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RESUMO 

 

Na produção da cerveja é formada uma quantidade considerável de resíduo, sendo o principal, 

o resíduo de malte, que é retirado na etapa de filtração. Como se trata de um resíduo sem valor 

no processo, é crescente o aumento de pesquisas voltadas para reaproveitamento de resíduos 

como fonte de matéria prima para novos produtos, o que desperta o interesse das indústrias e 

dos pesquisadores. Dentro deste contexto o objetivo geral deste trabalho foi elaborar e 

caracterizar a Farinha de Resíduo de Malte (FRM) e propor novos produtos de panificação com 

o resíduo incorporado. Este projeto foi realizado nos laboratórios do Instituto Federal de 

Alagoas, no Campus Maceió, sendo realizado a obtenção do resíduo de malte, confecção da 

FRM e em seguida análise físico-química e microbiológica. Após essa etapa foram produzidos 

pães, biscoitos e bolos com a FRM incorporada e assim submetido as análises físico-químicas, 

microbiológicas e sensoriais. Os resultados das análises físico-químicas da FRM apresentaram 

8,54% de umidade, 2,97 % de cinzas, 7,62 % de lipídeos, 29,7% de fibras, 26,80 de proteínas, 

13,61% de carboidratos e 230,74 Kcal.100-1g de valor energético, percentuais em relação 100 

g de amostra. Já em relação aos resultados dos produtos de panificação apresentaram melhorias 

no valor nutricional, principalmente as fibras, proteínas e lipideos, além disso, as análises 

microbiológicas atestaram a FRM e os produtos como seguros para o consumo. Nas análises 

sensoriais foi realizado o teste de aceitação de consumo e intenção de compra. Com isso, os 

resultados foram o bolo com 10% de FRM com aceitação de consumo de 94% e intenção de 

compra de 74%, enquanto o biscoito 10% de FRM teve aceitação de consumo de 88% e de 

compra 82%. Em relação aos pães, o que apresentou melhor resultado foi com 15% de FRM 

com 72% de aceitação de consumo e 64% de intenção de compra. Foi concluído que a 

reutilização do resíduo de malte da produção de cerveja é viável, pois apresenta boas 

características nutricionais como também tem aceitação de consumo e de compra. Além disso, 

é uma matéria prima abundante e que pode inclusive ser incorporado em outros alimentos a 

serem explorados. Portanto, ficou demonstrado que a FRM é um potencial ingrediente a ser 

incorporado nas preparações de panificação e afins e se tornar produtos comerciais novos a 

serem lançados no mercado, inclusive guiados pela patente depositada e pela cartilha que foram 

frutos desse trabalho.  

 

Palavras-chave: resíduo de malte; sustentabilidade; cervejarias; panificação.  

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In the production of beer, a considerable amount of residue is formed, the main one being the 

malt residue, which is removed in the filtration step. As it is a waste without value in the 

process, there is a growing increase in research aimed at reuse of waste as a source of raw 

material for new products, which arouses the interest of industries and researchers. Within this 

context, the general objective of this work was to elaborate and characterize the Malt Residue 

Flour (MRF) and propose new bakery products with the residue incorporated. This project was 

carried out in the laboratories of the Instituto Federal de Alagoas, on the Maceió Campus, where 

the malt residue was obtained, the MRF was prepared and then the physical-chemical and 

microbiological analysis was carried out. After this stage, breads, cookies and cakes were 

produced with the MRF incorporated and thus submitted to physicochemical, microbiological 

and sensorial analyses. The results of the physical-chemical analysis of the MRF showed 8.54% 

of moisture, 2.97% of ash, 7.62% of lipids, 29.7% of fibers, 26.80 of proteins, 13.61% of 

carbohydrates and 230.74 Kcal.100-1g of energy value, percentages in relation to 100 g of 

sample. In relation to the results of bakery products, they showed improvements in nutritional 

value, especially fibers, proteins and lipids, in addition, microbiological analyzes confirmed the 

MRF and the products as safe for consumption. In the sensory analysis, the consumption 

acceptance test and purchase intention were performed. Thus, the results were the cake with 

10% of MRF with acceptance of consumption of 94% and purchase intention of 74%, while the 

cookie with 10% of MRF had acceptance of consumption of 88% and purchase of 82%. 

Regarding bread, the one that presented the best result was with 15% of MRF with 72% of 

acceptance of consumption and 64% of purchase intention. It was concluded that the reuse of 

malt residue from beer production is viable, as it has good nutritional characteristics as well as 

consumption and purchase acceptance. In addition, it is an abundant raw material that can even 

be incorporated into other foods to be explored. Therefore, it was demonstrated that MRF is a 

potential ingredient to be incorporated into bakery and related preparations and become new 

commercial products to be launched on the market, including guided by the recently deposited 

patent and the booklet that resulted from this work. 

 

Keywords: malt residue; sustainability; breweries; bread making.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O malte é o resultado da germinação de qualquer cereal em condições de umidade e 

temperatura controlada. Na indústria cervejeira, a qualidade do malte é avaliada pelo teor de 

proteínas nas cervejarias, não é interessante o alto teor, pois isto contribui para instabilidade 

do mosto, e também não pode apresentar teores muitos baixos porque diminuem a atividade 

enzimática (CORDEIRO, 2011). Na produção cervejeira há muitos resíduos gerados, sendo o 

principal e mais abundante o resíduo de malte ou BSG (sigla do inglês “brewer’s spent grain”) 

estes podem causar danos ao meio ambiente se não forem tratados ou reaproveitados 

(REINOLD, 1997). Conforme a NBR-10.004, o resíduo úmido de cervejaria é enquadrado no 

grupo de Resíduos Não-inerte de Classe IIA, isso significa que são resíduos reativos e que, 

nesse caso, apresentam alta concentração de compostos orgânicos, o que demonstra um risco 

ambiental em caso de descarte inadequado (MARSARIOLLI, 2019). Os resíduos de cerveja 

são gerados principalmente na etapa da filtração do mosto, constituídos de restos de casca e 

polpa de grãos, misturados, em suspensão ou dissolvidos no mosto (SINDICERV, 2021). 

O Brasil é o 3º maior produtor de cerveja do mundo, com uma média de 14 bilhões de 

litros por ano, só perdendo para a China e os EUA (CERVBRASIL, 2020). Em 2019, foram 

produzidos em torno de 931 milhões de toneladas de resíduo agroindustrial, sendo que 1/3 dos 

alimentos potencialmente destinados ao consumo humano são desperdiçados, seja como 

resíduos, perda na cadeia produtiva ou no processamento. (FAO, 2013; PNUMA, 2021). Nas 

últimas décadas, estes resíduos são descartados no meio ambiente, sendo apenas utilizado na 

incorporação da alimentação animal (CORDEIRO, 2011). 

Nesse sentido, o BSG é um dos resíduos que pode ser reaproveitado para beneficiamento 

do consumo humano na área de panificação, com eficiência e redução do desperdício, já que 

se trata de um resíduo com valor nutricional (MASSARDI, 2020). 

A utilização de resíduos agroindústriais é uma atividade de interesse de pesquisas como 

também da indústria, pois se trata de uma fonte de matéria prima abundante como novos 

produtos (NOCENTE et al., 2019). Dessa forma, transformar o BSG em ingrediente alimentar 

é uma atividade estratégica e de interesse social e também da indústria cervejeira. 

O hábito alimentar de comer pão chegou ao Brasil no século XIX através da colonização 

dos portugueses, mas foi somente um século depois que a produção de produtos de panificação 

expandiu no país. Com o passar dos anos e com a modernização, as padarias deixaram de 
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vender somente os pães, e começaram a desenvolver mix de produtos, atendendo assim as 

necessidades da sociedade (FABRICIO, 2013).  

Neste contexto, busca-se, não só resolver um problema de cunho ambiental, mas agregar 

valor através da caracterização mais detalhada para destacar o potencial no desenvolvimento 

de novos produtos com o resíduo de malte agregado. Com os dados obtidos foi depositado uma 

patente, como também foi divulgado por meio de cartilha.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. INDÚSTRIA CERVEJEIRA 

 

A cerveja é uma das bebidas mais produzidas e consumidas no mundo. Ela tem como 

característica ser uma bebida fermentada e de baixo teor alcoólico. O principal ingrediente, o 

malte de cevada, é um material rico em amido que fornece açúcares redutores que são 

substratos para as leveduras produzirem etanol (MASSARDI, 2020). 

 

A fabricação da cerveja é dividida em 4 etapas: 

1. Preparo do Mosto; 

2. Fermentação e Maturação; 

3. Filtragem; 

4. Envase. 

 

O preparo do mosto consiste na junção dos ingredientes que são a água, malte, lúpulo e 

fermento (levedura). Atualmente, exceto a Alemanha, cereais como milho, arroz e trigo também 

são utilizados como substituto parcial do malte, uma forma de baratear o custo da produção e 

diferenciar o produto final. Além disso, pode ser usado açúcar, em pequenas proporções. Nessa 

etapa, são feitos os seguintes processos antes de passar para a fermentação (SINDICERV, 

2021): 

 

1. Moagem do malte e dos adjuntos; 

2. Mistura com água; 

3. Aquecimento para facilitar a dissolução; 

4. Filtração para separar as cascas do malte e dos adjuntos; 

5. Adição do lúpulo; 

6. Fervura do mosto para dissolução do lúpulo e esterilização; 

7. Resfriamento. 

 

Após o resfriamento, começa a segunda etapa, a fermentação, sendo assim, o mosto 

recebe a levedura e é colocado em grandes tanques, chamados fermentadores, onde são 

transformados os açúcares em álcool e gás carbônico, sendo obtida através dessa reação a 
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energia necessária para a sobrevivência da levedura. Nesse processo, é muito importante manter 

a temperatura ideal entre 10 ºC e 13 ºC, pois torna o ambiente propício para a atividade máxima 

da levedura, além é claro, de fornecer as condições adequadas para obter o sabor desejado. A 

fermentação é a etapa mais importante para o paladar, visto que, paralelamente, a transformação 

dos açúcares em álcool e gás carbônico, ocorre a formação de substâncias em pequenas 

proporções pela levedura, como o sulfeto de hidrogênio e o diacetil, o que influência no aroma 

e sabor da cerveja (SINDICERV, 2021). 

Já na terceira etapa, logo após concluir a fermentação, quando o teor alcoólico desejado 

é obtido, a cerveja é resfriada a 0 ºC, a maior parte do fermento é removido através da 

sedimentação e assim tem início a maturação. Nessa etapa, é utilizado luz de LED para acelerar 

o processo cerca de 20%. Nisso, as substâncias indesejadas produzidas paralelamente na etapa 

da fermentação são eliminadas e o açúcar residual é consumido pelo restante da levedura que 

permaneceu no tanque, isso é conhecido como fermentação secundária. Normalmente, essa 

etapa pode levar em torno de 6 a 30 dias, dependendo da cervejaria. Ao final da etapa, a cerveja 

está praticamente pronta (VIEIRA, 2019; SINDICERV, 2021). 

A quarta etapa, é a filtração, em que são removidas as partículas em suspensão, como 

células residuais das leveduras, assim como também o BSG, o que deixa a bebida transparente 

e brilhante. A filtração não altera a composição e o sabor da cerveja, mas torna-a mais desejável 

por conta do aspecto cristalino após o processo. O BSG é direcionado para descarte ou a 

depender da cervejaria, ainda pode ser direcionado para pecuária, como alimento para os 

animais ou ainda sendo depositado em aterro ou incinerado (COSTA, 2019).  

Por fim, a quinta etapa, é o envase, na qual a cerveja é colocada nos recipientes, sendo as 

latas e as garrafas submetidas ainda a pasteurização, um processo térmico utilizado para 

assegurar a data de validade do produto. Já a cerveja comercializada em barril, normalmente, 

não é submetida a esse processo e por isso, é também conhecido como chope (VIEIRA, 2019). 

Na Figura 1, é possível ver de forma sucinta a metodologia para fabricação e envase da 

cerveja. 
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Figura 1. Processo de produção da cerveja 

 

Fonte: CERVBRASIL, 2021. 
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Considerando os últimos dados disponíveis pela Associação Brasileira da Indústria da 

Cerveja divulgados em abril de 2021, o Brasil vem aumentando o número das cervejarias e das 

micro cervejarias, Figura 2, chegando a 1383 o número de registros no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Só no Nordeste do Brasil, teve um aumento 

de 41,4 % de abertura de cervejaria, além disso, a produção nacional é de aproximadamente 

14 bilhões de litros por ano e representa 1,6 % do Produto Interno Bruto (PIB), com 

faturamento de R$ 100 bilhões/ano e geração de 2,7 milhões de empregos. Só em 2019, o 

Brasil importou 1,09 milhão de toneladas de malte e ficou em primeiro lugar como maior 

importador mundial (CERVBRASIL, 2020; BRASIL, 2021). 

 

Figura 2. Número de registro de cervejarias por ano de 2000 até 2020. 

 

Fonte: CERVBRASIL, 2020. 

2.2. RESÍDUO DE MALTE 

 

Um revés à alta produção da cerveja é a alta formação de resíduo sólidos, no caso, o 

principal e mais abundante é o resíduo de malte ou BSG (MASSARDI, 2020). O BSG é 

proveniente após a etapa de filtração da cerveja, constituídos de restos de casca e polpa de 

grãos, misturados, em suspensão ou dissolvidos no mosto (MASSARDI, 2020). Dentre os 

resíduos formados na indústria cervejeira, o BSG corresponde cerca de 85 % do total de 

resíduos obtidos, sendo gerado em grandes quantidades durante o ano inteiro, tanto por grandes 

indústrias como também as pequenas cervejarias (LIMA, 2010). 
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De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2004), os resíduos 

agroindustriais são classificados em sólidos, semissólidos e líquidos, sendo resultante de 

atividades industriais, hospitalar, domestica, agrícola e comercial. No caso do BSG, conforme 

a NBR-10.004, o resíduo úmido de cervejaria é enquadrado no grupo de Resíduos Sólido Não-

Inertes de Classe IIA, ou seja, são reativos e apresentam alta carga orgânica, o que pode 

prejudicar o ecossistema se desprezado indevidamente (MARSARIOLI, 2019). 

A Constituição Brasileira trata sobre os resíduos industriais no artigo 225, onde fala sobre 

a proteção ao meio ambiente (BRASIL, 1988). Além disso, existem leis específicas e 

resoluções como: Lei 6.938/1981 - Política Nacional de Meio Ambiente; Lei 6.803/1980 – 

diretrizes básicas para zoneamento industrial em áreas críticas de poluição no Brasil (BRASIL, 

1980), resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente: CONAMA 257/263/258 e 

CONAMA 313; Agenda 21 (ONU, 1992) (Rio-92 – Capítulos 19, 20 e 21); e Lei 12.305/2010 

- Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (Brasil, 2010). De modo geral, isso demonstra 

uma preocupação, pois se trata de um assunto que compromete tanto o meio ambiente como 

também o próprio ser humano de forma direta ou indiretamente (VIEIRA, 2019, TOMBINI 

2020) 

Como ilustração, na fabricação de 100 litros de cerveja, são gerados 20 kg do resíduo 

com 70 % a 80 % de umidade (KUNZE, 2014), o que equivale uma média de 2,8 milhões de 

toneladas de resíduo por ano no Brasil, levando em consideração os dados fornecidos pela 

CERVBRASIL (2020). De acordo com Veturini (2016), é estimado que a produção mundial 

seja aproximadamente 30 milhões de toneladas de BSG. 

Diante disso, a maior parte deste montante vem sendo destinada para alimentação animal, 

como bovinos, suínos, caprinos e aves. Isso tem sido feito, visto que o resíduo tem valor 

nutricional (ALIYU, 2016; PARPENELLI, 2016, VIEIRA, 2019). Contudo, os produtores 

rurais tem dificuldades em armazenar devido ao alto teor de umidade, fora o transporte do 

material. Além disso, essa situação favorece a contaminação por microorganismos, o que tem 

sido notado por enfermidades em bovinos, como intoxicação por fungos e micotoxinas, acidose 

ruminal e botulismo (MASSARDI, 2020). Dessa forma, existe uma necessidade de novos 

estudos para aplicações mais saudáveis e também outros meios de uso mais propício, sem que 

haja descarte no meio ambiente. 
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2.2.1. SOLUÇÕES PARA O TRATAMENTO DO BSG 

 

Os resíduos gerados na indústria cervejeira apresentam qualidade nutricional e elevado 

potencial de reaproveitamento. Logo, avaliar as vantagens e desvantagens do uso do resíduo, 

como, por exemplo, por observar o custo e benefício do subproduto proveniente do resíduo, as 

características físico-químicas e microbiológicas são de interesse da indústria (VIEIRA, 2019, 

MARSARIOLI, 2019). Se bem gerenciados, os resíduos podem gerar lucros para a indústria 

alimentícia e por consequência ainda reduz os impactos ambientais (VENTURINI, 2016). 

Como citado anteriormente, uma das desvantagens do BSG é a alta umidade, pois além 

de propiciar um ambiente ideal para proliferação de microorganismos, o BSG apresenta um 

tempo útil de consumo in natura de até 30 dias, se mantido úmido (CORDEIRO, 2011). Mesmo 

assim, o BSG apresenta características adequadas para a alimentação, contudo serve mais para 

uma suplementação, visto que o teor de proteínas é insuficiente para uma alimentação animal 

completa (VENTURINI, 2016; VIEIRA, 2019). Como comparativo, segundo o Hospital 

Alemão Osvaldo Cruz, a alimentação humana necessita de 0,8 g/Kg de proteína, o que equivale 

a 12 a 15% das necessidades calóricas diárias, enquanto o BSG apresenta em média 20 g/Kg 

de proteína.  

Essas características em sua composição possibilita o uso em diversas áreas na indústria, 

como a área de alimentos, energia e processos biotecnológicos, entre outros (Figura 3). 

 

Figura 3. Potenciais aplicações para o aproveitamento do resíduo do malte. 

 

Fonte: VIEIRA, 2019 
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2.2.2. BSG - ALIMENTAÇÃO HUMANA 

 

O resíduo apresenta características ótimas para aplicação na fabricação de alimentos para 

a alimentação humana, isso fica cada vez mais evidente, como foi realizado no trabalho de 

Mattos (2010), onde foi apresentado pão com adição de 30% de BSG na massa, o que gerou 

um produto com aspectos de um pão integral (COSTA, 2019, VIEIRA, 2019). 

O BSG pode ser aplicado em diversas produções de alimentos, como os snacks (petiscos) 

e cereais matinais, contudo é necessário o uso de tecnologia de extrusão termoplástica, sendo 

combinado o calor, umidade e o processo mecânico para moldar a matéria prima com novos 

formatos, estruturas e características nutricionais (FRANÇA et al, 2013). O processo de 

extrusão é versátil, pois os mesmos ingredientes básicos, realizando pequenas alterações no 

equipamento e nas condições da operação, podem gerar uma diversidade de produtos com 

formas, texturas, sabores e aparências. Contudo, vale ressaltar que processos como este 

mencionado afetam a qualidade nutricional, visto que ocorre desnaturação das proteínas.  

(BIELI et al, 2015; VEIRA, 2019). 

Como o BSG em forma úmida pode gerar desvantagens, seja pelo transporte como 

também pela proliferação de microorganismos, existe a necessidade de alternativas para 

prolongar o tempo de prateleira. Uma das alternativas encontradas é a Farinha de Resíduo de 

Malte (FRM), onde após o processo de produção, apresenta uma umidade baixa. Logo o 

reaproveitamento do BSG em forma de FRM demonstra um alto potencial de novos produtos 

que poderão ser utilizados na alimentação humana (COSTA, 2019).  

 

2.2.3. BSG – OUTRAS ALTERNATIVAS 

 

Um outro recurso para o reaproveitamento do BSG é o processo biotecnológico, como a 

utilização como insumo para cogumelos, visto que a demanda por cogumelos é cada vez mais 

crescente para o consumo humano, há uma necessidade de gerar ambientes adequados para o 

crescimento dos cogumelos (SILVA, 2021). 

Já outro aspecto em evidência é a produção de enzimas e cultivo de microorganismos. 

Como citado anteriormente, como o BSG apresenta um alto índice de umidade, isso facilita a 

proliferação de microorganismos, já que além da umidade, também apresenta uma carga 

orgânica alta, ou seja, é um ambiente propicio para sobrevivência e ajuda a cultivar 

microorganismos (MARSARIOLI, 2019; VIEIRA, 2019). 
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2.2.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

 

O interesse no BSG é proveniente principalmente da composição química que permite a 

reutilização em diferentes áreas como ingrediente alimentar, matéria prima para 

microorganismos ou conversão química e outras indústrias. Este subproduto apresenta uma 

riqueza em proteína e fibras, que representa cerca de 20 a 60% de sua composição em base 

seca (KTENIOUDAKI et al. 2013). Além disso contém níveis considerados de lipídios, 

minerais, polifenóis e vitaminas (COSTA, 2019). 

O BSG é um composto heterogêneo e que a depender do malte utilizado pode gerar uma 

variação nos resultados expressos, como a variedade de cereais, o tempo da colheita, o regime 

da maltagem, trituração e o próprio processamento da cervejaria (STEINER; PROCOPIO; 

BECKER, 2015). Logo isso fica evidente nos dados apresentados na Tabela 1, na qual ocorre 

uma variação nos resultados, como a quantidade de proteína divulgada em Xiros et al (2008) 

com 14,2%, enquanto Meneses et al (2013) apresentou 24,69%.  

 

Tabela 1. Composição química centesimal do BSG estudado por diferentes autores 

Componentes 
Xiros et 

al. (2008) 

Meneses et 

al. (2013) 

Ktenioudaki 

et al. (2013) 

Nascimento; 

Calado; 

Carvalho 

(2017) 

Nocente et 

al. (2019) 

Fibra 

(insolúvel) 
63,5 60,4 60,5 52,07 51,3 

Proteínas 14,2 24,69 20,8 21,78 14,5 

Lipídeos 13 - 4,5 12,54 - 

Cinzas - 4,18 3,3 2,78 2,7 

Autor: COSTA, 2019 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. GERAL 

 

Elaborar produtos para panificação utilizando resíduo de malte reaproveitado de uma 

cervejaria da cidade de Maceió, Alagoas. 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 

• Reaproveitar o resíduo de malte de uma cervejaria da cidade de Maceió, Alagoas; 

• Elaborar farinha com resíduo de malte das cervejarias; 

• Caracterizar físico-quimicamente a farinha; 

• Analisar a presença de microrganismos; 

• Agregar a farinha aos produtos de panificação para consumo humano; 

• Analisar de forma sensorial e a impressão global dos produtos; 

• Divulgar os resultados do projeto por meio de patente e cartilha.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os experimentos com o resíduo de malte foram desenvolvidos nos Laboratórios de 

Bioprocessos e Microbiologia pertencentes ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Alagoas, Campus Maceió. Além disso, foi feito as análises no laboratório 

Qualitex Engenharia e Serviços Ltda para análises físico-química (proteína e lipídeos) e 

microbiológicas (Salmonella, Coliformes, Staphylococus aureus, Estafilococus Coagulase 

Positiva) dos produtos de panificação elaborados. 

 

Figura 4. Fluxograma da pesquisa. 

 

 

Fonte: Autor, 2021 
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4.1. OBTENÇÃO DA MATÉRIA PRIMA 

 

O resíduo de malte utilizado neste estudo foi fornecido por uma cervejaria situada na 

região de Maceió, Alagoas, Brasil. A matéria prima foi armazenada em sacos de polietileno e 

em seguida foi direcionada para o laboratório para elaboração da FRM.   

 

4.2. SECAGEM DO RESÍDUO DE MALTE ÚMIDO E PREPARO DA FRM 

O resíduo de malte foi submetido à secagem em estufa de circulação de ar forçado a 60 

°C por 24 h. Em seguida, foi triturado em moinho manual triturador de grãos e após isso foi 

levado ao liquidificador, após essas etapas, foi obtido a FRM. A farinha foi armazenada em 

sacos de polietileno, devidamente fechado, sob temperatura ambiente. 

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA 

 

4.3.1 Granulometria 

A determinação da granulometria seguiu a metodologia AACC 66-20 (AACC, 1995). 

Foi pesado 50 g da FRM que foram postas na parte superior do conjunto de peneiras e foi 

ligado o aparelho agitador de peneiras (BECTEL, modelo Lab1000). O tempo adotado foi de 

15 minutos com vibração máxima, nível 10. Os resultados das frações retidas em cada peneira 

são expressos em % do produto em cada faixa de granulometria. 

 

4.3.2 Umidade 

A determinação da umidade da FRM e dos produtos de panificação foi realizada pelo 

método da estufa (FANEM®
, modelo A-HT) em temperatura de 105 ºC pelo período de 24h, 

conforme a metodologia descrita AOAC (2016).  

Visto que o material utilizado neste estudo se trata de um resíduo pós-processamento de 

obtenção de cerveja, e o objetivo principal foi elaborar uma farinha a partir do mesmo, fez-se 

necessário a secagem deste material. Segundo Mussato (2014), quando se há uma quantidade 

elevada de umidade em resíduo de malte haverá dificuldades relacionadas ao transporte e 

armazenamento deste resíduo, tornado assim indispensável a operação de secagem, uma vez 

que diminui o volume do material e eleva o seu tempo de conservação (MASSARDI, 2020). 

A fórmula que determina a porcentagem de umidade da amostra que foi baseada na perda 

de peso inicial (antes da estufa) e final (após a estufa), conforme a Equação 01 abaixo: 
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% umidade = A x 100/Pa                                      (Equação 01) 

 

A (água evaporada) = ((peso do cadinho seco + peso da amostra) – peso do cadinho com 

amostra seca) 

Pa = peso da amostra 

 

4.3.3 Cinzas 

As cinzas, também conhecido como resíduo inorgânico, é o material resultante da queima 

da matéria em elevada temperatura (± 550º C). As cinzas podem ser utilizadas para averiguar 

os macronutrientes, micronutrientes e outros.  

A determinação de cinzas da FRM e dos produtos de panificação foi realiza em mufla 

(QUIMIS®
, modelo Q318D24) e incinerada à temperatura de 550 ºC por 6 h, conforme a 

metodologia de AOAC (2016). Os resultados são expressos em porcentagem (%) ou grama 

(g/100g). 

A determinação do teor de cinzas foi obtida por meio da Equação 02, onde parte-se do 

princípio de que em uma carbonização em alta temperatura, o material restante é totalmente 

composto pelos minerais (cinzas). 

 

% cinzas = C x 100/Pa                                    (Equação 02) 

 

C (Quantidade de Cinzas obtida na análise) = (peso do cadinho com cinzas – peso do cadinho 

seco) 

Pa = peso da amostra 

 

4.3.4 pH 

A determinação de pH foi conduzida na FRM diluída em água destilada, sendo inserido 

o eletrodo acoplado ao pHmetro de bancada (Microprocessado) MPA-210. Para essa etapa, foi 

pesado 10 g da amostra e dissolvido em 100 mL de água destilada no Becker de 250 mL. 

O procedimento serviu tanto para a amostra da FRM e como para os produtos de panificação. 

 

4.3.5 Lipídeos 

Para a determinação de lipídeos foi utilizado a metodologia do Instituto Adolfo Lutz 

(IAL, 2008), no caso a extração direta por Soxhlet, este método consiste na extração de óleo 
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com solventes, no caso o hexano, com o qual a matriz se acha em contato através da vidraria 

de extração de Soxhlet. Os resultados são expressos em porcentagem (%). 

 

4.3.6 Proteínas 

Para a determinação de proteínas a metodologia adotada foi o método Kjeldahl clássico 

descrito pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008) tanto para FRM como para os produtos de 

panificação. Os resultados são expressos em porcentagem (%). 

 

4.3.7 Fibras brutas 

A análise de fibras brutas foi realizada segundo a metodologia descrita por AOAC (2016) 

tanto para FRM como para os produtos de panificação. Os resultados expressos em 

porcentagem (%). 

Para determinação do teor de fibras da amostra seca desengordurada, onde após a 

execução de todas as etapas foi feito a equação: 

% Fibras = F x 100/Pa                                         (Equação 3) 

F (quantidade de fibras) = (papel filtro – peso após a mufla) 

Pa = Peso da amostra 

 

 

4.3.8 Carboidrato Total e o Valor Energético 

O método para determinação de carboidrato total corresponde as diferenças de: umidade, 

cinzas, lipídeos, proteínas e fibras. Em relação a determinação do valor energético total foi 

calculado os fatores de conversão: 4 kcal por g de proteínas, 4 kcal por g de carboidrato total 

e 9 kcal por g de lipídeos, expresso em Kcal 100g-1 da amostra (ZANINI, 2013). 

Para calcular a quantidade de carboidratos presente na amostra o cálculo foi realizado 

de tal forma que a quantidade de carboidratos é dada pela diferença da massa total pela soma 

numérica de todos os testes. Isso é: 

 

CT = 100 – (U + L + F + C + P)                          (Equação 04) 

Sendo, 

 

U = Quantidade Percentual de Umidade; 
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L = Quantidade Percentual de Lipídios; 

F = Quantidade Percentual de Fibras; 

C = Quantidade Percentual de Cinzas; 

P = Quantidade Percentual de Proteínas., 

 

4.4. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DA FRM 

As análises microbiológicas da farinha foram realizadas quanto aos parâmetros 

estabelecidos pela legislação vigente para farinhas (coliformes totais, coliformes fecais, 

bacillus cereus e Salmonella ssp) (BRASIL, 2001). As metodologias utilizadas nessa etapa 

foram conforme descritas no Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos e 

Água (2010). 

4.4.1 Coliformes Totais, Fecais e Termotolerantes - Escherichia coli 

A determinação de coliformes totais, fecais e termotolerantes foi de acordo com a 

American Puclic Health Association (APHA) pelo método Número Mais Provável (NMP) 

descrito no capítulo 9 da 4ª edição do Manual de Métodos de Análise Microbiológica de 

Alimentos e Água (2010). Os resultados são expressos em número mais provável por grama 

(NMP.g-1). 

 

4.4.2 Bacillus Cereus 

A determinação de Bacillus Cereus foi de acordo com a American Puclic Health 

Association (APHA) pelo método mais comum de contagem direta em placas ou plaqueamento 

direto descrito no capítulo 11 da 4ª edição do Manual de Métodos de Análise Microbiológica 

de Alimentos e Água (2010). Os resultados são expressos Unidade Formadora de Colônias por 

gramas (UFG/g). 

 

4.4.3 Salmonella ssp. 

A determinação de Salmonella ssp. foi de acordo com a Food and Drug Administration 

(FDA) pelo método Bacteriological Analytical Manual (BAM) por ser um método eficiente e 

aplicável a qualquer alimento. Este método também é indicado pela Instrução Normativa Nº 

62, de 26 de agosto de 2003 e também consta descrito capítulo 19 da 4ª edição do Manual de 

Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos e Água (2010) Os resultados são expressos 

pela presença ou ausência do microrganismo a cada 25 g ou mL. 
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4.4.4 Staphylococus aureus e Coagulase Positiva 

A determinação de Staphylococus aureus foi de acordo com a American Public Health 

Association (APHA) pelo método de presença/ausência. Este consta descrito no capítulo 10 da 

4ª edição do Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos e Água (2010) e 

também na Instrução Normativa Nº 62, de 26 de agosto de 2003. Este método objetiva verificar 

a presença de S. aureus em alimentos processados com baixa contagem. Os resultados de 

Staphylococus aureus são expressos pela presença ou ausência do microorganismo, já o 

Staphylococus Coagulase Positiva são expressos por UFC/g. Essa metodologia foi apenas para 

avaliação dos novos produtos de panificação produzidos. 

 

4.4.5 Bolores e leveduras 

A determinação de bolores e leveduras foi de acordo com a American Public Health 

Association (APHA) pelo método de contagem total de bolores e leveduras em placas. A 

descrição consta no capítulo 7 da 4ª edição do Manual de Métodos de Análise Microbiológica 

de Alimentos e Água (2010) como também na Instrução Normativa Nº 62, de 26 de agosto de 

2003. Os resultados são expressos por unidade de formação de colônia por grama (UFC/g). 

 

4.5. FORMULAÇÕES DOS ALIMENTOS 

 

BOLO  

Os ingredientes necessários foram adquiridos em supermercado da região de Maceió, 

sendo sempre observado os aspectos visuais e a validade se estão dentro do padrão para 

o consumo. A lista dos ingredientes para elaboração: 

 

• Farinha de Trigo – 100 g; 

• Farinha de resíduo de malte – de acordo com a proporção: 5 g, 10 g ou 15 g; 

• Açúcar – 50 g;  

• Fermento biológico – 4 g 

• Margarina – 150 g;  

• Leite – 50 mL; 

• Ovo – 1 unidade. 
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Foram elaboradas 4 formulações de bolo: Bolo Controle (BC) com 0 % de FRM e as 

demais adicionadas foram Bolo 5 % de FRM (B5), Bolo 10 % de FRM (B10) e Bolo 15% de 

FRM (B15). Estes níveis de adição foram definidos através de testes sensoriais preliminares 

realizados com o produto. A quantidade de FRM em cada formulação esteve de acordo com a 

proporção de farinha de trigo, ou seja, para B5 a quantidade de FRM adicionada foi 5 g, já que 

5% de 100 g de farinha de trigo é igual a 5 g de FRM. Da mesma forma foi feito para B10 e 

B15. 

Na preparação, a receita segue o mesmo procedimento de um bolo comum, logo foi 

pesado antecipadamente cada ingrediente, como citado anteriormente, numa balança eletrônica 

Cadence BAI153 com precisão de 0,1 g e capacidade máxima de 5 kg. 

Em seguida foi colocado no recipiente margarina, açúcar e ovo, sendo bem agitado para 

a massa ficar bem homogênea. Após isso, foi adicionado os demais ingredientes, no caso leite, 

farinha de trigo, FRM e o fermento, para assim ser agitado até ficar homogêneo novamente. 

Essa etapa da mistura pode ser feita por agitação manual como também por agitação mecânica, 

através de uma batedeira, sendo o tempo em torno de 5 minutos ou até ser notado que a massa 

ficou homogênea. Foi colocado numa forma previamente untada com margarina e polvilhada 

com farinha de trigo para evitar que a massa queime e assim foi levado ao forno previamente 

aquecido a 180º C por 35 min. Quando a massa ficou consistente, foi removido do forno e 

assim ficou pronto. 

 

PÃES 

Os ingredientes necessários foram: 

• Farinha de Trigo – 300 g; 

• Farinha de resíduo de malte – de acordo com a proporção: 5 g, 10 g ou 15 g; 

• Açúcar – 50 g;  

• Sal – 1 g;  

• Margarina – 100g; 

• Fermento biológico – 10g ; 

• Leite – 120 mL; 

• Ovo – 2 unidades; 

• Café Solúvel (Nescafé) – 2,5 g. 
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Foram elaboradas 4 formulações de pão: Pão Controle (PC) com 0 % de FRM e as demais 

adicionadas foram Pão 5 % de FRM (P5), Pão 10 % de FRM (P10) e Pão 15% de FRM (P15). 

Estes níveis de adição foram definidos através de testes sensoriais preliminares realizados com 

o produto. A quantidade de FRM em cada formulação esteve de acordo a quantidade de farinha 

de trigo, ou seja, para P5 a quantidade de FRM adicionado foi 15 g, já que 5% de 300 g de 

farinha de trigo é igual a 15 g de FRM. Da mesma forma foi feito para P10 e P15. 

Na preparação, a receita segue o mesmo procedimento de um pão comum, logo foi 

pesado antecipadamente cada ingrediente, como citado anteriormente, numa balança eletrônica 

Cadence BAI153 com precisão de 0,1 g e capacidade máxima de 5 kg. 

Em um recipiente, foi colocado 10 g de fermento biológico, 100 g de margarina, 120 mL 

de leite e 1 ovo. Foi misturado e depois reservado. Em outro recipiente, foi colocado as 50 g 

de açúcar, 300 g de farinha de trigo, 45 g de farinha de resíduo de malte e 1 g de sal. Foi 

misturado e seguida foi adicionado a mistura anterior que foi reservada, misturou até ficar uma 

massa homogênea. Quando a massa ficar homogênea, foi reservado por 20 minutos em um 

recipiente lacrado com papel filme. Após isso, foi untada uma superfície lisa com margarina, 

em seguida abrir a massa sobre a superfície e modelar no formato de pão. Logo depois, foi 

untada uma forma com margarina e foi polvilhada por cima a farinha de trigo. Foi transferida 

a massa modelada para a forma. Foi pincelada a massa com 1 gema de ovo misturado com 2,5 

g de café solúvel. Foi levado ao forno previamente aquecido a uma temperatura de 180º C por 

35 minutos ou até a massa adquirir uma coloração dourada. Foi removido do forno e assim 

ficou pronto. 

 

BISCOITOS 

Os ingredientes necessários foram: 

• Farinha de Trigo – 110g; 

• Farinha de resíduo de malte – de acordo com a proporção: 5 g, 10 g ou 15 g; 

• Açúcar – 80 g; 

• Margarina –  280 g; 

• Essência de baunilha – 10 gotas. 

Foram elaboradas 4 formulações de biscoito: Biscoito Controle (BIBR) com 0 % de FRM 

e as demais adicionadas foram Biscoito 5 % de FRM (BI5), Biscoito 10 % de FRM (BI10) e 

Biscoito 15% de FRM (BI15). Estes níveis de adição foram determinados através de testes 

sensoriais preliminares realizados com o produto, sendo definido um padrão para todos. A 
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quantidade de FRM em cada formulação esteve de acordo a quantidade de farinha de trigo, ou 

seja, para BI5 a quantidade de FRM adicionada foi 15 g, já que 5% de 300 g de farinha de trigo 

é igual a 15 g de FRM. Da mesma forma foi feito para BI10 e BI15. 

Na preparação, a receita segue o mesmo procedimento de um biscoito amanteigado, logo 

foi pesado antecipadamente cada ingrediente, como citado anteriormente, numa balança 

eletrônica Cadence BAI153 com precisão de 0,1 g e capacidade máxima de 5 kg. 

Em um recipiente, foi colocado todos os ingredientes juntos até obter uma massa 

uniforme e homogênea. Quando a massa ficou consistente, foi aglomerada toda a massa e 

depois separada em duas partes, em seguida, foi modelada em formato de biscoitos com o 

auxílio de formas. Foram colocados os biscoitos sobre uma forma untada com margarina num 

forno preaquecido a 180º C por 25 minutos. Quando a massa ficou mais escura e consistente, 

foi removida do forno e assim ficou pronto. 

 

4.6. ANÁLISE SENSORIAL 

As formulações para agregar a FRM aos produtos de panificação foram feitas nas 

proporções de 5 %, 10 % e 15 %. Após aprovação do Comitê de Ética – Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) de número 49651721.7.0000.0122 (Apêndice I), 

foram feitas as análises de cor, sabor, odor, textura e a impressão global (ou aspecto geral) no 

Instituto Federal de Alagoas, no Campus Maceió. Ao todo, foram selecionados 50 participantes 

para a análise sensorial, de acordo com as orientações dos conteúdos de consultoria da Empresa 

Júnior de Engenharia do Paraná (EJEQ, 2021), visto que se trata de um trabalho com avaliação 

de intenção de compra e consumo, logo existe a necessidade de ter pelo menos 50 participantes. 

O perfil dos avaliadores que participaram das análises sensoriais foram estudantes do técnico-

médio, mestrandos, técnicos administrativos e docentes do campus Maceió do IFAL. Com isso, 

os avaliadores não treinados, mas foram orientados antes do procedimento para a realização 

conforme as orientações gerais da NBR ISSO 6658 de 02/2019. Para realizar a análise, foi 

utilizada a ferramenta Google Forms para obter os dados de forma prática e sendo assinado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, apêndice 1. Já em relação a avaliação 

estatística por DIC - delineamento inteiramente casualizado, foi utilizado o programa Rbio para 

realizar a ANOVA, como post hoc o teste Tukey e Regressão polinomial, sendo possível assim 

determinar qual a melhor variação de FRM nos produtos, como também avaliar se os produtos 

com FRM incorporado são semelhantes aos controles, produtos sem nenhum acréscimo de 

FRM.  



 

32 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados expostos se referem a farinha do resíduo de malte (FRM) após o processo 

de secagem, trituração, moagem e estocagem devidamente fechada. Em seguida, também será 

exposto os resultados obtidos dos produtos de panificação. Nessa etapa do estudo foi realizada 

um comparativo entre o controle e o produto com 15% da FRM, pois dessa forma seria obtido 

um valor mais expressivo das diferenças. 

 

5.1. GRANULOMETRIA 

Na avaliação pela análise de granulometria, foi utilizado peneiras de 35, 60 e 140 mesh 

e massa de 50 g da FRM, dessa forma, foi obtido o seguinte resultado (Figura 5): 

 

Figura 5. Distribuição em porcentagem da massa retida nas peneiras. 

 

Fonte: Autor, 2022. 

 

Com isso, ao consultar a literatura, foi encontrado um estudo de Schmielle et al. (2011) 

que traz um comparativo de vários tipos de farinha (Figura 06), como a farinha de trigo, farinha 

integral de aveia e flocos de aveia. Dessa forma, ao comparar foi obtido o seguinte: 
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Figura 6. Comparativo dos resultados de Granulometria de outros tipos de farinha com o 

obtido em laboratório conforme a literatura de Schmielle et al (2011). 

 

Fonte: Autor, 2022. 

 

A FRM, a farinha integral de aveia e os flocos de aveia apresentaram maior 

granulometria quando comparado com a farinha de trigo. Foi observado que aproximadamente 

70 % da FRM, 60 % da farinha integral de aveia e 92 % dos flocos de aveia ficaram retidos 

sobre as peneiras de 35 a 60 mesh, enquanto a farinha de trigo apresentou 4,71 % retido, ou 

seja, mostrou uma granulometria inferior a 0,250 mm. A distribuição do tamanho das partículas 

influencia a capacidade da farinha em absorver a água, quanto menor a partícula, mais absorção 

terá e mais rápido as partículas maiores, sendo assim inversamente proporcional. Contudo, a 

uniformidade da granulometria é mais importante que o tamanho das partículas, já que isso 

influencia diretamente a distribuição da água na massa (BOTH et al, 2016). 

Em relação a granulometria voltado para a FRM ainda é pouco explorado e pouco 

divulgado os resultados dessa análise. Mesmo assim, foi possível encontrar no trabalho de 

Melo (2016) dados que comparados aos obtidos neste projeto (Figura 07), é possível afirmar 

que estão dentro do mesmo padrão. 
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Figura 7.  Comparativo dos resultados de massa retida de FRM. 

 

Fonte: Autor, 2022. 

 

Essa etapa da análise não foi necessária para avaliação dos produtos de panificação, visto 

que o resultado da granulometria não se aplica ao produto acabado. 

 

5.2. UMIDADE 

Para obtenção da umidade percentual da amostra foi utilizado uma metodologia da 

AOAC (2019) e, assim, foi obtido a umidade final de 8,54 %. Segundo Souza (2008), os valores 

de umidade acima de 12 % podem se caracterizar um risco por favorecer um ambiente propicio 

para formação de microrganismos, dessa forma, a FRM apresenta valores seguros para 

armazenamento para sua utilização em alimentos. 

Em relação a umidade das amostras produtos acabados de panificação, assim como a 

FRM, os pães, bolos e biscoitos com alto índice de umidade, podem sofrer com a proliferação 

de microorganismos, visto que o ambiente é rico em nutriente, temperatura favorável e também 

a umidade (COSTA, 2019; VIEIRA, 2019, MARSARIOLI, 2019). Ao realizar o procedimento 

metodológico, foi obtido os seguintes valores apresentados na Tabela 2 abaixo: 
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Tabela 2. Resultado obtido em relação a Umidade das amostras dos produtos de panificação 

com e sem a FRM na composição. 

Amostra 
Umidade 

(média) 

Referência (média) 

na literatura 

Bolo Controle 40,40 % ± 0,04 31,01 ± 0,051 

Bolo 15% 26,45 % ± 0,07 - 

Pão Controle 37,70 % ± 0,08 24,28 % ± 1,892 

Pão 15% 34,14 % ± 0,11 30,89 % ± 1,042 

Biscoito Controle 18,18 %  ± 0,05 3,82 %*3 

Biscoito 15% 22, 46 % ± 0,09 - 

* Não foi informado o desvio padrão; 1 ZANINI, C. D.; STOSKI, J.; NOVELLO, D.; MANHANI, M. R.; SANTOS, E. 

F.; BOGO, D. Avaliação físico-química e sensorial de bolo de maçã adicionado de inulina entre crianças. 2 TEIXEIRA, A. M. et 

al. Avaliação físico-química e sensorial de pães com diferentes proporções de farinha de resíduo de malte de cevada como fonte 

de fibra. 3 FREITAS,  C. J.; VALENTE, D. R.; CRUZ, S. P. Caracterização física, química e sensorial de biscoitos confeccionados 

com farinha de semente de abóbora (FSA) e farinha de semente de baru (FSB) para celíacos. Fonte: Autor, 2022. 

 

Os resultados expressos na Tabela 2, demonstram uma diminuição na umidade nas 

amostras que receberam a FRM em comparação com as amostras que não receberam, no caso, 

o bolo e o pão.  Isso pode ser relacionado ao tempo no forno, o que explica a diminuição, já 

que ao passar mais tempo, diminui a umidade da amostra. Contudo, as amostras de biscoito 

15% apresentaram um resultado inverso, invés de diminuir, ocorreu um aumento da umidade, 

o que pode ser relacionado a composição dos ingredientes, já que a FRM absorve mais umidade 

e interferindo na umidade final do produto. Ao observar os dados de referência na literatura, 

foi possível ver os resultados da umidade para bolo e pão estão coerentes, pois são similares 

aos obtidos em laboratório (TEIXEIRA, 2018; ZANINI, 2014). Já as amostras de biscoitos, a 

umidade apresentada foi acima da referência publicada na literatura, contudo a diferença se 

deve as receitas, já que o produto produzido no trabalho é um biscoito amanteigado, enquanto 

na referência foi biscoitos tipo cookies. (FREITAS, 2018). 

 

5.3. CINZAS 

Ao realizar a análise, foi obtido 2,97 g/100 g de cinzas, algo semelhante aos resultados 

obtidos nos trabalhos de Costa (2019) e Nocente et al. (2019) que relataram, respectivamente, 

2,97 g/100 g e 2,70 g/100 g. 
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Os resultados expressos na Tabela 3 demonstram semelhanças aos obtidos na literatura 

(TEIXEIRA, 2018; ZANINI, 2014; FREITAS, 2018). Visto que as diferenças que foram 

apresentadas no bolo, principalmente, pode ser explicado devido as diferenças nas receitas e o 

modo como foi preparado, visto que a receita do trabalho e o que foi divulgado na literatura 

não são as mesmas. 

 

Tabela 3. Resultado obtido em relação as cinzas das amostras dos produtos de panificação com 

e sem a FRM na composição. 

Amostra 
Cinzas (média) 

(g/100 g) 

Referência (média) 

na literatura 

(g/100 g) 

Bolo Controle 1,24 ± 0,02 0,46  ± 0,01a 

Bolo 15% 1,18 ± 0,03 - 

Pão Controle 1,45 ± 0,01 0,84 % ±0,03b 

Pão 15% 1,19 ± 0,02 1,34 % ± 0,003b 

Biscoito Controle 1,18 ± 0,04 1,51*c 

Biscoito 15% 1,59 ± 0,03 - 

* Não foi informado o desvio padrão; a ZANINI, C. D.; STOSKI, J.; NOVELLO, D.; MANHANI, M. R.; SANTOS, E. 

F.; BOGO, D. Avaliação físico-química e sensorial de bolo de maçã adicionado de inulina entre crianças. b TEIXEIRA, A. M. et 

al. Avaliação físico-química e sensorial de pães com diferentes proporções de farinha de resíduo de malte de cevada como fonte 

de fibra. c FREITAS,  C. J.; VALENTE, D. R.; CRUZ, S. P. Caracterização física, química e sensorial de biscoitos confeccionados 

com farinha de semente de abóbora (FSA) e farinha de semente de baru (FSB) para celíacos. Fonte: Autor, 2022. 

 

5.4. POTENCIAL HIDROGENIÔNICO (pH) 

A amostra apresentou um pH de 5,10, o que é considerado ácido e também foi encontrado 

resultado semelhante na literatura com o pH 5,20 (COSTA, 2019). Fora que isso proporciona 

mais vida útil da farinha se manter isente da presença de microrganismos, tais como 

Clostridium Botulinum (HOFFMANN, 2001). Com este resultado obtido, a farinha de resíduo 

de malte pode considera-se um alimento pouco ácido, já que para alimentos pouco ácidos o pH 

é maior que 4,5, os ácidos de 4,5 a 4 e muito ácido com pH menor que 4 (CECHI, 2003). A 

acidez total de um alimento é muito importante, pois está ligada a conservação do alimento e 

as suas características sensoriais, como sabor, odor e cor, assim como na estabilidade e 

qualidade dos alimentos (CECHI, 2003). Além de colaborar para um produto final de 

qualidade. 
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Tabela 4. Resultado obtido em relação ao pH das amostras de panificação com e sem a FRM 

na composição. 

Amostra pH (média) + DP 

Bolo Controle 5,56 ± 0,01 

Bolo 15% 5,71 ± 0,01 

Pão Controle 5,79 ± 0,02 

Pão 15% 5,78 ± 0,01 

Biscoito Controle 5,70 ± 0,01 

Biscoito 15% 5,75 ± 0,02 

Fonte: Autor, 2021 

 

Em relação aos resultados expressos na Tabela 4, o pH foi adequado para consumo. Essa 

análise foi realizada a título de conhecimento e averiguar os resultados, visto que não se 

encontra dados publicados desse tipo de análise para esses produtos.  

 

5.5. LIPÍDIOS 

O percentual médio de lipídios foi de 7,62 g/100g, valor semelhante ao obtido por Farcas 

et al. (2015), de 6,1 %, e Costa (2019) de 6,30 % ± 0,89 %, em sua análise com grãos de 

resíduos de cervejas, aproximado também do encontrado por Cooray & Chen (2018) que foi 

de 10,09 g/100g de lipídios em BSG seco. Dessa forma, é possível ver que existem resultados 

semelhantes aos obtidos na literatura citada. 
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Tabela 5. Resultado obtido em relação a lipídeos das amostras de panificação com e sem FRM 

na composição. 

Amostra 
Lípideos 

g/100g 

Referência (média) 

na literatura 

Bolo Controle 27,25 ± 0,07 12,16 % ± 0,08a 

Bolo 15% 26,62 ± 0,09 - 

Pão Controle 15,35 ± 0,05 7,97 % ± 2,33b 

Pão 15% 14,43 ± 0,06 9,90 % ± 1,90b 

Biscoito Controle 43,15 ± 0,10 23,79 %*c 

Biscoito 15% 34,99 ± 0,04 - 

* Não foi informado o desvio padrão; a ZANINI, C. D.; STOSKI, J.; NOVELLO, D.; MANHANI, M. R.; SANTOS, E. 

F.; BOGO, D. Avaliação físico-química e sensorial de bolo de maçã adicionado de inulina entre crianças. b TEIXEIRA, A. M. et 

al. Avaliação físico-química e sensorial de pães com diferentes proporções de farinha de resíduo de malte de cevada como fonte 

de fibra. c FREITAS,  C. J.; VALENTE, D. R.; CRUZ, S. P. Caracterização física, química e sensorial de biscoitos confeccionados 

com farinha de semente de abóbora (FSA) e farinha de semente de baru (FSB) para celíacos. Fonte: Autor, 2022. 

 

Os resultados expressos na Tabela 5 demonstram uma diferença entre os dados obtidos 

e divulgados na literatura mesmo considerando o desvio padrão, logo isso é plausível, visto 

que se trata de diferentes receitas, modo de preparo e também os produtos utilizados podem 

interferir. Apesar disso, é possível avaliar o produto como um alimento nutritivo (ZANINI, 

2014; TEIXEIRA, 2018; FREITAS, 2014). 

 

5.6. FIBRAS 

O valor de teor de fibras da FRM apresentou um valor de 29,7 %, um valor alto quando 

comparado ao teor de fibras de outros alimentos constatados na literatura de Gaspar et al 

(2020), no qual realizou um estudo no desenvolvimento de farinhas de resíduos agroindustriais, 

onde apresentou valores de fibras de 2,3 % para farinha de trigo, 39,5 % para farinha de 

abóbora, 34,4 % para farinha de beterraba e 27,1 % para farinha de cenoura. Dessa forma, o 

valor de fibra da FRM é favorável para o consumo, contudo afeta a textura do alimento, visto 

que se trata de um produto rico em fibras que traz benefícios nutricionais e, com isso, 

agregando valor ao subproduto. 

Em relação os dados obtidos sobre as fibras na Tabela 6, fica claro que ocorre um 

aumento nas fibras dos pães e dos biscoitos, contudo, os resultados provavelmente tiveram 

receitas diferentes ao publicado na literatura, os valores tem uma diferença significativa da 

literatura, mas que é compreensível visto que a FRM é rica em fibra. Logo faz sentido que 
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aumente a porcentagem de fibras ao incorporar FRM nos alimentos. Além disso, fica nítido 

que se trata de um produto rico em fibras. 

 

Tabela 6. Resultados obtidos em relação a fibras das amostras de panificação com e sem a 

FRM na composição. 

Amostra Fibras (%) 
Referência na 

literatura (%) 

Bolo Controle 24,29 1,10*a 

Bolo 15% FRM 20,91 - 

Pão Controle 31,36 1,27 ± 0,37b 

Pão 15% 33,55 4,21 ± 0,67b 

Biscoito Controle 27,86  1,69*c 

Biscoito 15% 28,46  - 

* Não foi informado o desvio padrão; a ZANINI, C. D.; STOSKI, J.; NOVELLO, D.; MANHANI, M. R.; SANTOS, E. 

F.; BOGO, D. Avaliação físico-química e sensorial de bolo de maçã adicionado de inulina entre crianças. b TEIXEIRA, A. M. et 

al. Avaliação físico-química e sensorial de pães com diferentes proporções de farinha de resíduo de malte de cevada como fonte 

de fibra. c FREITAS,  C. J.; VALENTE, D. R.; CRUZ, S. P. Caracterização física, química e sensorial de biscoitos confeccionados 

com farinha de semente de abóbora (FSA) e farinha de semente de baru (FSB) para celíacos. Fonte: Autor, 2022. 

 

 

5.7. PROTEINAS  

Na análise de proteínas presente da amostra da FRM foi necessário utilizar a amostra do 

resíduo antes e depois do processo de secagem. A relevância destes resultados reconhece a 

ideia de que já que na amostra seca foi eliminada toda a água do processo, ficou apenas 

concentrado seus nutrientes, neste caso a proteína. Isso fica evidente com os resultados na 

Tabela 7. 

 

Tabela 7. Porcentagens médias de proteína no Resíduo Úmido de Malte (RUM) e da Farinha 

de Resíduo de Malte (FRM). 

Porcentagem média de Proteína 

% Proteína 

RUM FRM 

8,74 % 26,80 % 

Fonte: Autor, 2021. 
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O resultado expresso na Tabela 8, demonstra que os resultados da proteína obtida no 

laboratório Qualitex Engenharia e Serviços são semelhantes aos divulgados na literatura para 

bolo e semelhantes, com exceção do pão controle, o que pode ser causado pela diferença das 

receitas dos respectivos estudos, como a quantidade de BSG, a farinha de trigo de diferente 

marca, além claro, do tipo do malte que foi obtido, visto que cada cervejaria tem a sua receita 

e proporção de malte, como também faz uso de cereais como arroz, milho, aveia, centeio e 

trigo, pois assim reduzem o custo da produção com cereais de menor custo. Além disso, existe 

uma diminuição da quantidade de proteínas das amostras controle para as amostras com 15% 

da FRM, no caso do bolo e do pão, a expectativa era de aumento da quantidade, visto que a 

FRM apresenta proteínas, como demonstrado anteriormente, então, o que deve ter causado essa 

diferença é o modo de preparo, como a temperatura e o período do tempo em que o alimento é 

mantido no forno, visto que para as proteínas ocorrem a desnaturação (ZANINI, 2014; 

TEIXEIRA, 2018; FREITAS, 2014). Além disso, em relação aos valores dos pães produzidos 

e o da referência, é observado uma diferença significativa, o que pode ser explicado pelo tipo 

de BSG que foi obtido, já que se trata de diferentes resíduos entre o trabalho e o publicado. 

 

Tabela 8. Resultados obtidos em relação a proteínas das amostras de panificação com e sem a 

FRM na composição. 

Amostra 

Proteína Média 

Laboratório 

Qualitex 

(g/100g) 

Referência + 

DP na 

literatura 

(g/100 g) 

Bolo Controle 3,53* 4,24 ± 0,10a 

Bolo 15% 2,74* - 

Pão Controle 3,52* 10,52 ±1,26b 

Pão 15% 2,71* 20,81 ± 0,16b 

Biscoito Controle 2,76* 1,30*c 

Biscoito 15% 3,75* - 

* Não foi informado o desvio padrão; a ZANINI, C. D.; STOSKI, J.; NOVELLO, D.; MANHANI, M. R.; SANTOS, E. 

F.; BOGO, D. Avaliação físico-química e sensorial de bolo de maçã adicionado de inulina entre crianças. b TEIXEIRA, A. M. et 

al. Avaliação físico-química e sensorial de pães com diferentes proporções de farinha de resíduo de malte de cevada como fonte 

de fibra. c FREITAS,  C. J.; VALENTE, D. R.; CRUZ, S. P. Caracterização física, química e sensorial de biscoitos confeccionados 

com farinha de semente de abóbora (FSA) e farinha de semente de baru (FSB) para celíacos. Fonte: Autor, 2022. 
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5.8. CARBOIDRATOS E VALOR ENERGÉTICO 

Os resultados anteriores obtidos, basta realizar o cálculo para determinar a quantidade de 

carboidratos presente na amostra da FRM. Conforme a Tabela 9 abaixo: 

 

Tabela 9. Valor obtido de carboidrato total (CT) e do valor energético total (Kcal) da amostra 

de FRM. 

Parâmetros Valor 

Carboidratos Totais (CT) 13,61 % 

Valor Energético Total (Kcal) 230,74 Kcal.100g-1 

Fonte: Autor, 2021 

 

No cálculo para valor energético total foi utilizado fatores de conversão, onde é 

multiplicado por 4 as proteínas e os carboidrato total é multiplicado por 9 a quantidade de 

lipídios. Os valores obtidos em cada cálculo foram somados e o valor foi expresso em 

Kcal.100g-1. 

Ao comparar o valor obtido com a literatura, encontra-se um valor semelhante no 

estudo de Cordeiro (2011) para determinar a composição do resíduo do malte, sendo obtido 

15,5 % de carboidratos totais.  

Em relação os dados da Tabela 10, foi realizado cálculos teóricos para determinar o 

carboidrato e o valor energético total, dessa forma, ao comparar os resultados obtidos em 

Texeira (2018) para pães, em torno de 48,99 % para o controle e 37,06 % para pães com 20% 

de FRM, fica nítido a diferença, mas que pode ocorrer devido a diferença nas receitas, como a 

quantidade de FRM, farinha de trigo, manteiga e outros ingredientes. Além disso, para as 

amostras de biscoito os resultados foram expressivos, contudo, isso se deve aos valores baixos 

das fibras. Por fim, os resultados demonstram uma considerável quantidade de carboidratos e 

um valor energético adequado para o consumo (ZANINI, 2014; TEIXEIRA, 2018; FREITAS, 

2014).  
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Tabela 10. Carboidratos e o valor energético total dos produtos de panificação  

Parâmetros Bolo Controle 

Carboidratos Totais (CT) 3,29 % 

Valor Energético Total (Kcal) 259,37 Kcal.100g-1 

 Bolo 15% 

Carboidratos Totais (CT) 22,10 % 

Valor Energético Total (Kcal) 250,54 Kcal.100g-1 

 Pão Controle 

Carboidratos Totais (CT) 10,62 

Valor Energético Total (Kcal) 152,23 Kcal.100g-1 

 Pão 15%  

Carboidratos Totais (CT) 13,98 

Valor Energético Total (Kcal) 140,71 Kcal.100g-1 

 Biscoito Controle 

Carboidratos Totais (CT) 34,64 

Valor Energético Total (Kcal) 399,39 Kcal.100g-1 

 Biscoito 15 % 

Carboidratos Totais (CT) 37,07 

Valor Energético Total (Kcal) 329,91 Kcal.100g-1 

Fonte: Autor, 2022. 
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5.9. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

 

A qualidade do produto é associada a preservação dos nutrientes, quanto mais 

preservado, melhor serão as características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais do 

produto, o que possibilita o atendimento da legislação em vigor e também as exigências dos 

consumidores. 

A Tabela 11 apresenta os valores médios dos parâmetros microbiológico, sendo obtido 

um resultado que atende as exigências pela legislação vigente (resolução RDC nº 12, de 02 de 

janeiro de 2001) que aprova o regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para 

alimentos e do regulamento técnico geral para a fixação dos Padrões de Identidade e Qualidade 

para Farinhas, Massas alimentícias, Produtos para e de panificação, (industrializados e 

embalados) e similares, na qual estabelece um número máximo de 102 NMP g-1 de coliformes 

a 45° C, 3x10 -3 de Bacillus Cereus , e ausência de Salmonella spp em 25g.  

 

Tabela 11. Valores médios dos parâmetros microbiológicos do primeiro teste da FRM. 

Comparação de resultados microbiológicos do primeiro 

teste e do reteste da FRM. 

Coliformes Totais e 

Fecais (NMP g-1) 
<10-² 

Bacillus Cereus (UFC/g) <3x10-³ 

Salmonella sp. em 25 g Ausente 

Fonte: Autor, 2022. 

 

A amostra de FRM mostrou-se apta para consumo, considerando que não havia atividade 

microbiológica, indicando assim uma boa qualidade higiênico-sanitária da matéria prima e na 

realização de suas análises. 
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Tabela 12. Resultado das análises microbiológicas encaminhadas para laboratório externo 

(Qualitex). 

Amostra 
Salmonella 

sp. 

Coliformes 

Totais 

(NMP/g) 

Coliformes 

Fecais 

(NMP/g) 

Bolores e 

Leveduras 

(UFC/g) 

Staphylococus 

aureus  

Estaf. 

Coagulase 

Positiva 

(UFC/g) 

Bolo 

Controle 
Ausente < 3 < 3 120 Presente 205 

Bolo 15% Ausente < 3 < 3 225 Presente 180 

Pão 

Controle 
Ausente < 3 < 3 140 Presente 325 

Pão 15% Ausente < 3 < 3 240 Ausente < 10 

Biscoito 

Controle 
Ausente < 3 < 3 60 Ausente < 10 

Biscoito 

15% 
Ausente < 3 < 3 70 Ausente < 10 

Padrão 

Legislação 
Ausente Ausente Ausente Máx. 104 Ausente Máx. 10³ 

Fonte: Qualitex, 2021. 

 

Foi encaminhado para o laboratório Qualitex, Engenharia e Serviços e os resultados é de 

que os produtos atendem as especificações da Instrução Normativa nº 60 de dezembro de 2019, 

item 19D. Dessa forma, tanto no laboratório do IFAL como no laboratório externo foi possível 

atestar que os produtos estão aptos para o consumo. Na literatura é divulgado resultados 

semelhantes, onde apresentam ausência de microrganismos ou quantidade inferior as 

especificações da legislação citada (COSTA, 2019). Um detalhe que chamou a atenção nos 

resultados foi a presença de Staphylococus aureus em três amostras, mas que ao realizar a 

análise Staphylococus Coagulase Positiva, foi possível ver que a quantidade é abaixo da 

especificação máxima de 103 UFC/25g. A análise realizada na Qualitex foi o Teste de 

Presença/Ausência, o que segundo o livro Manual de Métodos de Análise Microbiológica de 

Alimentos e Água, o qual é utilizado como referência para as análises no Laboratório, esse 

método tem como objetivo verificar a presença com baixa contagem. Se confirmado a 

presença, então é realizado o teste para verificar a quantidade de Staphylococus Coagulase 

Positiva, pois está em grandes quantidades pode ocasionar severo desconforto (SILVA et al, 

2010). 
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5.10. ANÁLISES SENSORIAIS 

 

Ao todo, foram selecionados 50 avaliadores, sendo a maioria entre 16 e 29 anos, mas 

teve participação de adultos com 56 anos. Além disso, a participação foi de 50% público 

feminino e 50% masculino, conforme pode ser visto na Tabela 13 abaixo. 

 

Tabela 13. Características dos avaliadores não treinados. 

Variáveis Demográficas Classes Porcentagem (%) 

Sexo 
Masculino 

Feminino 

50 

50 

Faixa Etária 

De 15 a 25 anos 

De 26 a 40 anos 

De 40 a 56 anos 

54 

22 

24 

Fonte: Autor, 2022. 

 

Já em relação aos parâmetros sensoriais dos bolos e suas variações, na intenção de 

consumo e de compra dos avaliadores dos produtos experimentados, foi obtido o resultado que 

seria consumido naturalmente (78%), contudo compra foi parcial com 52%, caso fosse ofertado 

(Tabela 14). Isso não significa que nessa proporção não seja viável a utilização, já que com 

10% de FRM no bolo, foi obtido uma aceitação de 74%, logo uma mudança na receita pode 

ser suficiente para agradar o paladar do cliente e isso serve para boa parte dos produtos com 

15% de FRM. Além disso, foi possível identificar aprovação, visto que as médias estão acima 

5,10 (Tabela 15), o que indica está entre gostei ligeiramente e gostei moderadamente na escala.   
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Tabela 14. Resultados referente a intenção de consumo e de compra do produto final 

Produto final 
Consumiria? Compraria? 

Sim Não Sim Não 

Bolo Controle 100% 0% 90% 10% 

Bolo 5% 96% 4% 84% 16% 

Bolo 10% 94% 6% 74% 26% 

Bolo 15% 78% 22% 52% 48% 

Pão Controle 58% 42% 48% 52% 

Pão 5% 52% 48% 42% 58% 

Pão 10% 62% 38% 48% 52% 

Pão 15% 72% 28% 64% 36% 

Biscoito Controle 94% 6% 90% 10% 

Biscoito 5% 90% 10% 76% 24% 

Biscoito 10% 88% 12% 82% 18% 

Biscoito 15% 88% 12% 78% 22% 

Fonte: Autor, 2022. 

 

Nessa etapa foi feito as médias das respostas do Teste de escala hedônica e verificou os 

atributos relacionado ao biscoito e suas variações, foi possível identificar que em todos os 

parâmetros os biscoitos tiveram aprovação, visto que as médias estão acima ou próximas 6,00 

(Tabela 17), o que indica “Gostei moderadamente” na escala. Além disso, foi realizado uma 

pesquisa para saber a intenção de consumo e de compra dos avaliadores dos produtos 

experimentados, com isso foi obtido o resultado que seria tanto consumido naturalmente (88%) 

como também seria comprado (78%), caso fosse ofertado (Tabela 14). Contudo, apesar de 

aprovado, foi possível identificar que a receita utilizada precisa de melhorias, visto que 

apresentou uma textura crocante e parte do público de avaliadores não gostaram, 

principalmente, no biscoito 5%, tanto que o indicativo de compra foi de 76%.  

Um outro parâmetro avaliado foi a semelhança das amostras através do Teste de Tukey, 

onde foi identificado que o produto biscoito teve um resultado que se assemelha ao produto 

sem nenhum incremento da FRM, ou seja, é como se os avaliadores não identificassem a 

diferença das amostras. Foi possível observar nas outras amostras de pão e bolo também, mas 

o biscoito apresentou em todas os parâmetros: aroma, cor, sabor, textura e nota geral.  
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Tabela 15. Relação das médias da escala hedônica da análise sensorial com os respectivos 

produtos e suas variações para bolo. 

Produtos finais 
Escala Hedônica - Médias 

Aroma Cor Sabor Textura Nota Geral 

Bolo Controle 6,18ª 6,64ª 6,34ª 6,56ª 6,44ª 

Bolo 5% 6,28ª 6,42ª 6,20ab 6,32ab 6,34ª 

Bolo 10% 5,76ª 6,02b 5,78b 6,06b 5,90b 

Bolo 15% 5,20b 5,78b 5,12c 5,58c 5,40c 

CV (%) 20,58 15,39 20,14 16,81 17,76 

Fonte: Autor, 2022. 
Médias seguidas com letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste 

de Tukey (p > 0,05). 

 

 

Tabela 16. Relação das médias da escala hedônica da análise sensorial com os respectivos 

produtos e suas variações para pão. 

Produtos finais 
Escala Hedônica - Médias 

Aroma Cor Sabor Textura Nota Geral 

Pão Controle 5,16ª 5,68ª 4,66b 5,00a 4,74ab 

Pão 5% 5,20ª 5,48ª 4,58b 4,90ª 4,64b 

Pão 10% 5,12ª 5,56ª 4,68ab 4,86ª 4,76ab 

Pão 15% 5,48ª 5,38ª 5,26a 5,34ª 5,28ª 

CV (%) 20,46 20,16 23,53 21,28 23,03 

Fonte: Autor, 2022. 
Médias seguidas com letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste 

de Tukey (p > 0,05). 

 

Tabela 17.  Relação das médias da escala hedônica da análise sensorial com os respectivos 

produtos e suas variações para biscoito. 

Produtos finais 
Escala Hedônica - Médias 

Aroma Cor Sabor Textura Nota Geral 

Biscoito Controle 6,14a 6,10ª 6,42ª 6,00ab 6,28ª 

Biscoito 5% 6,06ab 6,10ª 6,08ª 5,44b 6,00a 

Biscoito 10% 5,96ab 5,90ª 6,14ª 6,10a 6,06ª 

Biscoito 15% 5,64b 6,00a 5,94ª 6,10a 5,90ª 

CV (%) 14,66 14,83 14,34 19,03  14,12 

Fonte: Autor, 2022. 
Médias seguidas com letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste 

de Tukey (p > 0,05).  
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6. CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos neste estudo foram satisfatórios para avaliar e elucidar a aplicação 

do BSG como farinha para ser implementada em alimentos para consumo humano, no caso em 

produtos de panificação. Para isso foi realizado todas as análises físico químicas para 

caracterizar e também as análises microbiológicas para verificar presença de microrganismos 

que afetem a saúde humana. Da mesma forma, o estudo indica que os produtos são possíveis 

de consumo. Em seguida, foram formulados os produtos de panificação de consumo popular, 

no caso, pão, bolo e biscoito. Assim como foi feito com a FRM, os produtos foram 

caracterizados como e também levados para análises microbiológicas para verificar a segurança 

alimentar, foi possível então verificar tanto no laboratório do IFAL como também no 

laboratório Qualitex que os produtos estão dentro da instrução normativa nº 60 de 23 de 

dezembro de 2019, item 19D.  

Após esse processo, foi realizado as análises sensoriais para testar a aprovação do público 

e foi possível verificar que os produtos com a FRM em diversas proporções tiveram aprovação, 

sendo consumido com alto índice de intenção de consumo e compra, caso esteja disponível num 

estabelecimento. Contudo, os resultados também indicaram que tem necessidade de melhorias 

na receita como também de experiência no modo de preparo, principalmente, dos pães, pois 

não apresentaram um aspecto desejado como os avaliadores tinham expectativa. 

Diante dos resultados obtidos, gera uma perspectiva de novos trabalhos futuros, visto que 

existe segmentos na pesquisa que podem ser explorados e gerados novos resultados expressivos 

para a sociedade, como a busca por novos produtos com a FRM, seja para alimentação humana 

como também para animais. 

Esse estudo foi depositado em patente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(Anexo 9.3), sendo enviado um relatório técnico com todos os detalhes necessários para a 

conclusão do processo e por fim o depósito da patente servirá como forma de proteger os dados 

e dispersar o conhecimento do trabalho. Além disso, será também divulgado através de cartilha 

por meio submissão parcial do projeto em editoras com o intuito de trazer mais divulgação.  
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8. APÊNDICE 

 

8.1. APÊNDICE I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012, MS 
 

Prezado (a) Senhor (a) 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Caracterização e valorização 

do resíduo do malte das indústrias de cerveja para consumo humano” que está sendo desenvolvido 

pelo pesquisador Victor Cordeiro Fireman do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais 

do Instituto Federal de Alagoas, sob a orientação do Prof.º Dr. Johnnatan Duarte de Freitas e 

coorientação do Prof.º  Dr. Alan John Duarte Freitas. 

O objetivo do estudo é propor uma metodologia para selecionar adequadamente uma tecnologia 

para aproveitamento do resíduo do malte para o consumo humano através da incrementação do resíduo 

tratado em receita de massas de pães, bolos e biscoitos. 

Solicitamos a sua colaboração para participar da análise sensorial com tempo máximo de duração 

de uma hora, como também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos 

acadêmicos ou em revistas científicas. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido 

em sigilo absoluto. 

Os riscos que poderiam estar envolvidos nesta pesquisa podem ser considerados raras alergias 

alimentares e intolerâncias, contudo foram minimizadas uma vez que o(a) senhor(a) informou 

anteriormente não ter alergia e intolerância alimentar aos ingredientes das receitas que lhe serão 

previamente apresentados. Além disso, considera-se a possibilidade de um risco subjetivo, pois algumas 

perguntas podem remeter à algum desconforto ou levar a um leve cansaço após responder as perguntas. 

Diante dos possíveis riscos, algumas cautelas serão adotadas como, estar atenta aos sinais verbais e não 

verbais de desconforto, assegurar a confidencialidade e a privacidade. A participação não acarretara 

nenhum custo ou compensação financeira.   

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é 

obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo pesquisador. 

Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá 

nenhum dano. O pesquisador estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como 

será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu 

consentimento em participar da pesquisa, como também concordo que os dados obtidos na investigação 

sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). Estou ciente que receberei 

uma via desse documento. 

 

Maceió, ____ de ________ de 2021. 
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Assinatura do participante 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor entrar em contato com o 

pesquisador Victor Cordeiro Fireman. Fone: (82) 98855-1093. E-mail: victor.fireman@hotmail.com 

ou no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEPSH, localizado na Rua Dr. Odilon 

Vasconcelos, no 103, no 4º andar, sala 404 – Bairro Jatiúca - Maceió/AL. CEP: 5735-660. E-mail: 

eticaempesquisa@ifal.edu.br – Fone: (82) 3194-1176.  

 

 

Atenciosamente,  

 

Assinatura do pesquisador responsável 
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8.2. APÊNDICE II – CARTILHA INFORMATIVA 
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8.3.  APÊNDICE III – PATENTE DEPOSITADA 
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9. ANEXOS 

9.3. ANEXO I - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA – PLATAFORMA 

BRASIL 
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9.4. ANEXO II – RELATÓRIO DE ENSAIOS PELA QUALITEX 

ENGENHARIA E SERVIÇOS 
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