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RESUMO 

 

A jabuticaba (Myrciaria cauliflora Berg) é um fruto muito apreciado e de importância 

nutricional encontrado principalmente no centro-sul do Brasil. Sua casca é um subproduto 

descartado nas agroindústrias brasileiras. A grande preocupação com os impactos ambientais e o 

elevado índice de perdas e desperdícios leva à necessidade de se criarem meios para o 

aproveitamento desses resíduos. Este estudo teve como objetivo produzir farinha com casca de 

jabuticaba, desenvolver biscoito tipo cookie - enriquecido com a farinha de casca de jabuticaba 

em substituição da farinha de trigo e farinha de aveia, analisar os aspectos tecnológicos tanto 

da farinha quanto dos cookies elaborados a partir de modelos matemáticos e analisar os 

aspectos químicos e funcionais tanto da farinha quanto dos cookies elaborados. Foram 

realizadas análises físicas, químicas, microbiológicas e tecnológicas na farinha de casca de 

jabuticaba e nos cookies, conforme metodologias oficiais. Todos os modelos de regressão dos 

cookies com casca de jabuticaba foram significativos. A atividade de água de todas as 

formulações encontrou-se abaixo do limite recomendado para o desenvolvimento de 

microrganismos. Cookies com maiores proporções de farinha de casca de jabuticaba possuíram 

espessuras menores que formulações com maiores proporções de farinha de aveia e farinha de 

trigo. Além disso, absorveram mais água, apresentaram menores valores de força de ruptura e 

possuíam diminuição nos parâmetros de cor (L*, a* e b*). Cookies produzidos com frações de 

farinha de aveia maiores apresentaram menores valores de volume específico. Formulações com 

maiores percentuais de farinha de casca de jabuticaba e farinha de trigo foram mais solúveis em 

água. Tanto o cookie padrão e o cookie com farinha de casca de jabuticaba, selecionado a partir do 

teste de desejabilidade, foram aceitos entre crianças de 9 a 14 anos. Incorporar farinha de casca 

de jabuticaba em cookie, aumenta os benefícios à saúde, visto que, esta possui atividade 

antioxidante e fibras alimentars. Faz-se necessário mais estudos de aplicação de farinha de 

casca de jabuticaba em produtos alimentícios, uma vez que foram verificadas fibras 

alimentares e compostos bioativos na farinha de casca de jabuticaba e nos cookies que foram 

desenvolvidos neste estudo. 

 

 

Palavras chave: Aproveitamento de resíduo, Myrciaria cauliflora Berg, Características 

funcionais, Capacidade antioxidante, Fibra alimentar, Flavonoides, Antocianinas, Fenólicos 

totais. 
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UTILIZATION OF AGRO-INDUSTRIAL WASTE OF JABOTICABA IN 

DEVELOPING FORMULATION COOKIE FOR SCHOOL FOOD 

 

ABSTRACT 

 

The jaboticaba (Myrciaria cauliflora Berg) is a much appreciated fruit and nutritional 

importance mainly found in south-central Brazil. Its peel is a by-product discarded in 

Brazilian agribusiness. The concern about the environmental impacts and the high rate of 

losses and waste leads to the need to establish means for recovery of such waste. This study 

aimed to produce flour with peel Jaboticaba, develop biscuit cookie type - enriched with 

Jaboticaba skin flour instead of wheat flour and oatmeal, analyze technological aspects as 

much flour as biscuits made from mathematical models and analyze the chemical and 

functional aspects as much flour as the elaborate cookies. Chemical, microbiological and 

physical analyzes technological peel blemish in flour and crackers cookie type , according to 

official methods . All regression models cookies with bark were significant blemish . The 

water activity of all the cookies found below the recommended limit for the growth of 

microorganisms . Cookies formulations with higher proportions of bark flour have minor 

blemish that cookies formulations with higher proportions of oatmeal and wheat flour 

thicknesses . Moreover , they absorb more water , show lower values of breaking strength and 

have a decrease in color parameters ( L *, a * and b *) . Cookies made with larger fractions of 

oatmeal have lower values of specific volume . Formulations with higher percentages of bark 

jabuticaba flour and wheat flour tend to be more soluble in water . Both the standard cookie 

and cookie with Jabuticaba bark , selected from the desirability test meal were accepted 

among children 9-14 years. Embed shell flour blemish on cookies cookie type , increases the 

health benefits , since this has a high antioxidant capacity and high content of dietary fiber . It 

is necessary to apply further studies shell flour blemish in food products , since high levels of 

dietary fiber and bioactive compounds were detected in the peel blemish flour and crackers 

which were developed in this study. 

 

 

Keywords: Utilization of waste, Myrciaria cauliflora Berg, Functional characteristics, 

Antioxidant capacity, Dietary Fiber, Flavonoids, Anthocyanins, Total phenolics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

PARTE 1 

Tabela 1. Algumas frutas comestíveis do Gênero Myrciaria da América do Sul. .................. 25 

Tabela 2. Classificação dos compostos fenólicos de acordo com o esqueleto básico ............. 28 

Tabela 3. Classes de flavonóides e algumas de suas características. ....................................... 31 

Tabela 4. Delineamento de misturas para estudo do efeito da farinha de casca de jabuticaba 

(FCJ), farinha de aveia (FA) e farinha de trigo (FT) sobre as variáveis dependentes, em 

proporções reais e em pseudocomponentes. ............................................................................. 48 

Tabela 5. Concentrações reais dos ingredientes nas formulações testadas dos cookies com 

farinha de casca de jabuticaba em substituição à farinha de trigo e aveia. ............................... 49 

 

PARTE 2 

Tabela 1. Delineamento de misturas para estudo do efeito da farinha de casca de jabuticaba 

(FCJ), farinha de aveia (FA) e farinha de trigo (FT) sobre as variáveis dependentes, em 

proporções reais e em pseudocomponentes. ............................................................................. 75 

Tabela 2. Concentrações reais dos ingredientes nas formulações testadas dos cookies com 

farinha de casca de jabuticaba em substituição à farinha de trigo e aveia. ............................... 76 

Tabela 3. Modelos polinomiais ajustados, nível de significância (p), falta de ajuste (FA) e 

coeficiente de determinação (R
2
) para atividade de água, espessura, volume específico, IAA, 

ISA, força de ruptura e parâmetros de cor (L*, a* e b*) dos cookies com casca em função dos 

pseudocomponentes de farinha de jabuticaba (x1), aveia (x2) e farinha de trigo (x3)............... 81 

Tabela 4. Resultados de Aw, espessura, VE, IAA, ISA, força de ruptura, L*, a* e b*, 

encontrados e esperados da formulação para cookie com farinha de casca de jabuticaba, de 

acordo com modelos preditos. .................................................................................................. 93 

Tabela 5. Análise microbiológica para a farinha de casca de jabuticaba, cookie padrão e 

cookie de casca de jabuticaba (escolhido pelo teste de desejabilidade), para análise sensorial.

 .................................................................................................................................................. 93 

 

PARTE 3 

Tabela 1. Valores em massa dos ingredientes utilizados na preparação do cookie padrão e do 

cookie com farinha de casca de jabuticaba em substituição à farinha de trigo e aveia. ......... 104 

Tabela 2. Caracterização química (g.100g
-1

)  da farinha de casca de jabuticaba (FCJ). ....... 109 



12 

 

Tabela 3. Compostos bioativos e capacidade antioxidante encontrados na farinha de casca de 

jabuticaba. ............................................................................................................................... 111 

Tabela 4. Quantidade de fibras e valor calórico dos cookie padrão e do cookie com farinha de 

casca de jabuticaba (FCJ), comparado com cookies comerciais considerados fontes de fibra 

alimentar total. ........................................................................................................................ 113 

Tabela 5. Composição centesimal aproximada (g.100g
-1

) do cookie com farinha de casca de 

jabuticaba (FCJ) e do cookie padrão. ..................................................................................... 114 

Tabela 6. Compostos bioativos e capacidade antioxidante encontrados no cookie com farinha 

de casca de jabuticaba e no cookie padrão (controle) ............................................................. 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

PARTE 1 

Figura 1. (A) Jabuticabeira; (B) Flores da jabuticabeira; (C) Jabuticabas antes da colheita e 

(D) Jabuticabas colhidas. .......................................................................................................... 26 

Figura 2. Esqueleto básico dos flavonóides. ........................................................................... 30 

Figura 3. Estrutura das antocianinas. ....................................................................................... 31 

Figura 4. Metabólitos secundários isolados em frutos de Myrciaria cauliflora...................... 33 

Figura 5. Visão geral de um gráfico de mistura de 3 componentes A, B e C, e sua mesma 

representação em linhas de grade. ............................................................................................ 40 

Figura 6. Fluxograma de pesquisa. .......................................................................................... 45 

Figura 7. Secagem das cascas de jabuticaba (A); Farinha de casca de jabuticaba (B)............ 46 

Figura 8. Mistura dos ingredientes secos (A); Cookie assado tipo cookie padrão (Tabela 5) 

(B); Cookie assado tipo cookie com casca de jabuticaba (experimento 4 – Tabela 5) (C). ..... 49 

 

PARTE 2 

Figura 1. Secagem das cascas de jabuticaba (A); Farinha de casca de jabuticaba (B)............ 74 

Figura 2. Mistura dos ingredientes secos (A); Cookie assado tipo cookie padrão (Tabela 5) 

(B); Cookie assado tipo cookie com casca de jabuticaba (experimento 4 – Tabela 5) (C). ..... 77 

Figura 3. Atividade de água (A), espessura (B) e volume específico (C) dos cookies com 

casca de jabuticaba. Superfície de resposta gerada pelo modelo experimental (em termos de 

pseudocomponentes): Área demarcada entre os pontos numerados demonstram o espaço 

experimental analisado. ............................................................................................................ 83 

Figura 4. Índice de absorção de água  (A), índice de solubilidade em água (B) e força de 

ruptura (C) dos cookies com casca de jabuticaba. Superfície de resposta gerada pelo modelo 

experimental (em termos de pseudocomponentes): Área demarcada entre os pontos 

numerados demonstram o espaço experimental analisado. ...................................................... 86 

Figura 5. Luminosidade (A), croma a* (B) e croma b* (C) dos cookies com casca de 

jabuticaba. Superfície de resposta gerada pelo modelo experimental (em termos de 

pseudocomponentes): Área demarcada entre os pontos numerados demonstram o espaço 

experimental analisado ............................................................................................................. 90 

Figura 6. Perfil para valores preditos e desejabilidade. ........................................................... 92 



14 

 

Figura 7. Frequência relativa para o teste de aceitação do cookie padrão e do cookie com 

casca de jabuticaba selecionado no teste de desejabilidade. .................................................... 94 

 

PARTE 3 

Figura 1. Mistura dos ingredientes secos (A); Cookie assado tipo cookie padrão (Tabela 5) 

(B); Cookie assado tipo cookie com casca de jabuticaba  (C). ............................................... 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

LISTA DE EQUAÇÕES 

 

PARTE 1 

Equação 1. Teor de farinha de casca de jabuticaba em termos de pseudocomponentes ......... 47 

Equação 2. Teor de farinha de aveia em tempos de pseudocomponentes ............................... 47 

Equação 3. Teor de farinha de trigo em termos de pseudocomponentes ................................ 47 

Equação 4. Modelo linear de regressão ................................................................................... 48 

Equação 5. Modelo quadrático de regressão ........................................................................... 48 

Equação 6. Percentual de inibição de oxidação do radical ...................................................... 53 

Equação 7. Cálculo de curva de decaimento da fluorescência ................................................ 55 

Equação 8. Índice de absorção de água ................................................................................... 57 

Equação 9. Índice de solubilidade em água............................................................................. 57 

 

PARTE 2 

Equação 1. Teor de farinha de casca de jabuticaba em termos de pseudocomponentes ......... 75 

Equação 2. Teor de farinha de aveia em tempos de pseudocomponentes ............................... 75 

Equação 3. Teor de farinha de trigo em termos de pseudocomponentes ................................ 75 

Equação 4. Modelo linear de regressão ................................................................................... 76 

Equação 5. Modelo quadrático de regressão ........................................................................... 76 

Equação 6. Índice de absorção de água ................................................................................... 77 

Equação 7. Índice de solubilidade em água............................................................................. 78 

 

PARTE 3 

Equação 1. Percentual de inibição de oxidação do radical .................................................... 106 

Equação 2. Cálculo de curva de decaimento da fluorescência .............................................. 108 

 

 

 



16 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABTS 

 

2,2-Azino-bis(3-etilbezotiazolina)-6-ácido sulfônico 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Association of Official Analytical Chemists 

American Public Health Association 

Associação dos Produtores Rurais da Região de Bom Sucesso 

Atividade de Água 

Butil-hidroxianisol 

Butil-hidroxitolureno 

Catalase 

Cookie com Farinha de Casca De Jabuticaba 

Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 

Central de Abastecimento 

Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar 

Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos 

Cookie Padrão 

2,2–Difenil–1–picril–hidrazila 

Equivalentes de Ácido Gálico 

Espécies Reativas de Nitrogênio 

Espécies Reativas de Oxigênio 

Farinha de Aveia 

Faculdade de Nutrição 

Farinha de Casca de Jabuticaba 

Food and Drug Administration 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Farinha de Trigo 

Glutationa Peroxidase 

Glutationa 

Glutationa Redutase 

Hidroxilas 

Oxygen Radical Absorbance Capacity (Fração hidrofílica) 

Índice de Absorção de Água 

ANVISA 

 AOAC  

 APHA 

 APRO-BOM 

Aw 

 BHA 

 BHT 

 CAT 

 CCJ 

 CEAGESP 

CEASA 

CECANE 

CNNPA 

 CP 

 DPPH 

 EAG 

 ERN 

 ERO 

 FA 

 FANUT 

 FCJ 

 FDA 

 FNDE 

 FT 

 GPx 

 GSH 

 GSR 

 HO
●
 

 H-ORAC 

IAA 

 



17 

 

IBGE 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Instituições de Ensino Superior 

Índice de Solubilidade em Água 

Laboratório de Controle Higiênico-Sanitário de Alimentos 

Low Density Lipoprotein 

Ministério da Saúde 

Metodologia de Superfície de Resposta 

Oxygen Radical Absorbance Capacity 

Potencial Hidrogeniônico 

Programa Nacional de Alimentação Escolar 

Resolução da Diretoria Colegiada 

Alcoxilas 

Radical Peroxil 

Sindicato da Indústria de Massas Alimentícias e Cookies no Estado de 

São Paulo 

Superóxido Dismutase 

Tere-butil-hidroquinona 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Unidades Formadoras de Colônias 

Universidade Federal de Goiás 

United Nations Children's Fund 

Volume Específico 

Valor Máximo Permitido 

IES 

 ISA 

 LACHSA 

LDL 

 MS 

 MSR 

 ORAC 

 pH 

 PNAE 

 RDC 

 RO
●
 

 ROO
●
 

 SIMABESP 

  

SOD 

 TBHQ 

 TCLE 

 UFC 

 UFG 

 UNICEF 

 VE 

 VMP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

SUMÁRIO 

PARTE 1 

 

1. INTRODUÇÃO GERAL ............................................................................................... 21 
2. REVISÃO DE LITERATURA ...................................................................................... 23 

2.1 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) ................. 23 
2.2 RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS .......................................................................... 24 
2.3 JABUTICABA ........................................................................................................... 25 
2.4 COMPOSTOS FENÓLICOS .................................................................................... 27 
2.4.1 FLAVONÓIDES .................................................................................................... 29 

2.4.2 ANTOCIANINAS .................................................................................................. 31 
2.4.3 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE ........................................................................... 34 
2.5 PANIFICADOS ......................................................................................................... 36 

2.6 CONSUMO ALIMENTAR E INCLUSÃO DE FIBRAS ALIMENTARES ENTRE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ....................................................................................... 37 
2.7 DELINEAMENTO DE MISTURAS ........................................................................ 39 
2.8 TESTE DE DESEJABILIDADE ............................................................................... 41 

3. OBJETIVOS ................................................................................................................... 43 
3.1 OBJETIVO GERAL .................................................................................................. 43 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................... 43 

4. METODOLOGIA ........................................................................................................... 44 
4.1 MATERIAL ............................................................................................................... 44 

4.2 MÉTODOS ................................................................................................................ 44 
4.2.1 Coleta das amostras ............................................................................................. 46 

4.2.2 Produção da farinha de casca de jabuticaba. .................................................... 46 
4.2.3 Granulometria da farinha ................................................................................... 46 
4.2.4 Delineamento de misturas ................................................................................... 47 

4.2.5 Processamento dos cookies tipo cookie ............................................................... 48 

4.2.6 Análises microbiológicas das amostras de farinha de casca de jabuticaba e  

cookies elaborados. ............................................................................................................. 50 

4.2.7 Composição centesimal e valor energético total das amostras de farinha de 

casca de jabuticaba e cookies elaborados. ........................................................................ 50 

4.2.8 Fenólicos totais das amostras de farinha de casca de jabuticaba, cookie 

padrão e cookie mais desejável com farinha de casca de jabuticaba. ............................ 51 

4.2.9 Antocianinas das amostras de farinha de casca de jabuticaba, cookie padrão e 

cookie mais desejável com farinha de casca de jabuticaba. ............................................ 51 

4.2.10 Flavonóides totais das amostras de farinha de casca de jabuticaba, cookie 

padrão e cookie mais desejável com farinha de casca de jabuticaba. ............................ 52 

4.2.11 Atividade antioxidante das amostras de farinha de casca de jabuticaba, 

cookie padrão e cookie mais desejável com farinha de casca de jabuticaba. ................ 53 

4.2.11.1 Atividade sequestradora do radical 2,2-difenil-1picrilhidrazila (DPPH
•
) ... 53 

4.2.11.2 Capacidade Antioxidante Equivalente a Trolox (TEAC) - captura do 

radical 2,2-azino-bis(3-etilbezotiazolina)-6-ácido sulfônico (ABTS•+) .......................... 54 
4.2.11.3 Oxygen Radical Absorbance Capacity –ORAC ............................................ 55 
4.2.11.3.1 ORAC – Fração hidrofílica (H-ORAC) ...................................................... 55 

4.2.12 Atividade de água (Aw) das amostras de cascas de jabuticaba, farinha da 

casca e cookies elaborados. ................................................................................................ 56 

4.2.13 Índice de absorção (IAA) e índice de solubilidade em água (ISA) das amostras 

de cascas de jabuticaba, farinha da casca e cookies elaborados. .................................... 56 



19 

 

4.2.14 Propriedades físicas das amostras de cascas de jabuticaba, farinha da casca e 

cookies elaborados. ............................................................................................................. 57 

 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 60 

 

PARTE 2 

ARTIGO 1 

 

UTILIZAÇÃO  DA CASCA DE JABUTICABA NA PRODUÇÃO DE COOKIES PARA 

A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR:  ASPECTOS TECNOLÓGICOS E SENSORIAIS. 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 73 
2. MATERIAL E MÉTODOS .............................................................................................. 74 

2.1 Coleta das amostras ................................................................................................. 74 

2.2 Produção da farinha de casca de jabuticaba. ........................................................ 74 
2.3 Delineamento de misturas ....................................................................................... 74 

2.4 Processamento dos cookies ...................................................................................... 76 
2.5 Análises tecnológicas ................................................................................................ 77 
2.6 Teste de desejabilidade ............................................................................................ 78 
2.7 Validação do modelo ................................................................................................ 79 

2.8 Análise microbiológica da amostra de farinha de casca de jabuticaba e cookie 

mais desejável, para análise sensorial. .............................................................................. 79 

2.9 Análise sensorial do cookie padrão e do cookie de maior desejabilidade ........... 80 
2.10 Análise estatística dos resultados ........................................................................ 80 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO ..................................................................................... 81 

3.1 Delinemaneto de misturas e características tecnológicas ..................................... 81 
3.2 Teste de desejabilidade ............................................................................................ 91 

3.3 Validação do modelo ................................................................................................ 92 

3.4 Análise microbiológica da amostra de farinha de casca de jabuticaba e cookie 

mais desejável, para análise sensorial. .............................................................................. 93 
3.5 Análise sensorial do cookie padrão e do cookie de maior desejabilidade ........... 94 

4. CONCLUSÃO .................................................................................................................. 95 

 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 96 

 

PARTE 3 

ARTIGO 2 

 

COMPOSTOS BIOATIVOS DE COOKIES DESENVOLVIDOS COM FARINHA DE 

CASCA DE JABUTICABA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 102 

2. MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................................ 103 
2.1 Preparação da farinha de casca de jabuticaba ................................................... 103 
2.2 Preparação dos cookies .......................................................................................... 103 

2.3 Composição centesimal e valor energético total da farinha de casca de 

jabuticaba e cookies elaborados. ..................................................................................... 104 

2.4 Antocianinas totais da amostra de farinha de casca de jabuticaba e cookies 

elaborados. ........................................................................................................................ 105 



20 

 

2.5 Compostos fenólicos totais da amostra de farinha de casca de jabuticaba e 

cookies elaborados. ........................................................................................................... 105 

2.6 Flavonóides totais da amostra de farinha de casca de jabuticaba e cookies 

elaborados. ........................................................................................................................ 105 

2.7 Determinação da capacidade antioxidante da amostra de farinha de casca de 

jabuticaba e cookies elaborados. ..................................................................................... 105 

2.7.1 Atividade sequestradora do radical 2,2-difenil-1picrilhidrazila (DPPH
•
) .... 106 

2.7.2 Capacidade Antioxidante Equivalente a Trolox (TEAC) - captura do radical 

2,2-azino-bis(3-etilbezotiazolina)-6-ácido sulfônico (ABTS•+) ..................................... 106 
2.7.3 Oxygen Radical Absorbance Capacity –ORAC .............................................. 107 
2.7.3.1 ORAC – Fração hidrofílica (H-ORAC) ........................................................ 107 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................... 108 
3.1 Composição química da farinha de casca de jabuticaba .................................... 108 

3.2 Determinação de compostos bioativos e capacidade antioxidante presentes na 

farinha de casca de jabuticaba ........................................................................................ 110 

3.3 Composição química do cookie com farinha de casca de jabuticaba e do cookie 

padrão (controle) .............................................................................................................. 113 

3.4 Determinação de compostos bioativos e capacidade antioxidante presentes no 

cookie com farinha de casca de jabuticaba e no cookie padrão (controle) .................. 115 
4. CONCLUSÃO ................................................................................................................ 118 

 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 118 

 

CONCLUSÃO GERAL ....................................................................................................... 124 

 

APÊNDICE A ....................................................................................................................... 125 

 

APÊNDICE B ........................................................................................................................ 127 

 

APÊNDICE C ....................................................................................................................... 128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

PARTE 1 

 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

 A publicação da Lei n° 11.947 de 2009, do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) fortaleceu o conceito de alimentação saudável no ambiente escolar e se 

preocupou com a valorização de alimentos regionais produzidos em âmbito local, propiciando 

maior geração de renda e a melhoria das condições de vida de agricultores familiares, redução 

do êxodo rural e fixação do trabalhador no campo. 

Para contribuir com a execução plena do PNAE na região Centro-Oeste, o Centro 

Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal de Goiás e 

Região Centro-Oeste (CECANE UFG/CENTRO-OESTE), dentre suas funções de assessoria 

técnica, promove atividades de extensão e pesquisa junto a alguns grupos de agricultores 

familiares do estado de Goiás visando à produção de alimentos com uso potencial pelo 

programa e, sobretudo, à promoção de mecanismos de apoio ao desenvolvimento autônomo 

destes atores. Atualmente, destaca-se, entre outras, a atividade do CECANE UFG/CENTRO-

OESTE na agroindústria pertencente à Associação dos Produtores Rurais da Região Bom 

Sucesso (APRO-BOM), localizada na cidade de Nazário, Goiás, Brasil. 

A APRO-BOM caracteriza-se por sua produção de conservas de pimentas, temperos, 

doces, geleias de frutas com pimenta e polpas de frutas. No estabelecimento produtor de 

alimentos destes agricultores, o descarte de resíduos da produção é considerável - entre os 

quais a casca de jabuticaba, visto a quantidade de alimentos processados. 

Pertencente à família Myrtaceae, a jabuticaba tem despertado grande interesse entre os 

produtores rurais devido à sua alta produtividade, rusticidade e aproveitamento de seus frutos 

in natura ou pela indústria alimentícia. No Brasil, a comercialização da jabuticaba tem 

aumentado anualmente. Em 2008, foram comercializadas aproximadamente 2.000 toneladas 

de jabuticabas nos entrepostos da CEAGESP (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais 

de São Paulo) e CEASAS (Curitiba e Belo Horizonte) (CITADIN; DANNER E SASSO, 

2010). Sua polpa fermentada, por exemplo, produz licor, vinho e vinagre (SILVA; FARIA; 

TONON; MOTA; PINTO, 2008). Metabólitos secundários pertencentes à classe de fenólicos, 

antocianinas e flavonóides (cianidina-3-glicosídeo, delfinidina-3-glicosídeo, miricetina, 

quercetina e ácido gálico), além de um depsídeo bioativo (jabuticabin), foram isolados em 

frutos maduros de jabuticabas (REYNERTSON et al., 2006). Vários estudos têm demonstrado 

a importância desses compostos bioativos para a saúde humana (RUFINO et al., 2010). 
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Os resíduos agroindustriais oriundos de cascas e bagaços, geralmente são ricos em 

fibras (PELIZER; PONTIERI; MORAES, 2007) e compostos bioativos. Pelo alto teor 

nutricional presentes nos resíduos agroindustriais e os impactos ambientais que o descarte 

inapropriado dos mesmos pode causar, uma das estratégias para beneficiar a saúde da 

clientela consumidora e a melhoria do meio ambiente, seria a secagem dessas partes 

usualmente não comestíveis para a obtenção de farinhas, tornando-as adequadas para várias 

aplicações (DAMIANI et al., 2011), dentre elas, a produção de alimentos destinado à 

alimentação escolar. 

Em média, a casca de jabuticaba corresponde a 26,86%, a polpa 63,32% e a semente 

9,8% do fruto total (ARAÚJO et al., 2010). Apesar de ser grande a produção de um único pé, 

depois de colhida, a fruta tem uma vida útil de até três dias, o que prejudica a sua 

comercialização (ASCHIERI; ASCHIERI; CARVALHO, 2006; SATO; CUNHA, 2009). 

Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo gerar informações sobre a casca de 

jabuticaba, assim como aproveitá-la na otimização de formulação de biscoito tipo cookie para 

a alimentação escolar. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 
 

O PNAE é o maior programa de suplementação alimentar em atividade no país. Seu 

objetivo é atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de 

aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento 

escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. 

Com a Lei nº 11.947, de 16/6/2009, no mínimo 30% do orçamento previsto pelo programa 

devem ser investidos na compra direta de produtos da agricultura familiar, estimulando o 

desenvolvimento econômico das comunidades. 

Para garantir a consolidação de um espaço para a segurança alimentar e nutricional, 

promoção da alimentação saudável e o adequado funcionamento do PNAE, o Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE) criou, em 2007, os Centros Colaboradores em 

Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANE) através de parcerias com Instituições de 

Ensino Superior (IES), as quais atuam nas cinco regiões geográficas brasileiras, tendo como 

eixo a tríade ensino-pesquisa-extensão. 

O CECANE da Universidade Federal de Goiás (UFG e Região Centro-Oeste) foi 

criado em dezembro de 2008 a partir da experiência com o desenvolvimento do projeto 

“Capacitação de Agricultores Familiares em Goiás”, realizado em 2008, por meio da parceria 

FNDE e UFG. O projeto buscou sensibilizar agricultores familiares a respeito da 

comercialização dos seus produtos para consumo na alimentação escolar. Em 2011 firmou-se 

um novo Termo de Cooperação entre FNDE e UFG, sendo ampliado o território de atuação 

do CECANE UFG, passando a ser identificado como CECANE da Região Centro-Oeste.  

Desde sua criação, o CECANE/UFG - CENTRO-OESTE presta assessoria científica, 

técnica e operacional ao FNDE, estados e municípios quanto à qualificação e execução do 

PNAE por meio de ações de ensino, pesquisa e extensão. Dentre estas, destaca-se a atividade 

junto a uma agroindústria da Associação de produtores rurais da região de Bom-Sucesso 

(APRO-BOM), Nazário – GO, visando à produção de alimentos com uso potencial pelo 

Programa e, sobretudo, a promoção de mecanismos de apoio ao desenvolvimento autônomo 

destes atores.  

A agroindústria pertencente à APRO-BOM caracteriza-se por sua produção de 

conservas de pimentas, temperos, doces, geleias de frutas com pimenta e polpas de frutas. No 

desenvolvimento de produtos da APRO-BOM, existe uma geração de resíduos que até o 

momento não é utilizada em nenhuma linha de produção da agroindústria.  
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2.2 RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS 

 

No Brasil, resíduos de frutas e hortaliças são desperdiçados geralmente em todos os 

pontos de comercialização até o consumo final, incluindo agricultores, indústrias e 

consumidores. Os alimentos e os seus subprodutos (cascas, sementes e bagaços) que, muitas 

vezes, destinam-se à ração animal, poderiam ser utilizados como fontes alternativas de 

micronutrientes, melhorando processos fisiológicos do corpo, além de diminuir o desperdício, 

reduzir o impacto ambiental e agregar valor aos subprodutos (BERGAMASCHI, 2010). 

Uma agroindústria engloba todos os agentes que fazem parte dos segmentos de 

insumos e fatores de produção, da produção propriamente dita, do processamento e da 

transformação até a distribuição (PELINSKI et al., 2009). O processamento de frutas pelas 

agroindústrias gera grandes quantidades de resíduos, que necessitam de destinos adequados, 

pois não podem ser acumulados indefinidamente no local em que foram produzidos 

(PELIZER; PONTIERI; MORAES, 2007).  

A gestão de resíduos é um caminho que vem sendo adotado por várias empresas para 

preservação dos recursos naturais e a fim de garantir sua sustentabilidade. Partindo desse 

contexto, estudos vêm sendo feitos para determinar a melhor forma de reciclar, tratar, 

reaproveitar e reutilizar os resíduos vegetais. Quando não é possível ou recomendável o 

aproveitamento de resíduos “in natura”, técnicas de tratamento devem ser aplicadas com o 

intuito de proporcionar transformações químicas e físicas proveitosas (MATOS, 2005). O 

interesse pela biotransformação dos resíduos vegetais tem aumentado, visto que se constitui 

em um material de baixo custo e fácil acesso. Porém, o aproveitamento de resíduos vegetais 

ou agroindustriais como fonte de nutrientes para a alimentação animal e/ou humana ou como 

matéria-prima para a extração de aditivos antioxidantes, depende do conhecimento de sua 

composição (LU; YEAP, 2000). 

Dentre as várias alternativas já existentes para evitar o descarte inapropriado e 

desperdício dessas partes usualmente não consumíveis (casca, sementes e bagaços), destaca-

se o aproveitamento para a produção de farinhas (PELISSARI et al., 2012.; AZIZ et al., 

2012.) que podem ser aplicadas em sobremesas instantâneas (GUIMARÃES, 2012), 

panificados tais como bolos, pães e cookies (AJILA et al., 2010.; COELHO; WOSIACKI, 

2010.; LOPEZ et al., 2011), entre outros, aumentando seu valor agregado. Além disso, a 

produção de geleias diet de pimentas a partir de resíduos agroindustriais (SORA, 2011) e 

geleias de cascas de manga (DAMIANI et al., 2009) também foram estudadas.   
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Essas alternativas de aproveitamento são importantes, uma vez que as maiores 

quantidades de fibras de muitos alimentos se concentram na casca de frutos e legumes 

(PELIZER; PONTIERI; MORAES, 2007), auxiliando tratamentos e prevenções de doenças 

(DAMIANI et al., 2011). Além disso, compostos bioativos como os polifenóis são largamente 

encontrados em alguns alimentos (CLERICI; CARVALHO-SILVA , 2011). 

De todos os frutos processados na APRO-BOM, grande parte dos resíduos deste 

estabelecimento agroindustrial provém, entre outros, das cascas de jabuticaba.  

 

2.3 JABUTICABA 

 

 A jabuticaba é originária do centro-sul do Brasil e, dentre as espécies atualmente 

conhecidas, destacam-se a Myrciaria cauliflora (DC) Berg e a Myrciaria jabuticaba (Vell) 

Berg, que produzem frutos apropriados tanto para consumo in natura quanto para a indústria 

(ASCHIERI; SILVA; CANDIDO, 2009). Embora existam várias espécies de jabuticaba 

distribuídos com o gênero Myrciaria, a M. cauliflora é a espécie mais comum no Brasil 

(LIMA; MELO; LIMA, 2002). A Tabela 1 resume outras espécies relacionadas com a 

jabuticaba nativa do Brasil ou Mesoamérica. 

 

 

Tabela 1. Algumas frutas comestíveis do Gênero Myrciaria da América do Sul. 

Espécies Outros nomes 

Diâmetro 

da fruta 

(cm) 

Cor da 

fruta 

Myrciaria cauliflora (Mart.) O. 

Berg 

Uva brasileira; jabuticaba paulista 

(ponhema, assu) 

2.0–3.5 Roxo esxuro 

Myrciaria jaboticaba (Vell.) O. 

Berg 

Jabuticaba murta; jabuticaba sabará 2.0–3.0 Roxo esxuro 

Myrciaria vexator McVaugh Falsa jabuticaba; uva azul 

C 

2.5–4.0 Roxo esxuro, 

preto 

Myrciaria dubia (Kunth) 

McVaugh 

Camu camu; caçari 2.5–4.0 Vermelho 

Myrciaria grandifolia Mattos Jabuticaba grauda; jabuticatuba 1.5–2.5 Roxo esxuro 

Myrciaria phitrantha 

(Kiaersh.) Mattos 

Jabuticaba costada; jabuticaba costavinho 1.5–2.5 Vermelho para 

roxo 

Myrciaria trunciflora O. Berg Jabuticaba de cabinho; jabuticaba café 1.8–2.5 Roxo esxuro 

Myrciaria oblongata Mattos Jabuticaba azeda; jabuticaba-ácida  2.5–3.0 Roxo esxuro 

Myrciaria coronata Mattos Jabuticaba coroada; jabuticaba-de-coroa 2.5–3.5 Roxo claro 

Myrciaria floribunda (H. West 

ex Willd.) O. Berg 

Rumberry, camboim 0.4–0.8 Verde para 

vermelho 

Myrciaria aureana Mattos White-jaboticaba; jabuticaba branca 1.0–2.5 Verde 

Myrciaria glazioviana 

(Kiaersk.) G.M. Barroso ex 

Sobral 

Cabeludinha, cabeluda; peludinha yellow 

jaboticaba 

2.0–3.0 Amarelo 

Myrciaria tenella (DC.) O. 

Berg 

Camboim, cambuí, cambuim, camboí 1.0–1.5 Escarlate 

Fonte: Lorenzi , 2000. 
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A árvore possui porte relativamente alto, com até 8 metros de altura, em média, tronco 

liso amarelo avermelhado (Figura 1A), com as flores emergindo diretamente em pequenos 

nódulos sobre o tronco ou sobre ramos não muito finos (Figura 1B) (CASAGRANDE et al., 

2000). Os frutos se apresentam sob a forma de uma baga globosa, com cerca de 3 cm de 

diâmetro, casca avermelhada quase preta (Figura 1C),  polpa esbranquiçada, mucilaginosa, 

agridoce, saborosa, comumente com uma única semente, mas podendo apresentar até quatro 

(BOARI-LIMA et al., 2008). Em média, a casca corresponde a 26,86%, a polpa 63,32% e a 

semente 9,8% do fruto total (ARAÚJO et al., 2010). Apesar de ser grande a produção de um 

único pé, depois de colhida, a fruta tem uma vida útil de até três dias, o que prejudica a sua 

comercialização (ASCHIERI; ASCHIERI; CARVALHO, 2006; BOARI-LIMA et al., 2008; 

SATO; CUNHA, 2009). A principal limitação é a sua alta perecibilidade, causada por 

mudanças rápidas da aparência, decorrentes de uma perda intensa de água, deterioração 

fisiológica e microbiológica e fermentação da polpa (DONADIO, 2000).  

 

 

 

Figura 1. (A) Jabuticabeira; (B) Flores da jabuticabeira; (C) Jabuticabas antes da colheita e (D) Jabuticabas 

colhidas. 

Fonte: CASAGRANDE, 2010. 

 

A B 

C D 
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Essa fruta possui um grande interesse econômico devido às muitas formas que é usada 

(CLERICI; CARVALHO-SILVA, 2011). Em função do seu sabor, os frutos são 

frequentemente consumidos frescos. As jabuticabas são muitas vezes utilizadas para a 

produção de sucos, vinhos, licores, vinagre, geléias e compotas de frutas (CLERICI; 

CARVALHO-SILVA, 2011; REYNERTSON et al., 2006; SANTOS; VEGGI; MEIRELES, 

2010). A jabuticaba é um fruto tropical de grande valor sensorial e nutricional, pois possui 

alto teor de carboidratos, fibras, vitaminas e sais minerais tais como ferro, cálcio e fósforo 

(TACO, 2006), além de compostos fenólicos, os quais apresentam um efeito benéfico à saúde 

(RUFINO et al., 2010). 

Entre os usos da casca de jabuticaba destacam-se: como adstringente, contra diarreia e 

irritações da pele, antiasmática, anti-inflamatória (nas inflamações dos intestinos) e em casos 

de hemoptise (REYNERTSON et al., 2006). Estudos recentes afirmam que a casca de 

jabuticaba mostrou efeitos antiproliferativos contra leucemia e câncer de próstata (LEITE 

LEGATTI et al., 2012). Além disso, o estudo de Batista et al. (2014)  indicou que o estresse 

oxidativo decorrente da obesidade foi minimizado em muitos tecidos corporais de ratos pela 

ingestão de farinha de casca de jabuticaba, uma vez que esta possui altos níveis de compostos 

antioxidantes. 

Uma vez que a maior parte destes componentes encontra-se na casca da fruta, observa-

se a importância de desenvolver produtos que permitam a utilização da mesma (ASCHIERI; 

ASCHIERI; CARVALHO, 2006; TEIXEIRA, 2011). 

 

2.4 COMPOSTOS FENÓLICOS 

 

Compostos fenólicos incluem uma diversidade de estruturas que apresentam, pelo 

menos, um anel aromático contendo grupamentos hidroxilas. Compostos fenólicos são 

oriundos do metabolismo secundário dos vegetais e estão presentes na forma livre ou ligados 

a açúcares e proteínas (ANGELO; JORGE, 2007). Tais compostos podem ser classificados 

segundo o tipo de esqueleto principal e/ou ocorrência no reino vegetal. Quanto ao tipo de 

esqueleto principal (Tabela 2), C6 correspondente ao anel benzênico e Cx à cadeia 

substituinte com x átomos de carbono. No que diz respeito à ocorrência, estes podem ser 

distribuídos amplamente ou de distribuição restrita. Dentre os distribuídos amplamente estão 

os derivados dos ácidos benzóico e cinâmico, cumarinas, flavonóides, taninos e ligninas, 

enquanto que, dentre os de distribuição restrita estão os fenóis simples, antraquinonas, 

xantonas e naftoquinonas (SIMÕES et al., 2003). 
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Tabela 2. Classificação dos compostos fenólicos de acordo com o esqueleto básico 

Esqueleto básico Classe de compostos fenólicos 

C6 Fenóis simples e benzoquinonas 

C6-C1 Ácidos fenólicos 

C6-C2 Acetofenonas e ácidos fenilacéticos 

C6-C3 Fenilpropanoides: ácidos cinâmicos e compostos análogos, fenilpropenos, 

 cumarinas, isocumarinas e cromonas 

C6-C4 Naftoquinonas 

C6- C1- C6 Xantonas 

C6- C2- C6 Estilbenos e antraquinonas 

C6- C3- C6 Flavonóides e isoflavonóides 

(C6- C3)2 Lignanas 

(C6- C3- C6)2 Diflavonóides 

(C6)n Melaninas vegetais 

(C6- C3)n Ligninas 

(C6- C1)n Taninos hidrolisáveis 

(C6- C3- C6)n Taninos condensados 

Fonte: (Simões et al., 2003) 

 

As frutas, principais fontes dietéticas de polifenóis, apresentam variações quantitativas 

e qualitativas na composição destes constituintes em função de fatores intrínsecos (cultivar, 

variedade e estágio de maturação) e extrínsecos (condições climáticas e edáficas). As 

principais fontes de compostos fenólicos são frutas cítricas (limão, laranja e tangerina), cereja, 

uva, ameixa, pera, maçã, mamão, pimenta verde, brócolis, repolho roxo, cebola, alho e tomate 

(MELO et al., 2008). O tipo de composto, o grau de metoxilação e o número de hidroxilas são 

alguns dos parâmetros que podem estar relacionados com sua atividade antioxidante. A 

possível atividade antioxidante dos compostos fenólicos pode ser decorrente de sua 

capacidade em sequestrar radicais-livres, atuando como agentes redutores ou quelantes de 

metais de transição e agindo tanto na etapa de iniciação como na propagação do processo 

oxidativo (GÓMEZ-RUIZ et al., 2007). 

A análise dos compostos fenólicos é influenciada por sua natureza, método de 

extração empregado, tamanho da amostra, tempo e condições de estocagem, padrão utilizado 

e presença de interferentes, tais como ceras, gorduras, terpenos e clorofilas (NACZK; 

SAHIDI, 2004). 

Os métodos de avaliação do teor de compostos fenólicos não são específicos e podem 

superestimá-los. Entretanto, são bastante utilizados pela praticidade e simplicidade. Dentre os 

métodos de quantificação de fenólicos totais, o método espectrofotométrico baseia-se na 

absorção de energia radiante na região do ultravioleta. A espectrofotometria é fundamentada 
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na lei de Lambert-Beer, que é a base matemática para medidas de absorção de radiação por 

amostras no estado sólido, líquido ou gasoso, nas regiões ultravioleta, visível e infravermelho 

do espectro eletromagnético. Os procedimentos espectofotométricos, envolvem medidas 

diretas de espécies que absorvem radiação, medidas após derivação química e acoplamento a 

diversas técnicas ou processos, como cromatografia, eletroforese e análises em fluxo. Além 

disso, constitui-se em uma importante ferramenta para determinação de parâmetros físico-

químicos, tais como constantes de equilíbrio e de velocidade de reações (ANGELO; JORGE, 

2007). 

Quanto à extração, a solubilidade dos fenólicos varia de acordo com a polaridade do 

solvente utilizado, o grau de polimerização dos fenólicos e suas interações com outros 

constituintes dos alimentos, sendo o metanol, etanol, acetona, água, acetato de etila, propanol, 

dimetilformamida e suas combinações os solventes mais utilizados para a extração destes 

compostos (SOUZA et al., 2007). 

Além dos potenciais biológicos atribuídos aos compostos fenólicos presentes nos 

resíduos agroindustriais, a utilização destes subprodutos justifica-se uma vez que também 

representam um sério problema para uma produção agrícola sustentável. Segundo Berardini et 

al., 2005, indústrias de processamento de alimentos criam grandes quantidades de resíduos 

que são difíceis de eliminar, causando sérios riscos ao meio ambiente. 

 

2.4.1 FLAVONÓIDES 

 

Dentre os polifenóis, os flavonóides estão presentes em relativa abundância e, mesmo 

diante das diversas formas estruturais, a maioria de seus representantes possui 15 átomos de 

carbono em seu esqueleto básico, constituído por dois anéis aromáticos ligados por uma 

cadeia de três carbonos (Figura 2) (AHERNE; O‟BRIEN, 2002). Segundo Behling et al., 

(2004), os flavonóides podem ser encontrados na forma livre, como, por exemplo, a 

quercitina, naringenina e miricetina. Porém, é mais frequente encontrá-los na forma 

glicosilada, unidos a moléculas de açúcar como ramnose, rutinose (três moléculas de glicose) 

ou ainda em mistura de glicosídeos como ramno-glucosídeos, formando os derivados 

flavonóides glicosilados. De maneira dependente da posição, número e combinação das 

moléculas, os flavonóides são divididos em seis subgrupos principais: Flavonas (apigenina, 

luteonina, etc), flavonóis (quercetina, miricetina etc), catequinas (epicatequina, galocateqina, 

etc), flavanonas (naringenina, hesperitina etc), antocianinas (cianina, pelargonina etc) e 

isoflavonas (genisteína, daidzeína etc) (Tabela 3) (VOLP et al., 2008). 
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Figura 2. Esqueleto básico dos flavonóides. 

Fonte: Adelmann, 2005. 

 

A explicação para a existência de uma grande diversidade estrutural dos flavonóides 

dá-se pelas modificações que podem sofrer, tais como: hidroxilação, metilação, acilação e 

glicosilação entre outras. Os flavonóides são frequentemente hidroxilados nas posições 3, 5, 

7, 3‟, 4‟ e 5‟, sendo que alguns desses grupos hidroxilas podem ser metilados, acetilados ou 

sulfatados. As ligações glicosídicas ocorrem geralmente nas posições 3 ou 7 (LOPES et al., 

2000). 

Os flavonóides absorvem radiação eletromagnética na região do ultravioleta (UV) e 

visível e, dessa maneira, defendem os vegetais frente à grande parte da radiação solar. Além 

disso, os flavonóides podem representar uma barreira química de defesa contra 

microrganismos (bactérias, fungos e vírus), insetos e outros animais herbívoros, bem como 

contribuir para a polinização atraindo insetos e orientando-os até o néctar (MARCUCCI, 

1998). 

Estudos epidemiológicos têm mostrado uma correlação entre o aumento do consumo 

de flavonóides e os riscos reduzidos de doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer 

(ARTS; HOLLMAN, 2005). A dificuldade encontrada nessas investigações tem sido a 

estimativa do consumo de flavonóides devido aos dados limitados sobre estes em alimentos 

(KNEKT et al., 1997). 
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Tabela 3. Classes de flavonóides e algumas de suas características. 

Classe Característica 

Flavonas, flavonóis e seus O-heterosídeos Co-pigmentação  em  flores,  proteção  contra raios ultravioleta 

nas folhas 

C-heterosídeos - 

Antocianos Pigmentação do vermelho até o azul 

Chalconas Pigmentação amarela 

Auronas Pigmentação amarela 

Di-hidro-flavonóis Presentes frequentemente em tecidos de madeiras 

Flavanonas Podem apresentar sabor amargo 

Di-hidro-chalconas Podem apresentar sabor amargo 

Flavanas,  leucoantocianidina  e 

proantocianidinas e proantocianidinas 

Substâncias  adstringentes  com propriedades tanantes 

Isoflavonóides Propriedades  estrogênicas  e/ou Antifúngicas 

Neoflavonóides - 

Biflavonóides Propriedades antifúngicas 

Outras estruturas - 

Fonte: Simões et al., 2003. 

 

2.4.2 ANTOCIANINAS 

 

As antocianinas são compostos pertencentes à classe dos flavonóides e amplamente 

dispersas por todo o reino vegetal, sendo particularmente evidente nas frutas de cor escura 

como blueberry, cranberry e romã, e em alguns tecidos de flores sendo responsáveis pelo 

vermelho, roxo ou coloração azul (CROZIER; JAGANATH; CLIFFORD, 2009). Essas 

substâncias (Figura 3) são encontradas na forma de glicosídeos hidrolisáveis em açúcares e 

agliconas (antocianidinas) e se diferenciam pelo número de grupos hidroxi e o grau de 

metilação destes no anel lateral, pelo número e natureza dos açúcares, bem como das cadeias 

alifáticas ou aromáticas esterificadas com os mesmos (BOBBIO; BOBBIO, 2001). 

 

Figura 3. Estrutura das antocianinas. 

Fonte: Simões et al., 2003. 
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A cor das antocianinas é resultante da excitação da molécula pela luz visível, sendo 

que seu aumento em substituintes permite uma cor mais intensa. As tonalidades apresentadas 

pelas antocianinas oscilam entre vermelho, laranja e roxo, de acordo com o pH, concentração, 

tipo de solvente, temperatura, estrutura do pigmento, além da presença de substâncias nos 

vegetais capazes de reagir com elas de maneira reversível ou irreversivelmente. Em pH 

próximo a 1,00 as antocianinas mostram maior força tintórea por estarem principalmente na 

forma não ionizada (TEIXEIRA; STRINGHETA; OLIVEIRA, 2008). 

O açúcar presente nas moléculas das antocianinas confere a elas maior estabilidade da 

cor e solubilidade quando comparadas com as antocianidinas. Acredita-se que tal efeito seja 

devido à diminuição da atividade da água, uma vez que, seu ataque nucleofílico ocorre na 

posição C-2. Outro fator importante na estabilidade da cor é a copigmentação inter ou 

intramolecular que consiste na ligação entre a antocianina e outra molécula denominada de 

copigmento (flavonóides não antociânicos, compostos fenólicos, ácidos alifáticos etc) e, 

ainda, que estes outros compostos, por si mesmo não sejam coloridos, aumentam a cor das 

antocianinas por produzir deslocamento batocrômico, ou seja, para maior comprimento de 

onda (GONNET, 1998). 

A indústria alimentícia, visando atender a um público disposto a consumir alimentos 

isentos de adicionais sintéticos, encontra nas antocianinas um importante substituinte aos 

corantes artificiais. A principal desvantagem destas, frente aos corantes sintéticos, deve-se à 

mudança de coloração decorrente de reações químicas com os produtos alimentícios. Além 

dos atributos da coloração, o interesse no uso das antocianinas tem sido intensificado devido a 

seus possíveis benefícios à saúde (TEIXEIRA; STRINGHETA; OLIVEIRA, 2008). 

Pesquisas recentes demonstraram que casca da jabuticaba contém voláteis (entre os 

quais γ-eudesmol, α-eudesmol, limoneno e E-β-ocimeno), antocianinas, flavonóides, 

galotaninos e elagitaninos e outros compostos fenólicos (EINBOND et al., 2004; 

PLAGEMANN et al., 2012; REYNERTSON et al., 2006; WU et al., 2004). A maioria destes 

estudos concentram-se sobre os frutos, especialmente nas polpas e cascas. Nestes estudos, as 

antocianinas foram os principais constituintes de jabuticabas frescas e, nos últimos anos, a 

maior parte da literatura tem se concentrado principalmente na identificação, caracterização e 

ação biológica desses pigmentos (LEITE-LEGATTI et al., 2012; SANTOS; VEGGI; 

MEIRELES, 2010; VEGGI; SANTOS; MEIRELES, 2011).  

Metabólitos secundários pertencentes à classe de fenólicos, antocianinas e flavonóides 

(cianidina-3-glicosídeo, delfinidina-3-glicosídeo, miricetina, quercetina e ácido gálico), além 
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de um depsídeo bioativo (jabuticabin), foram isolados em frutos maduros de Myrciaria 

cauliflora (REYNERTSON et al., 2006) (Figura 4). Além disso, Rufino et al., (2010) 

constataram que o extrato conjunto de polpa e casca de jabuticaba contêm vitamina C. 

 

 

 

Figura 4. Metabólitos secundários isolados em frutos de Myrciaria cauliflora 

Fonte: Reynertson et al., 2006. 

 

O interesse em frutas tropicais comestíveis tem aumentado nos países desenvolvidos, 

devido aos seus benefícios potenciais para a saúde (CLERICI; CARVALHO-SILVA, 2011; 

OLIVEIRA et al., 2012 ).  Há muitas evidências epidemiológicas de que dietas ricas em frutas 

comestíveis de cor escura podem reduzir a incidência de doenças cardiovasculares, diabetes, 

câncer e acidente vascular cerebral (CROZIER et al., 2009). Outras pesquisas demonstram 

que as antocianinas podem ser úteis na redução do estresse oxidativo, a prevenção de algumas 

doenças inflamatórias, proteção contra a obesidade e hipoglicemia,  valorização da memória e 

Cianidina-3-glicosídeo Delfinidina-3-glicosídeo 

Miricetina Ácido gálico Ácido ascórbico 

Quercetina Depsideo bioativo (jabuticabin) 
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a proteção do tecido cerebral fetal, por possuírem propriedades antioxidantes poderosas 

(BRITO et al., 2007;. DAI, et al., 2009). Além disso, relatos científicos apontam o uso de 

antocianinas no controle da pressão arterial, como agentes hipoglicemiantes, anti-

inflamatórios e promotores de aumento na acuidade visual além de demonstrarem ação 

favorável na prevenção da hipercolesterolemia. As antocianinas são também agentes 

promissores na prevenção de doenças degenerativas como o câncer e mal de Alzheimer 

devido a suas propriedades antioxidantes (CHEN et al., 2006). 

 

2.4.3 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

 

Atualmente existe um grande interesse por antioxidantes devido às descobertas sobre o 

efeito dos radicais sobre o organismo. A oxidação é parte fundamental na vida aeróbica e, 

radicais são produzidos naturalmente e/ou por alguma disfunção biológica, bem como por 

fatores ambientais (poluição do ar, fumaça, radiação solar etc.) e/ou alimentos inadequados. 

Quando produzidos naturalmente, estes encontram-se envolvidos na produção de energia, 

fagocitose, regulação do crescimento celular, sinalização intercelular e síntese de substâncias 

biologicamente importantes. Porém, quando em excesso, os radicais livres são prejudiciais, 

uma vez que promovem a peroxidação dos lipídeos das membranas, agressões às proteínas 

dos tecidos, às enzimas, carboidratos e DNA (BARREIROS; DAVID, 2006). 

Dessa forma, radicais-livres encontram-se relacionados a várias patologias, tais como 

artrite, choque hemorrágico, doenças do coração, catarata, disfunções cognitivas e cânceres, 

podendo ser a causa ou o fator agravante do quadro geral. Dentre os radicais, aqueles cujos 

elétrons desemparelhados encontram-se centrados nos átomos de oxigênio ou nitrogênio são 

denominados de espécies reativas de oxigênio (ERO) ou espécies reativas de nitrogênio 

(ERN), respectivamente (YOUNG; WOODSIDE, 2001). 

O excesso de radicais no organismo é combatido por antioxidantes produzidos pelo 

corpo ou absorvidos da dieta. Antioxidante é qualquer substância que, quando presente em 

baixa concentração comparada à do substrato oxidável, regenera o substrato ou previne 

significativamente a oxidação do mesmo. Os mecanismos de ação dos antioxidantes 

englobam a ação de enzimas como a catalase (CAT), superóxido dismutase (SOD), glutationa 

redutase (GSR) e glutationa peroxidase (GPx), além de moléculas antioxidantes como ácido 

úrico, glutationa (GSH), albumina, grupos protéicos, bilirrubina, vitaminas (ácido ascórbico, 

α-tocoferol), carotenóides e compostos fenólicos, dentre outros (FERNANDEZ-PANCHON 

et al., 2008). 
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Os antioxidantes podem atuar inibindo a autoxidação, a fotoxidação ou a oxidação 

enzimática. A autoxidação pode bloquear reações em cadeia ou impedir que estas ocorram. Os 

bloqueadores da reação em cadeia são divididos em doadores e receptores de elétrons, sendo 

que os doadores de elétrons competem pelo radical peroxil (ROO
●
), resultando na diminuição 

da velocidade da reação. Os receptores de elétrons competem com o oxigênio triplete pelo 

radical, reduzindo a formação do radical ROO
●
 (MENDONÇA, 2009; ARAÚJO, 2004). 

Na fotoxidação, os carotenóides e tocoferóis atuam como supressores físicos. A 

transferência de energia de uma molécula primária excitada para o supressor resulta em 

dissipação de energia luminosa ou térmica. Na oxidação enzimática, fenólicos e flavonóides 

inibem a ação da lipoxigenase (MENDONÇA, 2009). Os antioxidantes podem também 

complexar com metais e atuar de forma preventiva, uma vez que estes não interagem com os 

radicais (ARAÚJO, 2004). 

A eficácia de um antioxidante está relacionada com numerosos fatores, dentre eles, 

energia de ativação, constantes de velocidade, potencial de oxidação-redução, solubilidade e 

sua maior ou menor facilidade de destruição ou perda durante uma reação. Idealmente, o 

radical-livre resultante não deve iniciar novos radicais, nem ser susceptíveis a uma oxidação 

rápida por uma reação em cadeia. Neste sentido, os antioxidantes fenólicos ocupam uma 

posição privilegiada, pois seus intermediários radicalares são relativamente estáveis, devido à 

deslocalização por ressonância e a carência de posições adequadas para o ataque pelo 

oxigênio molecular. Além disso, demonstram ser antioxidantes mais efetivos que as vitaminas 

C e E por reatividade frente a outros antioxidantes, capacidade de quelar metais de transição, 

solubilidade e interação com as membranas (HOSSAIN; RAHMAN, 2011). 

Em alimentos, os radicais promovem oxidações que podem ser prejudiciais quando 

ocasionam a degradação oxidativa das vitaminas, pigmentos e lipídeos, com perda do valor 

nutritivo e desenvolvimento de odores desagradáveis. A oxidação de ácidos graxos 

insaturados é definida como uma cascata de eventos bioquímicos que gera, principalmente, 

radicais hidroxilas (HO
●
), alcoxilas (RO

●
) e ROO

●
 (BENZIE; CHUNG; STRAIN, 1999). O 

teor de antioxidantes em alimentos de origem vegetal e, portanto, sua capacidade antioxidante 

associada, depende de sua variedade, grau de maturação, aspectos pós-colheita como as 

condições de armazenamento, tempo, temperatura, atmosfera e processamento 

(SRIVASTAVA et al., 2007). 

Antioxidantes são muitas vezes adicionados aos alimentos para evitar oxidações. No 

entanto, os antioxidantes sintéticos, comumente utilizados, como o butil-hidroxianisol (BHA), 

butil-hidroxitolueno (BHT) e terc-butil-hidroquinona (TBHQ) são limitados por normas 
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legais por serem suspeitos de apresentar efeitos tóxicos e cancerígenos. Diante disso, nos 

últimos anos, mais atenção tem sido dada aos antioxidantes naturais presentes em alimentos, 

principalmente nos frutos, por causa de sua suposta segurança, valor nutricional e terapêutico 

(BARREIROS; DAVID, 2006). A utilização destes antioxidantes de forma correta depende 

do conhecimento de sua estrutura, do seu modo de ação e da função no alimento. A estrutura 

influencia nas propriedades físicas, como volatilidade, solubilidade e estabilidade térmica. 

Além da relação estrutura-função, fatores como o estado físico do alimento, condições de 

armazenamento e atividade de água, afetam sua eficiência (ARAÚJO, 2004). 

 

2.5 PANIFICADOS  

  

Para satisfazer as demandas de saúde, muitas indústrias de alimentos estão 

encontrando maneiras de adicionar ingredientes funcionais aos seus produtos 

(HIMMELSBACH; MANFUL; COKER, 2008). Em sua grande maioria os produtos de 

panificação são utilizados como fonte para a incorporação de diferentes ingredientes para a 

sua diversificação nutricional (HOLGUÍN-ACUÑA et al., 2008).  Os cookies e os bolos estão 

entre os alimentos mais populares consumidos quase em todos os níveis socioeconômicos. 

Isto se deve principalmente a fatos como facilidade de consumo, boa qualidade nutricional, 

disponibilidade em diferentes variedades e custo acessível.  

O Brasil ocupa a posição de segundo maior produtor mundial de biscoitos. Em 2012, a 

produção de biscoitos no Brasil, segundo dados do Sindicato da Indústria de Massas 

Alimentícias e biscoitos no Estado de São Paulo – SIMABESP, totalizou 1,250 milhão de 

toneladas, elevando-se 2,5% em relação ao ano anterior. O consumo Per Capita no Brasil 

atingiu 6,3 Kg por habitante. (SIMABESP, 2012).  

A Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos (CNNPA) fixa os padrões 

de identidade e qualidade para os alimentos e bebidas. Esta norma define biscoito ou bolacha 

como o produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com 

farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias. Este mesmo 

órgão também define as características gerais, sensoriais, físicas e químicas, microbiológicas, 

macroscópicas e de rotulagem destes produtos (BRASIL, 1978). Segundo a Resolução nº. 

263, de 22 de setembro de 2005, os biscoitos ou bolachas podem ainda apresentar cobertura, 

recheio, formato e textura diversos (BRASIL, 2005) 

Muitos produtos de confeitaria são usados como veículos para incorporação de 

nutrientes e compostos bioativos (CARNEIRO et al., 2012). A ascensão social da população 
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está incentivando o consumo de biscoitos, inclusive com maior valor agregado. Os biscoitos 

tidos como saudáveis também estão apresentando taxas de crescimento bastante expressivas, 

evidenciando uma oportunidade de expansão da produção. Estes se destacam pelas facilidades 

tecnológicas que propiciam ao comportarem grande variedade de ingredientes e formulações, 

assim como também grande flexibilidade nas características do produto (MARETI; 

GROSSMANN; BENASSI, 2010) 

Com essas características, estes alimentos tornam-se uma boa opção para o 

desenvolvimento de produtos com ingredientes funcionais, como a farinha de cascas de 

jabuticaba. 

Embora não seja considerado alimento básico como o pão, os biscoitos são bem 

aceitos e largamente consumidos no Brasil por indivíduos de todas as faixas etárias 

(SANTANA et al., 2011). Apresentam a vantagem de ser produtos prontos para consumo 

(ready-to-eat) e, se devidamente embalados, são bastante estáveis, possuindo assim, um longo 

tempo de vida útil (GUTKOSKI; NODARI; JACOBSEN NETO, 2003; VITTI et al., 1979).  

Os biscoitos tipo cookies apresentam grande consumo, longa vida de prateleira e boa 

aceitação por parte da população. Segundo a Nielsen (2012), dados de novembro e dezembro 

de 2012, a região Sudeste é responsável pelo consumo de 47,49% de cookies no País, a região 

Nordeste por 29,9%, a Sul por 15,7% e a Centro-Oeste por 6,5%. Por esse motivo têm-se 

procurado alternativas com a intenção de torná-los fortificados ou de torná-los fontes de 

fibras, devido ao grande apelo atual para a melhoria da qualidade de vida através de hábitos 

alimentares mais saudáveis (FASOLIN et al., 2007).  

Incorporar a farinha da casca de jabuticaba na elaboração de biscoitos tipo cookie 

torna-se, então, uma alternativa para contribuir com a saúde de escolares. 

 

2.6 CONSUMO ALIMENTAR E INCLUSÃO DE FIBRAS ALIMENTARES ENTRE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

 

A maioria dos resíduos agroindustriais podem ser considerados ingredientes 

funcionais para o desenvolvimento de alimentos saudáveis, especialmente no que se refere às 

fibras alimentares (CAMIRE; DOUGHERTY; BRIGGS, 2007). 

As fibras são constituídas por polissacarídeos não amiláceos e ligninas de vegetais que 

não são digeríveis pelas enzimas digestivas dos seres humanos, embora possam sofrer 

fermentação completa ou parcial no intestino grosso dos mesmos (DEVRIE et al., 1999). Seus 

componentes são agrupados em polímeros solúveis e insolúveis em água, sendo tal 
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classificação originalmente pensada como uma forma simples para prever a função fisiológica 

das mesmas (RODRÍGUEZ, et al., 1993). 

A maioria dos alimentos de origem vegetal contém uma combinação de fibras solúveis 

(pectinas, gomas, mucilagens e algumas hemiceluloses) e insolúveis (celulose, hemicelulose e 

lignina). As fibras solúveis reduzem as contrações séricas da lipoproteína de baixa densidade 

(LDL), aumentam a excreção de ácidos biliares, fazendo com que o fígado remova colesterol 

do sangue para sintetizá-los, além de aumentar o trânsito intestinal e, com isso, diminuir a 

absorção do colesterol. As fibras insolúveis (lignina, celulose e algumas hemiceluloses) 

aumentam a sensação de saciedade e, com isso, colaboram com a diminuição da ingestão 

calórica durante as refeições, além de reterem água e causarem aumento no volume fecal e na 

pressão osmótica, diminuindo o tempo de passagem do alimento pelo trato gastrointestinal. 

Indícios sugerem que as fibras podem ser benéficas na redução do risco de úlceras duodenais 

e no tratamento dessas lesões. Sabe-se também que reduzem as concentrações séricas de 

estrogênio, agindo de modo a proteger contra o câncer de cólon (RIQUE; SOARES; 

MEIRELLES, 2002). 

Na última década ocorreu uma tendência para encontrar novas fontes de fibras como 

ingredientes para a indústria alimentar, sendo percebida a introdução nos mercados do mundo 

ocidental de produtos a partir de frutas como limão, maçã, com alto teor agregado em fibras 

(VERGARA-VALÊNCIA et al., 2007). 

Segundo a análise de Consumo Alimentar Pessoal no Brasil feita pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2011), dentre as prevalências de inadequação de 

consumo alimentar, destaca-se, entre outros, a escassez de fibras em 68% da população. Nesse 

sentido, a predominância atual de uma alimentação densamente calórica, rica em açúcares e 

gorduras e pobre em fibras e hortaliças aumentou consideravelmente a prevalência de doenças 

crônicas não transmissíveis, especialmente entre crianças e adolescentes (UNICEF, 2006).  

Os hábitos alimentares exercem grande influência sobre o crescimento, 

desenvolvimento e saúde geral dos indivíduos (NEUTZLING et al., 2007). A infância e a 

adolescência são períodos de riscos para adoção de práticas alimentares que propiciam alta 

densidade energética e insuficiência de determinados nutrientes na dieta, entre os quais a fibra 

alimentar (VITOLO et al., 2007).  

A fibra alimentar pode ser utilizada no enriquecimento de produtos ou como 

ingredientes, pois sua composição confere diferentes propriedades funcionais aplicáveis à 

indústria de alimentos, aproveitando-a na produção de diferentes produtos como bebidas, 

sobremesas, derivados do leite, biscoitos, massas e pães (GIUNTINI; LAJOLO; MENEZES, 
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2003). Assim, as fibras podem atuar na prevenção de doenças intestinais como constipação, 

hemorroidas, hérnia hiatal, doença diverticular e câncer de cólon (VITOLO et al., 2007), além 

de doenças sistêmicas tais como hiperlipidemia, doença cardiovascular, diabetes e obesidade 

(FIGUEIREDO et al., 2009). 

Segundo a Portaria n° 27 de 13 de Janeiro de 1998 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, um alimento sólido - para ser considerado fonte de fibras, - deve conter, no mínimo, 

3 g de fibras/100 g do produto sólido e poderá ser considerado um alimento com alto teor de 

fibras quando o mesmo contiver, no mínimo, 6 g de fibras/100 g (sólidos) (BRASIL, 1998). 

O Food and Drug Administration (FDA) determina um consumo diário de 25,00 g de 

fibras para uma dieta de 2.000 calorias, sendo considerado satisfatório o consumo de 5,00 g 

de fibra em cada refeição (AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION, 2008). 

Lucero et al., (2010), em estudo sobre acompanhamento nutricional de crianças de 

baixa renda que se beneficiam do PNAE,  mostraram que a melhoria da alimentação escolar é 

de extrema importância, visto os benefícios à saúde dos escolares e, consequentemente, 

significativas melhorias no ensino-aprendizagem destes indivíduos.  

Estudos recentes demonstraram que a farinha da casca de jabuticaba é rica em fibras 

totais (20% de fibras solúveis e 5% de fibras insolúveis), sendo classificada como fonte de 

alto teor destas (LEITE-LEGATTI et al., 2012). Sendo assim, incorporar fibras alimentares na 

dieta de escolares, através do desenvolvimento de novos produtos, pode ser uma estratégia 

para minimizar os riscos que a falta de ingestão das mesmas podem causar ao organismo. 

Entretanto, além de considerações técnicas, legais e mercadológicas, o desenvolvimentos de 

nossos produtos requer também processos de otimização que possam buscar melhores 

condições de processamento e formulação, com alta qualidade e baixo custo (CASTRO, et al., 

2003). 

 

2.7 DELINEAMENTO DE MISTURAS 

 

A Metodologia de Superfície de Respostas (MSR) é uma ferramenta eficiente para 

otimizar as propriedades de alimentos processados. Baseia-se na variação simultânea de 

vários fatores (variáveis independentes), previamente selecionados por sua influência nas 

propriedades do processo (variáveis dependentes ou respostas). Utilizando técnicas 

matemáticas e estatísticas, os resultados experimentais indicam uma combinação de níveis 

dos fatores dentro de uma região ótima (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2001; 

CARNEIRO et al., 2005). 
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 Este delineamento é um experimento onde a resposta é função somente das proporções 

dos componentes presentes na mistura, e não do montante total dessa mistura. O objetivo 

geral do delineamento de misturas é fazer com que seja possível estimar, através da análise de 

superfície de resposta, as propriedades de um sistema inteiro de multicomponentes partindo 

de um número limitado de observações. Estas observações são feitas em combinações pré-

selecionadas dos componentes (resultando em misturas) no intuito de determinar qual das 

combinações, de alguma forma, maximizam a resposta. Ao contrário da superfície de resposta 

habitual, neste delineamento os componentes representam proporções de uma mistura. Estas 

proporções não devem ser negativas e devem somar a unidade (CORNELL, 1973). 

 Na prática, muitas vezes não é possível trabalhar com otimização de misturas usando 

os pontos da região espacial da mistura (simplex) correspondentes aos componentes puros. 

Neste caso trabalha-se com pseudocomponentes, que não são componentes puros, mas uma 

mistura fixa dos vários componentes. Assim o experimento se limita a uma sub-região do 

simplex. Os modelos podem ser obtidos em função dos pseudocomponentes e as 

interpretações são similares àquelas com componentes originais (REIS; ANDRADE, 1996). 

 A conformação da região que abrange experimentos de mistura está representada em 

pseudocomponentes na Figura 5. Cada vértice da região de mistura corresponde a um 

componente puro. As linhas pontilhadas representam os pontos axiais de cada componente, e 

a intersecção comum deles, o ponto central (ERIKSSON; JOHANSSON; WIKSTRÖM, 

1998). 

O emprego da modelagem matemática e de processos de otimização de formulações 

alimentícias pode ser um importante diferencial para a avaliação da qualidade nutricional e 

sensorial de alimentos para diversos fins, fornecendo ao pesquisador as ferramentas 

necessárias no desenvolvimento e otimização de produtos alimentícios (DINGSTAD; 

WESTAD; NAES, 2004; FERGUSON et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Visão geral de um gráfico de mistura de 3 componentes A, B e C, e sua mesma representação em 

linhas de grade.  
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Fonte: ERIKSSON; JOHANSSON; WIKSTRÖM, 1998. 

  

Nota-se, porém, um grande problema na área de alimentos frente à multiplicidade de respostas 

obtidas. Assim, no desenvolvimento de formulações alimentares, por exemplo, o custo dos 

ingredientes, bem como, as propriedades funcionais, sensoriais e nutricionais do produto 

requer tratamento conjunto. Uma abordagem eficiente para a resolução deste impasse é a 

utilização de técnicas computacionais, de forma a que se estime a melhor combinação de 

fatores, que resulte na melhor combinação possível de respostas, considerando a importância 

relativa de cada uma delas. O emprego da função de desejabilidade é uma das técnicas que 

permitem chegar a um resultado mais homogêneo neste tipo de ocorrência (SILVA; 

BORSATO; SILVA, 2000; CARNEIRO et al., 2005). 

 

2.8 TESTE DE DESEJABILIDADE 

 

 A otimização de processos ou produtos, em relação a apenas uma variável em muitos 

casos, levará a valores não ótimos das características que não tenham sido consideradas. É 

devido a esse fato que muitos processos industriais e produtos são avaliados por mais de uma 

característica de qualidade. Sendo assim, para selecionarem-se os melhores parâmetros e 

projetos, faz-se necessária a consideração de todas as medidas de qualidade simultaneamente. 

A isto chama-se otimização multivariada (WURL; ALBIN, 1999; RIBEIRO; FOGLIATTO; 

CATEN, 2000). 

 É desejável encontrar a otimização global ou o melhor compromisso entre as 

características do produto simultaneamente. Vários métodos quantitativos têm sido 

desenvolvidos para combinar as respostas múltiplas em funções únicas e procurar encontrar o 

compromisso ótimo. Por compromisso ótimo entende-se encontrar níveis de operação dos 

parâmetros de projeto de tal modo que cada característica do produto esteja o mais próximo 

possível de seu valor ideal (VASCONCELOS, 2004). 

 O modelo de otimização multivariada pode ser formulado em três situações básicas: 

quanto maior, melhor a meta de maximizar é a função objetiva; quanto menor, melhor a meta 

de minimizar é a função objetiva e no alvo, onde a meta é atingir um alvo para a função 

objetiva. A função desejabilidade envolve a transformação de cada variável resposta estimada 

para um valor de desejabilidade que varia de 0 (zero) a 1 (um). A resposta transformada em 1 

representa o valor mais desejado e 0 o valor menos desejado (SUICH; DERRINGER, 1980). 

 Deste modo, a desejabilidade individual é calculada através das médias geométricas 
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das desejabilidades. Este procedimento consiste em avaliar numerosas formulações até 

encontrar qual, dentre todas, possui melhor desempenho conforme as proposições iniciais. A 

função desejabilidade é considerada como uma melhoria nestes tipos de aproximações, sendo 

muito utilizada na otimização de misturas, prestando valioso auxílio em análises para 

definição de formulações e testes sensoriais (SUICH; DERRINGER, 1980; SHYY et al., 

2001). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar a composição física, química e funcional da casca de jabuticaba, assim 

como aproveita-la na otimização de formulação de biscoito tipo cookie para a alimentação 

escolar. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  Produzir farinha a partir de cascas de jabuticaba; 

   Caracterizar as propriedades físicas, químicas e microbiológicas das farinhas das cascas 

de jabuticaba; 

  Avaliar o teor de fibras solúveis e insolúveis na farinha obtidas das cascas de jabuticaba; 

  Avaliar o teor de fenólicos totais e antocianinas na farinha obtida das cascas de jabuticaba; 

  Avaliar a atividade antioxidante na farinha obtida das cascas de jabuticaba; 

  Desenvolver cookies, enriquecidos com a farinha de casca de jabuticaba em substituição 

parcial da farinha de trigo e aveia, a partir do delineamento de misturas; 

  Caracterizar as propriedades físicas de todas as formulações de cookies; 

  Utilizar o teste de desejabilidade para a escolha do cookie a ser avaliado quanto às 

propriedades físicas, químicas e microbiológicas; 

  Avaliar o teor de fibra alimentar no cookie mais desejável; 

  Quantificar e avaliar o teor de fenólicos totais, antocianinas e atividade antioxidante do 

cookie mais desejável; 

  Avaliar aceitação do cookie mais desejável por meio de análise sensorial com escolares. 
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4.  METODOLOGIA 

 

4.1 MATERIAL 

 

No dia 4 de outubro de 2012, 50 quilos de jabuticabas foram coletados de diferentes 

árvores para a produção de polpas e geleias da APRO-BOM. No mesmo dia da coleta, as 

cascas foram recuperadas da linha de produção, totalizando 20 quilos. Os demais ingredientes 

utilizados na formulação dos panificados (farinha de trigo, farinha de aveia, açúcar cristal, 

açúcar mascavo, sal, castanha de baru, essência de baunilha e óleo de soja) foram adquiridos 

no comércio local de Goiânia, Goiás. 

 

4.2 MÉTODOS 

 

Este trabalho foi desenvolvido em quatro etapas: na primeira as jabuticabas foram 

sanitizadas e preparadas para a produção de polpas e geleias. Em seguida, as cascas dessas 

jabuticabas foram recuperadas do processo de produção, embaladas e levadas para a UFG 

para serem secas e trituradas para produção de farinhas, que serviram de base para formulação 

do cookie destinado à alimentação escolar. Esta foi analisada quanto às características físicas, 

químicas e microbiológicas. Na segunda etapa, foi utilizada a farinha obtida a partir das 

cascas de jabuticaba para produção dos cookies, em diferentes substituições parciais à farinha 

de trigo e aveia – por meio do delineamento de misturas. Na terceira etapa, todos os cookies 

foram analisados quanto às características físicas, químicas e microbiológicas. Na quarta 

etapa, foi escolhida a formulação de cookie mais desejável e este foi submetido à 

caracterização química, física, tecnológica e microbiológica, além da análise sensorial. 

A Figura 6 apresenta as etapas da pesquisa, indicando também todas as análises 

físicas, químicas, microbiológicas e sensoriais que foram realizadas. 
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Figura 6. Fluxograma de pesquisa. 

Moagem 

Desidratação das cascas à 60ºC 

até 14% de umidade 

Recuperação das cascas provenientes da 

linha de produção (20kg) 

Obtenção da 

Farinha 

 

Análise de granulometria 

Caracterização da Farinha 

Determinação da atividade de água, cor, índice de absorção e 

índice de solubilidade em água, composição centesimal, 

compostos bioativos (fenólicos totais, antocianinas, 

flavonoides e atividade antioxidante) e caracterização 

microbiológica. 

 

Desenvolvimento de cookies com 

farinha de casca de jabuticaba 

(Delineamento de misturas) 

Controle e sete tratamentos de substituição de farinha de trigo e 

aveia pela farinha de jabuticaba (planejamento experimental) 

Análise Sensorial do cookie 

mais desejável e do controle.  

Análise da atividade de água, cor, força máxima de ruptura, 

volume específico, atividade de água, ISA, IAA e caracterização 

microbiológica. 

 

Cookie mais desejável Análise da composição centesimal, compostos bioativos 

(fenólicos totais, antocianinas, flavonoides e atividade 

antioxidante) e caracterização microbiológica. 

Colheita e sanitização de 50kg de jabuticabas para a produção de polpas e geleias na APRO-BOM. 

Validação do modelo 

(Caracterização da atividade de água, cor, força máxima de 

ruptura, volume específico, atividade de água, ISA e IAA.) 
 

Teste de desejabilidade 
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4.2.1 Coleta das amostras  

 

As cascas de jabuticaba foram recolhidas após a etapa de despolpa, na linha de 

processamento de geleias e polpas da APRO-BOM. Em seguida, foram acondicionadas sob 

refrigeração e levadas ao laboratório de Aproveitamento de Resíduos Agroindustriais da 

Escola de Agronomia da UFG, para serem desidratadas em estufa com circulação de ar 

forçada a 60ºC (Tecnal TE-394/3, Piracicaba-SP, Brasil). 

 

4.2.2 Produção da farinha de casca de jabuticaba. 

 

No laboratório de Aproveitamento de Resíduos Agroindustriais da Escola de 

Agronomia da UFG, secou-se as cascas na estufa Tecnal TE-394/3 com circulação de ar 

forçada, sob temperatura de 60 °C, até atingirem a umidade de 14% (Figura 7A).  Em seguida 

as cascas secas foram moídas (Figura 7B), em moinho de facas (MARCONI modelo MA630), 

caracterizadas quanto a granulometria e embaladas em sacos de polietileno de baixa 

densidade à vácuo e armazenadas sob refrigeração (4±1°C) até o processamento.  

 

 

Figura 7. Secagem das cascas de jabuticaba (A); Farinha de casca de jabuticaba (B). 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

4.2.3 Granulometria da farinha 

 

O perfil granulométrico das farinhas foi realizado em equipamento vibratório 

(Produtest, MOD.T, São Paulo, Brasil) composto por sete peneiras e fundo, cujas aberturas 

variaram de 1,41 a 0,053 mm. Durante 15 min a amostra de 100 g sofreu vibração na 

 (A) 
 

 (B) 
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regulagem máxima do equipamento. Em seguida, foram anotadas as quantidades retidas em 

cada peneira (AOAC, 2012). A análise foi feita em triplicata. 

 

4.2.4 Delineamento de misturas 

 

Para elaboração do cookie, utilizou-se metodologia de superfície de resposta e 

delineamento de misturas (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2001). Os componentes 

de mistura utilizados neste estudo foram a farinha de casca de jabuticaba, a farinha de aveia e 

a farinha de trigo. Os ingredientes em estudo foram expressos em pseudocomponentes, 

utilizando a equação 1 para farinha de casca de jabuticaba, a equação para 2 farinha de aveia e 

a equação 3 para farinha de trigo. 

 

XFCJ = CFCJ– 0,30   (Equação 1) 

1 - 0,65 

 

XFA = CFA– 0,15   (Equação 2) 

1 - 0,65 

 

XFT = CFT– 0,20   (Equação 3) 

1 - 0,65 

Nas quais:  

X: teor do componente, em termos de pseudocomponente;  

C: proporção real do componente;  

FCJ: farinha de casca de jabuticaba;  

FA: farinha de aveia;  

FT: farinha de trigo. 

 

Os cookies foram preparados e manipulados de acordo com o delineamento 

experimental apresentado na Tabela 4. A ordem do processamento dos experimentos foi 

aleatória.  
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Tabela 4. Delineamento de misturas para estudo do efeito da farinha de casca de jabuticaba (FCJ), farinha de 

aveia (FA) e farinha de trigo (FT) sobre as variáveis dependentes, em proporções reais e em 

pseudocomponentes. 

 

Experimento 

                      Proporções dos ingredientes na mistura ternária 

            Em concentrações reais Em pseudocomponentes* 

FCJ (c1) FA (c2) FT (c3)  FCJ (X1) FA (X2) FT (X3)  

1 0,60 

0,30 

0,60 

0,45 

0,45 

0,30 

0,45 

0,45 

0,45 

0,15 0,25 0,86 0,00 0,14 

2 0,35 0,35 0,00 0,57 0,43 

3 0,20 0,20 0,86 0,14 0,00 

4 0,35 0,20 0,43 0,57 0,00 

5 0,15 0,40 0,43 0,00 0,57 

6 0,30 0,40 0,00 0,42 0,57 

7 0,25 0,30 0,43 0,285 0,285 

8 0,25 0,30 0,43 0,285 0,285 

9 0,25 0,30 0,43 0,285 0,285 

Fonte: STATSOFT (2004); * X1 + X2 + X3 = 1 ou 100% 

 

A representação do sistema de misturas apresentado foi construída utilizando-se 

diagramas triangulares de curvas de nível. Uma equação polinomial foi ajustada para cada 

resposta, estimando-se os respectivos coeficientes, através dos modelos canônicos de Scheffé, 

para três componentes: modelos linear (equação 4) e quadrático (equação 5). Com isso, se 

obteve os modelos de regressão com todas as variáreis de interesse estudadas. 

 

y = β1x1 + β2x2 + β3x3      (Equação 4)  

 

y = β1x1 + β2x2 + β3x3 + β12x1x2 + β13x1x3 + β23x2x3            (Equação 5) 

 

Nas quais:  

y: é a variável dependente;  

β: o coeficiente de regressão para cada componente do modelo;  

x1: farinha de casca de jabuticaba;  

x2: farinha de aveia;  

x3: farinha de trigo. 

 

4.2.5 Processamento dos cookies  

 

A formulação utilizada neste ensaio foi definida após realização de vários testes 

preliminares, em que foram avaliadas diferentes quantidades de açúcar cristal, açúcar 

mascavo, sal, castanha de baru, água, essência de baunilha e óleo de soja. Optou-se pela 

adição em quantidades fixas em todas as formulações de 60g, 100g, 2g, 50g, 60g, 5g e 50g, 

respectivamente, a cada 300g de mistura das farinhas, conforme a Tabela 5. Optou-se também 
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pela elaboração de um cookie controle (sem farinha de casca de jabuticaba) para comparação 

com a formulação desejada na avaliação sensorial. 

 

Tabela 5. Concentrações reais dos ingredientes nas formulações testadas dos cookies com farinha de casca de 

jabuticaba em substituição à farinha de trigo e aveia. 

  Ingredientes Controle 

 

Planej. 1 Planej. 2 Planej. 3 Planej. 4 Planej. 5 Planej. 6 Planej. 7 

(2 

repetições) 

Farinha de trigo  140g 75g 105g 60g 60g 120g             120g           90g 

Farinha de casca 

de jabuticaba 

- 180g 90g 180g 135g 135g              90g        135g 

Aveia 160g 45g 105g 60g 105g  45g               90g           75g 

 

Inicialmente, os ingredientes secos (com exceção do sal, açúcar mascavo e açúcar 

cristal) foram misturados em um recipiente (Figura 8A). Em outro recipiente, os açúcares, a 

água, o óleo, o sal e a essência de baunilha foram aquecidos até 50ºC para facilitar a diluição 

dos açúcares. Essa mistura foi acrescentada aos ingredientes secos e misturada manualmente 

até obter uma massa homogênea. Os cookies foram moldados com um aro de PVC de 4 cm de 

diâmetro por 1cm de altura (4cm x 1cm). Em seguida, foram colocados em uma assadeira 

retangular de 24,5 x 8 x 35,5 cm e  untada com 5g de óleo de soja. Logo após, foram assados 

em forno elétrico (Fisher, 44 litros), pré-aquecido a 180ºC por 20 minutos. A figura 8B e 8C 

apresenta os cookies, controle e experimento 4, respectivamente, após assados. Os 

procedimentos foram idênticos para as duas formulações e foram realizados com três 

replicatas para cada uma. 

 

  

Figura 8. Mistura dos ingredientes secos (A); Cookie assado tipo cookie padrão (Tabela 5) (B); Cookie assado 

tipo cookie com casca de jabuticaba (experimento 4 – Tabela 5) (C). 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 (A) 
 

 (B) 
 

 (C) 
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4.2.6 Análises microbiológicas das amostras de farinha de casca de jabuticaba e 

cookies elaborados. 

 

As análises microbiológicas foram realizadas no Laboratório de Controle Higiênico-

Sanitário de Alimentos (LACHSA) da Faculdade de Nutrição (FANUT) - UFG, e obedeceram 

aos padrões microbiológicos estabelecidos pela Resolução RDC nº. 12 da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde (MS).  

A legislação brasileira, através da Resolução RDC nº 12/ANVISA (BRASIL, 2001), 

estabelece padrões microbiológicos para farinhas e cookie, indicados nos itens 10.A -   

“amidos, farinhas, féculas e fubá, em pó ou flocados” e 10.F -  “bolachas e biscoitos, sem 

recheio, com ou sem cobertura, incluindo pão de mel, cookies e similares “, respectivamente. 

Estes, estabelecem contagem máxima para farinha de casca de jabuticaba e cookie de 2,0x10
3
 

UFC g
-1

 (Unidades Formadoras de Colônias) para Coliformes a 45ºC e ausência de 

Salmonella sp em 25g do produto; 3,0x10
3
 UFC g

-1
 para Bacillus cereus, 1,0x10

2
 UFC g

-1
 

para Coliformes a 45ºC e ausência de Salmonella sp em 25g do produto; 1,0x10 UFC g
-1

 para 

para Coliformes a 45ºC, 5,0x10
2
 UFC g

-1
 para Estafilococos coagulase positiva e ausência de 

Salmonella sp em 25g do produto, respectivamente. 

Também foram realizadas análises para contagens de Bolores e Leveduras e 

Estafilococos coagulase positiva, em todas as amostras, como indicadores de condições 

higiênico sanitárias de processamento e patogenicidade visando complementar a avaliação do 

perfil microbiológico proposto.  

Para as análises microbiológicas seguiram-se as técnicas descritas pela American 

Public Health Association (APHA, 2001) e Food and Drug Administration (FDA, 2002) e os 

resultados foram comparados com os padrões microbiológicos estabelecidos pela Resolução 

RDC nº. 12/ANVISA (BRASIL, 2001).   

 

4.2.7 Composição centesimal e valor energético total das amostras de farinha de 

casca de jabuticaba e cookies elaborados. 

 

As análises de composição centesimal e valor energético total foram realizadas no 

laboratório do setor de Tecnologia de Alimentos da Escola de Agronomia da UFG.  

O teor de nitrogênio total foi determinado pelo método Micro-kjeldahl e convertido 

em proteína bruta pelo fator 6,25. O teor de lipídios foi determinado após a extração com éter 

de petróleo em extrator Soxhlet. A umidade foi determinada por dessecação da amostra, 
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quando aquecida a 105°C; o teor de cinzas foi determinado por carbonização seguida de 

incineração completa em mufla a 550 °C, até peso constante. As fibras alimentares totais, 

solúveis e insolúveis foram determinadas segundo método enzímico gravimétrico. Todas as 

análises seguiram as metodologias propostas pela AOAC (2007). O teor de carboidratos totais 

foi determinado por diferença, subtraindo-se de cem os valores obtidos de umidade, proteínas, 

lipídios e cinzas. O valor energético total foi estimado seguindo os valores de conversão de 

Atwater, multiplicando-se o conteúdo de carboidratos disponíveis e proteínas por quatro e o 

de lipídeos por nove, os produtos somados constituíram o valor energético total (OSBORNE; 

VOOGT, 1978).  Todas as análises foram realizadas em triplicata.  

 

4.2.8 Fenólicos totais das amostras de farinha de casca de jabuticaba, cookie 

padrão e cookie mais desejável com farinha de casca de jabuticaba. 

 

As análises de fenólicos totais foram realizadas no laboratório de bioaromas do 

departamento de ciência de alimentos da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

Este ensaio foi realizado em triplicata de acordo com o método proposto por Roesler et al. 

(2007), dissolvendo as amostras em metanol P.A., a fim de se obter uma concentração de 0,5 

mg sólidos mL
-1

, e analisado utilizando-se o reagente de Folin-Ciocalteu.  Para reação 

colorimétrica, uma alíquota de 500 μL da solução metanólica dos extratos (concentração 0,5 

mg sólidos ou 5μL líquido mL
-1

) foi adicionada de 2,5 mL de solução aquosa do reativo de 

Folin-Ciocalteau a 10% e 2,0 mL de carbonato de sódio a 7,5%. A mistura foi incubada 

durante 5 minutos em banho-maria a 50°C para desenvolvimento de cor. As leituras de 

absorbância foram realizadas em espectrofotômetro a 760 nm, utilizando-se o branco da 

amostra como referência. A quantificação de fenóis totais das amostras foram realizadas por 

meio de uma curva padrão preparada com ácido gálico, nas concentrações de 50,0; 25,0; 12,5; 

6,25; 3,12; 1,56; 0,79; 0,39; 0,19; 0,09; 0,04; 0,02 (mg.mL
-1

),  e expressa como equivalentes 

de ácido gálico (EAG). 

 

4.2.9 Antocianinas das amostras de farinha de casca de jabuticaba, cookie padrão e 

cookie mais desejável com farinha de casca de jabuticaba. 

 

As análises de antocianinas foram realizadas no laboratório de bioaromas do 

departamento de ciência de alimentos da UNICAMP. 

Este ensaio foi realizado em triplicata de acordo com o método proposto por Teixeira; 

Stringheta; Oliveira, (2008). Foi pesado 10g de amostra e adicionado 50 mL de solução 
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extratora composta de etanol:água (70:30v/v), pH 2,0. A solução foi colocada em repouso por 

24 horas em geladeira a 8ºC e ao abrigo da luz. No dia seguinte, extraiu-se em desintegrador 

por 1 minuto e filtrou-se em funil de buchner, utilizando-se bomba de vácuo. Em seguida, 

repetiu-se a extração do conteúdo sólido do papel de filtro mais uma vez no desintegrador 

com 30 mL da solução extratora por 1 minuto. A solução foi transferida para balão 

volumétrico de 100mL e completou-se o volume com solução extratora. Quantificou-se em 

pH único, pipetando alíquotas do extrato para diluições na solução de pH único, solução 

composta de etanol 95% :ácido clorídrico 1,5 N (85:15, v/v), de forma que a absorbância 

ficasse entre 0,3 e 0,7 ao realizar leitura espectrofotométrica. Em seguida, foi quantificado em 

pH diferencial 1,0, pipetando alíquotas do extrato para diluições na solução de pH diferencial 

1,0, composta de cloreto de potássio 0,2 N:ácido clorídrico 0,2N (25:67, v/v), de forma que a 

absorbância ficasse entre 0,3 e 0,7 ao realizar leitura espectrofotométrica.  Logo após, 

quantificou-se em pH diferencial 4,5, pipetando alíquotas do extrato para diluições na solução 

de pH diferencial 4,5, composta de acetato de sódio 1N:ácido clorídrico 0,2N:água 

(100:60:90, v/v), de forma que  absorbância ficasse entre 0,3 e 0,7 ao realizar leitura 

espectrofotométrica. O conteúdo total de antocianinas foi expresso em mg de 

antocianinas/100g da fração da amostra analisada. 

 

4.2.10 Flavonóides totais das amostras de farinha de casca de jabuticaba, cookie 

padrão e cookie mais desejável com farinha de casca de jabuticaba.  

 

As análises de flavonóides totais foram realizadas no laboratório de bioaromas do 

departamento de ciência de alimentos da UNICAMP. 

O teor de flavonoides totais foi determinado em triplicata de acordo com o método 

proposto por Zhishen et al., (1999), através de reações das amostras com NaNO2 , AlCl3 e 

NaOH, seguidas de leitura de absorbância em espectrofotômetro (510 nm). A amostra foi 

preparada em água na concentração de 10 mg ou μL mL
-1

, homogeneizada em agitador de 

tubos por 30 segundos, seguido de ultrassonicação a 10°C durante 30 minutos. 

Posteriormente, foram diluídas em diferentes concentrações. A quantificação de flavonoides 

totais da amostra foi realizada por meio de curva padrão preparada com catequina (10-175 

mg/L
-1

) e expressa como equivalentes de catequina. O resultado final foi expresso em g de 

equivalente de catequina por 100 g de amostra. 
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4.2.11 Atividade antioxidante das amostras de farinha de casca de jabuticaba, cookie 

padrão e cookie mais desejável com farinha de casca de jabuticaba. 

 

As análises de atividade antioxidante foram realizadas no laboratório de bioaromas do 

departamento de ciência de alimentos da UNICAMP. 

 

4.2.11.1 Atividade sequestradora do radical 2,2-difenil-1picrilhidrazila (DPPH
•
) 

 

O ensaio foi realizado em triplicata conforme os métodos propostos por Roesler et al., 

(2007) com algumas modificações. Uma solução de DPPH
•
 (0,004% m/v), com intervalo de 

absorbância entre 0,8 e 1,2 a 517 nm, foi preparada diariamente e estocada em frascos âmbar 

a 4°C até o momento do ensaio. A amostra foi preparada em metanol na concentração de 10 

mg  mL
-1

, homogeneizada em agitador de tubos por 30 segundos, seguido de ultrassonicação 

a 10°C durante 30 minutos. Posteriormente, foram diluídas em diferentes concentrações. A 

curva da amostra foi incubada durante 30 minutos ao abrigo da luz e à temperatura ambiente. O 

mesmo procedimento foi adotado para a curva padrão de Trolox. O branco da reação foi 

preparado conforme o procedimento descrito acima, sem adição da amostra. O metanol foi 

utilizado para corrigir a linha de base. O percentual do decréscimo na absorbância foi medido pela 

concentração e a capacidade de sequestrar radicais livres foi calculada com base no decréscimo da 

absorbância observada. A leitura da absorbância foi feita a 517nm em espectrofotômetro. A 

capacidade de sequestrar radical livre foi expressa como percentual de inibição de oxidação do 

radical, calculado conforme a equação 6: 

 

% Inibição = ((ADPPH – AAm/Trolox)/ADPPH)*100             (Equação 6) 

 

Onde: 

ADPPH é a absorbância da solução de DPPH; 

AAm/Trolox é a absorbância da amostra ou padrão em solução. 

 

AAm/Trolox foi calculada com base na diferença da absorbância da solução de amostra 

em teste com o seu branco. O valor de IC50 foi definido com a concentração final em mg/mL 

da amostra necessária para decrescer a concentração inicial do DPPH em 50%, da seguinte 

maneira: 
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Após o cálculo do percentual de inibição são plotados os resultados contendo os 

valores de concentração (mg mL
-1

) utilizadas no eixo X e os percentuais de proteção 

encontrados no eixo Y e então determinada a equação da reta que é utilizada para encontrar o 

valor de IC50.  

 

→ Cálculo do IC50:  

Equação da reta y = ax ± b, onde:  

y= 50% (quantidade em percentual de inibição)  

x= IC50 mg/mL 

 

4.2.11.2 Capacidade Antioxidante Equivalente a Trolox (TEAC) - captura do 

radical 2,2-azino-bis(3-etilbezotiazolina)-6-ácido sulfônico (ABTS•+) 

 

A atividade antioxidante total foi determinada através do ensaio com ABTS
•+

, obtido 

pela reação de 5mL de ABTS (7Mm) com 88μl de persulfato de potássio 140mM 

(concentração final de 2,45mM), conforme método descrito por Rufino et al., 2007. O sistema 

foi mantido em repouso  à temperatura ambiente de 12 a 16 horas em ausência de luz. Uma 

vez formado o ABTS
•+

, o mesmo foi diluído com água destilada até obter valor de 

absorbância de 0,7000±0,02 a 734nm. A amostra foi preparada em água destilada na 

concentração de 10 mg ou μL mL
-1

 e homogeneizada em agitador de tubos por 30 segundos, 

seguido de ultrassonicação a 10°C durante 30 minutos. Posteriormente, foram diluídas em 

diferentes concentrações. A leitura da absorbância ocorre com a mistura de reação (300μL) 

contendo 50μL de amostra e 250μL de solução ABTS
•+

, contra o branco 734nm em leitor de 

microplacas.  O branco da reação foi preparado conforme o procedimento descrito acima, sem 

adição da amostra, onde a água foi utilizada para corrigir a linha de base. O percentual do 

decréscimo na absorbância foi medido pela concentração e a capacidade de capturar o ABTS
•+

 foi 

calculada com base no decréscimo da absorbância observada. Foi construída uma curva a partir 

dos valores de absorbâncias e concentrações do Trolox [10-250μM] da mesma forma, sendo 

representada graficamente como a porcentagem (%) de inibição versus concentração do 

Trolox. O resultado da atividade dos compostos testados foi expresso em valores equivalentes 

de Trolox, definido em μMol de equivalentes de Trolox g
-1

 (RE et al., 1999). As análises 

foram feitas em triplicata. 
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4.2.11.3 Oxygen Radical Absorbance Capacity –ORAC 

 

Os ensaios foram realizados em triplicata conforme os métodos descritos por Prior et 

al., 2003, e Dávalos et al., 2004.  Todos os reagentes e diluições das frações hidrofílicas e 

lipofílicas das amostras foram preparados diariamente, exceto o Trolox, que foi solubilizado 

em etanol absoluto de modo que atingisse uma concentração de 1500 μM, aliquotado em 

microtubos e armazenado a -80°C até o momento de uso. As reações ocorreram em 

microplacas de poliestireno, específicas para reações de fluorescência, contendo 96 

compartimentos. Para cada leitura foi preparada uma curva padrão de Trolox específicas para 

a avaliação da fração hidrofílica e/ou lipofílica, seguida de diluições apropriadas. Todas as 

leituras foram feitas através do leitor de microplacas NOVOstar (BMG Labtech®, Offenburg, 

Germany), acompanhado com o Software de análise de dados MARS Data Analysis versão 1.3 

(BMG Labtech®, Offenburg, Germany).  

 

4.2.11.3.1 ORAC – Fração hidrofílica (H-ORAC) 

 

Foram preparadas soluções estoque denominadas “mãe” de cada amostra na 

concentração de 10 mg mL
-1

 (p/v) com tampão fosfato de potássio 75 mM, pH 7.4. As 

soluções “mães” foram misturadas em agitador vórtex por 30 segundos, seguido de 

ultrassonicação a 10°C durante 30 minutos. O padrão Trolox 1500 μM foi diluído em tampão 

fosfato de potássio 75 mM, pH 7.4 , em concentrações que variaram de 25-800 μmol /g
-1

, para 

a confecção da curva padrão do ensaio. A solução de fluoresceína foi preparada em tampão 

fosfato de potássio 75 mM, pH 7.4, na concentração de 0,00378 mg/mL e mantida ao abrigo 

da luz até o momento de uso. O AAPH [2,2’- azobis (2’-metilpropionamidine) dihidrocloreto] 

foi ressuspendido em tampão fosfato de potássio 75 mM, pH 7.4, momentos antes do início da 

leitura da microplaca. O sistema de reação em cada poço da microplaca continham: 20 μL de 

amostra, 120 μL de solução de fluoresceína e 60 μL de AAPH a uma temperatura constante 

de 37ºC, durante 80 minutos. A intensidade de fluorescência (485nmEx/ 520nmEm) foi 

verificada a cada ciclo de 60 segundos, durante 80 ciclos em leitor de microplacas. O mesmo 

procedimento foi adotado para os padrões de referência. O branco da reação foi preparado 

conforme o procedimento descrito acima, sem adição de amostra. O cálculo da curva de 

decaimento da fluorescência ou AUC foi realizado com o auxílio da equação 7:  

 

AUC = 1+fi/f0 +... fi/f0 +... f80/f0                       (Equação 7) 
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Onde: 

O f0 é representado pela fluorescência obtida no tempo 0; 

O fi a fluorescência obtida nos tempos intermediários entre 0 e 80 minutos. 

 

Os resultados foram expressos em μmol equivalentes de Trolox, utilizando-se a curva 

padrão de Trolox, realizada em cada ensaio. A área da perda de fluorescência de uma amostra foi 

calculada subtraindo a área correspondente à do controle (branco). As leituras foram realizadas 

em triplicata e os valores expressos em μmol equivalentes de Trolox por grama de amostra. As 

análises foram feitas em triplicata. 

 

4.2.12 Atividade de água (Aw) das amostras de cascas de jabuticaba, farinha da 

casca e cookies elaborados. 

 

As análises de Aw foram realizadas no laboratório do setor de Tecnologia de 

Alimentos da Escola de Agronomia da UFG.  

Para a determinação da atividade de água (Aw), utilizou-se aparelho (Aqcua Lab, CX-2, 

Washington, EUA), à temperatura constante (24 ± 1 oC), fazendo-se as medições em triplicata. 

 

4.2.13 Índice de absorção (IAA) e índice de solubilidade em água (ISA) das amostras 

de cascas de jabuticaba, farinha da casca e cookies elaborados. 

 

As análises de IAA e ISA foram realizadas no laboratório do setor de Tecnologia de 

Alimentos da Escola de Agronomia da UFG.  

O IAA e o ISA em água da farinha crua foram determinados em triplicata conforme 

metodologia de Anderson (1969), adaptada quanto à forma de agitação. Em um tubo de 

centrífuga previamente tarado foram colocados 2,5 g da farinha (100 mesh) e 30 mL de água 

destilada a 28 ºC. Os tubos foram deixados em repouso durante 30 min, com agitação de 1 

min a cada 10 min. Estes foram então centrifugados a 4830 rpm durante 10 min. Verteu-se 

cuidadosamente o líquido sobrenadante em placa de Petri previamente tarada que foi levada 

para estufa a 105 ºC até peso constante. Após, o material foi resfriado em dessecador e pesado 

em balança analítica. Pesou-se o gel remanescente juntamente com o tubo. O IAA foi 

calculado através da Equação 8, enquanto o ISA foi calculado através da Equação 9. Os 

resultados foram expressos em g de gel (g de matéria seca)
-1

 e porcentagem respectivamente. 
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        (Equação 9) 

 

Nas quais: 

PRC: Peso do resíduo da centrifugação (g); 

PA: Peso da amostra (g); 

PRE: Peso do resíduo da evaporação (g). 

 

4.2.14 Propriedades físicas das amostras de farinha da casca de jabuticaba e cookies 

elaborados. 

 

Todas as análises foram realizadas no laboratório do setor de Tecnologia de Alimentos 

da Escola de Agronomia da UFG.  

As determinações dos parâmetros instrumentais de cor (L*, a* e b*) para a farinha e 

cookies, foram realizadas em colorímetro (Color Quest II, Hunter Lab Reston, Canadá), 

segundo Paucar-Menacho et al., (2008). Foram realizadas 30 leituras de cada amostra. 

O volume dos cookies foi determinado por deslocamento de sementes de painço, em 

15 replicatas, conforme o método descrito por Silva; Silva; Chang, 1998. 

As determinações de força de ruptura dos cookies foram realizadas em texturômetro 

(Stable Micro Sistem, TA.TX Express, Surrey, Inglaterra), utilizando-se lâmina de aço 

retângular (blade Warner Bratzler & reversible) para cortar o cookie ao meio, disposto 

horizontalmente numa plataforma, para avaliação do parâmetro “força de ruptura”. Utilizou-

se velocidade pré-teste e pós-teste de 10m/s, sensibilidade de força de 0,05N, velocidade do 

ensaio de 2mm/s, distância do ensaio de 8mm/s e um de ensaio. Foram realizadas 15 

determinações de cada formulação, no segundo dia após a elaboração. As amostras analisadas 

foram selecionadas de forma aleatória. 

 

4.2.1                        4.2.15 Análise sensorial dos cookies elaborados. 

 

 Participantes 

 

Os sujeitos aptos a participarem deste estudo foram estudantes do ensino fundamental 
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de uma escola particular na cidade de Goiânia, Goiás, Brasil, com idades entre 09 e 14 anos, 

alfabetizados e de ambos os sexos, conforme interesse, disponibilidade e autorização dos 

responsáveis em participar das análises. O recrutamento deu-se por meio de abordagem 

pessoal e convite a participarem da pesquisa, após autorização da direção e coordenação da 

escola em questão.  

Foram recrutados sujeitos de uma única escola situada na cidade de Goiânia, Goiás. 

Os produtos apenas foram oferecidos após análises microbiológicas, comprovando que não 

ofereceria riscos aos escolares, com garantia de segurança e qualidade.  

As análises envolvendo seres humanos foram realizadas após aprovação da pesquisa 

pelo Comitê de Ética em Pesquisas – UFG, sob número de parecer: 497.446. 

 

 Teste de aceitabilidade 

 

As análises sensoriais de cookies selecionados em função de suas características 

físicas, químicas, tecnológicas e microbiológicas foram feitas entre os meses de 

Fevereiro/2014 a Março/2014 em uma escola situada na cidade de Goiânia, Goiás.   Foi 

aplicado teste de aceitabilidade, utilizando escala hedônica facial de 5 pontos (APÊNDICE 

C), onde foram avaliados os atributos: aparência, textura, sabor e odor, segundo delineamento 

de blocos ao acaso, onde cada provador representa um bloco (APÊNDICE B e C). 

Considerou-se o ponto de corte três, que corresponde a “indiferente” na escala hedônica de 5 

pontos, para aceitação das formulações dos cookies. Os cookies foram servidos aleatoriamente 

a temperatura ambiente e em porções uniformes de 25 g, em pratos plásticos descartáveis 

codificados com números de dois dígitos.  A aparência foi julgada com luz natural. O tempo 

aproximado das análises foi de 15 min.  

 

4.2.2                       4.2.16 Aspectos éticos 

4.2.3  

O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFG e aprovado sob 

número de parecer: 497.446. Todos os responsáveis dos provadores foram esclarecidos sobre 

as características do estudo e ao concordarem em participar da pesquisa assinaram o Termo 

TCLE (APÊNDICE A), anteriormente ao teste de aceitabilidade. Os provadores tiveram a 

opção de escolher a sua participação mesmo após o consentimento dos pais ou responsáveis, 

assinando o termo de assentimento do menor (APÊNDICE B). Todos os dados coletados 

foram mantidos em sigilo respeitando a privacidade dos sujeitos da pesquisa e ficaram 
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arquivados na Faculdade de Nutrição (FANUT) da UFG por cinco anos e após serão 

incinerados.  

 

4.2.4                       4.2.17 Análise estatística dos resultados 

4.2.5  

Os resultados das análises físicas, químicas, sensoriais (aceitação) e microbiológicas 

foram avaliados por meio de análise de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey a 

5% de probabilidade de erro. As análises tecnológicas dos cookies foram avaliadas por meio 

de gráficos de superfície de resposta. Para a obtenção do planejamento experimental, análise 

dos dados e construção dos gráficos foi utilizado o programa Statistica versão 7.0 

(STATSOFT, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

REFERÊNCIAS 
 

ADELMANN, J. Própolis: variabilidade composicional, correlação com a flora e bioatividade 

antimicrobiana/antioxidante. 2005.185p. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas). 

Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2005. 

 

AHERNE, S. A.; O‟BRIEN, N. M. Dietary flavonols: chemistry, food content, and 

metabolism. Nutrition, Burbank, v.18, n.1, p.75–81, 2002. 

 

AJILA, C. M.; AALAMI, M.; LEELAVATHI, K.; RAO, U. J. S. P.  Mango peel powder: A 

potential source of antioxidant and dietary fiber in macaroni preparations. Innovative Food 

Science and Emerging Technologies, Amsterdan, v.11, n.1, p.219–224, 2010. 

 

AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION. Position of the American dietetic: health 

implication of dietary fiber. Journal of the American Dietetic Association, Chicago,  v.108, 

n.10, p.1716-1731, 2008. 

 

ANDERSON, R. A.; CONWAY, H. F.; PFEIFER, V. F.; GRIFFIN JUNIOR, E. L. 

Gelatinization of corn grits by rolland extrusion-cooking. Cereal Science Today, Minneapolis, 

v. 14, n. 1, p. 4-12, 1969. 

 

ANGELO, P. M.; JORGE, N. Compostos fenólicos em alimentos – Uma breve revisão. 

Revista Instituto Adolfo Lutz, São Paulo, v. 66, n. 1, p. 232-240, 2007. 

 

AOAC - Association of official analytical chemists. Official methods of analysis of the 

AOAC International.18
th

  edition. AOAC, Arlington, VA, 2007. 

 

AOAC - Association of official analytical chemists. Official methods of analysis of the 

AOAC International.19
th

 edition. Washington: AOAC, 2012.  

 

APHA – AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION.  Compendium of methods for 

the microbiological examination of foods.  4. ed. Washington: APHA, 2001. 676 p. 

 

ARAÚJO, F. M. M. C.; MACHADO, A. V.; LIMA, H. C.; CHITARRA, A. B. Alterações 

físicas e químicas do fruto da jaboticabeira (Myrciaria jaboticaba Berg cv. Sabará) durante 

seu desenvolvimento. Revista Verde, Mossoró, v. 5, n. 2, p. 109 -116, 2010. 

 

ARAÚJO, J. M. A. Química de Alimentos: Teoria e Prática. 3 ed. Viçosa: UFV, 2004. 478 p. 

 

ARTS, I.C.W., HOLLMAN, P.C.H.. Polyphenols and disease risk in epidemiologic studies. 

American Journal of Clinical Nutrition, Bethesda, v. 81, n. 1, p. 317–325, 2005. 

 

ASCHIERI, D. P. R.; ASCHIERI, J. L. R.; CARVALHO, C. W. P. Caracterização da farinha 

de bagaço de jabuticaba e propriedades funcionais dos extrusados. Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, Campinas, v. 26, n. 4, p. 897-905,  2006. 

 

ASCHIERI, E. R., SILVA, A. G. M., CÂNDIDO, M. A., Aguardente de jabuticaba obtida da 

casca e borra da fabricação de fermentado de jabuticaba. Ciência e Tecnologia de Alimentos, 

Campinas, v. 29, n. 4, p. 896-904, 2009. 

 



61 

 

AZIZ, N. A. A. ; WONG, L. M.; BHAT, R. ; CHENG, L. H. Evaluation of processed green 

and ripe mango peel and pulp flours (Mangifera indica var. Chokanan) in terms of chemical 

composition, antioxidant compounds and functional Properties. Journal of Science Food of 

Agriculture, London, v. 92, n. 92, p. 557–563, 2012. 

 

BARREIROS, A. L. B. S.; DAVID, J. M. Estresse oxidativo: relação entre geração de 

espécies reativas e defesa do organismo. Química Nova, São Paulo, v. 29, n. 1, p. 113-123, 

2006. 

 

BARROS NETO, B.; SCARMINIO, I. S.; BRUNS, R. E. Como fazer experimentos: pesquisa 

e desenvolvimento na ciência e na indústria. Campinas: Unicamp, 2001. 401p. 

 

BATISTA, A. G.; LENQUISTE, S. A.; CAZARIN, C. B. B.; SILVA, J. K.; LUIZ- 

FERREIRA, A.; JUINOR, S. B., et al., Intake of jaboticaba peel attenuates oxidative stress in 

tissues and reduces circulating saturated lipids of rats with high-fat diet-induced obesity. 

Journal of Functional Foods, Houston, v. 6, n. 1, p. 450–461, 2014. 

 

BEHLING, E. B.; SENDÃO, M. C.; FRANCESCATO, H. D. C.; ANTUNES, L. M. G.;  

BIANCHI, M. L. P. Flavonóide quercetina: aspectos gerais eações biológicas. Alimentos e 

Nutrição, Araraquara, v. 15, n. 3, p. 285-292, 2004. 

 

BENZIE, I. F.; CHUNG, W. Y.; STRAIN, J. J. Antioxidant (reducing) efficiency of ascorbate  

in plasma is not affected by concentration. Journal of Nutritional Biochemistry, Stoneham, v. 

10, n. 3, p. 146-150, 1999. 

 

BERARDINI, N.; KNÖDLER, M.; SCHIEBER, A.; CARLE, R. Utilization of mango peels 

as a source of pectin and polyphenolics. Innovative Food Science and Emerging 

Technologies, Amsterdam, v. 6, n. 1,  p. 442– 452, 2005. 

 

BERGAMASCHI, K. B. Capacidade Antioxidante e composição química de resíduos 

vegetais visando seu aproveitamento. 2010. 97p Dissertação (Mestrado e Ciência e 

Tecnologia de Alimentos). Escola Superior de Agricultura “Luiz Queiroz”, Universidade de 

São Paulo, Piracicaba, 2010. 

 

BOARI LIMA, A. J.; CORRÊA, A. D.; ALVES, A. P. C.; ABREU, C. M. P.; DANTAS-

BARROS, A. M. Caracterização química do fruto jabuticaba (Myrciaria caulifloraBerg) e de 

suas frações. Archivos latinoamericanos de nutrición, Caracas, v. 58, n. 4, p. 416-421, 2008. 

 

BOBBIO, P. A.; BOBBIO, F. O. Química do Processamento de Alimentos. 3 ed. São Paulo 

Editora Varela, 2001. 143 p. 

 

BRASIL, Presidência da República. Lei 11.947, 16 junho 2009. Dispõe sobre o atendimento 

da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola. Diário da União. Brasília, 

17 de Junho de 2009. 

 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Resolução RDC n º 27, de 13 

de janeiro de 1998. Regulamento técnico referente à informação nutricional complementar. 

Disponível em: < http://www.anvisa.gov.br/legis/portarias/27_98.htm>. Acesso em: 21 jun. 

2012. 

 



62 

 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Resolução RDC nº 12 de 02 

de janeiro de 2001. Regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos. 

Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/12_01rdc.htm>. Acesso em: 22 jun. 

2012. 

 

BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar – FNDE. Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE). Disponível em:  

<http://www.fnde.gov.br/index.php/programas-alimentacao-escolar>. Acesso em: 18 jun. 

2012. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional 7. de Vigilância Sanitária.  Rotulagem 

nutricional obrigatória:  manual de orientação às indústrias de alimentos. 2. ed. Brasília, DF, 

2005. 44p. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de 6. Vigilância Sanitária. Resolução 

CNNPA (Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos) n. 12. Aprova as normas 

técnicas especiais, do Estado de São Paulo, revistas pela CNNPA, relativas a alimentos (e 

bebidas), para efeito em todo território brasileiro. Diário Oficial [da] Republica Federativa do 

Brasil, Brasília, 24 jul. 1978. Disponível em: www.anvisa.gov.br. Acesso em: 6 dez. 2013. 

 

BRITO, E. S.; ARAÚJO, M. C. P.; ALVES, R. E.; CARKEET, C.; CLEVIDENCE, B. A.; 

NOVOTNY, J. A. Anthocyanins present in selected tropical fruits: acerola, jambolão, jussara, 

and guajiru. Journal of Agricultural and Food Chemistry, Washington, v. 55, n. 23, p. 9389–

9394, 2007. 

 

CAMIRE, M .E.; DOUGHERTY, M. P.; BRIGGS, J. L. Functionality of fruits powders in 

extruded  corn breakfast  cereals. Food Chemistry, Oxford, v. 101, n. 2, p. 765-770, 2007. 

 

CARNEIRO, A. P. G.; SOARES, D. J.; COSTA, J. N.; RODRIGUES, C. S.; MOURA, S. M.;  

FIGUEIREDO, R. W. Composição e avaliação sensorial de cookies de pó de açaí. 

Alimentação e Nutrição, Araraquara, v. 23, n. 2, p. 217-221, 2012. 

 

CARNEIRO, R. L.; SILVA, R. S. S. F.; BORSATO, D.; BONA, E. Gradients methods for 

simultaneous optimizations: case studies for food systems. Ciências Agrárias, Londrina, v. 26, 

n. 3, p. 353-362, 2005. 

 

CASAGRANDE J. R. J. G.; DUTRA, L. F.; TONIETTO, A.; NACHTIGALM J. C.; 

STRELOW, E. Efeito do estiolamento de ramos e do AIB no enraizamento de estacas 

herbáceas de jabuticabeira. Revista Brasileira de Agrociência, Pelotas, v.6, n. 1, p. 24-26, 

2000. 

 

CASAGRANDE, V. Paisagismo Para Pequenos Espaços - Guia Prático e Ilustrado - Col. 

Biblioteca Natureza – São Paulo - 3ª Ed. 2010. 212p.  

 

CASTRO, I. A.; SILVA, R. S. F.; TIRAPEGUI, J.; BORSATO, D.; BONA, E. Simultaneous 

optimization of response variables in protein mixtures formulation: constrained simplex 

method approach. International Journal of Food Science and Technology, Oxford, v. 38, n. 2, 

p. 103-110, 2003. 

 

CHEN, P. N.; CHU, S. C.; CHIOU, H. L.; KUO, W. H.; CHIANG, C. L.; HSIEH, Y. S.; 



63 

 

Mulberry anthocyanins, cyanidin 3-rutinoside and cyanidin 3-glucoside, exhibited an 

inhibitory effect on the migration and invasion of a human lung cancer cell line. Cancer 

Letters, Virginia, v. 235, n. 2, p. 248-259, 2006. 

 

CITADIN, I.; DANNER, M. A.; SASSO, S. A. Z. Jabuticabeiras. Revista brasileira de 

fruticultura, Cruz das Almas, v. 32, n. 2, p. 343-656, 2010. 

 

CLERICI, M.T.P.S.; CARVALHO-SILVA, L.B. Nutritional bioactive compounds and 

technological aspects of minor fruitsgrown in Brazil . Food Research International, Essex, v. 

44, n. 7, p. 1658–1670, 2011. 

 

COELHO, L. M.; WOSIACKI, G. Avaliação sensorial de produtos panificados com adição de 

farinha de bagaço de maçã. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 30, n. 3, p. 582-

588, 2010. 

 

CORNELL, J. A. Experiments with mixtures: A review. Technometrics, Boston, v. 15, n. 3, 

p. 437-455, 1973. 

 

CROZIER, A.; JAGANATH, I. B.; CLIFFORD, M. N. Dietary phenolics: Chemistry, 

bioavailability and effects on health. Natural Product Reports, London, v. 26, n. 8, p. 1001–

1043, 2009. 

 

DAI, J.; GUPTE, A.; GATES, L.; MUMPER, R. J. A comprehensive study of anthocyanin-

containing extracts from selected blackberry cultivars: extraction methods, stability, 

anticancer properties and mechanisms. Food and Chemical Toxicology, Oxford, v. 47, n. 4, p. 

837–847, 2009. 

 

DAMIANI, C.; BOAS, E. V. B. V.; JUNIOR, M. S. S.; CALIARI, M.; PAULA, M. L.; 

ASQUIERI, E. R. Avaliação química de geléias de manga formuladas com diferentes níveis 

de cascas em substituição à polpa. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 33, n. 1, p. 177-184, 

2009. 

 

DAMIANI, C.; SILVA, F. A.; RODOVALHO, E. C.; BECKER, F. S.; ASQUIERI, E. R.; 

OLIVEIRA, R. A.;  LAGE, M. E.  Aproveitamento de resíduos vegetais para produção de 

farofa temperada. Alimentação e Nutrição, Araraquara, v. 22, n. 4, p. 657-662, 2011. 

 

DÁVALOS, A.; GÓMEZ-CORDOVÉS, C.; BARTOLOMÉ, B. Extending applicability of 

the oxygen radical absorbance capacity (ORAC-fluorescein) assay. Journal of Agricultural 

and Food Chemistry, Washington, v. 52, n. 1, p. 48-54, 2004. 

 

DEVRIE, J. W.; PROSKY, L.; LI, B.; CHO, S. A historical perspective on defining dietary 

fiber. Cereal Foods World, Minneapolis, v. 44, n. 1, p. 367-369, 1999. 

 

DINGSTAD, G. I.; WESTAD, F.; NAES, T. Three case studies illustrating the properties of 

ordinary and partial least squares regression in different mixture models. Chemometrics and 

intelligent laboratory systems, Amsterdam, v. 71, n. 1, p. 33-45, 2004. 

 

DONADIO, L. C. Jabuticaba (Myrciaria jaboticaba (Vell.) Berg). Jaboticabal, FUNEP, 2000. 

 

EINBOND, L. S.; REYNERTSON, K. A.; LUO, X.; BASILE, M. J.; KENNELLY, E. J. 



64 

 

Anthocyanin antioxidants from edible fruits. Food Chemistry, Barking, v. 84, n. 1, p. 23-28, 

2004. 

 

ERIKSSON, L.; JOHANSSON, E.; WIKSTRÖM, C. Mixture design—design generation, 

PLS analysis, and model usage. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 

Amsterdam, v. 43, n. 1, p. 1-24, 1998. 

 

FASOLIN, L. H.; ALMEIDA, G. C.; CASTANHO, P. S.; NETTO-OLIVEIRA, E. R. Cookies 

produzidos com farinha de banana: avaliações química, física e sensorial. Ciência e 

Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 27, n. 3, p. 524-529, 2007. 

 

FERGUSON, E. L.; DARMON, N.; FAHMIDA, U.; FITRIYANTE, S.; HARPER, T. B.; 

PREMACHANDRA, I. M. Design of optimal food-based complementary feeding 

recommendations and identification of key “problem nutrients” using goal programming. The 

Journal of nutrition, Philadelphia, v. 136, n. 9, p. 2399-2404, 2006. 

 

FERNANDEZ-PANCHON, M. S.; VILLANO, D.; TRONCOSO, A. M.; GARCIA-

PARRILLA. Antioxidant activity of phenolic compounds: from in vitro results to in vivo 

evidence. Critical reviews in food science and nutrition, Boca Raton, v. 48, n. 7, p. 649-671, 

2008. 

 

FIGUEIREDO, L. P.; VALENTE, W. A.; DIAS, M. V.; BORGES, S. V.; PEREIRA, P.  

FIGUEIREDO, S. M.; RESENDE, V. A.; DIAS, C.; RIBEIRO, L. D. Fibras alimentares: 

combinações de alimentos para atingir meta de consumo de fibra solúvel/dia. E-scientia, Belo 

Horizonte, v. 2, n. 1, p. 1-18, 2009. 

 

FOLIN, O.; CIOCALTEAU, V. On tyrosine and tryptophane determination in proteins. 

Journal of Biology and Chemistry, Bethesda, v.73, n. 2, p. 628-650, 1927. 

 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2002. Bacteriological analytical manual. 

Disponível em: <http//:www.cfsan.fda.gov/~eban/ban-4html>. Acesso em: 20  jun. 2012. 

 

GIUNTINI, E. B.; LAJOLO, F. M.; MENEZES, E. W. Potencial de fibra alimentar em países 

ibero-americanos: alimentos, produtos e resíduos. Archivos Latinoamericanos de Nutrición., 

Caracas, v. 53, n.1, p. 1-7, 2003. 

 

GÓMEZ-RUIZ, J.A.; LEAKE, D. S.; AMES, J. M. In vitro antioxidant activity of coffee 

compounds and their metabolites. Journal of agricultural and food chemistry, Washington, v. 

55, n. 17, p. 6962-6969, 2007. 

 

GONNET, J. F. Colour effects of co-pigmentation of anthocyanins revisited-1. A colorimetric 

definition using the CIELAB scale. Food Chemistry, Barking, v. 63, n. 3, p. 409-415, 1998. 

 

GUIMARÃES, F. I. T. Farinha pré-gelatinizada de arroz na formulação de sobremesa 

instantânea. 2012. 108 f. (Mestrado em Ciência e Tecnologia de alimentos). Escola de 

Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012. 

 

GUTKOSKI, L. C.; NODARI, M. L.; JACOBSEN NETO, R. Avaliação de farinhas de trigos 

cultivados no Rio Grande do Sul na produção de cookies. Ciência e Tecnologia de Alimentos, 

Campinas, v. 23, n. ssupl, p. 91-97, 2003. 



65 

 

 

HIMMELSBACH, D. S., MANFUL, J. T., COKER, R. D. Changes in rice with variable 

temperature parboiling: thermal and spectroscopic assessment. Cereal Chemistry, Saint Paul, 

v. 85, n. 3, p. 384-390, 2008. 

 

HOLGUÍN-ACUÑA, A. L.; CARVAJAL-MILLÁN, E.; SANTANA-RODRÍGUEZ, V.; 

RASCÓN-CHU, A.; MÁRQUEZ-ESCALANTE, J. A.; LEÓN-RENOVA, et al., Maize 

bran/oat flour extruded breakfast cereal: a novel source of complex polysaccharides and an 

antioxidant. Food Chemistry, London, v. 111, n. 3, p. 654-657, 2008. 

 

HOSSAIN, M. A.; RAHMAN, M. S. M. Total phenolics, flavonoids and antioxidant activity 

of tropical fruit pineapple. Food Research International, Essex, v. 44, n. 3, p. 672-676, 2011. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa de 

orçamentos familiares 2008-2009 : análise do consumo alimentar pessoal no Brasil / IBGE, 

Coordenação de Trabalho e Rendimento, Rio de Janeiro : IBGE, 2011. 150 p. 

 

KNEKT, P.; JÄRVINEN, R.; SEPPÄNEN, R.; HELLIÖVAARA, M.; TEPPO, L.; 

PUKKALA, E.; AROMAA, A. Dietary flavonoids and the risk of lung cancer and other 

malignant neoplasms. American Journal of Epidemiology,  Baltimore, v. 146, n. 3, p. 223-

230, 1997. 

 

LEITE-LEGATTI, A. V.; BATISTA, A. G.; ROMANELLI, N.; DRAGANO, V.; 

MARQUES, A. C.; MALTA, L. G.; et al., Jaboticaba peel: Antioxidant compounds, 

antiproliferative and antimutagenic activities. Food Research International, Essex, v. 49, n. 1, 

p. 596-603, 2012. 

 

LIMA, V.; MÉLO, E.; LIMA, D. Fenólicos e carotenóides totais em pitanga. Scientia 

Agrícola, Piracicaba, v. 59, n. 3, p. 447-450, 2002. 

 

LOPES, R. M.; OLIVEIRA, T. T. DE; NAGEM, T. J.; PINTO, A. DE S. Flavonóides. 

Biotecnologia, Ciência & Desenvolvimento, Brasilia, v. 3, n. 14, p. 18-22, 2000. 

 

LOPEZ, M. R. R.; DIAZ, P. O.; PEREZ, L. A. B.; TOVAR, J.; NICANOR, A. B. Fiber 

concentrate from orange (Citrus sinensis L.) bagase: Characterization and application as 

bakery product ingredient. International journal of molecular sciences, Basel, v. 12, n. 4, p. 

2174-2186, 2011. 

 

LORENZI, H. Arvóres brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas nativas do 

Brasil..Campinas. Instituto Plantarum, 2000. 528p. 

 

LU, Y.; YEAP, F. L. Antioxidant and radical scavenging activities of polyphenols from apple 

pomace-vegetable. Food Chemistry, Barking, v. 68, n. 1, p. 81-85, 2000. 

 

LUCERO, L. M.; PIOVESAN, C. B.; FERNANDES, D .D.; GHISLENE, D. R.;  COLPO, E. 

Acompanhamento nutricional de crianças de baixa renda que se beneficiam do programa 

nacional de alimentação escolar (PNAE). Revista da AMRIGS, Porto Alegre, v. 54 ,  n. 2, p. 

156-161, 2010. 

 

MARCUCCI, M. C.; WOISKY, R. G. E.; SALATINO, A. Uso de cloreto de alumínio na 



66 

 

quantificação de flavonóides em amostras de própolis. Mensagem doce,  v. 46, p. 3-9., 1998. 

 

MARETI, M. C.; GROSSMANN, M. V. E.; BENASSI, 12. M. T. Características físicas e 

sensoriais de cookies com farinha de soja e farelo de aveia.  Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, Campinas, v. 30, n. 4, p. 878-883, 2010. 

 

MATOS, A.T,. Tratamento de resíduos Agroindustriais. Fundação Estadual do Meio 

Ambiente, 2005. 

 

MELO, E. A.; MACIEL, M. I. S., DE LIMA, V. L. A. G.; NASCIMENTO, R. J. Capacidade 

antioxidante de frutas. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, São Paulo, v. 44, n. 2, p. 

193-201, 2008.  

 

MENDONÇA, A. C. Atividade antioxidante de poliaminas e comparação com produtos 

naturais e sintéticos. 2009. 86 p. Dissertação (Mestrado em Ciência de Alimentos) Faculdade 

de Farmácia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009. 

 

MEYER, A. S.; YI, O.-S.; PEARSON, D. A.; WATERHOUSE, A. L., FRANKEL, E. N. 

Inhibition of human low-density lipoprotein oxidation in relation to composition of phenolic 

antioxidants in grapes (Vitis vinifera). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 

Washington, v. 45, n. 5, p. 1638-1643, 1997. 

 

NACZK, M.; SHAHIDI, F. Extraction and analysis of phenolics in food. Journal of 

Chromatography A, New York, v. 1054, n. 1, p. 95-111, 2004. 

 

NEUTZLING, M. B.; ARAÚJO, C. L. P.; VIEIRA, M. F. A.; HALLAL, P. C.; MENEZES, 

A. M. B. Frequência de consumo de dietas ricas em gordura e pobres em fibra entre 

adolescentes. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 41, n. 3, p. 336-342, 2007. 

 

NILSEN. O fenômeno do crescimento do Brasil: como aproveitar as oportunidades na região 

com maior ascensão? Disponível em: <http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2012/o-

fenomeno-do-crescimento-do-brasil-como-aproveitar-as-oportunidades-na-regiao-com-maior-

ascensao.html> Acesso em: 1 Mai. 2014. 

 

OLIVEIRA, V. B.; YAMADA, L. T.; FAGG, C. W.; BRANDÃO, M. G. L. Native foods 

from Brazilian biodiversity as a source of bioactive compounds. Food Research International, 

Essex, v. 48, n. 1, p. 170-179, 2012. 

 

OSBORNE, D. R.; VOOGT, P. The analysis of nutrients in foods. Academic Press 

Inc.(London) Ltd., 24/28 Oval Road, London NW1 7DX., 1978. 

 

PAUCAR-MENACHO, L. M.; BARRETO, P. A. A.; MAZAL, G.; FAKHOURI, F. M.; 

STEEL, C. J.; COLLARES-QUEIROZ, F. P. Desenvolvimento de massa alimentícia fresca 

funcional com a adição de isolado protéico de soja e polidextrose utilizando páprica como 

corante. Ciência e Tecnologia de Alimentos,  Campinas,  v. 28,  n. 4, p. 767-778, 2008. 

 

PELINSKI, A.; MALGARIM, M. B.; AHRENS, D. C.; MENDES, P. C. D. A 

agroindustrialização da uva como alternativa para a agricultura familiar. Acta Scientiarum 

Human and Social Sciences, Maringá, v. 31, n. 1, p. 27-32, 2009. 

 



67 

 

PELISSARI, F. M.; MAHECHA, M. M. A.; SOBRAL, P. J. A.; MENEGALLI, F. C. 

Isolation and characterization of the flour and starch of plantain bananas (Musa paradisiaca). 

Starch/Stärke, Weinheim, v. 64, n. 5, p. 382–391, 2012. 

 

PELIZER, L. H.; PONTIERI, M. H.; MORAES, I. O. Utilização de resíduos agro-industriais 

em processos biotecnológicos como perspectiva de redução do impacto ambiental. Journal of 

Technology Management & Innovation, Santiago, v.  2, n. 1, p. 118-127, 2007. 

 

PLAGEMANN, I.; KRINGS, I.; BERGER, R. G.; MARÓSTICA JÚNIOR, M. R. Volatile 

constituents of jabuticaba (Myrciaria jaboticaba (Vell.) O. Berg) fruits. Journal of Essential 

Oil Research, Carol Stream,  v. 24, n. 1, p. 45-51, 2012. 

 

PRIOR, R.L.; HOANG, H.; GU, L. Assays for hydrophilic and lipophilic antioxidant capacity 

(oxygen radical absorbance capacity (ORACFL)) of plasma and other biological and food 

samples. Journal of Agricultural and Food Chemistry, Washington, v. 51, n. 11, p. 3273-3279, 

2003. 

 

RE, R.; PELLEGRINI, N.; PROTEGGENTE, A.; PANNALA, A.; YANG, M.;  

RICEEVANS, C. Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation 

decolorization assay. Free Radical Biology and Medicine, New York, v. 26, n. 9, p. 1231-

1237, 1999. 

 

REIS, C.; ANDRADE, J. C. Planejamento experimental para misturas usando cromatografia 

em papel. Química Nova, São Paulo, v. 19, n. 3, p. 313-319, 1996. 

 

REYNERTSON, K. A.; WALLACE, A. M.; ADACHI, S.; GIL, R. R.; YANG, H.; BASILE, 

M. J.; D‟ARMIENTO, J.; WEINSTEIN, I. B.; KENELLY, E. J. Bioactive Depsides and 

Anthocyanins from Jaboticaba (Myrciaria c auliflora). Journal of natural products, Cincinnati,  

v. 69, n. 8, p. 1228-1230, 2006. 

 

RIBEIRO, J. L. D.; FOGLIATTO, F. S.; CATEN, C. S. Minimizing manufacturing and 

quality costs in multiresponse optimization. Quality Engineering, Monticello, v. 13, n. 2, p. 

191-201, 2000. 

 

RIQUE, A. B. R.; SOARES, E. A.; MEIRELLES, C. M. Nutrição e exercício na prevenção e 

controle das doenças cardiovasculares. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, São Paulo, 

v. 8, n. 6, p.244-254., 2002. 

 

RODRÍGUEZ, M. C. M.; RINCÓN, F.; GASTÓN M. J. P.; ROS, G. F. B.; LÓPEZ. G. 

Componentes de la fibra dietética y sus efectos fisiológicos. Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, Campinas, v. 33, n. 3, p. 229-246., 1993. 

 

ROESLER, R. Estudo de frutas do Cerrado brasileiro para avaliação de propriedade funcional 

com foco na atividade antioxidante. Tese de Doutorado apresentado ao curso de Pós-

graduação do Depto. de Ciências de Alimentos da Faculdade de Engenharia de Alimentos da 

Universidade Estadual de Campinas, 2007.  

 

RUFINO, M. S. M.; ALVES, R. E.; BRITO, E. S..; MORAIS, S. M..; SAMPAIO, C. G.; 

JIMÉNEZ, J. P.; CALIXTO, F. D. S. Metodologia Científica: Determinação da Atividade 

Antioxidante Total em Frutas pela Captura do Radical Livre ABTS. Comunicado Técnico 



68 

 

128. Embrapa, Fortaleza, 2007.  

 

RUFINO, M. S. M.; ALVES, R. E.; BRITO, E. S.; PÉREZ-JIMÉNEZ, J.; SAURA-

CALIXTO, F. D.; Mancini-Filho, J. Bioactive compounds and antioxidant capacities of 18 

non-traditional tropical fruits from Brazil. Food chemistry, Barking, v. 121, n. 4, p. 996-1002, 

2010. 

 

SANTANA, F. C.; SILVA, J. V.; SANTOS, A. J. A. O.; ALVES, A. R.; WARTHA, E. R. S. 

A.; MARCELLINI, P. S. Desenvolvimento de cookie rico em fibras elaborado por 

substituição parcial da farinha de trigo por farinha da casca do maracujá amarelo (Passiflora 

edulis flavicarpa) e fécula de mandioca (Manihot esculenta crantz). Alimentação e Nutrição, 

Araraquara, v. 22, n. 3, p. 391-399, 2011. 

 

SANTOS, D. T.; VEGGI, P. C.; MEIRELES, M. A. A Extraction of antioxidant compounds 

from Jabuticaba (Myrciaria cauliflora) skins: Yield, composition and economical evaluation. 

Journal of food engineering, London, v. 101, n. 1, p. 23-31, 2010. 

 

SATO, A. C. K.; CUNHA, R. L. Effect of particle size on rheological properties of jaboticaba 

pulp. Journal of food Engineering, Essex, v. 91, n. 5, p. 566-570, 2009. 

 

SHYY, W.; PAPILA, N.; VAIDYANATHAN, R.; TUCKER, K. Global Design Optimization 

for Aerodynamics and Rocket Propulsion Components. Progress in Aerospace Sciences, New 

York, v. 37, n. 1 p. 59-118, 2001. 

 

SILVA, M. R.; SILVA, M. A. A. de; CHANG, Y. K. Utilização de farinha de jatobá 

(Hymenaea stigonocarpa Mart) na elaboração de cookies tipo cookie e avaliação de aceitação 

por testes sensoriais afetivos univariados e multivariados. Ciência e Tecnologia de Alimentos, 

Campinas, v. 18, n. 1, p. 25-34, 1998. 

 

SILVA, P. H. A.; FARIA, F. C.; TONON, B.; MOTA, S. J. D.; PINTO, V. T. Avaliação da 

composição química de fermentados alcoólicos de jabuticaba (Myrciaria jabuticaba). Quimica 

Nova, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 595-600., 2008. 

 

SILVA, R. A.; BORSATO, D.; SILVA, R. S. S. F. Método simplex supermodificado como 

estratégia de otimização para respostas combinadas em sistemas alimentares. Ciência e 

Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 20, n. 3, p. 329-336, 2000. 

 

SIMABESP. SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS E COOKIES 

NO ESTADO DE SÃO PAULO. A história do cookie. Disponível em: 

<http://www.simabesp.org.br/site/mercado_cookies_simabesp.asp.> Acesso em: 6 Dez. 2013. 

 

SIMOES,C. M. O.;SCHENKEL,E. P.;GOSMANN,G.;MELO,J. C. P.; MENTZ, L. 

A.;PETROVICK,P. R. Farmacognosia da planta ao medicamento. 5º ed. Porto 

Alegre/Florianópolis. UFRGS. 2003. 1104 p. 

 

SORA, G. T. S. Aproveitamento de resíduos agroindustriais de pimenta para elaboração de 

geleia diet. 2001. 103 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química).  Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Química, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2011. 

 

SOUZA, C. M. M.; SILVA, H. R.; VIEIRA-JR, G. M.; AYRES, M. C. C.; DA COSTA, C. L. 



69 

 

S.; ARAÚJO, D. S.; CAVALCANTE, L. C. D.; BARROS, E. D. S.; ARAÚJO, P. B. M.;  

BRANDÃO. M. S.; CHAVES, M., H. Fenois totais e atividade antioxidante de cinco plantas 

medicinais. Química Nova. São Paulo. v. 30, n. 2, p. 351-355, 2007. 

 

SRIVASTAVA, A.; AKOH, C. C.; YI, W.; FISCHER, J.; KREWER, G. Effect of storage 

conditions on the biological activity of phenolic compounds of blueberry extract packed in 

glass bottles. Journal of agricultural and food chemistry, Wanshington,  v. 55, n. 7, p. 2705-

2713, 2007. 

 

STATSOFT,  INC. STATISTICA (data analysis system). Version 7. São Caetano do Sul: 

copyrigth statsoft, 2004. 

 

SUICH, R.; DERRINGER, G.; Simultaneous Optimization of Several Response Variables. 

Journal of Quality Technology, California, v. 12, n. 4, p. 214-219, 1980. 

 

TACO - Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Versão II. Campinas: 

NEPAUNICAMP, 2006. 

 

TEIXEIRA, L. N.; STRINGHETA, P. C.; OLIVEIRA, F. A. Comparação de métodos para 

quantificação de antocianinas. Revista Ceres, Viçosa, v. 55, n.4, p. 297- 304, 2008. 

 

TEIXEIRA, N. C. Desenvolvimento, caracterização físico-química e avaliação sensorial de 

suco de jabuticaba (Myrciaria jaboticaba (Vell) Berg). 2011. 139f. Dissertação de Mestrado 

em Ciência de Alimentos – Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Farmácia, 

Belo Horizonte, 2011. 

 

UNICEF. Fundo das nações unidas para a infância. Situação da Infância Brasileira 2006. 

Disponível em: <http://www.unicef.org>. Acessado em: 19 jun. 2012 

 

VASCONCELOS, E. C. Uma aplicação da metodologia projeto e análise de experimentos na 

construção de matrizes QFD. Itajubá, 2004, 197 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de 

Produção). Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2004. 

 

VEGGI, P. C.; SANTOS, D. T.; MEIRELES, M. A. A. Extraction of antioxidant compounds 

from Jabuticaba ( Myrciaria cauliflora) skins: Yield, composition and economical evaluation. 

Journal of food engineering, London, v. 101, n. 1, p. 23-31, 2010. 

 

VERGARA-VALENCIA, N.; GRANADOS-PÉREZ, E.; AGAMA-ACEVEDO, E.; TOVAR, 

J. RUALES, J.; BELLO-PÉREZ, L. A. Fibre concentrate from mango fruit: Characterization, 

associated antioxidant capacity and application as a bakery product ingredient. LWT- Food 

Science and Technology, London, v. 40, n. 4, p. 722–729., 2007. 

 

VITOLO, M. R.; CAMPAGNOLO, P. D. B.; GAMA, C. M. Fatores associados ao risco de 

consumo insuficiente de fibra alimentar entre adolescentes. Jornal de Pediatria, Rio de 

Janeiro, v. 83, n. 1, p. 47-52, 2007.   

 

VITTI, P. O Uso de farinhas mistas em pão, cookie, macarrão. Campinas: Instituto de 

Tecnologia de Alimentos (ITAL), 1979. 175p. 

 

VOLP, A. C. P.; RENHE, J. R. T.; BARRA, K.; STRINGUETA, P. C. Flavonóides 



70 

 

anthocyanins: característitcas e propriedades na nutrição e saúde. Revista Brasileira de 

Nutrição Clínica, Porto Alegre, v. 23, n. 2, p. 141-149, 2008. 

 

WU, X.; GU, L.; PRIOR, R. L.; MCKAY, S. Characterization of anthocyanins and 

proanthocyanidins in some cultivars of Ribes, Aronia, and Sambucus and their antioxidant 

capacity. Journal of agricultural and food chemistry, Washington, v. 52, n. 26, p. 7846-7856, 

2004. 

 

WURL, R. C.; ALBIN, S. L. A comparision of multiresponse optimization: Sensitivity to 

parameter selection. Quality Engineering, Monticello, v. 11, n. 3, p. 405-415, 1999. 

 

YOUNG, I. S.; WOODSIDE, J. V. Antioxidants in health and disease. Journal of clinical 

pathology, London, v. 54, n. 3, p. 176-186, 2001. 

 

ZHISHEN, J.; MENGCHENG, T.; JIANMING, W. The determination of flavonoid contents 

in mulberry and their scavenging effects on superoxide radicals. Food chemistry, Barking, v. 

64, n. 4, p. 555-559, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

PARTE 2  

 

ARTIGO 1 

 

UTILIZAÇÃO DA CASCA DE JABUTICABA NA PRODUÇÃO DE COOKIES PARA 

A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR:  ASPECTOS TECNOLÓGICOS E SENSORIAIS. 

 

RESUMO 

A jabuticaba (Myrciaria cauliflora Berg) é um fruto muito apreciado, de importância 

nutricional encontrado principalmente no centro-sul do Brasil. Sua casca é um subproduto 

descartado nas agroindústrias brasileiras. Diante da necessidade de melhor aproveitar o 

potencial nutritivo e funcional da casca da jabuticaba, este estudo visou desenvolver biscoito 

tipo cookie, enriquecido com a farinha de casca de jabuticaba em substituição da farinha de 

trigo e farinha de aveia, bem como analisar os aspectos tecnológicos tanto da farinha quanto 

dos cookies elaborados, a partir de modelos matemáticos. As cascas coletadas foram 

transportadas ao laboratório de Aproveitamento de Resíduos Agroindustriais da Escola de 

Agronomia da UFG, para serem desidratadas para obtenção da farinha. Para elaboração dos 

cookies, utilizou-se metodologia de superfície de resposta e delineamento de misturas com a 

farinha de casca de jabuticaba, farinha de trigo e farinha de aveia. As formulações foram 

analisadas quanto a atividade de água, volume específico, espessura, IAA, ISA, força de 

ruptura e parâmetros de cor (L*, a* e b*). De todas formulações, apenas uma foi escolhida 

pelo teste de desejabilidade e levada junto com o biscoito padrão para análise sensorial de 

aceitação por 100 estudantes com idade entre 9 e 14 anos de uma escola particular da cidade 

de Goiânia, Goiás, Brasil. Todos os modelos de regressão dos cookies com farinha de casca 

de jabuticaba foram significativos. A atividade de água de todos os cookies encontraram-se 

abaixo do limite recomendado para o desenvolvimento de microrganismos. Cookies com 

farinha de casca de jabuticaba tendem a espessuras menores, maior ISA e IAA, além de 

possuírem menores valores de força de ruptura e diminuição significativa nos parâmetros de 

cor (L*, a* e b*), quando comparados ao cookie padrão. Cookies produzidos com frações de 

farinha de aveia maiores apresentaram menores valores de volume específico. Tanto o cookie 

padrão quanto o cookie selecionado a partir do teste de desejabilidade, podem ser 

considerados aceitos entre os escolares. Este trabalho apresentou uma nova possibilidade de 

produção de cookie a base de um resíduo agroindustrial, sendo interessante do ponto de vista 

comercial devido aos aspectos relacionados à sustentabilidade da indústria de processamento de 

jabuticaba e ao mercado deste tipo de produto. 

 

Palavras chave: Aproveitamento de resíduo, Myrciaria cauliflora Berg, Desenvolvimento de 

produto, Delineamento de misturas, Características funcionais, Características físicas.  
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ABSTRACT 

The jabuticaba (Myrciaria cauliflora Berg) is a much appreciated fruit, nutritional importance 

mainly found in south-central Brazil. Its peel is a by-product discarded in Brazilian 

agribusiness. Faced with the need to better exploit the nutritional and peel jabuticaba’s 

functional potential, this study aimed to develop biscuit type cookie, enriched flour peel 

jabuticaba instead of wheat flour and oatmeal, as well as analyzing the technological aspects 

of both flour as the elaborate cookies from mathematical models. The peels collected were 

transported to the Aproveitamento of Resíduos Agroindustriais of the Escola of Agronomia of 

UFG laboratory to be dewatered to obtain the flour. For cookies preparation, were used 

response surface methodology and mixture design with jabuticaba peel flour, wheat flour and 

oatmeal. The formulations were analyzed for water activity, specific volume, thickness, IAA, 

ISA, breaking strength and color parameters (L *, a * and b *). Of all formulations, only one 

was chosen by the testing desirability and carried along with the standard cookie for sensory 

analysis and by 100 students aged between 9 and 14 years in a private school in the city of 

Goiânia, Goiás, Brazil. All regression models cookies with peel jabuticaba flour were 

significant. The water activity of all the cookies have been found below the limit 

recommended for the microorganisms development. Cookies with peel flour tends to blemish 

smaller thicknesses greater ISA and IAA, besides having smaller values of breaking strength 

and a decrease in color parameters (L *, a * and b *) compared to standard cookie. Cookies 

made with larger oatmeal fractionshad lower values of specific volume. Both the standard and 

the selected cookie from the cookie desirability test, may be deemed accepted among 

students. This paper presented a new producing cookie base possibility of an agroindustrial 

residue, being interesting from a commercial point of view due to aspects related to the 

sustainability of processing jabuticaba industrial and market this product type.  

 

Keywords: Utilization of waste, Myrciaria cauliflora Berg, Product Development, Design of 

mixtures, functional characteristics, physical characteristics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A jabuticaba é originária do centro-sul do Brasil e, dentre as espécies atualmente 

conhecidas, destaca-se a Myrciaria cauliflora (DC) Berg, que produz frutos apropriados tanto 

para consumo in natura quanto para a agroindústria (ASCHIERI; SILVA; CANDIDO, 2009). 

No Brasil, resíduos de frutas e hortaliças são desperdiçados, geralmente, em todos os 

pontos de comercialização até o consumo final, incluindo agricultores, indústrias e 

consumidores. Os alimentos e os seus subprodutos (cascas, sementes e bagaços) que, muitas 

vezes, destinam-se à ração animal, poderiam ser utilizados como fontes alternativas de 

compostos bioativos, a fim de suprir as necessidades nutricionais, além de diminuir o 

desperdício, reduzir o impacto ambiental e agregar valor aos subprodutos (BERGAMASCHI, 

2010). 

Dentre as várias alternativas já existentes para evitar o descarte inapropriado e 

desperdício dessas partes usualmente não consumíveis (cascas, sementes e bagaços), destaca-

se o aproveitamento para a produção de farinhas (PELISSARI et al., 2012.; AZIZ et al., 

2012.) que podem ser aplicadas em formulações de panificados tais como bolos, pães e 

biscoitos (AJILA et al., 2010.; COELHO; WOSIACKI, 2010.; LOPEZ et al., 2011.), 

aumentando seu valor agregado. 

biscoito é o produto obtido pelo amassamento e cozimento da massa preparada com 

farinhas, amidos, fermentada ou não e outras substâncias alimentícias. Sua qualidade está 

relacionada com o sabor, a textura, a aparência entre outros fatores, e nos últimos anos vem se 

destacando como um produto de grande interesse comercial em decorrência de sua praticidade na 

produção, comercialização e consumo, além de possuir longa vida de prateleira (PEREZ; 

GERMANI, 2007). Por esse motivo têm-se procurado alternativas com a intenção de torná-los 

fortificados, devido ao grande apelo atual para a melhoria da qualidade de vida através de 

hábitos alimentares mais saudáveis (FASOLIN et al., 2007). Nesse sentido, incorporar a 

farinha da casca de jabuticaba na elaboração de biscoitos tipo cookie torna-se  uma alternativa 

para contribuir com a saúde de escolares.  

Em seus estudos, Lucero et al., (2010) mostraram que a aprimoração da alimentação 

escolar é de extrema importância, visto os benefícios à saúde dos escolares e, 

consequentemente, significativas melhorias no ensino-aprendizagem destes indivíduos. Para 

tanto, o emprego da modelagem matemática e de processos de otimização de formulações 

alimentícias podem ser um importante diferencial para a avaliação da qualidade nutricional e 

sensorial de alimentos para diversos fins, fornecendo ao pesquisador as ferramentas 
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necessárias no desenvolvimento e otimização de produtos alimentícios (DINGSTAD; 

WESTAD; WAES, 2004; FERGUSON et al., 2006). 

Nesse sentido, esse trabalho tem por objetivo desenvolver biscoito tipo cookie, 

enriquecido com a farinha de casca de jabuticaba em substituição da farinha de trigo e farinha 

de aveia, bem como analisar os aspectos tecnológicos tanto da farinha quanto dos cookies 

elaborados, a partir de modelos matemáticos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Coleta das amostras  

As cascas de jabuticaba foram recolhidas após a etapa de despolpa, na linha de 

processamento de geleias e polpas da APRO-BOM. Em seguida, foram acondicionadas sob 

refrigeração e levadas ao laboratório de Aproveitamento de Resíduos Agroindustriais da 

Escola de Agronomia da UFG, para serem desidratadas em estufa com circulação de ar 

forçada a 60ºC (Tecnal TE-394/3, Piracicaba-SP, Brasil). 

 

2.2 Produção da farinha de casca de jabuticaba. 

No laboratório de Aproveitamento de Resíduos Agroindustriais da Escola de 

Agronomia da UFG, secou-se as cascas na estufa Tecnal TE-394/3 com circulação de ar 

forçada, sob temperatura de 60 °C, até atingirem a umidade de 14% (Figura 7A).  Em seguida 

as cascas secas foram moídas (Figura 7B), em moinho de facas (MARCONI modelo MA630), 

caracterizadas quanto a granulometria e embaladas em sacos de polietileno de baixa 

densidade à vácuo e armazenadas sob refrigeração (4±1°C) até o processamento.  

 

Figura 1. Secagem das cascas de jabuticaba (A); Farinha de casca de jabuticaba (B). 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

2.3 Delineamento de misturas 

Para elaboração do cookie, utilizou-se metodologia de superfície de resposta e 

delineamento de misturas (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2001). Os componentes 

de mistura utilizados neste estudo foram a farinha de casca de jabuticaba, a farinha de trigo e 

 (A) 
 

 (B) 
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a farinha de aveia. Os ingredientes em estudo foram expressos em pseudocomponentes, 

utilizando a equação 1 para farinha de casca de jabuticaba, a equação para 2 farinha de aveia e 

a equação 3 para farinha de trigo. 

 

XFCJ = CFCJ– 0,30   (Equação 1) 

1 - 0,65 

 

   XFA = CFA– 0,15   (Equação 2) 

1 - 0,65 

 

    XFT = CFT– 0,20   (Equação 3) 

1 - 0,65 

Nas quais:  

X: teor do componente, em termos de pseudocomponente;  

C: proporção real do componente;  

FCJ: farinha de casca de jabuticaba;  

FA: farinha de aveia;  

FT: farinha de trigo. 

 

Os cookies foram preparados e manipulados de acordo com o delineamento 

experimental apresentado na Tabela 1. A ordem do processamento dos experimentos foi 

sorteada.  

 

Tabela 1. Delineamento de misturas para estudo do efeito da farinha de casca de jabuticaba (FCJ), farinha de 

aveia (FA) e farinha de trigo (FT) sobre as variáveis dependentes, em proporções reais e em 

pseudocomponentes. 

 

Experimento 

                      Proporções dos ingredientes na mistura ternária 

            Em concentrações reais Em pseudocomponentes* 

FCJ (c1) FA (c2) FT (c3)  FCJ (X1) FA (X2) FT (X3)  

1 0,60 

0,30 

0,60 

0,45 

0,45 

0,30 

0,45 

0,45 

0,45 

0,15 0,25 0,86 0,00 0,14 

2 0,35 0,35 0,00 0,57 0,43 

3 0,20 0,20 0,86 0,14 0,00 

4 0,35 0,20 0,43 0,57 0,00 

5 0,15 0,40 0,43 0,00 0,57 

6 0,30 0,40 0,00 0,42 0,57 

7 0,25 0,30 0,43 0,285 0,285 

8 0,25 0,30 0,43 0,285 0,285 

9 0,25 0,30 0,43 0,285 0,285 

Fonte: STATSOFT (2004); * X1 + X2 + X3 = 1 ou 100% 

 

A representação do sistema de misturas apresentado foi construída utilizando-se 

diagramas triangulares de curvas de nível. Uma equação polinomial foi ajustada para cada 

resposta, estimando-se os respectivos coeficientes, através dos modelos canônicos de Scheffé, 
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para três componentes: modelos linear (equação 4) e quadrático (equação 5). Com isso, se 

obteve os modelos de regressão com todas as variáreis de interesse estudadas. 

 

y = β1x1 + β2x2 + β3x3                                      (Equação 4)  

               

              y = β1x1 + β2x2 + β3x3 + β12x1x2 + β13x1x3 + β23x2x3      (Equação 5) 

 

Nas quais:  

y: é a variável dependente;  

β: o coeficiente de regressão para cada componente do modelo;  

x1: farinha de casca de jabuticaba;  

x2: farinha de aveia;  

x3: farinha de trigo. 

 

2.4 Processamento dos cookies 

A formulação utilizada neste ensaio foi definida após realização de testes preliminares, 

em que foram testadas diferentes quantidades de açúcar cristal, açúcar mascavo, sal, castanha 

de baru, água, essência de baunilha e óleo de soja. Optou-se pela adição em quantidades fixas 

em todas as formulações de 60g, 100g, 2g, 50g, 60g, 5g e 50g, respectivamente, a cada 300g 

de mistura das farinhas, conforme a Tabela 2. Optou-se também pela elaboração de um cookie 

controle (sem farinha de casca de jabuticaba) para comparação com a formulação desejada na 

avaliação sensorial. 

 

Tabela 2. Concentrações reais dos ingredientes nas formulações testadas dos cookies com farinha de casca de 

jabuticaba em substituição à farinha de trigo e aveia. 

  Ingredientes Controle 

 

Planej. 1 Planej. 2 Planej. 3 Planej. 4 Planej. 5 Planej. 6 Planej. 7 

(2 

repetições) 

Farinha de trigo  140g 75g 105g 60g 60g 120g             120g           90g 

Farinha de casca 

de jabuticaba 

- 180g 90g 180g 135g 135g              90g        135g 

Aveia 160g 45g 105g 60g 105g  45g               90g           75g 

 

Inicialmente, os ingredientes secos (com exceção do sal, açúcar mascavo e açúcar 

cristal) foram misturados em um recipiente (Figura 8A). Em outro recipiente, os açúcares, a 

água, o óleo, o sal e a essência de baunilha foram aquecidos até 50ºC para facilitar a diluição 

dos açúcares. Essa mistura foi acrescentada aos ingredientes secos e misturada manualmente 

até obter uma massa homogênea. Os cookies foram moldados com um aro de PVC de 4 cm de 
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diâmetro por 1cm de altura (4cm x 1cm). Em seguida, foram colocados em uma assadeira 

retangular de 24,5 x 8 x 35,5 cm e  untada com 5g de óleo de soja. Logo após, foram assados 

em forno elétrico (Fisher, 44 litros), pré-aquecido a 180ºC por 20 minutos. A figura 8B e 8C 

apresenta os cookies, controle e experimento 4, respectivamente, após assados. Os 

procedimentos foram idênticos para as duas formulações e foram realizados com três 

replicatas para cada uma. 

 

  

Figura 2. Mistura dos ingredientes secos (A); Cookie assado tipo cookie padrão (Tabela 5) (B); Cookie assado 

tipo cookie com casca de jabuticaba (experimento 4 – Tabela 5) (C). 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

2.5 Análises tecnológicas 

A análise de atividade de água (Aw) foi realizada em aparelho Aqcua Lab, CX-2, 

Washington, EUA. O Índice de absorção de água e o índice de solubilidade em água do 

cookie padrão e do cookie com farinha de casca de jabuticaba, foram determinados conforme 

metodologia de Anderson (1969), adaptada quanto à forma de agitação. Os cookies foram 

triturados manualmente em almofariz por 1 minuto. Em seguida, colocou-se em um tubo de 

centrífuga previamente tarado, 2,5 g da farinha de cookie e 30 mL de água destilada a 28 ºC. 

Os tubos foram deixados em repouso durante 30 min, com agitação de 1 min a cada 10 min. 

Estes foram então centrifugados a 4830 rpm durante 10 min. Verteu-se cuidadosamente o 

líquido sobrenadante em placa de Petri previamente tarada que foi levada para estufa a 105 ºC 

até peso constante. Após, o material foi resfriado em dessecador e pesado em balança 

analítica. Pesou-se o gel remanescente juntamente com o tubo. O IAA foi calculado através da 

Equação 6, enquanto o ISA foi calculado através da Equação 7. Os resultados foram 

expressos em g de gel (g de matéria seca)
-1

 e porcentagem respectivamente. As análises foram 

realizadas em triplicata. 

)PREPA(

PRC
IAA




  

(Equação 6)

 

 

 (A) 
 

 (B) 
 

 (C) 
 



78 

 

100
PA

PRE
ISA 

  

(Equação 7) 

Nas quais: 

PRC = Peso do resíduo da centrifugação (g); 

PA = Peso da amostra (g); 

PRE = Peso do resíduo da evaporação (g). 

 

As determinações dos parâmetros instrumentais de cor (L*, a* e b*) foram realizadas 

em colorímetro (Color Quest II, Hunter Lab Reston, Canadá), segundo Paucar-Menacho et al., 

2008. Foram realizadas 30 leituras em três diferentes cookies padrão e 30 leituras em três 

diferentes cookies com farinha de casca de jabuticaba de cada ponto experimental. 

O volume específico dos cookies foi determinado por deslocamento de sementes de 

painço, em 15 replicatas, conforme o método descrito por Silva; Silva; Chang, 1998. 

As determinações de força de ruptura dos cookies foram realizadas em texturômetro 

(Stable Micro Sistem, TA.TX Express, Surrey, Inglaterra), utilizando-se lâmina de aço 

retângular (blade Warner Bratzler & reversible) para cortar o cookie ao meio, disposto 

horizontalmente numa plataforma, para avaliação do parâmetro “força de ruptura”. Utilizou-

se velocidade pré-teste e pós-teste de 10m/s, sensibilidade de força de 0,05N, velocidade do 

ensaio de 2mm/s, distância do ensaio de 8mm/s e um de ensaio. Foram realizadas 15 

determinações de cada formulação, no segundo dia após a elaboração. As amostras analisadas 

foram selecionadas de forma aleatória. 

 

2.6 Teste de desejabilidade 

Com os modelos matemáticos obtidos para Aw, espessura, VE, IAA, ISA, força de 

ruptura, L*, a* e b* dos cookies gerados no planejamento experimental e com o auxílio da 

função Response Desirability Profiling, do programa Statistica (Statsoft, Statistica 7.0, Tulsa, 

USA), realizou-se a estimativa do cookie mais desejável para a análise sensorial. Considerou-

se como mais desejável o cookie com maiores valores de VE e força de ruptura; e com os 

menores valores de L* e IAA. Esta técnica de otimização baseou-se na definição de uma 

função de desejabilidade restrita no intervalo de 0 a 1, para a qual se adotou como limites 

inferior, médio e superior nos valores de 0; 0,5 e 1,0, respectivamente para as variáveis 

dependentes estudadas (SUICH; DERRINGER, 1980). 
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2.7 Validação do modelo 

Com os valores encontrados nas análises tecnológicas, fizeram-se os ensaios de 

validação dos modelos, confrontando os resultados esperados com os observados, utilizando-

se duas repetições originais e cinco replicatas. Os modelos com R
2 

menores que 0,83 foram 

descartados. 

 

2.8 Análise microbiológica da amostra de farinha de casca de jabuticaba e cookie 

mais desejável, para análise sensorial. 

As análises microbiológicas foram realizadas no Laboratório de Controle Higiênico-

Sanitário de Alimentos (LACHSA) da Faculdade de Nutrição (FANUT) - UFG, e obedeceram 

aos padrões microbiológicos estabelecidos pela Resolução RDC nº. 12 da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde (MS).  

A legislação brasileira, através da Resolução RDC nº 12/ANVISA (BRASIL, 2001), 

estabelece padrões microbiológicos para farinha e cookie, indicados nos itens 10.A - “amidos, 

farinhas, féculas e fubá, em pó ou flocados” e 10.F -  “bolachas e biscoitos, sem recheio, com 

ou sem cobertura, incluindo pão de mel, biscoitos e similares “, respectivamente. Estes, 

estabelecem contagem máxima para farinha de casca de jabuticaba e cookie de 2,0x10
3
 UFC 

g
-1

 (Unidades Formadoras de Colônias) para Coliformes a 45ºC e ausência de Salmonella sp 

em 25g do produto; 3,0x10
3
 UFC g

-1
 para Bacillus cereus, 1,0x10

2
 UFC g

-1
 para Coliformes a 

45ºC e ausência de Salmonella sp em 25g do produto; 1,0x10 UFC g
-1

 para para Coliformes a 

45ºC, 5,0x10
2
 UFC g

-1
 para Estafilococos coagulase positiva e ausência de Salmonella sp em 

25g do produto, respectivamente. 

Também foram realizadas análises para contagens de Bolores e Leveduras e 

Estafilococos coagulase positiva, em todas as amostras, como indicadores de condições 

higiênico sanitárias de processamento e patogenicidade visando complementar a avaliação do 

perfil microbiológico proposto.  

Para as análises microbiológicas seguiram-se as técnicas descritas pela American 

Public Health Association (APHA, 2001) e Food and Drug Administration (FDA, 2002) e os 

resultados foram comparados com os padrões microbiológicos estabelecidos pela Resolução 

RDC nº. 12/ANVISA (BRASIL, 2001).   
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2.9 Análise sensorial do cookie padrão e do cookie de maior desejabilidade 

 

 Participantes 

Os sujeitos aptos a participarem deste estudo foram estudantes do ensino fundamental 

de uma escola particular na cidade de Goiânia, Goiás, Brasil, com idades entre 09 e 14 anos, 

alfabetizados e de ambos os sexos, conforme interesse, disponibilidade e autorização dos 

responsáveis em participar das análises. O recrutamento deu-se por meio de abordagem 

pessoal e convite a participarem da pesquisa, após autorização da direção e coordenação da 

escola em questão.  

Foram recrutados 100 escolares de uma única escola situada na cidade de Goiânia, 

Goiás. Os produtos apenas foram oferecidos após análises microbiológicas, comprovando que 

não ofereceria riscos aos escolares, com garantia de segurança e qualidade.  

As análises envolvendo seres humanos foram realizadas após aprovação da pesquisa 

pelo Comitê de Ética em Pesquisas (UFG) sob número de parecer: 497.446. 

 

 Teste de aceitação  

As análises sensoriais de cookies selecionados em função de suas características 

físicas, químicas, tecnológicas e microbiológicas foram feitas entre os meses de 

Fevereiro/2014 a Março/2014 em uma escola situada na cidade de Goiânia, Goiás.   Foi 

aplicado teste de aceitabilidade, utilizando escala hedônica facial de 5 pontos (APÊNDICE 

C), onde foram avaliados os atributos: aparência, textura, sabor e odor, segundo delineamento 

de blocos ao acaso, onde cada provador representa um bloco (APÊNDICE B e C). 

Considerou-se o ponto de corte três, que corresponde a “indiferente” na escala hedônica de 5 

pontos, para aceitação das formulações dos cookies. Os cookies foram servidos aleatoriamente 

a temperatura ambiente e em porções uniformes de 25 g, em pratos plásticos descartáveis 

codificados com números de dois dígitos.  A aparência foi julgada com luz natural. O tempo 

aproximado das análises foi de 15 min.  

 

2.10 Análise estatística dos resultados 

Os resultados das análises físicas (com exceção do ISA) e sensoriais (aceitação), 

foram avaliados por meio de análise de variância (ANOVA) com nível de significância a 5%. 

Para a análise de ISA, foi considerado nível de significância a 10%. As análises tecnológicas 

dos cookies foram avaliadas através de gráficos de superfície de resposta. Para a obtenção do 

planejamento experimental, análise dos dados e construção dos gráficos foi utilizado o 
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programa Statistica versão 7.0 (STATSOFT, 2004). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Delineamento de misturas e características tecnológicas 

A farinha de casca de jabuticaba obtida neste estudo apresentou granulometria fina (80 

mesh). Schmiele et al. (2011), em estudo sobre influência na adição de farinha integral de 

aveia, flocos de aveia e isolado proteico de soja na qualidade tecnológica de bolo inglês, 

também encontraram granulometria fina para a farinha de trigo (80 mesh), enquanto a farinha 

de aveia apresentou granulometria de 60 mesh. Segundo Hoseney e Rogers (1990), a 

distribuição do tamanho das partículas influencia a capacidade da farinha para absorver água, 

sendo que as partículas menores absorvem proporcionalmente mais água e mais rapidamente 

que as maiores. Entretanto, a uniformidade na granulometria é mais importante que o próprio 

tamanho das partículas, pois favorece melhor distribuição da água pela massa. Nesse sentido, 

podemos afirmar que os cookies deste estudo poderão absorver água uniformemente, dado 

suas propriedades granulométricas das farinhas envolvidas. 

A partir dos resultados de Aw, espessura, VE, IAA, ISA, força de ruptura, L*, a* e b*, 

dos cookies, e da análise de variância, foram elaborados os modelos matemáticos de regressão 

ajustados, o nível de significância (p), a falta de ajuste (FA) e os coeficientes de determinação 

(R
2
) dos cookies com casca de jabuticaba em função dos pseudocomponentes de farinha de 

jabuticaba, aveia e farinha de trigo (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Modelos polinomiais ajustados, nível de significância (p), falta de ajuste (FA) e coeficiente de 

determinação (R2) para atividade de água, espessura, volume específico, IAA, ISA, força de ruptura e 

parâmetros de cor (L*, a* e b*) dos cookies com casca em função dos pseudocomponentes de farinha de 

jabuticaba (x1), aveia (x2) e farinha de trigo (x3). 

Atributo Modelos ajustados FA p R
2
 

Aw y = 0,431x1 + 0,357x2 + 0,219x3 + 0,475x1x3 + 0,69 x2x3 0,000689 0,033984 0,8894 

Espessura y = 1,165x1 + 1,39x2 + 1,315x3 0,064527 0,034573 0,6742 

VE y =  1,51x1 + 1,44x2 + 1,86x3 – 0,84x1x3 – 1,34x2x3 0,004668 0,023512 0,9086 

IAA y =  1,00x1 + 0,78x2 – 1,38x3 – 4,62x1x3 + 5,47x2x3 0,544369 0,001304 0,979 

ISA y =  40,28x1 + 37,63x2 + 102,66x3 – 136,76x1x3 – 

168,13x2x3 
0,908292 0,071586 0,8363 

Força de 

ruptura 

y =  1561x1 + 51121x2 + 76579x3 - 109526x1x3 – 

223763x2x3 
0,027111 0,017951 0,9205 

L* y = 40,58x1 + 52,22x2 + 44,87x3 – 9,83x1x2 – 19,31x2x3 0,701458 0,004501 0,9607 

a* y =  1,63x1 + 3,97x2 + 3,22x3 – 3,87x2x3 0,965506 0,001394 0,9453 

b* y =  0,86x1 + 11,40x2 + 2,63x3 – 11,44x1x2 – 14,71x2x3 0,501917 0,006851 0,9514 
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Todos os modelos de regressão dos cookies com casca de jabuticaba foram 

significativos, sendo Aw, espessura, VE, IAA, força de ruptura, L*, croma a* e croma b*, 

significativos a 5%; e ISA significativo a 10%. Além disso, os modelos de regressão 

apresentaram coeficientes de determinação (R
2
) maiores que 83%, com exceção do parâmetro 

espessura, cujo coeficiente de determinação (R
2
) foi maior que 67%. Nesse sentido, todos os 

modelos podem ser considerados preditivos.  

Utilizando-se os modelos ajustados para os atributos de Aw, espessura e VE, obteve-se 

o gráfico de curvas de nível (Figura 3). Os vértices de cada extremidade da área demarcada 

deste gráfico representam os valores máximos em pseudocomponentes de cada componente 

da mistura utilizados na formulação dos cookies. 

Analisando a Figura 3(A), foi possível verificar que os maiores valores de atividade de 

água (próximos de 0,42) foram encontrados nas regiões pontilhadas formadas pelos pontos 2, 

D, F, E; e 1, A, C, B, representadas em pseudocomponentes por 0,00:0,57:0,43; 

0,00:0,47:0,53; 0,17:0,42:0,41; 0,16:0,52:0,32; e 0,86:0,00:0,14; 0,58:0,00:0,42; 

0,58:0,09:0,33; 0,85:0,04:0,11; respectivamente. Em proporções reais de FCJ:FA:FT, esses 

valores são representados por 0,30:0,35:0,35; 0,30:0,31:0,39; 0,36:0,30:0,34; 0,35:0,33:0,32; 

e 0,60:0,15:0,25; 0,50:0,15:0,35; 0,50:0,18:0,32; 0,60:0,16:0,24; respectivamente, ou seja, 

formulações com farinha de casca de jabuticaba variando entre 30 a 60%, farinha de aveia 

entre 15 a 35% e farinha de trigo entre 25 a 33%. Valores menores de atividade de água 

(próximos de 0,38) - área representada dentro da região do gráfico pontilhada entre os pontos 

4, G, H - encontram-se os cookies com formulações de FCJ:FA:FT entre 0,42:0,58:0,00; 

0,67:0,33:0,00; 0,40:0,57:0,03; respectivamente, representadas em pseudocomponentes. Em 

proporções reais, estes valores são de 0,45:0,35:0,20; 0,53:0,27:0,20; 0,44:0,35:0,21; ou seja, 

quantidades de farinha de casca de jabuticaba variando entre 44 a 53%, farinha de aveia entre 

27 a 35% e farinha de trigo entre 20 a 21%.  

Madrona e Almeida (2010) encontraram valores médios de 0,36 de atividade de água 

em cookies à base de okara e aveia; 6% e 2% menores quando comparados aos valores 

máximos e mínimos, respectivamente, da atividade de água encontrada nos cookies com casca 

de jabuticaba deste estudo. Vieira et al., 2010, em estudo sobre cookies doces elaborados com 

15% de fécula de mandioca em substituição a farinha de trigo, encontraram valores de 

atividade de água de 0,31; 11% e 7% menores quando comparados aos valores máximos e 

mínimos, respectivamente, da atividade de água encontrada nos cookies com casca de 

jabuticaba deste estudo.  



83 

 

 

Figura 3. Atividade de água (A), espessura (B) e volume específico (C) dos cookies com casca de jabuticaba. 

Superfície de resposta gerada pelo modelo experimental (em termos de pseudocomponentes): Área demarcada 

entre os pontos numerados demonstram o espaço experimental analisado. 

 (A) 
 

 (B) 
 

 (C) 
 



84 

 

O conceito de Atividade de água (Aa) é muito valorizado em estudos sobre alterações 

dos alimentos, por estar diretamente relacionado com o crescimento e a atividade metabólica 

dos microrganismos e com as reações hidrolíticas. De acordo com Ordoñez et al., 2005, 

alimentos com atividade de água inferior a 0,60 são microbiologicamente estáveis, pois essa 

atividade de água é considerada limitante para o desenvolvimento de microrganismos. Mesmo 

com percentuais de atividade de água maiores do que cookies de estudos anteriores, os 

cookies com farinha de casca de jabuticaba encontraram-se abaixo do limite recomendado 

para o desenvolvimento de microrganismos. Níveis de atividade de água inferiores a 0,6 

retardam o crescimento de microrganismos, reduzindo também a atividade das reações 

deterioradoras dos alimentos, favorecendo longa vida de prateleira (ORDOÑEZ et al., 2005). 

Na figura 3(B) os maiores valores de espessura dos cookies (próximos de 1,34 cm) 

foram encontrados na região pontilhada formada pelos pontos 2, 6, C, D, representados em 

pseudocomponentes por 0,00:0,57:0,43; 0,00:0,42:0,57; 0,03:0,44:0,53 e 0,12:0,57:0,31; 

respectivamente. Em proporções reais de FCJ:FA:FT, esse valores são representados por 

0,30:0,35:0,35; 0,30:0,30:0,40; 0,31:0,30:0,39 e 0,34:0,35:0,31; respectivamente, ou seja, 

formulações com farinha de casca de jabuticaba variando entre 30 a 34%, farinha de aveia 

entre 30 a 35% e farinha de trigo entre 31 a 40%. Em contrapartida, os menores valores de 

espessura dos cookies (próximos de 1,18 cm) foram encontrados na área marcada pelos 

pontos 1, 3, A, B, representados em pseudocomponentes por 0,86:0,00:0,14; 0,86:0,14:0,00; 

0,78:0,00:0,22 e 0,85:0,15:0,00; respectivamente. Em proporções reais de FCJ:FA:FT, esses 

valores são representados por 0,60:0,15:0,25; 0,60:0,20:0,20; 0,57:0,15: 0,28 e 

0,59:0,21:0,20; respectivamente, ou seja, formulações com farinha de casca de jabuticaba 

variando entre 57 a 60%, farinha de aveia entre 15 a 21% e farinha de trigo entre 20 a 28%.  

Nota-se que, cookies produzidos com maiores porcentagens de farinha de casca de jabuticaba 

possuem espessuras menores do que cookies de formulações com maiores proporções de 

farinha de aveia e farinha de trigo. Isso pode ser explicado uma vez que a farinha de casca de 

jabuticaba possui elevados teores de fibras alimentares (ARAÚJO, 2010). Perez e Germani 

(2007) justificam que, farinhas com altos teores de fibras tendem a reter mais água em virtude 

das características hidrofílicas das fibras. 

Analisando a figura 3(C) verifica-se que, cookies com os maiores valores de volume 

específico (próximos de 1,5 cm) encontram-se nas regiões pontilhadas entre os pontos 5, F, G; 

e 3, E, D; representados em pseudocomponentes por 0,43:0,00:0,57; 0,50:0,00:0,50; 

0,36:0,07:0,57; e 0,86:0,14:0,00; 0,86:0,08:0,06; 0,63:0,37:0,00; respectivamente. Em 

proporções reais de FCJ:FA:FT, esses valores são representados por 0,45:0,15:0,40; 
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0,475:0,15:0,475; 0,43:0,17:0,40; e 0,60:0,20:0,20; 0,60:0,18:0,22; 0,52:0,28:0,20; 

respectivamente, ou seja, formulações com farinha de casca de jabuticaba variando entre 43 a 

60%, farinha de aveia entre 15 a 28% e farinha de trigo entre 20 e 47,5%. Em contrapartida, 

cookies com os menores valores de volume específico (próximos de 1,3 cm) encontram-se na 

região pontilhada entre os pontos 2, B, A, C, representados em pseudocomponentes por 

0,00:0,57:0,43; 0,00:0,55:0,45; 0,07:0,57:0,36 e 0,05:0,52:0,43; respectivamente. Em 

proporções reais de FCJ:FA:FT, esses valores são representados por 0,30:0,35:0,35; 

0,30:0,34:0,36; 0,32:0,35:0,33 e 0,31:0,34:0,35; respectivamente, ou seja, formulações com 

farinha de casca de jabuticaba variando entre 30 e 32%, farinha de aveia entre 34 a 35% e 

farinha de trigo entre 33 e 36%.  

O volume específico dos cookies é afetado por vários fatores como a qualidade dos 

ingredientes utilizados na formulação da massa, especialmente a farinha e as condições de 

tratamento usado durante o processamento (MOURA et al., 2010). Observou-se que cookies 

produzidos com maiores frações de farinha de aveia, apresentam menores valores de volume 

específico. Isso pode ser explicado pela elevada capacidade de retenção de água nestes 

cookies em virtude da presença de fibras alimentares solúveis presentes na farinha de aveia 

(ADA, 1999). Entretanto, os valores de VE encontrados nos cookies com farinha de casca de 

jabuticaba estão de acordo com outros autores. Gutkoski et al., 2003, em estudo sobre cookies 

tipo semi-duros elaborados com farinha de trigo de três cultivares, encontraram valores de VE 

que variaram entre 1,15 a 1,41. Assis et al., (2009) estudando cookies elaborados com 

diferentes frações de semente de abóbora, encontraram valores de VE entre 1,00 e 1,36.  

Utilizando-se os modelos ajustados para os atributos de IAA, ISA e força de ruptura, 

obteve-se o gráfico de curvas de nível (Figura 4). Os vértices de cada extremidade da área 

demarcada deste gráfico representam os valores máximos em pseudocomponentes de cada 

componente da mistura utilizados na formulação dos cookies. 
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Figura 4. Índice de absorção de água  (A), índice de solubilidade em água (B) e força de ruptura (C) dos cookies 

com casca de jabuticaba. Superfície de resposta gerada pelo modelo experimental (em termos de 

pseudocomponentes): Área demarcada entre os pontos numerados demonstram o espaço experimental analisado. 

 

 (A) 
 

 (B) 
 

 (C) 
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Na figura 4(A), os maiores valores do IAA (próximos de 1g gel.g
-1

)  para os cookies 

produzidos, encontram-se na região pontilhada entre os pontos 1, D, B, 2, C, representados 

em pseudocomponentes por 0,86:0,00:0,14; 0,85:0,02:0,13; 0,33:0,51:0,16; 0,00:0,57:0,43 e 

0,63:0,00:0,37; respectivamente. Em proporções reais de FCJ:FA:FT, esses valores são 

representados por 0,60:0,15:0,25; 0,60:0,16:0,24; 0,41:0,33:0,26; 0,30:0,35:0,35 e 

0,52:0,15:0,33; respectivamente, ou seja, formulações com farinha de casca de jabuticaba 

variando entre 30 a 60%, farinha de aveia entre 15 a 35% e farinha de trigo entre 24 a 35%. 

Em contrapartida, os menores valores do IAA (entre 0,5 e 1g gel.g
-1

) para os cookies 

produzidos, encontram-se na região pontilhada entre os pontos 5, 6, E, F, representados em 

pseudocomponentes por 0,43:0,00:0,57; 0,00:0,42:0,57; 0,46:0,00:0,54 e  0,00:0,43:0,57; 

respectivamente. Em proporções reais de FCJ:FA:FT, esses valores são representados por 

0,45:0,15:0,40; 0,30:0,30:0,40; 0,46:0,15:0,39 e 0,30:0,31:0,39; respectivamente, ou seja, 

formulações com farinha de casca de jabuticaba variando entre 30 a 45%, farinha de aveia 

entre 15 a 31% e farinha de trigo entre 39 a 40%.  

O índice de absorção de água (IAA) está relacionado com a disponibilidade de grupos 

hidrofílicos (-OH) em se ligar às moléculas de água e à capacidade de formação de gel das 

moléculas de amido. Nota-se que, cookies produzidos com maiores porcentagens de farinha 

de casca de jabuticaba tendem a absorverem mais água, uma vez que estes possuem elevados 

teores de fibras alimentares (ARAÚJO, 2010). Perez e Germani (2007) justificam que, farinhas 

com altos teores de fibras tendem a reter mais água em virtude das características hidrofílicas 

das fibras. 

Camargo, Leonel e Mischan (2008), em estudo sobre produção de cookies extrusados 

de polvilho azedo com fibras, encontraram valores de IAA entre 4,8 a 11,9 g gel.g
–1

. O IAA 

dos cookies com casca de jabuticaba desta pesquisa estão, no mínimo, 91,6% menores que os 

encontrados anteriormente. Isso se explica pois, somente os grânulos de amido gelatinizados 

absorvem água em temperatura ambiente e incham, contudo, com o aumento do grau de 

gelatinização, a fragmentação do amido aumenta e, com isso, diminui a absorção de água 

(BORBA; SARMENTO; LEONEL, 2005; CARVALHO; ASCHIERI; CAL-VIDAL, 2002). 

Analisando a figura 4(B), foi possível verificar que os maiores valores do ISA 

(próximos a 50%), encontram-se nas regiões pontilhadas marcadas pelos pontos 3, 4, D e 5, F, 

G, representados em pseudocomponentes por 0,86:0,14:0,00; 0,42:0,58:0,00; 0,86:0,11:0,03 e 

0,43:0,00:0,57; 0,48:0,00:0,52; 0,32:0,11:0,57; respectivamente. Em proporções reais de 

FCJ:FA:FT, esses valores são representados por 0,60:0,20:0,20; 0,45:0,35:0,20; 

0,60:0,19:0,21 e 0,45:0,15:0,40; 0,47:0,15:0,38; 0,41:0,19:0,40; respectivamente, ou seja, 
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formulações com farinha de casca de jabuticaba variando entre 41 a 60%, farinha de aveia 

entre 15 a 35% e farinha de trigo entre 20 a 40%. Valores menores de ISA (próximos a 30%), 

encontram-se na região pontilhada entre os pontos 2, B, C, representados em 

pseudocomponentes por 0,00:0,57:0,43; 0,17:0,56:0,27; 0,19:0,51:0,30; respectivamente. Em 

proporções reais de FCJ:FA:FT, esses valores são representados por 0,30:0,35:0,35; 

0,36:0,35:0.29; 0,37:0,33:0,30; respectivamente, ou seja, formulações com farinha de casca de 

jabuticaba variando entre 30 a 37%, farinha de aveia entre 33 a 35% e farinha de trigo entre 

29 a 35%. 

O ISA está relacionado à quantidade de sólidos solúveis presentes em uma amostra 

seca e permite verificar o grau de intensidade do tratamento térmico, em função da 

gelatinização, dextrinização e consequente solubilização do amido entre outros componentes 

da matéria prima, tais como proteína, lipídios e fibras (MOURA, et al., 2011). Camargo, 

Leonel e Mischan (2008), em estudo sobre produção de cookies extrusados de polvilho azedo 

com fibras, encontraram valores de ISA variando entre 23,17 a 29,23%. Observa-se que, os 

menores valores de ISA dos cookies com farinha de casca de jabuticaba correspondem ao 

maior valor de ISA dos cookies extrusados de polvilho azedo com fibras. A solubilidade em 

água dos cookies do presente estudo pode ser explicada pela presença das fibras presentes nas 

farinhas de casca de jabuticaba e aveia (LEITE-LEGATTI et al., 2012; ADA, 1999), do 

amido presente na farinha de trigo (NASCIMENTO; WANG, 2013) e lipídeos presentes nas 

formulações. As concentrações das farinhas nos cookies determinam maior ou menor 

solubilização em água. No entanto, observa-se neste estudo que formulações com maiores 

porcentagens de farinha de casca de jabuticaba e farinha de trigo tendem a ser mais solúveis 

em água. Esse aumento da solubilidade é atribuído à dispersão das moléculas de amilose e 

amilopectina (presentes no amido da farinha de trigo) como consequência da gelatinização, 

quando as condições são mais brandas, e da formação de compostos de baixo peso molecular, 

quando as condições são mais drásticas (COLONNA et al., 1984). 

Analisando a figura 4(C), foi possível verificar que os maiores valores de força de 

ruptura (próximos de 30000N) encontram-se na região pontilhada marcada pelos pontos 4, D, 

E, representados em pseudocomponentes por 0,42:0,58:0,00; 0,5:0,5:0,00; 0,38:0,57:0,05; 

respectivamente. Em proporções reais de FCJ:FA:FT, esses valores são representados por 

0,45:0,35:0,20; 0,475:0,475:0,20; 0,43:0,35:0,22; respectivamente, ou seja, formulações com 

farinha de casca de jabuticaba variando entre 43 a 47,5%, farinha de aveia entre 35 a 47,5% e 

farinha de trigo entre 20 a 22%. Valores menores de força de ruptura (abaixo de 10000N), 

encontram-se na região pontilhada entre os pontos 1, A, B, C, representados em 
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pseudocomponentes por 0,86:0,00:0,14; 0,75:0,00:0,25; 0,86:0,02:0,12; 0,76:0,04:0,20; 

respectivamente. Em proporções reais de FCJ:FA:FT, esses valores são representados por 

0,60:0,15:0,25; 0,56:0,15:0,29; 0,60:0,16:0,24; 0,57:0,165:0,265; respectivamente, ou seja, 

formulações com farinha de casca de jabuticaba variando entre 56 a 60%, farinha de aveia 

entre 15 a 16,5% e farinha de trigo entre 24 a 29%. 

Observa-se que, cookies de formulações com maiores porcentagens de farinha de 

casca de jabuticaba apresentaram menores valores de força de ruptura. Isso pode ser explicado 

pelo fato desta farinha possuir elevados valores de fibras (LEITE-LEGATTI et al., 2012). Perez 

e Germani (2007) justificam que, farinhas com altos teores de fibras tendem a reter mais água 

em virtude das características hidrofílicas das fibras. Entretanto, Mareti, Grossmann e Benassi 

(2010), em estudo sobre características físicas de cookies com farinha de soja e farelo de 

aveia, encontraram valores de força de ruptura, no mínimo, 97% menores que os valores deste 

estudo. As diferenças de força de ruptura podem estar relacionadas com os níveis de 

substituição da farinha de casca jabuticaba por farinha de trigo e farinha de aveia e, também, 

com os demais ingredientes e suas proporções. McWater et al., (2003), em estudo sobre 

características físicas e sensoriais de cookies contendo mistura de farinha de fonio (variante 

do painço) e farinha de feijão-de-corda, atribuíram a textura mais dura em cookies ao aumento 

do conteúdo de proteína e sua interação durante o desenvolvimento da massa e seu assamento. 

Utilizando-se os modelos ajustados para os parâmetros de cor (L*, a* e b*), obteve-se 

o gráfico de curvas de nível (Figura 5). Os vértices de cada extremidade da área demarcada 

deste gráfico representam os valores máximos em pseudocomponentes de cada componente 

da mistura utilizados na formulação dos cookies. 

A cor é um fator importante para a qualidade sensorial dos alimentos. Durante o 

forneamento dos bicoitos ocorrem algumas reações que afetam este fator. Dentre elas, as mais 

comuns são as reações de escurecimento não-enzimático (reação de Maillard e caramelização) 

e a degradação de pigmentos. As condições de processamento utilizadas no forneamento dos 

cookies (alta temperatura e baixa umidade) favorecem a reação entre açúcares e aminoácidos, 

resultando na formação de compostos pardos. Dependendo do grau de escurecimento, pode 

vir acompanhado de sabores e odores indesejáveis (ILO; BERGHOFER, 1999).  
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Figura 5. Luminosidade (A), croma a* (B) e croma b* (C) dos cookies com casca de jabuticaba. Superfície de 

resposta gerada pelo modelo experimental (em termos de pseudocomponentes): Área demarcada entre os pontos 

numerados demonstram o espaço experimental analisado 

 (A) 
 

 (B) 
 

 (C) 
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Pôde-se perceber que cookies de formulações com maiores proporções de farinha de 

casca de jabuticaba, tiveram uma diminuição significativa no parâmetro L*. Tal fato pode ser 

explicado pelas altas concentrações de antocianinas presentes na casca deste fruto (LEITE-

LEGATTI et al., 2012; SANTOS; VEGGI; MEIRELES, 2010; VEGGI; SANTOS; 

MEIRELES, 2010). Teixeira et al., (2008) relataram em seus estudos que a cor das 

antocianinas é resultante da excitação da molécula pela luz visível, sendo que seu aumento em 

substituintes permite uma cor mais intensa. Além disso, os mesmos autores observam que as 

tonalidades apresentadas pelas antocianinas oscilam entre vermelho, laranja e roxo. O 

presente estudo corrobora com os estudos de Ajila et al., (2010), em pesquisa sobre melhoria 

do teor de fibra alimentar em cookie com a incorporação de casca de manga em pó. Estes 

também relataram que o valor L* diminuiu conforme aumentou o percentual de casca de 

manga em pó nos bsicoitos estudados. 

Da mesma forma que L*, os valores de a* e b* também diminuiram conforme 

aumento do percentual de farinha de casca de jabuticaba nas formulações. Esse mesmo 

comportamento também foi relatado por Ajila et al., (2010). Isso pode ser explicado pelo fato 

das cascas de jabuticaba possuírem enzimas como a polifenol oxidase (DAIUTO; VIEITES; 

MORAES; EVANGELISTA, 2010) e serem ricas em polifenóis (LEITE-LEGATTI et al., 

2012), que é substrato para essa enzima (AJILA et al., 2007). Nesse sentido, devido ao 

escurecimento enzimático, esses valores podem ser diminuídos.  

 

3.2 Teste de desejabilidade 

 

A partir dos modelos experimentais dos parâmetros instrumentais de VE, força de 

ruptura, L* e IAA, realizou-se o teste de desejabilidade para a definição da formulação final 

do cookie. Em um delineamento de misturas é desejável encontrar a otimização global entre 

os ingredientes variáveis da mistura, simultaneamente. Por compromisso ótimo entende-se 

encontrar níveis de operação dos parâmetros de projeto, de tal modo que cada característica 

do produto esteja o mais próximo possível de seu valor ideal (WURL; ALBIN, 1999). O 

perfil de desejabilidade traçado pode ser observado na Figura 6. 
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Profiles for Predicted Values and Desirability
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Figura 6. Perfil para valores preditos e desejabilidade. 

 

 

O resultado do teste de desejabilidade indicou como a formulação mais desejada 

tecnologicamente para o cookie com mistura de 45% de farinha de casca de jabuticaba, 35% 

de farinha de aveia e 20% de farinha de trigo, que corresponde ao ponto experimental 4. 

 

3.3 Validação do modelo 

 

A validação dos modelos utilizados, confrontando os resultados encontrados com os 

esperados foi feita utilizando-se os resultados de Aw, VE, IAA, ISA, força de ruptura, L*, a* 

e b*obtidos (Tabela 3) levando em consideração apenas os que apresentaram R
2
 maior que 

0,83.  

Com relação aos resultados de textura, pode-se afirmar que o modelo predito 

corroborou com os valores encontrados analiticamente, ou seja, obteve-se um cookie com 

farinha de casca de jabuticaba com características tecnológicas próximas às preditas pelos 

modelos, com porcentagens de variação de 8,74% para Aw, 3,33% para VE, 9,6% para IAA, 

5,68% para ISA, 6,2% para força de ruptura, 3,9% para L*, 10,9% para a* e 6,9% para b*. Os 

valores equacionados foram calculados com base nas equações obtidas através dos 
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coeficientes estatísticos do delineamento de misturas para os atributos relacionados na Tabela 

4. As diferenças entre os valores analisados e calculados estão relacionados aos erros 

experimentais e ao coeficiente de determinação das equações. 

 

Tabela 4. Resultados de Aw, espessura, VE, IAA, ISA, força de ruptura, L*, a* e b*, encontrados e esperados da 

formulação para cookie com farinha de casca de jabuticaba, de acordo com modelos preditos. 

 

3.4 Análise microbiológica da amostra de farinha de casca de jabuticaba e cookie 

mais desejável, para análise sensorial. 

 

A Tabela 5 apresenta os resultados da análise microbiológica na amostra da farinha de 

casca de jabuticaba, cookie padrão (CP) e cookie com farinha de casca de jabuticaba (CCJ) 

mais desejável para análise sensorial. 

 

Tabela 5. Análise microbiológica para a farinha de casca de jabuticaba, cookie padrão e cookie de casca de 

jabuticaba (escolhido pelo teste de desejabilidade), para análise sensorial. 

ANÁLISES REALIZADAS FCJ CP CCJ 

LIMITES 

PERMITIDOS 

(VMP*) 

Contagem de Coliformes a 45ºC <100 UFC/g <100 UFC/g <100 UFC/g 5 x 10
3
 UFC/g 

Contagem de Bacillus cereus <100 UFC/g --- --- 5 x 10² UFC/g 

Contagem de Estafilococos 

coagulase positiva 
<100 UFC/g <100 UFC/g <100 UFC/g 5 x 10² UFC/g 

Contagem de Bolores e Leveduras <1 UFC/g <1 UFC/g <1 UFC/g --- 

Pesquisa de presença de 

Salmonella sp 

Ausência em 

25g 

Ausência em 

25g 

Ausência em 

25g 

Ausência em  

25g 

*VMP: Valor Máximo Permitido 

De acordo com os resultados encontrados, a farinha de casca de jabuticaba, o cookie 

padrão e o cookie com farinha de casca de jabuticaba, apresentaram características 

Parâmetros Analisados  R
2
 Equacionados 

Aw 0,389 0,8894 0,355 

VE 1,470 0,9086 1,421 

IAA 0,875 0,979 0,791 

ISA 38,769 0,8363 36,567 

Força de ruptura 29810,2 0,9205 27981,9 

L* 44,805 0,9607 43,049 

a* 2,964 0,9453 2,641 

b* 4,064 0,9514 3,784 
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microbiológicas adequadas para o consumo, uma vez que estavam abaixo dos valores 

permitidos pela legislação brasileira. 

3.5 Análise sensorial do cookie padrão e do cookie de maior desejabilidade 

 

Na análise sensorial, obtiveram-se os resultados referentes à aceitação do produto nos 

quesitos aparência, textura, sabor e cheiro (odor) (Figura 7). Nesta aceitação avaliou-se o 

quanto um consumidor gostou ou desgostou do cookie padrão e do cookie de maior 

desejabilidade (com farinha de casca de jabuticaba).  

Os escores obtidos pelo cookie padrão para os parâmetros aparência, textura, sabor e 

odor (cheiro), foram de 3,88; 3,99; 4,14 e 3,52; respectivamente. Já no cookie com casca de 

jabuticaba, os escores obtidos para os mesmos parâmetros foram de 3,62; 3,52; 3,06 e 3,46; 

respectivamente. Nota-se que, em todos os parâmetros, os escores para o cookie padrão foram 

superiores aos obtidos pelo cookie com farinha de casca de jabuticaba. Contudo, conforme 

pré-definido na metodologia, o produto seria considerado aceito se obtivesse escores maiores 

ou iguais a 3 (Indiferente). Nesse sentido, ambos cookies foram aceitos pelas crianças.  

  

 

 

Figura 7. Frequência relativa para o teste de aceitação do cookie padrão e do cookie com casca de jabuticaba 

selecionado no teste de desejabilidade. 
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A análise sensorial deste estudo com cookie de casca de jabuticaba corrobora com o 

realizado por Ferreira et al., (2012), substituindo 10% de farinha de trigo por farinha de casca 

de jabuticaba. Os autores obtiveram cookies com boas propriedades físicas e, no teste de 

aceitação, encontraram escores de 3,68; 2,95 e 4,21 para os atributos de aparência, sabor e 

textura, respectivamente. Vale ressaltar que no atributo sabor, o escore encontrado neste 

estudo é 3,5% maior que o anterior. Esse dado pode ser considerado excelente, uma vez que 

os cookies produzidos com farinha de casca de jabuticaba do presente estudo foram 

elaborados com 45% de farinha de casca de jabuticaba em substituição à farinha de trigo e 

farinha de aveia, enquanto o anterior possuía apenas 10% de substituição de farinha de trigo 

por farinha de casca de jabuticaba.  

Face a essa diferença e à presença de fibras alimentares e compostos bioativos 

encontrados na farinha de casca de jabuticaba (LEITE-LEGATTI et al., 2012), ressalta-se a 

importância do consumo destes cookies principalmente na alimentação escolar visto os 

benefícios à saúde e, consequentemente, significativas melhorias no ensino-aprendizagem 

destes indivíduos (LUCERO et al., 2010). Além disso, faz-se necessário maior utilização de 

farinhas elaboradas a partir de resíduos agroindustriais no desenvolvimento de formulações de 

alimentos em geral, uma vez que contribui para o aproveitamento dos produtos regionais, 

incrementa o desenvolvimento de alternativas alimentícias e valoriza a causa da preservação e 

desenvolvimento sustentável das áreas nativas de cerrado e mata atlântica. 

  

4. CONCLUSÃO 

 

Os resultados apresentados neste estudo indicam que a farinha de casca de jabuticaba é 

uma matéria-prima de baixo custo e com boas qualidades tecnológicas, sendo, portanto, uma 

boa alternativa para a aplicação em cookies, sem que haja perda da qualidade física e sensorial 

do produto. Nesse sentido, a produção e venda desta farinha por agricultores familiares, 

através do PNAE, com destino à alimentação de escolares é viável, uma vez que estes tiveram 

boa aceitação pelo produto elaborado com a mesma. Além disso, esta é uma nova possibilidade 

de produção de cookie à base de um resíduo agroindustrial, sendo interessante do ponto de vista 

comercial devido aos aspectos relacionados à sustentabilidade da indústria de processamento de 

jabuticaba e ao mercado deste tipo de produto.  
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PARTE 3 

 

ARTIGO 2 

 

COMPOSTOS BIOATIVOS DE COOKIES DESENVOLVIDOS COM FARINHA DE 

CASCA DE JABUTICABA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

 

RESUMO 

 

A jabuticaba (Myrciaria cauliflora Berg) é um fruto muito apreciado e de importância 

nutricional encontrado principalmente no centro-sul do Brasil. Sua casca é um subproduto 

descartado nas agroindústrias brasileiras. A grande preocupação com os impactos ambientais e o 

elevado índice de perdas e desperdícios leva à necessidade de se criarem meios para o 

aproveitamento desses resíduos. Este estudo teve como objetivo analisar a farinha de casca de 

jabuticaba e biscoitos tipo cookies enriquecidos com esta farinha em substituição da farinha 

de trigo e farinha de aveia, em seus aspectos químicos e funcionais. De acordo com a 

composição aproximada de farinha de casca de jabuticaba, esta é constituída principalmente de 

fibras solúveis e insolúveis, sendo assim, pode ser destacada como um alimento com alto teor de 

fibras alimentares. O teor de umidade da farinha de casca de jabuticaba deste estudo (11,1%) 

encontra-se abaixo do valor máximo estipulado para umidade em farinhas pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitárian(15,00%). O resultado mais expressivo observado nos 

cookies foi o elevado conteúdo de fibras alimentares totais quando comparados a biscoitos 

comerciais considerados fonte de fibra alimentar total. O cookie experimental apresentou 

valor energético 10,9% menor que a formulação controle, certamente devido à sua maior 

porcentagem de fibras alimentares. Quanto ao valor calórico total, nota-se, no mínimo, uma 

redução de 9% no cookie com casca de jabuticaba quando comparado aos biscoitos 

comerciais. Além disso, observa-se que o valor calórico do cookie padrão é 7% menor que a 

média de valor calórico dos biscoitos comerciais. A umidade do cookie experimental foi 34% 

maior em relação ao controle. Na comparação entre os cookies controle e com farinha de 

casca de jabuticaba, é possível observar que o teor de cinzas e lipídios foi 45% e 2%, 

respectivamente, maiores para o cookie com farinha de casca de jabuticaba enquanto que o 

teor de proteínas 25% maior para o controle. A análise da atividade antioxidante dos cookies 

com farinha de casca de jabuticaba deste estudo, pelos métodos DPPH, ABTS e H-ORAC, foi 

de 31,16 µg mL
 -1

, 258,2 µmol g
 -1

 e 4628,7
 
µmol.TE g

 -1
, respectivamente. Além disso, 

compostos bioativos tais como fenólicos, flavonoides e antocianinas, também foram 

encontrados. Faz-se necessário mais estudos de aplicação de farinha de casca de jabuticaba 

em produtos alimentícios, uma vez que foram verificadas altas concentrações de fibras 

alimentares e compostos bioativos na farinha de casca de jabuticaba e nos biscoitos que foram 

desenvolvidos neste estudo. 

  

 

Palavras chave: Aproveitamento de resíduo, Capacidade antioxidante, Fibra alimentar, 

Flavonoides, Antocianinas, Fenólicos totais. 
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ABSTRACT 

 

The jabuticaba (Myrciaria cauliflora Berg) is a very popular fruit and nutritional importance 

mainly found in south-central Brazil. Its peel is a by-product discarded in Brazilian 

agribusiness. The concern about the environmental impacts and the high rate of losses and 

waste leads to the need to create ways to take such waste advantage. This study aimed to 

analyze the peel flour jabuticaba type cookies and biscuits fortified with this flour instead of 

wheat flour and oatmeal in its chemical and functional aspects. According to the approximate 

peel flour jabuticaba composition, this consists mainly of soluble and insoluble fiber, so can 

be highlighted as a food with high dietary fiber content. The moisture content of the pell 

jabuticaba this study (11.1%) flour is below the maximum value stipulated for moisture in 

flour by the National Surveillance sanitarian (15.00%). The most significant result was 

observed in the cookies the high total dietary fiber content compared to commercial cookies 

considered a source of dietary fiber. The experimental cookies had 10.9% lower than the 

control formulation certainly due to their higher percentage of dietary fiber energy content. As 

for the total caloric value, it is noticed at least a  9%  reduction in the cookie peel jabuticaba 

when compared to commercial cookies. Moreover, it is noted that the caloric value of the 

standard cookie is 7% lower than the average calorific value of the commercial biscuits. The 

the experimental cookie humidity was 34% higher compared to the control. In comparing the 

control cookies and peel jabuticaba flour, you can see that the ash content and lipids was 45% 

and 2%, respectively, higher for the cookie with peel jabuticaba flour while the protein 

content of 25 % higher than for the control. Analysis of the bark antioxidant activity cookies 

with jabuticaba this study, the DPPH, ABTS and H-ORAC methods, flour was 31.16 mg L -1, 

258.2 micromol g -1 and 4628.7 μmol.TE g -1. Furthermore, bioactive phenolic compounds 

such as flavonoids and anthocyanins were also found. It is necessary to apply further studies 

peel flour jabutiaba in food products, since high levels of dietary fiber and bioactive 

compounds were detected in the peel blemish flour, biscuits that were developed in this study.  

 

 

Keywords: Utilization of waste, antioxidant capacity, Dietary Fiber, Flavonoids, 

anthocyanins, total phenolics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, resíduos de frutas e hortaliças são desperdiçados em todos os pontos de 

comercialização até o consumo final, incluindo agricultores, indústrias e consumidores. Os 

alimentos e os seus subprodutos (cascas, sementes e bagaços) que, muitas vezes, destinam-se 

à ração animal, poderiam ser utilizados como fontes alternativas de compostos bioativos, a 

fim de suprir as necessidades nutricionais, além de diminuir o desperdício, reduzir o impacto 

ambiental e agregar valor aos subprodutos (BERGAMASCHI, 2010).  

Essas alternativas de aproveitamento são importantes, uma vez que as maiores 

quantidades de fibras de muitos alimentos se concentram na casca de frutos e legumes 

(PELIZER; PONTIERI; MORAES, 2007), auxiliando tratamentos e prevenções de doenças 

(DAMIANI et al., 2011). Além disso, o conteúdo de compostos fenólicos totais e a atividade 

antioxidante são particularmente altos nas cascas de algumas frutas, mais do que em sua polpa 

(CLERICI; CARVALHO-SILVA , 2011).  

A jabuticaba é originária do centro-sul do Brasil e, dentre as espécies atualmente 

conhecidas, destacam-se a Myrciaria cauliflora (DC) Berg e a Myrciaria jabuticaba (Vell) 

Berg, que produzem frutos apropriados tanto para consumo in natura quanto para a 

agroindústria (ASCHIERI; SILVA; CANDIDO, 2009). O fruto cresce diretamente no tronco 

principal e ramos, tem um diâmetro de 3-4 cm, 1-4 sementes grandes, e uma casca grossa 

roxo que cobre uma polpa branca gelatinosa doce. A jabuticaba é muito popular no Brasil e, 

normalmente, a casca não é consumida (REYNERTSON; YANG; JIANG; BASILE; 

KENNELLY, 2008).  

A jabuticaba, além de fornecer componentes importantes para desempenharem 

funções básicas do organismo, é fonte de compostos bioativos diretamente associados à 

prevenção de doenças (LEITE-LEGATTI et al., 2012). Os compostos bioativos presentes nos 

alimentos podem agir de diferentes formas, tanto no que se refere aos alvos fisiológicos como 

aos seus mecanismos de ação. A ação antioxidante, por exemplo, deve-se ao potencial de 

óxido-redução de determinadas moléculas, à capacidade de competir por sítios ativos e 

receptores celulares ou, ainda, à modulação da expressão de genes que codificam proteínas 

envolvidas em mecanismos intracelulares de defesa contra processos oxidativos degenerativos 

de estruturas celulares (BASTOS; ROGERIO; ARÊAS, 2009).  

Estudos recentes demonstraram que a adição de 1 a 2% de casca de jabuticaba 

liofilizada para dietas normais melhora a capacidade antioxidante de ratos saudáveis e este 
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efeito pode ser atribuído à quantidade de antocianinas identificados neste subproduto. 

(LEITE-LEGATTI et al., 2011).  

Nesse sentido, esse trabalho tem por objetivo analisar a farinha de casca de jabuticaba 

e cookies enriquecidos com esta farinha em substituição da farinha de trigo e farinha de aveia, 

em seus aspectos químicos e funcionais. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Preparação da farinha de casca de jabuticaba 

 

No laboratório de Aproveitamento de Resíduos Agroindustriais da Escola de 

Agronomia UFG, foi realizado a secagem das cascas de jabuticabas em estufa Tecnal TE-

394/3 com circulação de ar forçada, sob temperatura de 60 °C, até atingirem a umidade 

mínima de 14%.  Em seguida as amostras secas foram moídas, em moinho de facas 

(MARCONI modelo MA630), caracterizadas quanto a granulometria e embaladas em sacos de 

polietileno de baixa densidade a vácuo e armazenadas em refrigeração (4±1°C)  até o 

processamento.  

 

2.2 Preparação dos cookies 

 

Os cookies foram preparados e manipulados de acordo com as formulações 

apresentadas na Tabela 1. A formulação foi desenvolvida após a realização de testes 

preliminares. 

Inicialmente, os ingredientes secos (com exceção do sal, açúcar mascavo e açúcar 

cristal) foram misturados em um recipiente (Figura 1A). Em outro recipiente, os açúcares, a 

água, o óleo, o sal e a essência de baunilha foram aquecidos até 50ºC para facilitar a diluição 

dos açúcares. Essa mistura foi acrescentada aos ingredientes secos e misturada manualmente 

até obter uma massa homogênea. Os cookies foram moldados com um aro de PVC de 4 cm de 

diâmetro por 1cm de altura (4cm x 1cm). Em seguida, foram colocados em uma assadeira 

retangular de 24,5 x 8 x 35,5 cm e  untada com 5g de óleo de soja. Logo após, foram assados 

em forno médio pré-aquecido a 180ºC por 20 minutos. A figura 1B e 1C apresenta os cookies, 

controle e experimento 4, respectivamente, após assados. Os procedimentos foram idênticos 

para as duas formulações e foram realizados com três replicatas para cada formulação. 
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Tabela 1. Valores em massa dos ingredientes utilizados na preparação do cookie padrão e do cookie com farinha 

de casca de jabuticaba em substituição à farinha de trigo e aveia. 

  Ingredientes Cookie (Padrão) Cookie com Casca de Jabuticaba 

Farinha de trigo  140g 60g 

Farinha de casca de jabuticaba - 180g 

Aveia 160g 60g 

Açúcar cristal 60g 60g 

Açúcar mascavo 100g 100g 

Sal 2g 2g 

Castanha de baru 50g 50g 

Água 60g 60g 

Essência de baunilha 5g 5g 

Óleo de soja 50g 50g 

 

 

Figura 1. Mistura dos ingredientes secos (A); Cookie assado tipo cookie padrão (Tabela 5) (B); Cookie assado 

tipo cookie com casca de jabuticaba  (C). 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

2.3 Composição centesimal e valor energético total da farinha de casca de jabuticaba 

e cookies elaborados. 

 

As análises de composição centesimal e valor energético total foram realizadas no 

laboratório do setor de Tecnologia de Alimentos da Escola de Agronomia da UFG.  

O teor de nitrogênio total foi determinado pelo método Micro-kjeldahl e convertido 

em proteína bruta pelo fator 6,25. O teor de lipídios foi determinado após a extração com éter 

de petróleo em extrator Soxhlet. A umidade foi determinada por dessecação da amostra, 

quando aquecida a 105°C; o teor de cinzas foi determinado por carbonização seguida de 

incineração completa em mufla a 550 °C, até peso constante. As fibras alimentares totais, 

solúveis e insolúveis foram determinadas segundo método enzímico gravimétrico. Todas as 

análises seguiram as metodologias propostas pela AOAC (2007). O teor de carboidratos totais 

foi determinado por diferença, subtraindo-se de cem os valores obtidos de umidade, proteínas, 

lipídios e cinzas. O valor energético total foi estimado seguindo os valores de conversão de 

 (A) 
 

 (B) 
 

 (C) 
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Atwater, multiplicando-se o conteúdo de carboidratos disponíveis e proteínas por quatro e o 

de lipídeos por nove, os produtos somados constituíram o valor energético total (OSBORNE; 

VOOGT, 1978).  Todas as análises foram realizadas em triplicata.  

  

2.4 Antocianinas totais da amostra de farinha de casca de jabuticaba e cookies 

elaborados. 

  

 Este ensaio foi realizado de acordo com o método proposto Teixeira, Stringheta e 

Oliveira, 2008. O conteúdo total de antocianinas foi expresso em mg de antocianinas/100g da 

fração da amostra analisada. 

 

2.5 Compostos fenólicos totais da amostra de farinha de casca de jabuticaba e cookies 

elaborados. 

 

Este ensaio foi realizado de acordo com o método proposto por Roesler et al., (2007), 

dissolvendo a amostra em metanol P.A., a fim de se obter uma concentração de 0,5 mg 

sólidos/mL, e analisado utilizando-se o reagente de Folin-Ciocalteu. A quantificação de fenóis 

totais da amostra foi realizada por meio de uma curva padrão preparada com ácido gálico, nas 

concentrações de 50,0; 25,0; 12,5; 6,25; 3,12; 1,56; 0,79; 0,39; 0,19; 0,09; 0,04; 0,02 (mg.mL
-

1
),   e expressa como equivalentes de ácido gálico (EAG). 

 

2.6 Flavonóides totais da amostra de farinha de casca de jabuticaba e cookies 

elaborados. 

 

O teor de flavonóides totais foi determinado de acordo com o método proposto por 

Zhishen et al., (1999), através de reações das amostras com NaNO2 , AlCl3 e NaOH, seguidas 

de leitura de absorbância em espectrofotômetro (510 nm). A quantificação de flavonóides 

totais da amostra foi realizada por meio de curva padrão preparada com catequina (10-175 

mg/L
-1

)  e expressa como equivalentes de catequina. O resultado final foi expresso em g de 

equivalente de catequina por 100 g de amostra. 

 

2.7 Determinação da capacidade antioxidante da amostra de farinha de casca de 

jabuticaba e cookies elaborados. 

 

As análises de atividade antioxidante foram realizadas no laboratório de bioaromas do 

departamento de ciência de alimentos da UNICAMP. 
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2.7.1 Atividade sequestradora do radical 2,2-difenil-1picrilhidrazila (DPPH
•
) 

 

O ensaio foi realizado conforme os métodos propostos por Roesler et al., (2007) com 

algumas modificações. Uma solução de DPPH
•
 (0,004% m/v), com intervalo de absorbância 

entre 0,8 e 1,2 a 517 nm, foi preparada diariamente e estocada em frascos âmbar a 4°C até o 

momento do ensaio. A leitura da absorbância foi feita a 517nm em espectrofotômetro. A 

capacidade de sequestrar radical livre foi expressa como percentual de inibição de oxidação do 

radical, calculado conforme a equação 1: 

 

% Inibição = ((ADPPH – AAm/Trolox)/ADPPH)*100 (Equação 1) 

 

Onde: 

ADPPH é a absorbância da solução de DPPH; 

AAm/Trolox é a absorbância da amostra ou padrão em solução. 

 

AAm/Trolox foi calculada com base na diferença da absorbância da solução de amostra 

em teste com o seu branco. O valor de IC50 foi definido com a concentração final em mg mL
-1

 

da amostra necessária para decrescer a concentração inicial do DPPH em 50%, da seguinte 

maneira: 

 

Após o cálculo do percentual de inibição foram plotados os resultados contendo os 

valores de concentração (mg mL
-1

) utilizadas no eixo X e os percentuais de proteção 

encontrados no eixo Y e então determinada a equação da reta que é utilizada para encontrar o 

valor de IC50.  

 

→ Cálculo do IC50:  

Equação da reta y = ax ± b, onde:  

y= 50% (quantidade em percentual de inibição)  

x= IC50 mg/mL 

 

2.7.2 Capacidade Antioxidante Equivalente a Trolox (TEAC) - captura do radical 

2,2-azino-bis(3-etilbezotiazolina)-6-ácido sulfônico (ABTS•+) 

 

A atividade antioxidante total foi determinada através do ensaio com ABTS
•+

, obtido 

pela reação de 5mL de ABTS (7Mm) com 88μl de persulfato de potássio 140mM 
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(concentração final de 2,45mM), conforme método descrito por Rufino et al., 2007. O 

percentual do decréscimo na absorbância foi medido pela concentração e a capacidade de capturar 

o ABTS
•+

 foi calculada com base no decréscimo da absorbância observada. Foi construída uma 

curva a partir dos valores de absorbâncias e concentrações do Trolox [10-250μM] da mesma 

forma, sendo representada graficamente como a porcentagem (%) de inibição versus 

concentração do Trolox. O resultado da atividade dos compostos testados foi expresso em 

valores equivalentes de Trolox, definido em μMol de equivalentes de Trolox g
-1

 (RE et al., 

1999). 

 

2.7.3 Oxygen Radical Absorbance Capacity –ORAC 

 

Os ensaios foram realizados conforme os métodos descritos por Prior et al., (2003) e 

Dávalos et al., (2004).  Todos os reagentes e diluições das frações hidrofílicas e lipofílicas das 

amostras foram preparados diariamente, exceto o Trolox, que foi solubilizado em etanol absoluto 

de modo que atingisse uma concentração de 1500 μM, aliquotado em microtubos e armazenado a 

-80°C até o momento de uso. As reações ocorreram em microplacas de poliestireno, específicas 

para reações de fluorescência, contendo 96 compartimentos. Para cada leitura foi preparada uma 

curva padrão de Trolox específicas para a avaliação da fração hidrofílica e/ou lipofílica, seguida 

de diluições apropriadas. Todas as leituras foram feitas através do leitor de microplacas 

NOVOstar (BMG Labtech®, Offenburg, Germany), acompanhado com o Software de análise de 

dados MARS Data Analysis versão 1.3 (BMG Labtech®, Offenburg, Germany).  

 

2.7.3.1 ORAC – Fração hidrofílica (H-ORAC) 

 

Foram preparadas soluções estoque denominadas “mãe” de cada amostra na 

concentração de 10 mg/mL (p/v) com tampão fosfato de potássio 75 mM, pH 7.4. As soluções 

“mães” foram misturadas em agitador vórtex por 30 segundos, seguido de ultrassonicação a 

10°C durante 30 minutos. O padrão Trolox 1500 μM foi diluído em tampão fosfato de 

potássio 75 mM, pH 7.4 em diferentes concentrações, para a confecção da curva padrão do 

ensaio. A solução de fluoresceína foi preparada em tampão fosfato de potássio 75 mM, pH 

7.4, na concentração de 0,00378 mg/mL e mantida ao abrigo da luz até o momento de uso. O 

AAPH [2,2’- azobis (2’-metilpropionamidine) dihidrocloreto] foi ressuspendido em tampão 

fosfato de potássio 75 mM, pH 7.4, momentos antes do início da leitura da microplaca. O 

sistema de reação em cada poço da microplaca continham: 20 μL de amostra, 120 μL de 
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solução de fluoresceína e 60 μL de AAPH a uma temperatura constante de 37ºC, durante 80 

minutos. A intensidade de fluorescência (485nmEx/ 520nmEm) foi verificada a cada ciclo de 

60 segundos, durante 80 ciclos em leitor de microplacas. O mesmo procedimento foi adotado 

para os padrões de referência. O branco da reação foi preparado conforme o procedimento 

descrito acima, sem adição de amostra. O cálculo da curva de decaimento da fluorescência ou 

AUC foi realizado com o auxílio da equação 2:  

 

AUC = 1+fi/f0 +... fi/f0 +... f80/f0  (Equação 2) 

 

Onde: 

O f0 é representado pela fluorescência obtida no tempo 0; 

O fi a fluorescência obtida nos tempos intermediários entre 0 e 80 minutos. 

 

Os resultados foram expressos em μmol equivalentes de Trolox, utilizando-se a curva 

padrão de Trolox, realizada em cada ensaio. A área da perda de fluorescência de uma amostra foi 

calculada subtraindo a área correspondente à do controle (branco). As leituras foram realizadas 

em triplicata e os valores expressos em μmol equivalentes de Trolox por grama de amostra. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Composição química da farinha de casca de jabuticaba 

 

De acordo com a composição determinada de farinha de casca de jabuticaba, esta é 

constituída principalmente de fibras solúveis e insolúveis (Tabela 2).  

Segundo a Portaria n° 27 de 13 de Janeiro de 1998 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, um alimento sólido para ser considerado fonte de fibras, deve conter, no mínimo, 3 

g de fibras/100 g do produto sólido e poderá ser considerado um alimento com alto teor de 

fibras quando o mesmo contiver, no mínimo, 6 g de fibras/100 g (sólidos) (BRASIL, 1998). 

Nesse sentido, a farinha de casca de jabuticaba pode ser destacada como um alimento com alto 

teor de fibras alimentares. Por outra classificação, estabelecida por Mattos e Martins (2000), 

esta farinha é considerada como fonte de muito alto teor em fibras. Segundo esses autores, os 

alimentos podem ser classificados em teor muito alto em fibras (mínimo 7,0g fibras 100g
-1

), 

alto (4,5 a 6,9 g fibras 100g
-1

), moderado (2,4 a 4,4 g fibras 100g
-1

) e baixo (inferior a 2,4 g 

fibras 100g
-1

). 
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Tabela 2. Caracterização química (g.100g-1)  da farinha de casca de jabuticaba (FCJ). 

Componente 
1
 FCJ 

Umidade 11,1 ± 0,07 

Cinzas 2,98 ± 0,1 

Proteínas 5,72 ± 0,54 

Lipídios totais 0,1 ± 0,63 

Carboidratos totais
 2
 80,21 

Fibras totais 41,53 ± 0,3 

Fibras solúveis 9,73 ± 0,1 

Fibras insolúveis 31,8 ± 0,4 

Valor calórico total Kcal/100g 178,06 ± 1,84 

pH 3,90 ± 0,1 

Acidez total 
3 

1,55 ± 0,02 

1
 Valores constituem a média  desvio-padrão de três replicatas. 

2 
Calculado por diferença, subtraindo-se de 100 os valores obtidos para umidade, proteínas, lipídios e  cinzas. 

3 
g de ácido cítrico hidratado/100g de FCJ 

 

Boari Lima et al., (2008), em estudo sobre caracterização química do fruto jabuticaba 

(Myrciaria cauliflora Berg), e Leite-Legatti et al., (2012), em estudo sobre compostos 

antioxidantes e capacidade antimutagênica em casca de jabuticaba, encontraram valores de 

6,77% e 5% para fibras solúveis, respectivamente; e 27,03% e 20% para fibras insolúveis, 

respectivamente. Nesse sentido, o valor de fibras solúveis e insolúveis encontrado neste 

trabalho é, respectivamente, no mínimo, 30% e 15% maior que os estudos anteriores. Valor 

menor de fibra total em farinha de casca de jabuticaba (15,25%) foi encontrado por Ferreira et 

al., (2012), em estudo sobre produção, caracterização e uso da farinha de casca de jabuticaba 

em cookie.  

Estudos relacionam as fibras à prevenção de doenças como diverticulite, câncer de 

cólon, obesidade, problemas cardiovasculares, diabetes e redução dos níveis séricos de 

lipídeos (SALGADO et al., 2008). Sendo assim, incorporar a farinha de casca de jabuticaba 

em produtos alimentícios poderá enriquecê-los com fibras alimentares, favorecendo a saúde 

do consumidor. 

O valor calórico total encontrado na farinha de casca de jabuticaba deste estudo é 40% 

menor que o encontrado nos estudos de Ferreira et al., (2012) (299,68 Kcal/100g). Essa 

diferença pode ser explicada pelo alto teor de lipídeos encontrado na farinha de casca de 

jabuticaba desses autores (4,89) e por conter 34% a mais de carboidratos (58,79), quando 

comparados aos encontrados neste estudo. Discrepâncias estre os valores de lipídeos 

encontrados podem ser explicados pela utilização de solventes diferentes utilizados na análise 



110 

 

soxhlet (éter de petróleo neste estudo e éter etílico no estudo de Ferreira et al., 2012).  

Com relação à umidade, Boari Lima et al., (2008) encontraram valores de 12,05%, 

enquanto  Leite-Legatti et al., (2012), encontraram valores de 15,33% em farinha de casca de 

jabuticaba. O teor de umidade da FCJ deste estudo encontra-se abaixo do valor máximo 

(15,00%) estipulado para umidade em farinhas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA, 2005) e ao encontrado em outros estudos. Farinhas com umidade acima de 15,00% 

tendem a formar grumos que as impedem de fluir uniformemente e manter a proporção de 

seus ingredientes em uma mistura, além de apresentarem menor tempo de vida útil uma vez 

que a água é um componente essencial para as reações químicas e enzimáticas bem como para 

o desenvolvimento de microrganismos, como fungos e bactérias. 

Os valores obtidos para lipídeos, proteínas e cinzas diferenciam-se dos anteriormente 

encontrados (0,57%; 1,16%; 4,40%; respectivamente) em cascas liofilizadas de jabuticaba 

(Myrciaria cauliflora Berg), cultivadas no município de Coqueiral (MG/Brasil) (BOARI 

LIMA et al., 2008). Discrepâncias entre os valores apresentados na composição química para 

estas análises podem ser explicadas pelas diferenças de tratos culturais, clima e solo onde 

foram cultivadas as amostras. 

O pH e a acidez total observados para a FCJ permitem classificá-la como produto 

ácido. Esses valores corroboram com os encontrados por Boari Lima et al., (2008): 3,47 e 

1,37, respectivamente. Segundo o Instituto Adolfo Lutz (2005), produtos alimentícios ácidos 

são de difícil ataque microbiano, sendo suas características conservadas mais facilmente. 

Além disso, são importantes sob o ponto de vista do sabor e odor, sendo responsáveis pelo 

sabor agridoce da casca. Essa informação permite sugerir a não necessidade de adição de 

ácidos para ajuste do sabor quando da suplementação da FCJ em dietas e/ou produtos 

alimentícios. 

 

3.2 Determinação de compostos bioativos e capacidade antioxidante presentes na 

farinha de casca de jabuticaba 

 

A tabela 3 apresenta os compostos bioativos e a capacidade antioxidante encontrados 

na farinha de casca de jabuticaba. 
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Tabela 3. Compostos bioativos e capacidade antioxidante encontrados na farinha de casca de jabuticaba. 

Polifenóis e capacidade antioxidante Valores
a
 

Compostos fenólicos totais 46,6 ± 0,06 gEAG kg
-1b

 

Antocianinas totais 374,58 ± 0,4 mg 100 g
-1

 

Flavonóides totais 9,73 ± 0,6 g 100 g
-1c

 

DPPH atividade antioxidante  35,16
 
± 2,96 µg mL

 -1
 

ABTS atividade antioxidante 2961
 
± 1,53 µmol g

 -1d
 

H-ORAC atividade antioxidante 7696
 
± 17,57 µmol.TE g

 -1d
 

a
 Valores constituem a média  desvio-padrão de três replicatas. 

b 
Valores expressos como equivalentes de ácido gálico (EAG). 

c 
g de catequina/100g de FCJ 

 d 
Equivalentes de Trolox 

 

Os resultados encontrados para compostos fenólicos totais na farinha de casca de 

jabuticaba são, no mínimo, 23% maiores quando comparados com os encontrados por 

Reynertson (2007), Rufino et al., (2010) e Araújo et al., (2013): Reynertson (2007) mostrou 

que os frutos inteiros M.cauliflora continham 31,63 ± 0,1 gEAG kg
-1

 de peso seco, que é um 

valor elevado em comparação com o pó liofilizado de várias espécies de mirtilo (12,00 ± 0,77; 

14,81 ± 1,58 gEAG kg
-1

) (DAI; GUPTE; GATES; MUMPER, 2009).  Rufino et al., (2010) e 

Araújo et al., (2013) relataram 35,84 gEAG kg
-1 

e 31,1 gEAG kg
-1

, respectivamente, em 

estudo sobre caracterização química de casca de jabuticaba, empregando a mesma 

metodologia. 

O conteúdo de compostos fenólicos totais na casca de jabuticaba também foi relatado 

por alguns outros autores (BOARI LIMA et al., 2008; SILVA; CONSTANT; FIGUEIREDO; 

MOURA, 2010).  Os compostos fenólicos encontrados nos frutos inteiros e casca de M. 

cauliflora também foram publicados (REYNERTSON et al., 2008; VEGGI;  SANTOS; 

MEIRELES, 2011; SANTOS, VEGGI e MEIRELES, 2010).  Além disso, foram identificados 

em outros estudos, em extrato metanólico de polpa e casca de jabuticaba, os flavonóides: 

quercetina, isoquercitrina, quercimeritrina, quercitrina e miricetina (REYNERTSON et al., 

2006). Estudos realizados com os frutos de Myrciaria jaboticaba quantificaram 1,3 x 10
-3

 g 

de quercetina/100 g de polpa (HOFFMANN-RIBANI et al., 2009). Embora de espécies 

diferentes, o resultado obtido (Tabela 3) permite sugerir que a farinha de casca de jabuticaba 

contêm maior teor de flavonóides que sua polpa. 

O teor de antocianinas encontrado neste estudo é 6% maior que o quantificado no 

estudo de Alezandro et al., (2013), com cascas de jabuticaba (350 mg/100 g). O teor de 

antocianinas apresentado pelo extrato de polpa de jabuticaba nos estudos de Rufino et al., 

(2010) (58,1 mg/100g) e  Alezandro et al., (2013) (150 mg/100g), representa 59% do teor de 
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antocianinas encontradas na farinha de casca de jabuticaba deste estudo. A maior proporção 

de flavonóides e antocianinas na casca de jabuticaba é justificada pela maior exposição desta 

a fatores ambientais o que ocasiona maiores estímulos à produção destes metabolitos 

secundários relacionados com a proteção contra estresses abióticos, como a radiação 

ultravioleta, além de seu papel na atração de organismos dispersores de sementes, dentre 

outros. 

O resultado de IC50 para farinha de casca de jabuticaba deste estudo, corrobora com o 

relatado por Reynertson (2007) em extrato de jabuticaba com metanol no teste DPPH (IC50 = 

35 µg mL
 -1

). Em contrapartida, o resultado de IC50 da farinha de casca de jabuticaba 

encontrado neste estudo é, pelo menos, 22% menor ao relatado por Leite-Legatti et al., (2012) 

em casca de jabuticaba liofilizada (45,38 µg mL
 -1

). Einbond et al., (2004), trabalhando com 

extrato purificado ddo fruto inteiro de jabuticaba com metanol, encontraram um valor de IC50 

82% menor que o relatado neste estudo (6,2 ± 0,7 µg mL
 -1

). Valores de IC50 baixos indicam 

um potencial antioxidante maior e, portanto, o valor encontrado no presente estudo indica um 

potencial antioxidante intermediário quando comparado com os de outros estudos, embora as 

diferenças de métodos de extração e o tipo de amostra, poderiam explicar tais diferenças. 

O ensaio ABTS para farinha de casca de jabuticaba neste estudo é, no mínimo, 309% 

maior que o encontrado por Silva et al., (2010), trabalhando com casca de jabuticaba 

(Myrciaria ssp.) (723,84 ± 37,00 µmol g
 -1

), e o encontrado por  Rufino et al., (2010) para 

frutos inteiros de jabuticaba (138,0 ± 3,1 µmol g
 -1

). Isso pode ser explicado pelo tipo de 

amostra e pelo alto teor de antocianinas e compostos fenólicos totais encontrados na farinha 

de casca de jabuticaba deste estudo, uma vez que estes conferem alta capacidade antioxidante.  

O departamento de agricultura dos Estados Unidos publicou uma lista dos poderes 

antioxidantes de 277 alimentos com base em determinações ORAC (HAYTOWITZ et al., 

2007). Segundo esta lista, os principais alimentos listados como fontes de antocianina: 

amoras, mirtilos e cranberrie, apresentaram poder antioxidante de 5245 µmol.TE g
 -1

, 6520 

µmol.TE g
 -1

 e 9382 µmol.TE g
 -1

, respectivamente. Observa-se que, o poder antioxidante da 

farinha de casca de jabuticaba deste estudo é 31,8% e 15% maior ao poder antioxidante de 

amoras e mirtilos. Em contrapartida, o fruto cranberrie possui atividade antioxidante 17% 

maior que o encontrado neste estudo para farinha de casca de jabuticaba. O estudo de Kang et 

al., (2012), apresentou valores de atividade antioxidante que variaram entre 985,9 e 1792,3 

µmol.TE g
 -1 

para duas espécies de açaí, ou seja, valores, 76% menores que os encontrados na 

farinha de casca de jabuticaba.  Essa característica coloca a farinha de casca de jabuticaba 

entre os alimentos com alto poder antioxidante, caso consumida como farinha. 
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3.3 Composição química do cookie com farinha de casca de jabuticaba e do 

cookie padrão (controle) 

 

O resultado mais expressivo observado nos cookies foi o elevado conteúdo de fibras 

alimentares totais quando comparados a cookies comerciais considerados fonte de fibra 

alimentar total (Tabela 4).  

Observa-se que a média de fibra alimentar total encontrada no cookie padrão deste 

estudo foi, no mínimo, 3% maior que as encontradas nos cookies comerciais considerados 

fonte de fibras. Já no cookie com farinha de casca de jabuticaba, a média de fibra alimentar 

total encontrada foi, no mínimo, 57% maior que as demais. Ou seja, o cookie experimental 

desenvolvido neste estudo é, pelo menos, 2 vezes melhor para o conteúdo de fibra alimentar 

total quando comparado a cookies comerciais considerados como fonte destas. 

Quanto ao valor calórico total, nota-se, no mínimo, uma redução de 9% no cookie com 

casca de jabuticaba quando comparado aos cookies comerciais (Tabela 4). Além disso, 

observa-se que o valor calórico do cookie padrão é 7% menor que a média de valor calórico 

dos cookies comerciais (458,42 Kcal/100g). 

 

Tabela 4. Quantidade de fibras e valor calórico dos cookie padrão e do cookie com farinha de casca de 

jabuticaba (FCJ), comparado com cookies comerciais considerados fontes de fibra alimentar total. 

Produto Quantidade de fibra  

alimentar total (%) 

Valor calórico  

em kcal (%) 

Cookie padrão 6,7 425,92 

Cookie FCJ 15,23 379,37 

Cookie A* 5,00 477,50 

Cookie B* 6,10 476,09 

Cookie C* 6,50 475,38 

Cookie D* 3,08 453,85 

Cookie E* 6,00 452,00 

Cookie F* 5,00 446,67 

Cookie G* 4,33 450,00 

Cookie H* 3,53 417,65 

Cookie I* 

Médias comerciais 

4,33 

4,50 

476,67 

458, 42 

*Os valores apresentados foram retirados dos rótulos dos cookies comerciais; A) Cookie Vita life integral marca 

Nestlé São Luiz; B) Cookies aveia e coco marca Fibra Natus; C) Cookie integral marca Jasmine; D) Bicoito Club 

Social Integral marca Nabisco; E) Cookie salgado integral com gergelim marca Bauducco; F) Cookie aveia e mel 

marca Nestlé; G) Cookies Integrais marca Vitao; H) Cookie Integral de Soja marca Good Soy; I) Cookies 

Integrais marca Barion.  
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 A Tabela 5 apresenta os resultados da composição química do cookie padrão 

comparado com o cookie experimental. 

É possível observar que a umidade do cookie experimental foi 34% maior em relação 

ao controle. Tal resultado está de acordo com o encontrado por Mauro, Silva e Freitas (2010), 

em estudo sobre cookies produzidos com farinha de talo de espinafre, cuja umidade do cookie 

experimental foi 37% maior que o controle. Em ambos os estudos, nota-se um incremento na 

umidade dos cookies à medida que se aumentou o teor de fibras, indicando que ocorreu uma 

maior retenção de água nos cookies, em virtude das características hidrofílicas da fibra 

 

Tabela 5. Composição centesimal aproximada (g.100g-1) do cookie com farinha de casca de jabuticaba (FCJ) e 

do cookie padrão. 

Componente 
1
 Cookie padrão (controle)  Cookie FCJ 

Umidade 3,38 ± 0,52 5,16 ± 0,48 

Cinzas 0,84 ± 0,13 1,53 ± 0,11 

Proteínas 9,00 ± 0,18 6,70 ± 0,25 

Lipídios totais 13,92 ± 0,11 14,21 ± 0,08 

Carboidratos totais
 2
 72,86 71,4 

Fibras totais 6,7 ± 0,2 15,23 ± 0,2 

Fibras solúveis 3,0 ± 0,1 5,1 ± 0,1 

Fibras insolúveis 3,7 ± 0,1 10,13 ± 0,2 

Valor calórico total Kcal/100g 425,92 ± 1,95 379,37 ± 2,34 

1
 Valores constituem a média  desvio-padrão de três replicatas. 

2 
Calculado por diferença, subtraindo-se de 100 os valores obtidos para umidade, proteínas, lipídios e  cinzas. 

 

Na comparação entre os cookies controle e com FCJ é possível observar que o teor de 

cinzas e lipídios foram 45% e 2%, respectivamente, maiores para o cookie com FCJ enquanto 

que o teor de proteínas 25% maior para o controle. Isso pode ser explicado pois, segundo a 

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 2011) o valor de proteínas 

encontrado nas farinha de trigo e de aveia, correspondem a 9,8 e 11,9, respectivamente. Esses 

valores são superiores aos encontrados na farinha de casca de jabuticaba deste estudo (5,72). 

Houve diferença de 2% no valor de carboidratos entre os cookies. O teor de lipídios totais 

encontrados para os cookies deste estudo são, no mínimo, 28% menores do que os 

encontrados por Fasolin et al., (2007) em estudo sobre cookies preparados com 30% de 

farinha de banana verde.  

O cookie com FCJ apresentou valor energético 10,9% menor que a formulação 

controle, certamente devido à sua maior porcentagem de fibras alimentares. Perez e Germani 

(2007), em estudo com cookies confeccionados com 15% de farinha de berinjela em 
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substituição à farinha de trigo total, encontraram valores 1,5% maiores ao valor calórico 

encontrado no cookie padrão deste estudo. Rodrigues et al., (2007) confeccionaram 3 tipos de 

cookies contendo grãos moídos café e obtiveram valores calóricos, no mínimo, 14,5% maiores 

que os encontrados nos cookies deste estudo. Isso se deve, provavelmente, ao fato destes 

autores terem utilizado 100% a mais de lipídios em sua formulação de cookie, quando 

comparado à formulação deste estudo. 

O cookie com FCJ deste estudo, além de apresentar maiores valores para fibra 

alimentar total comparado a cookies comerciais, é 36,9% maior quanto ao teor de fibras 

alimentares totais de cookies de outros estudos: Mauro, Silva e Freitas (2010), em estudo 

sobre cookie com farinha de talo de couve e cookie com farinha de talo de espinafre, 

encontraram valores de fibras totais de 3,37 e 4,25%, respectivamente; Bassinello et al., 

(2011), encontraram 9,61% de fibras alimentares totais em cookie elaborado com farinha pré-

gelatinizada composta por 60% de farinha de trigo e 40% de farinha de feijão preto inteiro. 

Além disso, o valor encontrado para fibra alimentar total no cookie com FCJ é 5,4% maior 

que o encontrado no estudo de Ajila, Leelavathi e Rao (2008), sobre melhoria do teor de fibra 

alimentar em cookie com a incorporação de 10% de casca de manga em pó.  

Segundo posicionamento da American Dietetic Association (ADA) de 2002, o 

consumo de fibras alimentares totais deve ser de 20 a 35g por dia ou 10 a 14g de fibras/1000 

kcal. Nesse sentido, 100g do cookie com FCJ atende, no mínimo, em 43,5% da recomendação 

diária preconizada pela ADA. De acordo com Sociedade Brasileira de Pediatria (2012), a 

recomendação de fibras alimentares para crianças é calculada pela soma da idade da criança 

acrescida de 5 g, sendo o máximo de 25 g/dia. Sendo assim, se pensarmos em uma criança 

com 10 anos de idade, 100g do cookie com FCJ (cerca de 5 unidades) atenderia 100% da 

recomendação diária de fibras alimentares a ela. 

 

3.4 Determinação de compostos bioativos e capacidade antioxidante presentes no 

cookie com farinha de casca de jabuticaba e no cookie padrão (controle) 

 

A Tabela 6 apresenta os compostos bioativos e a capacidade antioxidante encontrados 

nos cookies de farinha de casca de jabuticaba e padrão. 

Os compostos bioativos encontrados no cookie padrão (controle) podem ser explicados 

pela presença da castanha de Baru (Dipteryx alata) na formulação do cookie. Fraguas et al., 

(2014) em estudo sobre composição química do baru, relataram altos teores de fenólicos totais 

(228,24 mg 100 g
-1

) e flavonoides (1,61 g 100 g
-1

). 

O conteúdo de compostos fenólicos totais encontrados do cookie com farinha de casca 
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de jabuticaba foi 70,8% maior que o encontrado no controle. Ajila, Leelavathi e Rao (2008), 

avaliando compostos fenólicos em cookies elaborados com 20% de farinha de casca de 

manga, encontraram valores (45 gEAC kg
-
1)  29,5% menores do que os deste estudo. O 

consumo de alimentos com compostos fenólicos são altamente recomendados para crianças e 

adolescentes, uma vez que promovem ação antioxidante ao organismo, contribuindo para 

manter o equilíbrio entre a produção e a eliminação de espécies reativas de oxigênio e outros 

compostos relacionados, além de inibir e reduzir as lesões causadas pelos radicais livres nas 

células (MAIA, 2007) 

 

Tabela 6. Compostos bioativos e capacidade antioxidante encontrados no cookie com farinha de casca de 

jabuticaba e no cookie padrão (controle) 

Polifenóis e capacidade antioxidante 

Valores
a
 

Cookie padrão (controle)  Cookie FCJ 

Compostos fenólicos totais 18,6 ± 0,1 gEAG kg
-1b

 63,9 ± 1,02 gEAG kg
-1b

 

Antocianinas totais 0 mg 100 g
-1

 45,54 ±0,32 mg 100 g
-1

 

Flavonóides totais 1,55 ± 0,27 g 100 g
-1c

 2,84 ± 0,75 g 100 g
-1c

 

DPPH atividade antioxidante  3,79 ± 2,34 µg mL
 -1

 31,16 ± 1,25 µg mL
 -1

 

ABTS atividade antioxidante 100,00 ± 0,38 µmol g
 -1d

 258,2 ± 2,89 µmol g
 -1d

 

H-ORAC atividade antioxidante 165,81
 
± 1,61 µmol.TE g

 -1d
 4628,7

 
± 10,5 µmol.TE g

 -1d
 

a
 Valores constituem a média  desvio-padrão de três replicatas. 

b 
Valores expressos como equivalentes de ácido gálico (EAG). 

c 
g de catequina/100g de FCJ 

 d 
Equivalentes de Trolox 

 

O teor de antocianinas encontrado no cookie com farinha de casca de jabuticaba foi 

87,8% menor ao encontrado na farinha de casca de jabuticaba. A temperatura (secagem das 

cascas de assamento dos cookies) é um fator importante na degradação da cor das 

antocianinas (OU et al., 2002). Durante o aquecimento, geralmente a degradação e a 

polimerização levam à descoloração destes pigmentos (MARKAKIS, 1982), por este motivo a 

temperatura e o tempo de aquecimento dos alimentos durante o processamento são parâmetros 

que merecem considerável atenção. Mesmo sob temperatura média de 180ºC por 20 minutos, 

os cookies em questão mantiveram um percentual razoável de antocianinas. Por esse motivo, 

faz-se necessário mais estudos de avaliação destes compostos em produtos assados.  

Os flavonoides encontrados neste estudo foram 45% maiores para o cookie com FCJ 

comparado ao cookie padrão. Isso pode ser explicado pela presença da farinha de casca de 

jabuticaba na formulação do cookie experimental. Em contrapartida, os valores encontrados 

para flavonoides nos cookies deste estudo são, no mínimo, 92% menores que os encontrados 
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por Sharma e Gujral (2014), em estudo com cookies preparados com 25% de farinha de 

cevada e 75% de farinha de trigo (39,4 g 100g
-1

). 

O IC50 para o cookie controle foi 87,8% menor quando comparado ao cookie com FCJ. 

O aumento na eliminação de radicais livres pode ser atribuído ao aumento no conteúdo de 

antocianinas através da incorporação de farinha de casca de jabuticaba. O cookie com FCJ 

indica um potencial antioxidante 67% menor quando comparado ao estudo de Morais et al., 

(2013) em cookie tipo cookie com bocaiuva e baru no  teste DPPH (IC50 = 10,19 µg mL
 -1

). 

Em contrapartida, o cookie com FCJ possui um potencial antioxidante 60% maior que o 

encontrado no estudo de Ajila, Leelavathi e Rao (2008), em cookies elaborados com 20% de 

farinha de casca de manga (79,6 ± 2,2 µg mL
 -1

), embora as diferenças de espécies vegetais 

utilizadas poderiam explicar tais discrepâncias. 

O ensaio ABTS para o cookie controle foi 61% menor que o ensaio ABTS do cookie 

com FCJ. Isso pode ser explicado pelo teor de antocianinas encontrado na farinha de casca de 

jabuticaba deste estudo e nos compostos fenólicos totais encontrados nesta mesma farinha e 

no baru. Além disso, o  ensaio ABTS para o cookie com FCJ é 92% maior em comparação ao 

estudo de Zielinski et al., (2012), em bolos elaborados com gengibre (20,22 ± 0,23 µmol g
-1

), 

embora as diferenças de espécies vegetais utilizadas poderiam explicar tais discrepâncias. 

O resultado do teste ORAC encontrado para o o cookie com FCJ foi 96,4% maior que 

o encontrado no cookie controle. Bilgiçli, Ibanoglu e Herken (2007) em estudo com cookies 

produzidos com 15% de fibra de maçã e cookies produzidos com 15% de fibra de limão, 

encontraram valores de 21,59 ± 0,13 µmol.TE g
 -1 

e 22,26 ± 0,08 µmol.TE g
 -1

, 

respectivamente, para o teste ORAC. Os valores aqui encontrados são maiores em 99,5% aos 

do estudo referido.  

A atividade antioxidante nos alimentos está diretamente relacionada ao conteúdo de 

compostos fenólicos e estes compostos podem ser degradados por fatores físico-químicos 

comuns ao processamento de alimentos, tais como lixiviação, temperatura de processamento e 

armazenamento, forma de cocção, entre outros (DÁVALOS et al., 2005; RUBERTO, 2007). 

Sabendo que a prevenção é uma estratégia mais eficaz que o tratamento para doenças 

crônicas, um constante fornecimento de alimentos contendo compostos bioativos benéficos à 

saúde, além da nutrição básica, é essencial por fornecer um mecanismo de defesa que reduza 

o risco de doenças crônicas em seres humanos (PÉREZ-JIMÉNEZ, 2008). Dessa forma, a 

análise da atividade antioxidante após o processamento dos cookies deste estudo é relevante 

do ponto de vista nutricional. 
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4. CONCLUSÃO 

 

A farinha de casca de jabuticaba possui elevados valores de fibras alimentares além de 

elevadas concentrações de compostos bioativos, a citar: alto poder antioxidante. Sendo assim, 

substituir farinha de trigo e farinha de aveia por farinha de casca de jabuticaba em cookies, 

aumenta os benefícios à saúde do escolar, visto que, esta possui excelentes propriedades 

funcionais e nutricionais. 

Faz-se necessário mais estudos de aplicação de farinha de casca de jabuticaba em 

produtos alimentícios, uma vez que foram verificadas altas concentrações de fibras 

alimentares e compostos bioativos na farinha de casca de jabuticaba e nos cookies que foram 

desenvolvidos neste estudo. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

 

Os resultados apresentados neste estudo indicam que a farinha de casca de jabuticaba é 

uma matéria-prima de baixo custo e com boas qualidades nutricionais, funcionais e 

tecnológicas, sendo, portanto, uma boa alternativa para a aplicação em cookies tipo cookie, 

sem que haja perda da qualidade física e sensorial do produto. Além disso, esta é uma nova 

possibilidade de produção de cookie tipo cookie a base de um resíduo agroindustrial para a 

alimentação de escolares, sendo interessante do ponto de vista nutricional, aumentando os 

benefícios à saúde do escolar, e do ponto de vista comercial, devido aos aspectos relacionados à 

sustentabilidade da indústria de processamento de jabuticaba e ao mercado deste tipo de produto. 

Faz-se necessário mais estudos de aplicação de farinha de casca de jabuticaba em 

produtos alimentícios, uma vez que foram verificadas altas concentrações de fibras 

alimentares e compostos bioativos na farinha de casca de jabuticaba e nos cookies que foram 

desenvolvidos neste estudo. 
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APÊNDICE A 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Senhor Pai ou responsável, 

 

O Senhor (a) está sendo convidado (a) a permitir seu filho (a) a participar, como 

voluntário (a), em uma pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no 

caso de permiti-lo fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas 

vias. Uma delas é sua e a outra do pesquisador responsável. Em caso de dúvida você pode 

procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás pelos telefones 

(62) 3521-1076 / 3521-1215. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Título do Projeto:  

APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS NO 

DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO DE COOKIE PARA A ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 

 

Pesquisador Responsável: Márcio Fernando Cardoso Zago 

                                            

__________________________ 

Assinatura 

Telefone para contato: (62) 9616 3998  ou 81432451 (pesquisador)  - 

Caso necessário, favor ligar à cobrar! 

 

Orientador: Prof. Dr. Márcio Caliari 

Co-orientador(a): Profª Drª Maria Raquel Hidalgo Campos 

Co-orientador: Prof. Dr. Manoel Soares Soares Júnior 

 

Você está sendo convidado(a) a permitir seu filho(a) a participar da pesquisa: 

Aproveitamento de resíduos agroindustriais no desenvolvimento de formulação de 
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cookie para a alimentação escolar, bem como determinar a aceitabilidade e a qualidade 

tecnológica dos produtos nela elaborados. Esta pesquisa tem como objetivo utilizar a farinha 

da casca de jabuticaba para a produção de cookies tipo cookie, enriquecendo-os com fibra 

alimentar e, consequentemente, melhorando a saúde do organismo. 

Se o(a) senhor(a) permiti-lo(a) participar, seu filho(a) avaliará os produtos quanto a 

aparência, textura, sabor e odor (cheiro). Para tanto, ele(a) preencherá uma ficha de avaliação 

do produto tomando cerca de 10 min. A Ficha e os dados coletados serão de uso exclusivo 

nesta pesquisa e de acesso limitado aos pesquisadores. O(a) senhor(a) tem liberdade de 

recusar a deixá-lo de participar da pesquisa em qualquer momento sem qualquer prejuízo. A 

pesquisa não trará danos morais ou psicológicos ao seu filho(a). Os riscos que podem estar 

associados a essa análise são os de alergia a qualquer um de seus ingredientes: jabuticaba, 

água, sal, fermento em pó, farinha de trigo, aveia, açúcar mascavo, óleo de soja, castanha de 

baru e aromatizante de baunilha. Caso algum provador apresente reação  adversa  

comprovada  ao  produto  oferecido  na  presente  pesquisa  este  será  encaminhado 

para  o  Centro  de  Saúde  do  Setor  Criméia  Leste,  localizado  na  Rua  Senador  

Antônio  Martins Borges Qd28 Lt09 – Setor Criméia Leste / Goiânia – GO / Telefone: 

(62) 35241810.   

Ao participar desta pesquisa o(a) senhor(a) colaborará para o melhor conhecimento 

dos atributos sensoriais deste novo produto. O(a) senhor(a) não terá nenhuma despesa para 

participar da pesquisa bem como nada será pago pela participação de seu filho(a).  

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO ESCOLAR 

 

Eu, _______________________________________________________________, RG/ CPF/ 

____________________, abaixo assinado, autorizo meu filho(a), n° matrícula ____________ 

a  participar do estudo: Aproveitamento de resíduos agroindustriais no desenvolvimento 

de formulação de cookie para a alimentação escolar. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pelo pesquisador Márcio Fernando Cardoso Zago sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da 

participação de meu filho(a). Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção do 

acompanhamento/ assistência/tratamento prestado ao sujeito pesquisado 

 

Local e data:________________________________________________________________ 

Assinatura do Pai ou responsável: _______________________________________________ 
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Nome do filho(a): ____________________________________________________________ 

 

 

 

APÊNDICE B 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO DO MENOR 
   

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS 

AGROINDUSTRIAIS NO DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO DE COOKIE PARA A 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. Seus pais permitiram que você participe.  

 

Queremos saber se o cookie tipo cookie que você irá experimentar, possui qualidades sensoriais boas ou ruins 

segundo o seu ponto de vista. As crianças que irão participar dessa pesquisa têm de 09 a 14 anos de idade.  

 

Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu, não terá nenhum problema se desistir.  

A pesquisa será feita na Escola Ápice, onde as crianças deverão degustar dois cookies tipo cookie: um padrão 

(sem casca de jabuticaba) ou com casca de jabuticaba. Para isso, será usado 2 (dois) cookies tipo cookie (um de 

cada formulação). O uso do cookie é considerado seguro, mas é possível ocorrer alergias aos componentes da 

fórmula. Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones (62) 81462451 ou 96163998 do 

pesquisador Márcio Fernando Cardoso Zago.  

 

Caso necessário, favor ligar à cobrar! 

 

Caso alguém apresente reação adversa comprovada ao produto oferecido na presente pesquisa este será 

encaminhado para o Centro de Saúde do Setor Criméia Leste, localizado na Rua Senador Antônio 

Martins Borges Qd28 Lt09 – Setor Criméia Leste / Goiânia – GO / Telefone: (62) 35241810. 
 

Mas há coisas boas que podem acontecer como apreciação de um excelente cookie com ótimas propriedades 

funcionais para o seu organismo! 

 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem daremos a 

estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar as 

crianças que participaram da pesquisa. Quando terminarmos a pesquisa a Escola Ápice será informada do local 

na web onde se encontrará todo o trabalho divulgado! Além disso, entregaremos uma cópia do trabalho na escola 

para que você e seus pais vejam nosso resultado final! 

  

Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Eu escrevi os telefones na parte de cima desse texto.  

  

 Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa APROVEITAMENTO DE 

RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS NO DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO DE COOKIE PARA A 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, que tem o objetivo de utilizar cascas de jabuticaba para a produção de farinha 

rica em fibra a serem testadas na elaboração de formulação de cookie tipo cookie para a alimentação escolar. 

 

Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas 

que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir que ninguém vai ficar furioso. Os pesquisadores tiraram 

minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e 

concordo em participar da pesquisa.  

  

 

 

  Goiânia, ____de _________de __________.  
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________________________________               _______________________________ 

Assinatura do menor                                       Assinatura do (a) pesquisador(a) 

 

 

APÊNDICE C 

 

 
Ficha para avaliação sensorial de Cookie tipo COOKIE – Teste Afetivo. 

Nome:_______________________________________ Idade: ______anos. Data: _____________ 

Você está recebendo uma amostra de COOKIE TIPO COOKIE. Por favor, prove a amostra, indicando 
o quanto você gostou ou desgostou. De acordo com cada característica, marque a carinha que 
melhor lhe representa. 
 

APARÊNCIA: 

 

 

 

TEXTURA: 

 

 

 

SABOR: 

 

 

 

ODOR (CHEIRO): 

 

 

  
 
 
Com que frequência você come esse produto? 

 

(   ) Sempre 

(   ) As vezes 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 
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