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RESUMO 

A facilidade para utilizar o bagaço de malte, que é o principal resíduo obtido na fabricação de cerveja, e o seu 
baixo custo, são incentivos para que este ingrediente seja usado nos alimentos podendo substituir em a 
tradicional farinha de trigo. O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma receita de biscoito tipo 
cookie utilizando o bagaço do malte em substituição à farinha de trigo. Primeiramente, será adquirido o bagaço 
do malte em uma cervejaria, e em seguida será realizado o seu processamento. O bagaço do malte 
processado será submetido aos seguintes testes: teor de umidade, determinação de cinzas, análise do teor 
de proteínas, teor de lipídeos, teor de fibras e de teor de carboidratos. Após, os biscoitos elaborados serão 
submetidos às mesmas análises realizadas para o bagaço do malte, além da realização da análise sensorial 
do produto. Os dados obtidos serão tabulados e analisados estatisticamente através do programa estatístico 
Sisvar®. A execução deste estudo possibilitará o aumento dos conhecimentos sobre o resíduo resultante da 
indústria cervejeira, principalmente relacionados à composição nutricional e ao descarte deste insumo no 
meio ambiente. Espera-se que o bagaço do malte apresente alto valor nutricional, podendo ser utilizado na 
preparação de alimentos, sendo uma alternativa para a indústria alimentícia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Atualmente é elevada a produção de cerveja artesanal, sendo que uma grande 
quantidade de bagaço de malte é obtido como resíduo. O bagaço de malte, também pode 
ser denominado de resíduo de cevada maltada, bagaço de cevada ou ainda resíduo úmido 
de cervejaria (RUC). Esse resíduo seria descartado na natureza causando uma degradação 
ao meio ambiente, ou usado como ração animal em razão dos benefícios nutricionais e 
relativo baixo custo que possui (STEFANELLO et al., 2014; TRUJILLO et al., 2018). 
 O bagaço de malte representa aproximadamente 85% do subproduto cervejeiro, 
sendo que o aumento da produção de cerveja consequentemente aumenta o resíduo 
resultante da desta produção (GUO et al., 2014). A facilidade em encontrar o bagaço de 
malte, seu baixo custo e suas características de composição, fazem deste resíduo um 
objeto de estudos para o reaproveitamento em alimentos para consumo humano 
(KTENIOUDAKI et al., 2013). 
 Para se evitar o desperdício, há necessidade de encontrar novas técnicas de 
reutilização. Na literatura há estudos para substituir a farinha de trigo pela farinha de bagaço 
de malte. Pesquisas sobre a composição centesimal indicaram que há um elevado teor de 
fibras e proteínas na sua composição, além de cinzas e lipídios (MELO; MANFIO; ROSA, 
2016). 
 A substituição parcial ou total da farinha de trigo pela farinha de bagaço de malte é 
uma alternativa viável, devido ao seu valor nutricional. Na panificação as indústrias têm 
interesse nesse ingrediente, visando principalmente a importância ambiental, econômica e 
nutricional, principalmente por ser fonte de fibras (PANZARINI et al., 2014; MASTANJEVIĆ 
et al., 2019). 
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 O preparo de um biscoito tipo cookie com o resíduo obtido da produção cervejeira 
vai demonstrar que pode haver um melhor aproveitamento de um produto alimentício de 
baixo custo e valor nutritivo elevado. 
 Desta forma, considerando as propriedades nutricionais do bagaço do malte, além 
da necessidade de encontrar uma forma sustentável de reaproveitamento desse resíduo 
da produção de cerveja, o presente estudo vai propor a utilização do bagaço do malte em 
substituição à farinha de trigo tradicional utilizada no preparo de um alimento. 

O presente estudo pretende desenvolver uma receita de biscoito tipo cookie 
utilizando o bagaço do malte em substituição à farinha de trigo. 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 PROCESSAMENTO DO BAGAÇO DO MALTE 

 Para a realização da pesquisa, o bagaço de malte será adquirido em uma 
determinada cervejaria artesanal, localizada na cidade de Maringá-PR. O resíduo será 
encaminhado ao laboratório de Farmacotécnica da instituição de ensino Centro 
Universitário de Maringá (Unicesumar), onde primeiramente será feita a pesagem do 
bagaço do malte e em seguida a secagem. O processo de secagem será desenvolvido em 
estufa de ventilação forçada à 70° C, por 36 horas. Após a secagem, o resíduo será 
passado pelo tamis 10 e então, será acondicionado em recipientes hermeticamente 
fechados e encaminhado à cozinha do curso de Gastronomia para a produção de biscoitos 
tipo cookie.  

2.2 DESENVOLVIMENTO DO BISCOITO TIPO COOKIE 

 O bagaço do malte será utilizado no desenvolvimento de biscoitos tipo cookie, sendo 
elaboradas duas formulações (formulação A e formulação B). A formulação A conterá as 
seguintes matérias-primas: bagaço do malte processado, açúcar mascavo, açúcar branco, 
ovos, manteiga sem sal, sal, bicarbonato de sódio, essência de baunilha e sorbato de 
potássio. A formulação B (receita de cookie tradicional com 100% de farinha de trigo) será 
composta pelas matérias-primas: farinha de trigo, açúcar mascavo, açúcar branco, ovos, 
manteiga sem sal, sal, bicarbonato de sódio, essência de baunilha e sorbato de potássio. 
Primeiramente, serão homogeneizadas a manteiga e o açúcar, após será acrescentado o 
ovo e, em seguida, a essência de baunilha. Após, serão adicionados os demais 
ingredientes, porém na formulação A será adicionado o bagaço do malte e na formulação 
B a farinha de trigo. As quantidades dos ingredientes serão definidos durante o 
desenvolvimento do produto. 
 As formulações serão acondicionadas em recipientes tipo bowls e levadas para 
refrigeração por aproximadamente 24 horas. Após o resfriamento, serão porcionadas e 
levados ao forno de convecção pré-aquecido à 175ºC por aproximadamente 10 minutos. 
Em seguida, serão transferidos para uma grelha para resfriamento completo. Após 
resfriamento, os cookies serão acondicionados em recipientes hermeticamente fechados.  
 
2.3 ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DO BAGAÇO DO MALTE E DO BISCOITO 
TIPO COOKIE  

 Será realizada a análise da composição centesimal do bagaço do malte processado 
e dos biscoitos tipo cookie elaborados, sendo que estes serão previamente triturados. 
Todas as análises serão determinadas em triplicata. Serão realizadas as análises do Teor 
de Umidade, Teor de Cinzas, Determinação de Proteínas, Lipídios Totais, Fibras, 
Carboidratos e Extração de Açúcares Solúveis, seguindo metodologia descrita no Manual 
do Adolfo Lutz (2008). 
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2.4 ANÁLISE SENSORIAL DOS BISCOITOS TIPO COOKIE 
 

Para a análise sensorial dos biscoitos tipo cookie elaborados com bagaço de malte 
e com farinha de trigo, será aplicado o teste afetivo de aceitabilidade, com avaliação dos 
atributos como cor, aparência, sabor e textura, com uma escala hedônica de 9 pontos, 
segundo metodologia citada por Hautrive et al. (2008), cujos extremos ancoram nos termos 
“1 - desgostei muito” e “9 - gostei muito”.   

Também será aplicado o teste de intenção de compra do produto através de 
pergunta fechada, cujos extremos ancoram nos termos “1 – certamente não compraria” e 
“5 – certamente compraria”. 

A análise dos produtos serão avaliadas por 50 provadores não treinados, compostos 
por alunos de graduação do Centro Universitário de Maringá, convidados aleatoriamente a 
participar do estudo, que apresentem hábito de consumir biscoitos tipo cookie.  Pessoas 
com aversão à esse tipo de biscoito serão excluídas do estudo. Cada julgador receberá ¼ 
de cada formulação do cookie (aproximadamente 8 g), em pratos plásticos, codificados com 
números de três dígitos, em ordem aleatória. Também será disponibilizado um copo de 
água e biscoito tipo água e sal para ser utilizado pelo provador entre as amostras, para 
limpeza das papilas gustativas. A amostra do biscoito tipo cookie com bagaço de malte terá 
a codificação 321, a amostra de cookie com farinha de trigo terá a codificação 654. O 
trabalho será submetido para aprovação do Comitê de Ética em pesquisa da Unicesumar 
e todos os participantes deverão assinar o termo de Consentimento Livre Esclarecido, 
seguindo a Resolução 196/96 do CNS/MS. 

 
 

2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
  

 Os dados serão avaliados, através do programa estatístico Sisvar®, por análise de 
variância (ANOVA) para detectar a diferença significativa (p< 0,05) entre as amostras, e o 
teste de Tukey será utilizado para determinar os valores médios significativos.    
 

3 RESULTADOS ESPERADOS 
  
 Espera-se que a execução do estudo possibilite aumentar os conhecimentos sobre 
o resíduo resultante da indústria cervejeira, principalmente relacionados à composição 
nutricional e ao descarte deste insumo no meio ambiente. Almeja-se que a utilização do 
bagaço de malte auxilie na promoção de receitas que têm como ingrediente esse resíduo, 
de maneira a apresentar um biscoito saboroso e com formato atrativo. O que seria 
descartado ou usado para alimentar animais, passaria, então, a ser uma alternativa para o 
consumo de humanos, inclusive com possibilidade de processamento industrial. Pretende-
se elaborar um biscoito tipo Cookie com o resíduo obtido da produção cervejeira 
constituindo, assim, um produto alimentício de baixo custo e de valor nutritivo elevado. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com o crescimento da população, pesquisadores dos principais países buscam 
formas de aumentar a produção de alimentos, sem prejudicar o meio ambiente e garantindo 
a segurança alimentar. A execução deste estudo possibilitará o aumento do conhecimento 
sobre o resíduo resultante da indústria cervejeira, principalmente relacionado à composição 
nutricional e ao descarte deste insumo no meio ambiente. Será mostrado ainda, que o 
bagaço do malte pode ser aproveitado na composição de alimentos, como em biscoito tipo 
cookie. O que seria descartado ou usado como ração animal, passaria então, a ser uma 
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alternativa para o consumo humano, inclusive com possibilidade de processamento 
industrial 
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