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RESUMO 

 
Os animais de companhia são tratados como membros da família, fazendo com que a relação homem e 
animal se torne afetiva. Esse vínculo emocional entre os tutores e seus animais pode ocasionar aos pets 
algumas desordens nutricionais, sendo a obesidade a mais comum. Entre as alternativas existentes para os 
alimentos destinados à perda de peso animal, temos aqueles com fibras. O objetivo do trabalho foi elaborar 
biscoitos caninos com diferentes concentrações de bagaço de malte. As características físicas (cor e 
textura) e sensoriais (com os tutores) de cor, textura e aceitabilidade foram analisadas. Não houve diferença 
entre os atributos da análise sensorial para os diferentes tratamentos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Aproveitamento de resíduos; Fibras; Obesidade canina. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A maneira como são tratados os animais de companhia, como membros da família, 
faz com que a relação homem e animal se torne cada vez mais afetiva (BORGES; 
SALGARELLO; GURIAN, 2003). Os brasileiros que possuem cães somam 44,3%, e 
17,7% possuem gatos, esses números levam o Brasil a ocupar o quarto lugar em maior 
população de animais de companhia do mundo (IBGE, 2013). 

Esse vínculo emocional entre os tutores e seus animais pode ocasionar aos pets 
algumas desordens nutricionais, sendo a obesidade a mais comum, podendo 
comprometer as funções orgânicas dos indivíduos e predispor a doenças, resultando em 
redução da qualidade de vida e longevidade (DIEZ; NGUYEN, 2006). A obesidade é uma 
enfermidade universal e tem aumentado nos últimos anos, sendo observada prevalência 
na população canina entre 22 e 40%, relacionada ao hábito de fornecer petiscos, como 
biscoitos, aos animais, ignorando seu valor energético, acreditando que esse artifício 
melhora a inter-relação humano-animal (JERICÓ; KOGIKA; DE ANDRADE NETO, 2015). 

Uma das formas de melhorar a alimentação dos animais, é através da inclusão de 
fibras na dieta, as quais podem ser adquiridas de diferentes fontes, incluindo os resíduos 
industriais. Em 2016, o Brasil fabricou 14,1 bilhões de litros de cerveja, ficando atrás 
apenas da China e dos EUA e se tornando o terceiro maior produtor mundial 
(CERVBRASIL, 2016). Com essa expressiva produção a indústria cervejeira origina uma 
série de subprodutos, dentre estes, o bagaço de malte, que apresenta altos níveis de 
fibra, podendo ser utilizado para aplicação em outros produtos Assim, o objetivo deste 
estudo foi avaliar os efeitos da inclusão de diferentes níveis de resíduo de cervejaria 
sobre as características físicas e sensoriais de biscoito canino. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a elaboração dos biscoitos, foram formulados suplementos nutricionais com 
inclusão de diferentes níveis de bagaço de malte (controle – 0%; 6%; 8% e 10%). Os 
ingredientes (farinha de trigo, concentrado proteico de soja, fígado bovino cru, ovo em pó, 
óleo de soja, sal, açúcar, celulose e farinha de vísceras) foram adquiridos no comércio 
local. O bagaço de malte foi obtido em uma cervejaria local, foi seco, triturado e 
peneirado. 

A análise sensorial foi realizada com os tutores, por teste de ordenação de 
preferência, baseado na observação das amostras dos quatro tratamentos, elaborados e 
codificados aleatoriamente conforme os níveis de inclusão. A avaliação foi oferecida a 100 
tutores de cães para classificarem as amostras em ordem decrescente de preferência em 
relação aos atributos cor, odor e textura. Foi realizado teste de média com escala 
hedônica (9-gostei extremamente até 1-desgostei extremamente) e, teste de frequência 
para variável de intenção de compra quanto à cor, odor e textura. 

A cor foi mensurada utilizando 5 biscoitos de cada tratamento, que  foram 
submetidos às medições de luminosidade, azul-amarelo e verde-vermelho (L*, a* e b*), 
utilizando o colorímetro digital CR-400 Konica Minolta. A textura foi determinada a partir 
da força de quebra (g), deformação (mm), dureza (J) e compressão (mm), utilizando-se 5 
biscoitos de cada tratamento, em texturômetro da marca Brookfield. A análise estatística 
foi realizada no programa Statistical Analysis System (SAS, 2000), com nível de 5% de 
significância. Os efeitos dos tratamentos foram estimados por meio de análise de 
regressão em função dos níveis estudados.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Estudos relacionados à aceitabilidade de tutores de cães encontrados por Schuch 
et al., (2009) mostram que os principais motivos para compra de petisco para cães são a 
aparência do produto, e a textura, verificando que 44,2% dos tutores preferem biscoitos 
mais rígidos para seus cães. O teste afetivo de ordenação de preferência é usado 
especificamente quando se deseja colocar um produto com competição direta em relação 
a outros. Este teste faz com que o indivíduo escolha entre os produtos testados e não 
necessariamente mostra se o indivíduo gostou ou não dos produtos (MEILGAARD; 
CIVILLE; CARR, 1987). 

A análise dos resultados para os atributos sensoriais: cor, aroma e textura das 
amostras, não apresentou diferença significativa (P ≤0,05) entre os biscoitos com 
diferentes níveis de inclusão, conforme Tabela 1.  
 

Tabela 1. Resultados dos atributos sensoriais: cor, aroma e textura. 
 

Níveis de inclusão 
Atributos sensoriais 

Cor Aroma Textura 

0% 6,97ª 6,37ª 6,3ª 

6% 6,6ª 6,11ª 6,21ª 

8% 6,48ª 6,14ª 5,82ª 

10% 6,6ª 6,54ª 5,83ª 
a Médias seguidas de teste de Tukey, sem diferença significativa (P ≤0,05).  
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O público demonstrou maior aceitação global para o biscoito com 0% de inclusão 
(37,5%), supostamente devido à sua familiaridade com o produto, o qual tinha uma 
aparência mais homogênea em relação aos demais. 

Em relação à cor do biscoito, os paramentos L* e b* apresentaram um efeito 
quadrático em relação à inclusão, enquanto a* não apresentou diferença significativa. Em 
estudo com a adição de farelo de trigo em biscoitos, houve escurecimento das amostras 
com o aumento do nível de farelo, amostras com maior quantidade de farelo de trigo 
contém maior quantidade de proteína, o que poderia aumentar as reações de Maillard em 
condições limitadas de água, além da cor escura natural do farelo (SOZER et al., 2014).  

 
Tabela 2. Valores dos parâmetros L*, a*, b* e textura de biscoitos para cães com crescentes 
inclusões de bagaço de malte. 

Variáveis 
Níveis de inclusão P Valor 

0% 6% 8% 10% Linear Quadrática 

L* 48.56 46.66 47.71 48.96 0.4405 0,0094 

a* 3.43 3.19 3.44 2.89 0.0551 0,3183 

b* 18.53 16.69 17.80 18.74 0.4745 0.0057 

Força de Quebra (g)** 4949 2923 4335 2156 0.0019 0,7582 

L* (+ branco à + preto), a* (verde a vermelho) e b* (amarelo a azul). 
**Força empregada por texturômetro para quebrar o biscoito. 

 

Em relação à textura, devido à não homogeneidade das amostras, os resultados 
variaram entre as formulações no qual o controle apresentou o maior valor e o de 10 % de 
inclusão o menor. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não houve diferença entre os atributos da análise sensorial para os diferentes 
tratamentos. Com relação preferência, o biscoito canino com inclusão de bagaço de malte 
mais aceito pelos tutores foi o padrão, devido às mudanças da cor e textura dos biscoitos 
com inclusão.   
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