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Panificação – Pão tipo francês – Diretrizes para avaliação da qualidade e 
classificação 

Bakery - French Bread Type – Guidelines for quality assessment and classification 

Prefácio 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas 
Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos 
de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são 
elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas 
fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros). 

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da Diretiva ABNT, Parte 2. 

O Escopo desta Norma Brasileira em inglês é o seguinte:  

Scope 

This Standard establishes guidelines for quality assessment and classification of the french bread type. 
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Introdução 

O pão tipo francês é produzido todos os dias nas padarias, sendo o mais consumido no Brasil, além de 
ser uma das principais fontes calóricas da dieta dos brasileiros.  

Não obstante, o pão tipo francês é o grande gerador de fluxo de clientes dentro das padarias; em sua 
maioria, micro e pequenas empresas. 

Apesar da sua boa aceitação em todo território nacional, o pão tipo francês pode apresentar variações 
em suas características físicas e sensoriais, devido principalmente às mudanças nos ingredientes e nas 
proporções utilizadas, aos tipos de equipamentos e às condições de processamento. Nesse sentido, 
como parte de um programa de melhoria contínua das padarias, uma das estratégias para ampliar a 
competitividade do pão tipo francês é estabelecer um padrão de qualidade para este produto. 
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1 Escopo  

Esta Norma estabelece as diretrizes para avaliação da qualidade e classificação do pão tipo francês. 

2 Termos e definições 

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.  

2.1  
aceitabilidade 
grau de aceitação de um produto recebido por um determinado indivíduo ou população, em termos de 
propriedades sensoriais 

NOTA Adaptada da ABNT NBR 12806:1993. 

2.2  
aceitação 
ato de um determinado indivíduo ou população ser favorável ao consumo de um produto 

[ABNT NBR 12806:1993] 

2.3  
acidez 
qualidade do que é ácido 

2.4  
algodoado 
característica daquele que apresenta sensação táctil similar a do algodão 

2.5  
alvéolo 
célula 
cavidade pequena resultante da expansão e forneamento da massa 

2.6  
amostra 
uma ou mais unidades de produto retirada do lote de inspeção com o objetivo de fornecer informações, 
mediante inspeção, sobre a conformidade deste lote com as exigências especificadas 

[ABNT NBR 5425:1985] 

2.7  
aparência 
propriedades visíveis do produto como cor, forma, tamanho, brilho, características da superfície e outras 

NOTA Adaptada da ABNT NBR 12806:1993. 
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2.8  
aroma 
odor de um produto detectado quando os seus voláteis entram na passagem nasal e são percebidos 
pelo sistema olfativo 

2.9  
aspecto 
qualidade qualquer da aparência, ou conjunto parcial de características 

2.10  
atributo 
característica perceptível, podendo ser externa, interna ou sensorial 

2.11  
aversão 
reação de um indivíduo provocando a rejeição do produto 

[ABNT NBR 12806:1993] 

2.12  
brilho 
luz refletida pela superfície do pão assado, sendo um aspecto obtido em condições ideais de calor e 
vapor durante o forneamento 

2.13  
buraco 
cavidade grande resultante do forneamento da massa e não aceitável na estrutura do miolo 

NOTA Embora o miolo do pão seja composto naturalmente por inumeráveis buracos pequenos, alvéolos, o termo 
“buraco” é usado para indicar um defeito no pão. 

2.14  
coleta aleatória  
aquela realizada ao acaso, ou seja, sem escolher 

2.15  
coleta de amostra 
processo de retirar ou selecionar recipientes ou unidades de um lote ou conjunto da produção 

2.16  
conformidade 
qualidade do que é conforme ou não possui faltas 

2.17  
consumidor 
cliente 
pessoa que recebe o produto 

NOTA Adaptada da ABNT NBR ISO 9000:2005. 
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2.18  
cor 
coloração adquirida durante o forneamento 

2.19  
crocância 
qualidade do produto crocante, externamente evidenciado por trincas generalizadas na casca, fora da 
região de corte da pestana, e que produz, ao ser mordido, um ruído seco característico 

2.20  
crosta 
casca 
parte externa do pão, delimitada por uma camada semirrígida que inclui as porções desidratadas ou 
caramelizadas durante o forneamento 

2.21  
defeito 
imperfeição, deficiência ou deformidade no produto, quando comparado com os atributos “sem falta” da 
Tabela A.1  

2.22  
dulçor 
qualidade do que é doce, sendo associado ao gosto do açúcar ou do mel 

2.23  
estria 
linha de coloração diferente na superfície do pão 

2.24  
estrutura dos alvéolos 
grão do miolo 
conjunto de atributos formado pela aparência, número e tamanho dos alvéolos e a espessura de suas 
paredes 

2.25  
falta 
defeito perceptível ao consumidor 

2.25.1  
falta grave 
aquela que pode gerar aversão, recusa de compra ou recompra, ou a reclamação, posteriormente, do 
consumidor 
 

2.25.2  
falta leve 
aquela que não gera aversão, recusa de compra ou recompra, podendo gerar ou não comentários do 
consumidor  
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2.26  
gomoso 
característica daquele que apresenta consistência de goma 

2.27  
insípido 
característica daquele que não apresenta sabor ou não é sápido 

2.28  
inspeção 
processo de medir, ensaiar e examinar a unidade de produto ou comparar suas características com as 
especificações 

[ABNT NBR 5426:1985] 

2.29  
integridade 
qualidade do que é íntegro ou completo 
 

2.30  
massudo 
aquele que é compacto, espesso ou resistente 

2.31  
mastigação 
período de tempo requerido para mastigar um alimento a uma taxa constante de força aplicada, para 
reduzi-lo a consistência adequada à deglutição 

2.32  
método analítico 
procedimento técnico especificado para realização de um ensaio 

2.33  
mordida 
mordedura 
ato ou efeito de morder com os dentes incisivos 

2.33.1  
mordida borrachenta 
aquela que permite o corte do pão, com o emprego de relativa ou muita força das mãos para separar as 
partes 

2.33.2  
mordida curta 
aquela que permite o corte do pão, sem ou com leve emprego de força das mãos para separar as 
partes 

2.34  
miolo 
parte interna do pão, que vai do centro até as proximidades da casca 
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2.35  
nível de qualidade aceitável 
NQA 
máxima porcentagem defeituosa (ou número máximo de defeitos por cem unidades) que, para fins de 
inspeção por amostragem, pode ser considerada satisfatória como média do processo 

NOTA Adaptada da ABNT NBR 5426:1985. 

2.36  
pão tipo francês 
aquele produzido a partir de ingredientes essenciais, como farinha de trigo, sal, fermento biológico e 
água, apresentando características particulares, como pestana, casca crocante e dourada com brilho, 
miolo branco e algodoado, odor suave e sabor agradável. Possui entre 50 g e 60 g e, após 
forneamento, não possui cobertura, nem a adição de amido(s), outra(s) farinha(s) ou farinha(s) 
integral(is) 
 

2.37  
pegajoso 
aquele que pega ou adere com facilidade 

2.38  
pestana 
parte da crosta que desprende-se como resultado do corte longitudinal efetuado na superfície da peça 
modelada e fermentada, antes do forneamento, tendo como características estar separada da área de 
corte, ter suas pontas presas à crosta e possuir de 70 % a 90 % do comprimento do pão 

2.39  
plano de amostragem 
plano que determina o número de unidades de produto a ser inspecionado e o critério para a aceitação 
do lote (número de rejeição) 

NOTA Adaptada da ABNT NBR 5426:1985. 

2.40  
qualidade 
conjunto de características que diferencia unidades individuais de um produto, sendo importante na 
determinação do grau de aceitação daquela unidade pelo consumidor 

2.41  
quebradiço 
aquele que se quebra ou esfarela com facilidade 

2.42  
resiliência 
propriedade verificada quando um pão ou uma superfície de uma fatia é apertado com as pontas dos 
dedos, e, ao soltá-lo retorna a posição original 

2.43  
sabor 
soma das percepções resultantes da estimulação das terminações nervosas que estão agrupadas em 
conjunto na entrada dos tratos respiratório e alimentar  
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2.44  
simetria 
harmonia resultante de certas combinações e proporções regulares, que indica o grau de uniformidade 
do pão 

2.45  
textura  
conjunto de propriedades mecânicas, geométrica e de superfície de um produto, detectáveis pelos 
receptores mecânicos e tácteis e, eventualmente, pelos receptores visuais e auditivos  

2.46  
uniformidade 
qualidade do que é uniforme, ou seja, que tem só uma forma, que não varia 

2.47  
volume  
medida de espaço ocupado por um pão  

2.48 
volume específico 
razão entre o volume e o peso do pão, usualmente expresso em gramas por mililitro ou gramas por 
centímetro cúbico 
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3 Procedimento 

3.1 Generalidades 

O procedimento de avaliação da qualidade do pão tipo francês segue o fluxograma apresentado na 
Figura 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 — Procedimento de avaliação da qualidade do pão tipo francês 

Não 
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(ver 3.4) 
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Não 
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Análise dos resultados 
(ver 3.5) 
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Sim 
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“ruim” 

 

Definir o tamanho da amostra 
(ver Tabela 1) 

Determinar a produção média 
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(ver 3.3) 
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3.2 Coleta de amostras 

3.2.1 Verificar a programação do dia de análise e determinar a produção média diária de pães do 
estabelecimento, a fim de se definir, com base na Tabela 1, o tamanho da amostra a ser avaliada ao 
longo do dia.  

3.2.2 Coletar um pão aletoriamente na primeira e na última fornada. Convém que os demais pães que 
compõem a amostra sejam coletados aleatoriamente, de forma equitativamente espaçada, ao longo da 
programação do dia de análise.  

3.2.3 O número máximo de pães que podem apresentar falhas varia de acordo com o tamanho da 
amostra, conforme estabelecido na Tabela 1.  

Tabela 1 — Plano de amostragem 

Produção de pães no dia Tamanho da amostra 
Número máximo de pães 
da amostra com falta(s) 

grave(s) 

4 800 ou menos 6 1 

de 4 801 até 24 000 13 2 

de 24 001 até 48 000 21 3 

de 48 001 até 84 000 29 4 

de 84 001 até 144 000 48 6 

de 144 001 até 240 000 84 9 

mais de 240 000 126 13 

NOTA O nível de qualidade aceitável é de 6,5 %. 

3.3 Avaliação dos atributos e pontuação 

3.3.1 Convém que os atributos que compõem as características do pão tipo francês sejam avaliados e 
suas faltas identificadas, conforme a ficha de avaliação estabelecida na Figura A.1. O Anexo C 
apresenta o registro fotográfico das características externas, internas e sensorial (resiliência) por defeito 
e conformidade dos componentes dos atributos do pão tipo francês, os quais podem ser utilizados para 
auxiliar na avaliação. 

3.3.2 Convém que a qualidade do pão tipo francês seja quantificada através da soma das pontuações 
individuais de suas características externas, internas e sensoriais, que se encontram subdivididas em 
atributos, conforme a Tabela 2, podendo ser dado apenas um valor para cada atributo.  

3.3.3 Convém que a avaliação dos atributos seja realizada uma hora após os pães saírem do forno. 

3.3.4 Convém que cada atributo, exceto o tamanho, seja avaliado conforme os seguintes critérios de 
pontuação: 

a) Ocorrendo pelo menos uma falta grave, convém pontuar o atributo com uma das duas notas da 
coluna “falta grave”. 

b) Na ausência de falta grave e ocorrendo pelo menos uma falta leve, convém pontuar o atributo com 
uma das duas notas da coluna “falta leve”. 
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c) Na ausência de falta grave e de falta leve, convém pontuar o atributo com a nota da coluna “sem 
falta”. 

3.3.5 Convém que a pontuação do atributo “tamanho” seja o resultado da multiplicação do volume 
específico encontrado (expresso em mL/g) por 3,33. A pontuação máxima deste atributo é igual a 20, 
mesmo que o volume específico encontrado exceda o valor de 6,0 mL/g. 
 

3.3.6 Convém que a medição do volume específico seja realizada conforme Anexo B. 

3.3.7 Convém que a pontuação de cada atributo seja incluída na ficha de avaliação estabelecida no 
Anexo A, a qual é utilizada na avaliação dos produtos. 

3.3.8  Se o número de pães da amostra com falta(s) grave(s) for superior ao estabelecido na terceira 
coluna da Tabela 1, a classificação do pão é “ruim”, independentemente da pontuação média global 
obtida. 

3.3.9 Calcular a pontuação global de cada pão da amostra por meio da soma das notas dos atributos. 

Tabela 2 — Critério de pontuação por atributo 

Atributos e seus componentes 
Pontuação 

Sem falta
a
 Falta leve Falta grave 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a

s
 e

x
te

rn
a

s
 

Tamanho 

Se volume específico for ≤ 6,0 mL/g, então a 
pontuação é igual ao valor do volume específico em 
mL/g x 3,33 

Se volume específico > 6,0 mL/g, então a pontuação 
é igual a 20 

Crosta (composta por cor, pestana, 
crocância e aspecto) 

10 8 ou 6 4 ou 0 

Aparência (composta por integridade e 
simetria) 

20 15 ou 10 5 ou 0 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a

s
 

in
te

rn
a
s

 Crosta (composta por aspecto) 10 8 ou 6 4 ou 0 

Miolo (composto por cor, textura, e estrutura 
da célula) 

15 11 ou 7 3 ou 0 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a

s
 

s
e
n

s
o

ri
a
is

 

Aroma  5 4 ou 3 2 ou 0 

Sabor  10 8 ou 6 4 ou 0 

Textura do centro (composta por mastigação 
da fatia central com 1cm de largura e 
resiliência de metade do pão cortado 
transversalmente) 

10 8 ou 6 4 ou 0 

a Pontuação que indica o valor máximo para cada atributo. 
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3.4 Média da amostra e classificação 

3.4.1 A média da amostra é calculada por meio da média aritmética das pontuações globais dos pães 
da amostra. 

3.4.2 Classificar a qualidade do pão tipo francês com base na média da amostra, conforme Tabela 3. 

Tabela 3 — Classificação da qualidade do pão tipo francês 

Média da amostra Classificação 

100 “excelente” 

≥ 90 e < 100 “muito bom” 

≥ 70 e < 90 “bom” 

≥ 50 e < 70 “regular” 

< 50 “ruim” 

3.5 Análise dos resultados 

Analisar o resultado da classificação da qualidade do pão tipo francês, a fim de verificar se a 
classificação desejada foi atingida. Caso tenha sido atingida a classificação desejada, manter o 
processo de produção. 

Caso não tenha sido atingida a classificação desejada, rever o processo de produção e implantar ações 
para melhoria, como por exemplo: 

 Treinar a equipe; 

 Otimizar o processo;  

 Avaliar os equipamentos e as matérias-primas. 

3.6 Avaliações periódicas 

Convém que o processo de avaliação da qualidade do pão tipo francês seja realizado no mínimo uma 
vez a cada trimestre. 
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Anexo A 
(informativo) 

 
Ficha de avaliação dos atributos e seus componentes 

 

Figura A.1 
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Anexo B 
(informativo) 

 
Medição do volume específico 

B.1 Geral 

Convém que o volume específico do pão tipo francês seja determinado 1 h após a saída do pão do 
forno. 

NOTA A medição de volume adotada neste Anexo é uma adaptação do método 10-05 da American Association of 
Cereal Chemists (2000). 

B.2 Coleta de amostra 

A coleta de amostra é realizada de acordo com o plano de amostragem estabelecido na Tabela 1. 

B.3 Aparelhagem e materiais 

A aparelhagem e os materiais necessários para a execução deste ensaio são os descritos a seguir: 

 Bandeja plástica; 

 Funil de colo curto de plástico; 

 Proveta graduada de plástico, de 500 mL ou de 1 000 mL; 

 Forma de pão tipo baby; 

 Recipiente para armazenamento de sementes ou miçangas; 

 Sementes (preferencialmente, alpiste ou painço) ou miçangas; 

 Balança com precisão de 0,1 g. 
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B.4 Procedimento 

B.4.1 Montagem do sistema de proveta 

B.4.1.1 Montar a aparelhagem, colocando o funil sobre a proveta, conforme Figura B.1. 

 

Figura B.1 

B.4.1.2 Centralizar a saída do funil com o fundo da proveta, de forma que a entrada de sementes 
ocorra pelo centro da proveta, conforme Figura B.2. 

 

Figura B.2 

B.4.2 Determinação da massa do pão 

Pesar o pão e anotar o valor em gramas. Este valor é denominado de “massa do pão”. 
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B.4.3 Determinação do volume do pão 

B.4.3.1 Posicionar a forma tipo baby sobre a bandeja plástica, conforme Figura B.3. 

 

Figura B.3 

B.4.3.2 Preencher a forma tipo baby com sementes e retirar o excesso com uma régua, conforme 
Figuras B.4 e B.5. 

 

Figura B.4 

 

 

Figura B.5 

B.4.3.3 Retirar e guardar o excesso de sementes que caiu na bandeja plástica, pois estas não serão 
utilizadas. 

B.4.3.4 Transferir as sementes da forma tipo baby para o recipiente de armazenamento.  
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B.4.3.5 Colocar o pão na forma tipo baby vazia, conforme Figura B.6. 

 

Figura B.6 

B.4.3.6 Despejar as sementes do recipiente de armazenamento na forma tipo baby e retirar o excesso 
com uma régua, conforme Figura B.7. 

 

Figura B.7 

B.4.3.7 Retirar a forma tipo baby cheia da bandeja plástica, conforme Figura B.8.  

 

Figura B.8 
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B.4.3.8 Transferir o excesso de sementes da bandeja plástica para a proveta através do funil. 

B.4.3.9 Não bater ou chacoalhar a aparelhagem e a superfície onde a mesma se encontre, para evitar 
a acomodação das sementes e a alteração dos resultados. 

B.4.3.10 Proceder à leitura do volume, conforme Figuras B.9 e B.10. 

 

Figura B.9 

 

 

 

 

 

 

Figura B.10 – Ponto correto de leitura da proveta 
 

B.4.3.11 Anotar o valor em mililitros. Esse valor é denominado de “volume do pão”. 

B.5 Expressão dos resultados 

B.5.1 O cálculo do volume específico deve ser realizado através da seguinte equação.  

   Vespecífico = 
M

V
 

onde 

Vespecífico é o volume específico, expresso em mililitros/gramas (mL/g); 

V é o volume do pão, expresso em mililitros (mL); 

M é massa do pão, expressa em gramas (g). 

B.5.2 Os resultados devem ser expressos em mililitros/gramas (mL/g) 
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Anexo C 
(informativo) 

 
Registro fotográfico das características externas, internas e sensorial 

(resiliência) 

C.1 Características externas 

 

 
 

Figura C.1 – Produto sem falta 

C.1.1 Crosta 

C.1.1.1 Cor 

 

 

 

Figura C.2 – Produto ligeiramente escuro (esquerda) ou claro (direta) – Falta leve 
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Figura C.3 – Produto opaco – Falta leve 

 

 

Figura C.4 – Produto levemente manchado – Falta leve 

 

Figura C.5 – Produtos com variação de cor entre as peças – Falta leve 
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Figura C.6 – Produto queimado (esquerda) ou pálido (direita) – Falta grave 

 

 

 

 

 

 

Figura C.7 – Produto manchado (esquerda) ou com cor não uniforme (direita) – Falta grave 
 
 

 
Figura C.8 – Produto vitrificado – Falta grave 
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C.1.1.2 Pestana 

 

  

Figura C.9 – Produto com pestana levemente aberta (esquerda) ou levemente fechada (direita) - 
Falta leve 

 

 

Figura C.10 – Produto com a pestana aberta (esquerda) ou fechada (direita) – Falta grave 
 

 

Figura C.11 – Produto com a pestana muito grossa – Falta grave 
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Figura C.12 –Produto com a pestana soltando – Falta grave 

 

C.1.1.3 Crocância 

 

Figura C.13 - Produto com leve crocância – Falta leve 

 

 

Figura C.14 – Produto com casca lisa – Falta grave 
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C.1.1.4 Aspecto 

 

 

 

Figura C.15 – Produto com pequena presença de bolhas (esquerda) ou pouca pintas (direita) - 
Falta leve 

  

  

Figura C.16 – Produto com bolhas grandes (esquerda) ou com muitas pintas (direita) –  
Falta grave 

 

 

Figura C.17 – Produto com extensa presença de bolhas pequenas (direita) – Falta grave 
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Figura C.18 – Produto enrugado – Falta grave 

 

  

Figura C.19 – Produto com farinha aderida (esquerda) ou com sujidade (direita) – Falta grave 

 

C.1.2 Aparência 

C.1.2.1 Integridade 

 

 
 

Figura C.20 – Produto com a lateral levemente rasgada (esquerda) ou chupada (direita) –  
Falta leve 
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Figura C.21 – Produto com rasgo na lateral (esquerda) ou com topo afundando (direita) –  
Falta grave 

 

C.1.2.2 Simetria 

 

Figura C.22 – Produto levemente disforme – Falta leve 

 

 
 

Figura C.23 – Produto com as pontas/parte superior desiguais (esquerda) ou disforme (direita) - 
Falta grave 
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C.2 Características Internas 

 

 
 

Figura C.24 – Produto sem falta 

 

C.2.1 Aspecto da crosta 

 

 
 

Figura C.25 – Produto com casca grossa (esquerda) ou fina (direita) – Falta leve 
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Figura C.26 – Produto com buraco sob a casca – Falta leve 

 

Figura C.27 – Produto com casca quebradiça ou soltando – Falta grave 

C.2.2 Miolo 

C.2.2.1 Cor 

 
 

Figura C.28 – Produto com miolo levemente acinzentado (esquerda) ou amarelado (direita) – 
Falta leve 
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Figura C.29 – Produto com miolo levemente estriado – Falta leve 
 

 

Figura C.30 – Produto com miolo acinzentado – Falta grave 

 

 

Figura C.31 – Produto com miolo estriado – Falta grave 
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C.2.2.2 Textura 

 

Figura C.32 – Produto com miolo formando pelotas devido ao corte – Falta leve 

 

Figura C.33 – Produto com miolo esfarelado, áspero e com grumos – Falta grave 

C.2.2.3 Estrutura de Células 

 
 

Figura C.34 – Produto com miolo com distribuição irregular de alvéolos (esquerda) ou 
alveolagem fechada (direita) – Falta leve 
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Figura C.35 – Produto com miolo com áreas densas (esquerda) ou com alvéolos pequenos e 
grandes (direita) – Falta grave 

  

Figura C.36 – Produto com miolo com alveolagem aberta (esquerda) ou com falta de 
uniformidade (direita) – Falta grave 

 

C.3 Característica sensorial – Resiliência 

 

 
 

Figura C.37 – Produto sem falta 
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Figura C.38 – Produto ligeiramente duro –  Falta leve 

 

 

   

Figura C.39 – Produto duro – Falta grave 
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