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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da aveia e do amido de milho nas características físico-químicas do doce
pastoso de chocolate adicionado de casca de banana. Foram realizadas três formulações adicionadas de casca de
banana e com diferentes percentuais de aveia e amido. Nas análises físico-químicas, as amostras que apresentavam em
sua composição um percentual  total  de aveia  ou de amido,  diferiram significativamente entre  si,  o que pode estar
relacionada com a diferença entre características próprias destes ingredientes. Pode-se concluir que devido aos maiores
benefícios  da  aveia  à  saúde  do  consumidor  em  relação  ao  amido,  a  utilização  da  aveia  juntamente  com  o
reaproveitamento  da  casca  de  banana,  são  ingredientes  que  podem  ser  adicionados  ao  doce  sem  que  altere
bruscamente suas características físico-químicas. Além disso, a utilização da casca de banana como um subproduto é
uma  interessante  alternativa  para  reaproveitamento  do  subproduto,  aumentando  o  valor  agregado  e  enriquecendo
nutricionalmente os produtos alimentícios.

PALAVRAS-CHAVE: Cor; sólidos solúveis; subproduto; reaproveitamento. 

1. INTRODUÇÃO

Segundo dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com
uma produção de pouco mais que sete milhões de toneladas, a banana é uma das frutas mais
produzidas no Brasil, tendo seu aumento de 3,4% na produção entre os anos de 2016, até Junho de
2017 (IBGE, 2017). Considerando que a casca da banana representa 35 a 50% do peso da fruta
madura e que há pouco aproveitamento deste subproduto, toneladas de cascas são descartadas. A
casca de banana é considerada um bom ingrediente alimentício por ser uma excelente fonte de
fibras e rica em diversos nutrientes, como o potássio, cálcio, magnésio e fósforo. Desta forma, as
cascas  podem  ser  reaproveitadas  na  fabricação  de  doces,  barras  de  cereais,  produtos  de
panificação, farinhas, entre outros (AMORIM, 2012; CARVALHO et al., 2012; COSTA et al., 2015). 

A aveia pode enriquecer um produto alimentício, por apresentar características nutricionais e
funcionais. É considerada uma excelente fonte de fibras alimentícias que podem propiciar benefícios
para  a  saúde  do consumidor,  como o  combate  ao colesterol,  diminui  a  absorção de  gorduras,
melhora o trânsito intestinal, além de promover sensação de saciedade (CARVALHO et al., 2012). 

O amido é o carboidrato mais consumido na dieta humana, fornecendo assim cerca de 20 a
50%  do  valor  energético  total  de  uma  dieta  equilibrada  em  2000  kcal/dia,  por  ser  o  principal
polissacarídeo de reserva energética abundantemente encontrado nos alimentos (LIMA et al., 2012).
O  amido  é  um  ingrediente  amplamente  utilizado  na  indústria  alimentícia  devido  às  suas
características funcionais e tecnológicas tais como, sua capacidade de absorção de água, formação
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de gel quando em contato com água quente, aumento da viscosidade de soluções, inchamento,
neutralidade de cor, sabor e odor, entre outras (SANTOS et al., 2015).

Deste modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da aveia e do amido de milho
nas características físico-químicas do doce pastoso de chocolate adicionado de casca de banana.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 PREPARO DAS AMOSTRAS

Os experimentos foram conduzidos na Universidade Estadual de Maringá (UEM), em Maringá
(PR). Os ingredientes utilizados na fabricação do doce pastoso foram adquiridos no comércio de
Maringá  (PR)  e  os  reagentes  para  as  análises  físico-químicas  foram  disponibilizados  pela
Universidade.

Foram realizadas três formulações de doces pastosos, F1, F2 e F3, dispostas na Tabela 1,
sendo uma receita com 100% aveia, uma 50% aveia e 50% amido de milho e outra com 100%
amido de milho, respectivamente. Após higienização das cascas das bananas, as mesmas foram
picada em cubos e reservadas.  Foram pesados todos os ingredientes e então em uma panela,
colocou-se o açúcar e a casca picada, que foram cozidas por aproximadamente 10 minutos até que
formasse  uma pasta.  Adicionaram-se  os  outros  ingredientes  e  cozinhou  em fogo  baixo  por  20
minutos.  

Tabela 1. Formulações das receitas do doce pastoso de chocolate com casca de banana, em percentual (%).

Ingredientes
Formulação

100% Aveia (%)
(F1)

Formulação
50% Aveia e

50% Amido de milho (%)
(F2)

Formulação
100% Amido de milho (%)

(F3)

Açúcar 28,46 28,46 28,46

Leite 25,13 25,13 25,13

Casca de banana 16,12 16,12 16,12

Água 15,17 15,17 15,17

Leite em pó 6,64 6,64 6,64

Manteiga 4,43 4,43 4,43

Cacau 1,16 1,16 1,16

Aveia 2,84 1,42 -

Amido de milho - 1,42 2,84

TOTAL 100 100 100

Fonte: Dados da  pesquisa.

2.2 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

As análises  físico-químicas  de pH,  umidade e  cinzas  foram realizadas de acordo  com a
metodologia proposta por Adolfo Lutz (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008).

A análise de cor foi realizada em três amostras escolhidas aleatoriamente de cada receita do
doce pastoso, utilizando o aparelho Colorímetro Konica Minolta, que expressou os resultados em L*,
a* e b*, onde: L* (luminosidade do produto que varia de 0 a 100), a* (variando de verde (-60) a
vermelho (+60)), b* (variando de azul (-60) a amarelo (+60)).  

As medições de sólidos solúveis foram determinadas utilizando um refratômetro da marca
Biobrix, realizada em triplicada para cada receita do doce pastoso. 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



Uma análise estatística foi realizada entre as médias dos tratamentos, que foram comparadas
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisando a Tabela 2, em relação aos resultados das análises físico-químicas, o aumento do
teor  dos sólidos  solúveis,  assim como a diferença significativa  na umidade,  podem ter  ocorrido
devido a total incorporação da aveia e do amido nas amostras, em que a aveia por apresentar um
alto teor de fibras pode ter absorvido maior quantidade de água durante o preparo. Já o pH, embora
tenha  apresentado  diferença  significativa  pela  análise  estatística,  os  valores  não  ficaram  tão
distantes.

Tabela 2. Valores médios1 do teor de umidade, teor de resíduo mineral fixo, pH e teor de sólidos solúveis do
doce tipo brigadeiro sem lactose com casca de banana.

Amostra Umidade (%) Cinzas (%) pH °Brix

F1 16,95a ± 0,40 1,38a ± 0,01 6,28a ± 0,05 73,58b ± 0,14

F2 7,31c ± 0,24 1,40a ± 0,06 6,09b ± 0,07 76,92a ± 0,14

F3 12,53b ± 0,19 1,17a ± 0,01 6,30a ± 0,03 78,00a ± 1,50

Fonte: Dados da  pesquisa.
1 Médias seguidas de letras iguais, na mesma coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5% de significância (p <
0,05).

Segundo a Resolução Normativa nº 9 de 1978 da ANVISA que define características para
doces pastosos, em que devem apresentar o teor de sólidos solúveis do produto final não deve ser
inferior a 65%, a cor deve ser própria, conforme os ingrediente e tecnologia de elaboração. O teor de
cinzas  deve  ser  inferior  a  2% e  a  umidade  abaixo  de  20%.  Desse  modo,  o  doce  pastoso  de
chocolate com adição de casca de banana se enquadrou a esses parâmetros. 

Quanto à cor não foi observada a influência da adição de aveia e/ou amido no parâmetro L*
(luminosidade)  e  nem  no  parâmetro  a*,  que  indicou  uma  cor  tendenciosa  para  o  vermelho.
Observando a Tabela 3, verificou-se o aumento dos valores do parâmetro b* da amostra F1 para a
amostra F3, isto é, a adição do amido pode ter favorecido a predominância da coloração amarelada
mais intensa.

Tabela 3. Valores médios1 dos parâmetros de cor do doce tipo brigadeiro sem lactose com casca de banana.
Amostra L* a* b*

F1 28,31a ± 0,54 5,79a ± 0,57 9,01b ± 0,37

F2 29,67a ± 0,77 6,85a ± 0,52 10,20a,b ± 0,60

F3 29,17a ± 0,85 6,49a ± 0,66 11,85a ± 1,18

Fonte: Dados da  pesquisa.
1 Médias seguidas de letras iguais, na mesma coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5% de significância (p <
0,05).

Estudos posteriores poderiam melhorar as características organolépticas do produto como,
por exemplo, a substituição  do açúcar, por açúcar invertido, a fim de buscar melhores resultados
quanto ao brilho e textura. Além de uma avaliação mais aprofundada das características aderidas ao
produto pelo reaproveitamento da casca de banana. 
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4. CONCLUSÃO

Deste  modo,  pode-se  concluir  que,  devido  aos  maiores  benefícios  da  aveia  à  saúde  do
consumidor  em relação ao amido,  a utilização da aveia juntamente com o reaproveitamento da
casca de banana, são ingredientes que podem ser adicionados ao doce sem que altere bruscamente
suas  características  físico-químicas.  Além  disso,  o  reaproveitamento  da  casca  de  banana,  um
subproduto industrial é uma interessante alternativa para aumentar o valor agregado e enriquecer
nutricionalmente os produtos alimentícios.
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