
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, vol.7, N.13; 2011 Pág. 
 

1419 

DESENVOLVIMENTO DE UMA FORMULAÇÃO DE PÃO SUPLEMENTA DO COM 
CÁLCIO 

 
Marcela Andrade de Oliveira1, Cátia Regina Ferreira2, Salatir Rodrigues Júnior3., 

Sergio Henriques Saraiva3 

 

1. Graduanda em Engenharia de Alimentos na Universidade Federal do Espirito 
Santo-UFES (marcelaufes@hotmail.com). 

2. Graduanda em Engenharia de Alimentos na Universidade Federal do Espirito 
Santo-UFES 

3. Professor Doutor da Universidade Federal do Espirito Santo-UFES. 
Data de recebimento: 07/10/2011 - Data de aprovação : 14/11/2011 

 
. 

RESUMO 
O pão é o alimento processado mais antigo e consumido pelo homem. Em seu 
preparo são usados vários ingredientes, em cuja composição encontra-se alguns 
minerais. Dentre estes, destacamos o cálcio, que é de grande importância para o 
organismo, e cuja deficiência pode induzir várias doenças, como a osteoporose. O 
cálcio pode ser encontrado em vários subprodutos da indústria de alimentos, 
inclusive na casca do ovo, onde se encontra na forma de carbonato de cálcio, e que 
pode ser extraído utilizando suco de limão, obtendo como produto o Citrato de 
cálcio. Este, quando adicionado na formulação do pão, não altera significativamente 
o teor de umidade, proteína, lipídeos e sólidos totais. Porém, a concentração de 
cinzas é maior no pão com casca de ovo, mas isto não influencia na suplementação 
com Citrato de cálcio, pois a pão com casca apresenta uma aparência e qualidade 
inferiores. Assim, os resultados para as analises para a suplementação com Citrato 
de cálcio são positivas. Segundo o teste de aceitação, o produto teve aceitação por 
parte dos consumidores, porém ele apresentou pontos brancos visíveis a olho nu; 
esta característica deveria ser trabalhada, sendo ainda um tema para estudo. 
PALAVRAS-CHAVE: pão, cálcio, teor de cinzas, casca de ovo, Citrato de cálcio. 
 

CALCIUM-ENRICHED BREAD DEVELOPMENT 
 

ABSTRACT  
Bread is the oldest and most consumed processed-food. There are several minerals 
in its composition, provided by its ingredients. One worth of notice is the calcium, 
which is very importance for the body, and whose shortage may induce various 
diseases such as osteoporosis. Calcium can be found within several food industry 
by-products, including eggs shells, where it is in the form of calcium carbonate, and 
that can be extracted using lemon juice; these two ingredients reacts, forming a 
solution of calcium citrate. This solution, after drying and grounding, can be added to 
the formulation of bread, does not significantly affecting the moisture content, protein, 
lipids and total solids. However, the concentration of ash is higher in the bread with 
egg shell, but this does not influence the supplementation with calcium citrate, 
because the bread crunch has lower appearance and quality. The results for the 
analysis of the calcium citrate enriched-bread were good, just having to go through 
an acceptance test for theviabilityofthe complete work. According to the acceptance 
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test, the product was accepted by consumers, although it had white spots visible to 
the naked eye, which should receive special attention, and is a subject for further 
studies. 
KEYWORDS: bread, calcium, content of ashes, shell of egg, citrate of calcium. 
 

INTRODUÇÃO 
Atualmente diversas indústrias investem na diversificação e aperfeiçoamento 

da fabricação de pão, aumentando o consumo e promovendo melhoria na qualidade 
de vida da população. Na formulação tradicional do pão são usados sal, água e 
farinha de trigo. Porém outros ingredientes podem ser acrescentados, permitindo a 
produção de pães com texturas e sabores diferenciados. 

Um dos suplementos que poderiam ser adicionados à farinha de trigo é o 
Cálcio. COZZOLINO (2007) reporta que, no Brasil, a ingestão de cálcio está muito 
abaixo dos valores considerados ideais: a média varia de 300 mg a 500 mg nas 
dietas analisadas, sendo que o ideal seria de 1000mg por dia. Dessa forma, a 
recomendação de fortificação de alimentos, ou mesmo a suplementação com cálcio 
deve ser implementada nos grupos de maior risco, como medida de saúde 
preventiva. 

O cálcio é considerado o mineral mais abundante no corpo humano - 
excetuando aquele presente na estrutura do esqueleto, ainda representa cerca de 
1~2% do peso corporal (BORSOI, 2006). A deficiência nutricional de cálcio é causa 
de várias enfermidades, causando perturbações na função condutora dos nervos e 
na contração muscular, além de ocasionar descalcificação óssea e fraturas 
frequentes. 

O cálcio pode ser encontrado em diversos alimentos, porém descobriu-se que 
a casca do ovo é uma forma viável e de baixo custo, que pode ser usada como fonte 
de deste mineral, e que normalmente é descartada. O cálcio presente na casca de 
ovo encontra-se na forma de carbonato de cálcio que, após extração adequada, 
estará na forma de Citrato de cálcio. Este composto apresenta uma 
biodisponibilidade 2,5 vezes mais alta que a apresentada pelo carbonato de cálcio, 
aumentando a sua absorção pelo corpo humano (VENQUIARUTO, 2009). 

Assim, este projeto visou desenvolver um produto cujo consumo atenda, ao 
menos em parte, às necessidades diárias de Cálcio do consumidor. 

 
METODOLOGIA 

 
Obtenção do extrato de Citrato de cálcio (modificad a de VENQUIARUTO, 2009) 
 

O extrato de Citrato de cálcio foi obtido a partir de cascas de ovos de galinha, 
brancas, que foram cedidas por um estabelecimento comercial da cidade de Alegre-
ES. 

Antes da etapa de extração, as cascas foram submetidas ao seguinte 
procedimento de higienização: 

1. Lavagem em água corrente, sanitização com solução clorada (0,2%) por 
20min, retirada do excesso de água; 

2. Secagem em forno elétrico (50°C / 2h), em bandej as de alumínio. 
3. Calcinagem em forno elétrico (300°C /15 minutos) . 
4. Resfriamento em dessecador. 
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Para obtenção do extrato de Citrato de cálcio, as cascas higienizadas foram 
retiradas do dessecador e imediatamente submetidas ao seguinte procedimento: 

1. Trituração almofariz e pistilo. 
2. Misturou-se 50g do triturado com suco de limão (200 mL), em frascos 

tampados com cobertura plástica de polietileno e outro sem esta cobertura. 
3. Repouso por 7 dias, a temperatura ambiente 
4. Filtragem do sobrenadante, seguido de lavagem do filtro com água. 
5. Secagem do sobrenadante em secador de bandejas por 24 horas a 

temperatura de 52-54ºC. 
6. Embalagem do extrato em recipiente fechado. 

A quantidade de Citrato de cálcio a ser adicionada foi estabelecida como 50% da 
ingestão diária recomendada, neste caso, segundo a IDR a ingestão de cálcio é de 
0,5g por dia. Portanto, segundo as equações abaixo, foram adicionados 2,083g de 
Citrato de cálcio por pão. 
Ca3(C6H5O7)2

� Ca3 + (C6H5O7)2 

 498g                      120g 
 1g                        X 
X = 0,24g de Ca 3 

Logo, para se obter 0,5g de cálcio foi utilizado de Citrato de cálcio por pão a 
quantidade de: 
0,5g de Ca3                                       Y 
0,24g de Ca3             1g de Ca3(C6H5O7)2 

Y= 2, 083g de Ca 3(C6H5O7)2 

 
Preparação do pão suplementado (BOBBIO & BOBBIO, 20 03): 
1. Foi preparada uma suspensão contendo fermento biológico (2,22%), água 

(5,54%) e sacarose (0,55%), seguida de manutenção em estufa a 30-35°C até a 
próxima etapa. 

2. Misturaram-se por 10 minutos em batedeira orbital, os seguintes 
ingredientes: farinha de trigo (55,35%) para o pão suplementado e para o pão puro 
(57,65%), sacarose (0,55%) cristalizada, sal (1,39%), água (27,68%), a suspensão 
de fermento biológico preparada no passo 1, Citrato de cálcio (2,30% ) isto para o 
pão suplementado, para o pão com casca utilizou 2,30% de casca triturada, e para o 
pão puro não se utiliza Citrato de cálcio nem casca, adicionou-se de gordura vegetal 
(2,22% ) e linhaça (2,22%). Isto para um pão de 180,66 g o que equivale a 100%. 

3. Repouso da massa por 15 a 20 minutos, a 30 -35 ºC 
4. Amassamento manual da massa 
5. Formação dos pães 
6. Repouso dos pães por 10 a 15 minutos, a 30-35º C 
7. Assamento por 20-25 minutos a 200º C 

O teor de umidade, proteínas, cinza e lipídeos do produto desenvolvido e do 
padrão foram determinados segundo a metodologia descrita por CECHI (2003). E 
submetidos ao tratamento estatístico, mediante a Análise de Variância – ANOVA, de 
acordo com CALLEGARI-JACQUES, 2003. 

Para a quantificação de cálcio, utilizou-se o espectrofotômetro de chama do 
Laboratório de Solos do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do 
Espírito Santo. A metodologia usada inicialmente para a digestão das amostras foi 
semelhante à digestão para quantificação de proteínas, onde se preparou a amostra 
digestora que continha 5g de sulfato de cobre pentahidratado e 50 g de sulfato de 
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potássio, que foram macerados em almofariz com o auxilio de um pistilo. Em 
seguida pesou-se 1,5g desta amostra para cada tubo, em triplicata. Depois colocou-
se em cada tubo 200mg da amostra enrolado em um papel. Anexou-se o tubo à 
capela digestora e adicionou-se 3 mL de acido sulfúrico por tubo, onde permaneceu 
até adquirir uma coloração verde claro, quando foi desligado e os  tubos 
armazenados a baixa temperatura, tampados. 

Para construir a curva padrão, foram utilizadas as quantidades apresentados 
no quadro 1. Para o preparo do cloreto de estrôncio (SrCl2), utilizou-se 1,8 g de SrCl2 
para 1 litro. 

 
QUADRO 1:  Quantidades para construção da curva padrão de cálcio.  

Volumes dos padrões de cálcio H20 SrCl2 

0,0 mL 5 mL 0 mL 
1,25 mL 3,75 mL 45 mL 
2,5 mL 2,5 mL 45 mL 
3,75 mL 1,25 mL 45 mL 

5 mL 0 mL 5 mL 
Fonte: Adaptado de Silva, (2009). 

As amostras foram colocadas em balão de 50 mL e completadas com agua. 
Depois foram pipetados 0,5 mL de amostra e 9,5 mL da solução de cloreto de 
estrôncio e realizou-se a leitura no equipamento. 

As amostras foram submetidas a um teste de aceitação, para analisar se o 
produto foi agradável ou não ao consumidor, segundo metodologia proposta por 
MINIM, 2006.Os testes foram aplicados em estudantes de vários cursos, somente 
aqueles que assinam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no 
laboratório de análise sensorial do prédio de Engenharia de Alimentos e nutrição da 
UFES no campus de Alegre no centro de ciências agrárias, com faixa etária entre 17 
a 50 anos, onde foram convidados pessoalmente ou por meio de cartazes 
distribuídos pela faculdade e orientados em como avaliar. Os pães desenvolvidos 
oferecem benefícios aos participantes, por ter uma concentração um pouco maior de 
cálcio, que se encontra na forma de Citrato de cálcio, mas não oferece riscos, por 
está concentração ser abaixo do limite permitido diariamente de cálcio, que seria de 
1000mg. Para análise sensorial foram utilizados, pães com 15g, como observados 
na Tabela 1, abaixo. 

 
TABELA 1:  Formulação de pães com 15g cada. 
Ingredientes Pão com Citrato % Pão puro % Pão com casca de ovo % 

Fermento 2,214 2,214 2,214 
Água 5,535 5,535 5,535 

Sacarose 0,553 0,553 0,553 
Trigo 55,35 57,655 55,35 
Sal 1,383 1,383 1,383 

Sacarose 0,553 0,553 0,553 
Água 27,675 27,675 27,675 

Gordura 2,21141 2,21141 2,21141 
Citrato 2,306 2,306  Casca de ovo = 2,306 

Linhaça 2,2141 2,2141 2,2141 
Fonte: Formulação adaptada de BOBBIO & BOBBIO, (2003). 
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A análise estatística foi realizada mediante Análise de Variância – ANOVA, de 

acordo com CALLEGARI-JACQUES, (2003). 
 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A extração de Citrato de cálcio utilizando uma cobertura plástica de polietileno 
para cobrir a mistura, foi mais satisfatória por extrair mais Citrato. Este método foi 
utilizado, pois a mistura em contato com o ar e por 7 dias em suspensão, favorecia o 
surgimento de uma pequena contaminação de microrganismos não identificada, 
assim, por consequência este fenômeno influenciou  no rendimento total da extração 
como apresentado na tabela 2, na cor e aroma da solução. Logo, o método adotado 
para extração do Citrato de cálcio foi o experimento com cobertura plástica de 
polietileno. 

 
TABELA 2 : Quantidade obtida de Citrato de dois experimentos distintos 

Experimento Quantidade Volume Citrato de cálcio 
Com cobertura 

plástica 
50,26g 200 mL 6,76g 

Sem cobertura 
plástica 

50,17g 200 mL 3,55g 

Na etapa de obtenção de Citrato de cálcio, quando se colocou a casca triturada 
em contato com o suco de limão, ocorreu grande desprendimento de gás e 
precipitação de um pó branco; LABSYNTH (2007), cita que o gás trata-se de CO2, e 
o precipitado é Citrato de cálcio. Assim, considerando que o sobrenadante trata-se 
de uma solução de Citrato de cálcio, foram obtidos os seguintes rendimentos 
apresentados na tabela 3:  

 
 

TABELA 3:  Obtenção de Citrato de cálcio. 
Amostras Volume de suco 

de limão 
Quantidade de 
casca de ovo 
higienizada 

Citrato de cálcio 

1 200 mL 50g 8,11g 
2 200 mL 50g 8,00g 
3 200 mL 50g 9,85g 
  Media 8,6533g 
  Desvio padrão +- 1,03 

 
O Citrato extraído foi utilizado na fabricação de pães, e os resultados de 

rendimento antes de assar e depois em relação ao peso pode-se ser observado na 
tabela 4. Analisando assim os resultados pode-se concluir que o rendimento para as 
duas formulações são estatisticamente iguais. Os pães apresentam um rendimento 
de mais de 90%, perdendo menos de 10% durante o Assamento. 
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TABELA 4:  Obtenção de pães. 
Amostras Com Citrato de cálcio Padrão 

Pão 1 antes de assar 86,62g 86,14g 
Pão 1 depois de assar 79,32g 77,81g 
Pão 2 antes de assar 86,59g 87,02g 
Pão 2 depois de assar 79,13g 78,65g 

 
Para as análises físico-químicas, foram obtidos os resultados apresentados no 

quadro 2. Segundo os dados, os três produtos obtidos – pão suplementado com 
casca de ovo, com Citrato de cálcio e puro – são estatisticamente iguais ao nível de 
5% de significância, pelo teste de comparação de médias Tukey em relação ao teor 
de umidade, lipídeos, proteínas e sólidos totais. Este resultado é satisfatório, pois um 
dos objetivos era que os produtos não apresentassem diferenças significativas entre 
si, em relação a estes parâmetros. Porém, as quantidades de cinzas presentes nas 
amostras diferiram estatisticamente entre si, ou seja, o pão que tinha sido 
suplementado com casca obteve a maior quantidade de cinzas, e o puro a menor. 

 
QUADRO 2:  Resultado das análises físico-químicas.  
Análises Pão puro Pão com Citrato de 

Cálcio 
Pão com Casca 

Umidade 24,27a 30,70a 30,29a 
Cinza 2,37c 3,5b 4,9a 

Lipídeos 2,20a 2,30a 2,39a 
Proteínas 8,68a 8,66a 8,70a 

Sólidos totais 75,73a 69,30a 69,71a 
 

Para a quantificação de cálcio, os resultados não foram significativos, como 
apresentado no quadro 3. Segundo os resultados obtidos, o teor de cálcio do pão 
puro e do pão com Citrato de cálcio apresentaram-se estatisticamente iguais, sendo 
que o resultado esperado para esta análise era que o pão com Citrato de cálcio 
tivesse uma maior quantidade de cálcio. Isto pode ser explicado, pois a metodologia 
utilizada foi derivada da adaptação de duas metodologias. A primeira metodologia 
usada para a digestão foi semelhante àquela utilizada para quantificação de 
proteínas em alimentos, já a segunda foi uma adaptação da metodologia usada para 
analisar uma amostra de solo, em um aparelho onde são realizadas análises em 
solos. 

 
QUADRO 3:  Resultado para quantificação de cálcio em espectrofotômetro de 

chama.  
 

Amostras Quantidade de cálcio 
Pão puro 5,2607 mg/L 
Pão puro 5,4268 mg/L 
Pão puro 4,5635 mg/L 

Pão com Citrato de cálcio 4,6353 mg/L 
Pão com Citrato de cálcio 5,0163 mg/L 
Pão com Citrato de cálcio 5,5778 mg/L 
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Como pode-se observar no quadro 4, as amostras são estatisticamente 
iguais, ao nível de significância de 5%, ou seja, não apresentaram diferenças 
significativas. Logo, o produto desenvolvido teve nota entre 5,7- nem gostei/nem 
desgostei- já o pão puro teve 6,9-gostei ligeiramente a gostei moderadamente- e o 
pão com casca de ovo teve 6,8-gostei ligeiramente a gostei moderadamente. Todas 
as três formulações ficarão acima de 5 onde se enquadra os produtos que agradam 
os consumidores. O único problema do pão desenvolvido é que na análise visual ele 
apresentava pontos brancos muito pequenos porém visíveis. 

 
 

 
QUADRO 4: Resultado do teste de aceitação.  

Atributo Pão puro Pão com Citrato de cálcio Pão com casca de ovo 
Aroma 6,9ª 5,7ª 7,1ª 
Sabor 6,9ª 5,4ª 6,8ª 

Textura 6,9ª 5,6ª 6,4ª 
Aparência 6,5ª 5,4ª 6,8ª 

Global 7,3ª 6,2ª 6,7ª 
Média 6,9ª 5,7ª 6,8ª 

 
 

CONCLUSÕES 
A extração do Citrato de cálcio utilizando uma cobertura plástica de polietileno 

controla a contaminação e consequentemente favorece um maior rendimento e 
qualidade higiênica na extração.  

As análises físico-químicas evidenciaram que mesmo com as suplementações, 
as três formulações não diferiram entre si em relação a seus parâmetros objetivos de 
qualidade (teor de umidade, proteínas, lipídeos e sólidos totais). Este resultado é de 
grande importância para a viabilização do produto sugerido. Apenas para o teor de 
cinzas foi verificada diferença significativa entre os tratamentos, sendo encontrado 
em maior quantidade no pão suplementado com casca e em menor quantidade no 
pão sem suplementação. Esta alteração se deve ao fato de a quantidade de cinza 
representar o resíduo inorgânico que permanece após a queima da matéria 
orgânica, que é transformada em CO2, H2O e NO2 (CECCHI, 2003). Como a casca 
do ovo contém uma maior quantidade de matéria inorgânica, em relação aos pães 
não suplementados. Além disso, sabe-se que um alto teor de cinza pode influenciar 
na qualidade da massa para panificação, ou seja, o alto teor de cinza no pão 
suplementado com a casca, não pode ser tratado como sinônimo de qualidade da 
massa, visto que este pode ser influenciado por tal. 

Os resultados desta pesquisa indicam que a suplementação com Citrato de 
cálcio é viável, segundo o teste de aceitação, o produto teve aceitação por parte dos 
consumidores, porém ele apresentou pontos brancos visíveis a olho nu, este deveria 
ser mascarado, sendo ainda um tema para estudo. 
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