8,0 89,5 37,1 

7,3 89,8 36,5 

8,3 89,1 36,8 

8,2 89,3 36,9 

8,2 89,4 36,9 

7,5 89,4 35,9 

7,7 88,9 37,0 

7,9 10,4 37,2 

7,9 89,9 36,3 

Sem perfuração da massa 

105 

10,7 

11 

87,8 

88 

36,9 

37 2,23 

11,5 87,9 37,2 

12,4 87,1 36,8 

11,7 87,8 37,0 

11,5 86,7 37,6 

11,5 87,0 37,6 

10,8 88,9 36,7 

11,4 87,0 37,3 

11,1 88,0 37,0 

11,4 88,1 37,3 
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Tabela A-10 – Dados recolhidos para o peso, dimensões e humidade das bolachas S com o recheio D 

cozidas durante o terceiro ensaio à escala industrial (Fevereiro 2013). (cont.) 

 
Recheio D (Fevereiro 2014) - Continuação 

Peso (g) 
(10 bol) 

Espess 
(mm) 

µEspess 
(mm) 

Comp 
(mm) 

µComp 
(mm) 

Larg  
(mm) 

µLarg  
(mm) 

%H  
(10 bol) 

Sem perfuração da massa 

115 

10,4 

11 

87,7 

88 

37,5 

37 2,32 

10,7 87,2 37,2 

10,2 87,1 37,7 

10,7 87,4 36,9 

11,3 87,7 36,8 

10,6 88,4 37,0 

10,3 88,4 36,9 

10,9 86,8 36,1 

11,2 87,6 37,7 

10,4 88,9 37,4 

116 

10,4 

10 

88,9 

89 

37,3 

37 2,56 

10,8 88,8 37,2 

10,4 88,9 37,0 

10,0 89,0 37,7 

10,2 89,8 36,8 

10,4 88,6 37,0 

10,2 90,7 36,6 

10,1 88,4 37,4 

10,2 90,3 36,8 

10,3 89,1 36,9 

116 

10,0 

10 

90,2 

90 

37,0 

37 2,99 

10,2 90,9 36,6 

9,9 89,8 37,3 

9,7 89,8 36,9 

9,8 89,4 36,6 

9,2 90,9 36,5 

9,8 90,5 37,3 

10,0 90,6 36,1 

9,8 89,9 36,9 

9,8 90,1 36,6 

116 

10,0 

10 

90,4 

91 

37,1 

37 2,52 

9,5 89,6 36,7 

9,5 92,2 37,6 

9,7 90,6 37,3 

9,7 91,0 36,7 

9,8 90,7 37,0 

9,6 90,5 36,9 

9,8 90,2 36,9 

9,9 90,1 37,6 

9,8 90,2 37,8 

117 

10,6 

11 

88,5 

90 

36,8 

37 2,42 

10,5 89,9 38,3 

11,0 90,7 37,2 

10,6 90,2 37,9 

10,7 88,5 36,7 

10,8 89,9 36,7 

10,6 90,2 37,8 

10,7 88,4 36,7 

10,2 91,7 37,5 

10,5 88,5 36,8 
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Tabela A-10 – Dados recolhidos para o peso, dimensões e humidade das bolachas S com o recheio D 

cozidas durante o terceiro ensaio à escala industrial (Fevereiro 2013). (cont.) 

 
Recheio D (Fevereiro 2014) - Continuação 

Peso (g) 
(10 bol) 

Espess 
(mm) 

µEspess 
(mm) 

Comp 
(mm) 

µComp 
(mm) 

Larg  
(mm) 

µLarg  
(mm) 

%H  
(10 bol) 

Sem perfuração da massa 

106 

9,4 

10 

91,7 

91 

35,7 

36 1,81 

10,3 90,2 35,7 

9,9 91,5 35,8 

8,3 90,9 35,8 

10,2 90,8 35,6 

9,7 89,3 36,4 

10,8 90,9 35,6 

9,8 89,8 36,4 

10,0 90,2 36,7 

9,8 90,6 36,1 

106 

9,6 

9 

88,6 

89 

35,7 

36 2,22 

9,4 89,8 35,9 

9,8 89,1 35,8 

8,6 89,8 36,0 

7,2 90,4 36,3 

8,3 89,8 35,5 

9,2 89,3 35,1 

8,8 89,2 35,8 

9,7 89,3 36,4 

9,1 89,5 35,3 

108 

9,5 

10 

89,9 

89 

36,0 

36 2,30 

10,1 89,2 36,2 

9,5 89,3 36,1 

9,0 89,1 36,3 

10,1 88,7 36,5 

9,2 89,0 36,3 

10,8 88,9 36,0 

10,2 90,1 36,3 

9,8 88,7 36,1 

10,4 88,3 36,5 

103 

9,6 

9 

88,1 

89 

36,1 

37 1,67 

8,9 88,7 36,7 

9,8 89,1 36,0 

9,2 85,6 36,7 

9,2 89,1 36,9 

10,1 89,1 37,0 

9,7 89,4 36,5 

10,3 88,5 36,6 

8,7 89,2 36,5 

9,0 89,1 36,5 

104 

9,5 

9 

89,8 

90 

35,9 

36 1,95 

7,9 89,9 36,3 

8,6 90,7 36,5 

8,5 91,4 36,3 

9,5 90,4 36,4 

8,4 89,8 35,9 

8,5 89,9 36,3 

8,4 90,2 37,2 

8,6 90,2 36,0 

8,9 90,1 36,4 
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Tabela A-11 – Dados recolhidos para o peso, dimensões e humidade das bolachas S sem recheio cozidas 

durante o segundo ensaio à escala industrial (Dezembro 2013). 

Sem recheio (Dezembro 2013) 

Peso (g) 
(10 bol) 

Espess 
(mm) 

µEspess 
(mm) 

Comp 
(mm) 

µComp 
(mm) 

Larg (mm) µLarg (mm) 
%H  

(10 bol) 

Com perfuração da massa 

78 

6,0 

6 

88,2 

88 

37,2 

37 2,51 

5,6 87,2 37,0 

6,4 87,1 37,3 

5,5 87,8 36,2 

5,2 89,3 36,6 

5,7 86,5 36,5 

5,5 87,5 37,1 

5,9 87,4 36,7 

6,2 89,6 36,7 

5,2 87,5 36,3 

83 

5,4 

5 

91,8 

91 

36,6 

37 2,65 

5,2 90,5 36,1 

5,4 90,9 36,8 

5,2 90,7 36,7 

5,3 90,6 36,6 

4,7 91,1 37,0 

4,9 91,3 36,6 

5,0 89,7 36,3 

4,8 88,9 36,5 

5,0 90,1 36,7 

74 

5,2 

5 

90,1 

91 

37,0 

37 1,43 

5,4 90,5 36,4 

5,4 90,6 36,6 

5,5 93,5 36,5 

5,3 90,3 37,0 

5,3 89,9 36,4 

5,0 90,6 37,2 

5,0 90,2 36,7 

5,6 93,9 36,7 

4,9 90,2 36,7 

76 

5,6 

5 

90,1 

91 

36,4 

36 1,78 

5,1 90,7 36,7 

5,0 91,5 36,4 

5,2 90,9 36,8 

5,3 90,7 36,6 

5,1 90,7 36,6 

5,1 92,0 36,7 

5,6 91,0 36,0 

5,2 90,5 36,5 

5,4 93,4 35,3 

75 

5,2 

5 

91,4 

92 

35,9 

36 1,91 

5,3 90,3 36,6 

5,5 91,7 35,9 

5,1 92,3 35,7 

5,0 91,0 36,7 

5,0 91,2 36,6 

5,1 93,1 36,5 

6,0 92,4 36,3 

4,9 90,9 36,3 

5,4 92,3 37,1 
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Tabela A-11 – Dados recolhidos para o peso, dimensões e humidade das bolachas S sem recheio 

cozidas durante o segundo ensaio à escala industrial (Dezembro 2013). (cont.) 

 
Sem recheio (Dezembro 2013) - Continuação 

Peso (g) 
(10 bol) 

Espess 
(mm) 

µEspess 
(mm) 

Comp 
(mm) 

µComp 
(mm) 

Larg (mm) µLarg (mm) 
%H  

(10 bol) 

Sem perfuração da massa 

75 

7,8 

8 

91,8 

92 

37,0 

37 1,72 

7,4 93,9 36,1 

7,6 92,7 37,5 

8,1 91,9 36,4 

7,2 93,2 36,6 

7,1 92,4 36,8 

7,8 93,6 36,8 

7,4 89,1 36,5 

7,6 93,2 37,4 

8,0 92,3 37,0 

75 

7,2 

7 

91,3 

92 

36,7 

38 2,16 

6,5 93,6 35,3 

7,4 90,7 36,9 

7,1 90,6 37,9 

8,4 90,6 37,9 

7,2 90,1 38,2 

7,5 90,8 38,5 

7,1 93,5 38,6 

6,1 92,4 39,0 

6,9 91,6 38,8 

74 

7,8 

7 

92,7 

91 

37,6 

37 2,14 

7,6 92,7 37,1 

7,0 89,4 36,7 

6,8 91,0 36,8 

6,9 90,3 37,3 

6,6 91,0 37,0 

7,9 89,7 35,9 

6,6 90,2 36,4 

6,5 90,0 36,4 

7,0 89,0 37,6 

78 

7,2 

8 

91,3 

91 

37,0 

37 2,01 

7,8 90,3 36,5 
7,5 93,5 36,8 

7,3 93,8 37,8 

8,7 90,0 36,5 

9,0 90,1 36,8 

8,3 89,6 36,3 

7,5 91,4 37,1 

7,1 91,4 37,7 

7,6 92,3 37,5 

77 

7,5 

7 

90,6 

91 

36,0 

36 2,35 

7,6 91,0 35,7 

7,3 91,1 36,1 

6,3 91,0 36,0 

7,9 90,8 35,9 

7,0 90,7 36,1 

7,6 90,1 36,3 

8,2 89,2 36,1 

7,9 91,0 36,3 

7,1 90,2 36,4 
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Tabela A-11 – Dados recolhidos para o peso, dimensões e humidade das bolachas S sem recheio 

cozidas durante o segundo ensaio à escala industrial (Dezembro 2013). (cont.) 

 Sem recheio (Dezembro 2013) - Continuação 

Peso (g) 
(10 bol) 

Espess 
(mm) 

µEspess 
(mm) 

Comp 
(mm) 

µComp 
(mm) 

Larg (mm) µLarg (mm) 
%H  

(10 bol) 

Sem perfuração da massa 

74 

7,9 

7 

90,9 

90 

35,9 

36 2,22 

8,3 89,5 36,0 

7,7 90,0 36,0 

6,7 91,5 36,2 

7,0 90,4 36,4 

7,9 91,1 35,8 

7,8 89,1 35,8 

6,5 90,7 35,7 

7,1 90,3 36,7 

6,7 90,4 36,8 

 

 

 

 

Tabela A-12 – Dados recolhidos para o peso, dimensões e humidade das bolachas S sem recheio cozidas 

durante o terceiro ensaio à escala industrial (Fevereiro 2014). 

Sem recheio (Fevereiro 2014) 

Peso (g) 
(10 bol) 

Espess 
(mm) 

µEspess 
(mm) 

Comp 
(mm) 

µComp 
(mm) 

Larg  
(mm) 

µLarg  
(mm) 

%H  
(10 bol) 

Com perfuração da massa 

74 

4,8 

5 

88,2 

88 

36,7 

37 - 

5,3 86,5 37,6 

5,1 87,7 37,2 

5,3 88,4 36,4 

5,2 88,0 36,2 

4,9 87,7 37,0 

5,0 87,5 37,2 

5,0 89,0 36,6 

5,2 87,8 36,7 

5,2 87,1 36,7 

73 

5,2 

6 

87,8 

87 

36,4 

36 3,41 

5,7 86,7 35,6 

5,3 86,1 35,6 

5,3 87,0 35,8 

5,6 87,9 36,5 

6,0 87,0 36,1 

5,9 87,6 35,9 

5,3 88,0 35,9 

5,3 87,3 36,1 

5,1 87,4 36,0 
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Anexo VI 

A Tabela A-13 permite retirar o valor de F crítico para definir a região crítica do teste F a partir da 

distribuição F de Fisher-Snedecor, considerando um nível de significância (α) de 5%. Assinalado a 

amarelo na tabela estão os valores entre os quais se compreendem os valores de F crítico referentes 

aos teste F efectuados no presente trabalho. Contudo, como se pode verificar, e dado que o número 

de graus de liberdade do denominador é igual a 114 (vide secção IV.4), não se consegue determinar 

com rigor o valor de F crítico, pelo que se usou a ferramenta “ANOVA: factor duplo com repetição” do 

Microsoft Excel para obter este valor.  

  

Tabela A-13 – Limites unilaterais da distribuição F de Fisher-Snedecor ao nível de 5% de probabilidade. V1 

corresponde aos graus de liberdade (GL) do numerador e V2 aos do denominador (Adaptado de ebah, 2014). 
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A Tabela A-14 permite retirar o valor de 𝑆𝑇(1−𝛼) a partir da distribuição da Studentized range. 

Assinalados a amarelo estão os valores utilizados para a aplicação o método de Tuckey às médias 

resultantes da ANOVA (vide secção IV.4).  

 

Tabela A-14 – Valores críticos para a distribuição da Studentized range para os níveis de significância de 1 e 5% 

(Adaptado de Estatcamp, 2014). 
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