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RESUMO 

No processamento de maçã fruta, para produção de sucos concentrados e sucos 
integrais, são gerados em torno de 15% de resíduos (bagaço de maçã), os quais 
possuem altos valores nutricionais principalmente de fibras, açúcares e polifenóis, 
esse resíduo normalmente é destinado para alimentação animal ou compostagem. O 
objetivo geral do presente trabalho é estudar a viabilidade de utilização do bagaço 
de maçã, transformando em farinha de bagaço de maçã, como ingrediente na 
indústria de alimentos. Para o estudo foram realizadas análises centesimais do 
bagaço de maçã, onde se constatou excelentes propriedades nutricionais para 
utilização como ingrediente funcional. A partir da avaliação sensorial realizada, foi 
observado que a farinha de bagaço de maçã (padrão indústria) não apresentou 
diferença significativa (p>0,05) para o dulçor em relação à farinha de trigo integral. 
Logo, foi realizado um estudo complementar adicionando a esta farinha de bagaço 
de maçã, baixas concentrações (1,5; 2,25 e 3%) de resíduo de suco concentrado de 
maçã clarificado, um produto fora do padrão de turbidez para comercialização, mas 
que mantém suas características de açúcares, e que desta forma obteve-se 
resultados satisfatórios de dulçor em relação à farinha de bagaço de maçã (sem 
adição) ou farinha de trigo integral. Os açúcares provenientes do suco concentrado, 
adicionado à farinha de bagaço de maçã servem como alternativa a utilização do 
produto como substituto dos açúcares, e adição de fibras em diversos alimentos. Na 
farinha de bagaço de maçã adicionada de suco concentrado, obteve-se um produto 
com maiores teores de dulçor, a partir de açúcares naturais da fruta maçã, umidade 
<10%, e demais benefícios como fibras, polifenóis e ácidos graxos. O estudo avaliou 
a possibilidade de utilização da farinha de bagaço de maçã adicionada de suco, 
como um ingrediente aliado a saudabilidade, onde os benefícios provenientes da 
maçã fornecem uma alternativa para substituição de açúcar refinado na produção de 
alimentos.  

Palavras-chave: Resíduos agroindustriais, bagaço de maçã, farinha de bagaço de 

maçã, açúcar de frutas.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In the apple fruit processing for the production of concentrated juices and whole 
juices, around 15% of residues are generated (apple pomace), which have high 
nutritional values, mainly fiber, sugars and polyphenols, this residue is normally 
destined for animal feed or compost. The general objective of this work is to study 
the feasibility in use apple pomace transformed in apple pomace flour as an 
ingredient in the food industry. For the study, proximate analyzes of apple pomace 
were evaluated, which determine excellent nutritional properties for use as a 
functional ingredient. From the sensory evaluation carried out, it was observed that 
the apple pomace flour (industry standard) does not present a significant difference 
(p> 0.05) for the sweetness in relation to the whole wheat flour. Therefore, a 
complementary study was carried out adding to this apple pomace flour, lows (1,5; 
2,25 and 3%) of clarified concentrated apple juice residue, a product out the turbidity 
standard for commercialization, but which it maintains its sugar characteristics, and in 
this way it obtains satisfactory sweetness results in relation to apple pomace flour 
(without addition) or whole wheat flour. Sugars from concentrated juice, added to 
apple pomace flour serve as an alternative to using the product as a substitute for 
sugars, and adding fiber to various foods. In apple pomace flour added with 
concentrated juice, was achieved a product with higher sweetness contents, from 
natural apple fruit sugars, moisture <10%, and other benefits such as fiber, 
polyphenols and fatty acids. The study evaluated the possibility of using apple 
pomace flour added to juice, as an ingredient combined with healthiness, where the 
benefits from apples provide an alternative for replacing refined sugar in food 
production. 

Keywords: Agro-industrial waste, apple pomace, Apple pomace flour, fruit sugar. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A economia circular demonstrou ser mais do que uma tendência na cadeia de 

suprimento de alimentos. Ela é uma necessidade no cenário atual devido a demanda 

global por alimentos, esgotamento de recursos naturais e mudanças climáticas. Em 

um estudo realizado, estimou-se que 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são 

desperdiçadas por ano em todo o mundo, desde o processamento da colheita até o 

consumo do consumidor (FAO, 2014).  

Resíduos de vegetais, frutas e grãos comestíveis são utilizados, basicamente, 

na compostagem ou alimentação de animais e, embora tenham sido amplamente 

estudados nas últimas décadas como fonte de componentes importantes para a 

dieta humana. Peles e sementes de uva, cascas de cenoura, bagaço de cerveja, 

bagaço de maçã entre outros têm sido estudados como fonte natural de polifenóis, 

carotenóides, fibras, compostos com capacidade antimicrobiana, antioxidante, anti-

hipertensiva, anticâncer e pigmentos e apresentam potencial claro a ser processado 

pelas indústrias de alimentos e utilização à dieta humana (COELHO; WOSIACKI, 

2010; SANT'ANNA et al., 2012; RE et al., 1999).  

Apesar de vários estudos que mostram essa grande fonte de importantes 

ingredientes funcionais, Galanakis et al. (2016) estimaram que, em 2014, apenas 

cerca de 50 empresas em todo o mundo recuperam compostos valiosos do 

desperdício de alimentos, o que demonstra que o potencial de subprodutos do 

desperdício para criar novos mercados foi subestimado (GALANAKIS, 2020). 

A crescente busca de consumidores por alimentos saudáveis, sustentáveis, 

seguros e de alta qualidade sensorial têm alterado os hábitos alimentares dos 

consumidores. Cada vez mais pessoas avaliam cuidadosamente o que comer e 

levam as informações nutricionais em consideração. Além disso, o impacto dos 

alimentos consumidos, aspectos socioeconômicos e de segurança microbiológica e 

química são grandes tendências no aprimoramento da cadeia produtiva de alimentos 

no mundo, muito relacionada com a demanda de mercado. Dados do Euromonitor 

indicam que produtos com apelos naturais e sem conservantes químicos, sem 
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adição de açúcares, sem pigmentos artificiais movimentaram na Europa ocidental e 

na América do Norte cerca de 90 milhões de dólares cada. Na Ásia, esse valor ficou 

estimado em menos de 20 milhões de dólares (BAGUL; KOERTEN, 2019), 

indicando que há mercados em países em desenvolvimento a serem explorados. A 

categoria de produtos para alimentos naturalmente saudáveis e sustentáveis 

movimentou cerca de US $ 253 bilhões e US $ 1 trilhão em 2017 e 2018 em todo o 

mundo, respectivamente (MASCARAQUE, 2019; LI, 2019). Mascaraque (2019) 

observou nos dados do Euromonitor International que o valor circulado em produtos 

focados em melhora do bem-estar, melhora da saúde, melhora no trato digestivo foi 

de mais de 400 milhões de dólares em 2018, com taxas de crescimento no período 

de 2013-2018 acima de 3%. No Brasil, ambos os setores são pouco explorados, 

levando a um ambiente menos competitivo o que traz grande oportunidade para que 

as indústrias de alimentos operem. 

O mercado de alimentos sem ou com redução da adição de açúcar é uma 

tendência para o mercado de alimentos. Isso se deve principalmente ao fato de 

inúmeras pesquisas relacionar o consumo em excesso desses carboidratos a 

doenças crônicas não-transmissíveis como obesidade, diabetes tipo 2 Mellitus, 

doenças cardiovasculares entre outras (SCAPIN et al., 2017, CHAVES et al., 2009). 

O suco da maçã já vem sendo utilizado pela indústria de alimentos como uma forma 

de adoçar outras bebidas e dados na literatura indicam que no bagaço de maçã 

permanecem importantes concentrações de açúcares presos na matriz alimentar 

que não são extraídos para o suco após seu processamento mesmo em nível 

industrial. 

Dados da literatura indicam que o bagaço de maçã, quando utilizado 

integralmente em formulações de alimentos, pode acarretar aumento da 

concentração de fibras e polifenóis nos produtos finais (COELHO; WOSIACKI, 

2010). Sendo assim, o resíduo apresenta um potencial de ser utilizado como 

ingrediente funcional em formulações alimentares. 

Adoçante natural obtido a partir do uso integral do bagaço de maçã não é 

encontrado descrito na literatura recente, no entanto apresenta grande potencial de 

ser um novo ingrediente para a indústria de alimentos com inúmeras aplicações. 

Neste contexto, estudos na área de ciência, tecnologia e engenharia de alimentos 
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são essenciais para a análise da viabilidade da incorporação desse produto na 

cadeia de processamento de alimentos e na alimentação humana, pois existem 

lacunas ainda a serem preenchidas para a adequada utilização desse resíduo pela 

indústria.  

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo geral utilizar 

integralmente o bagaço do processamento do suco de maçã, para o 

desenvolvimento de um adoçante natural, visando gerar informações que promovam 

perspectiva de agregação de valor bem como alternativas para utilização desse 

resíduo.  

Tendo como objetivos específicos: 

- Avaliar a umidade, a concentração de polifenóis, a capacidade de absorção 

de água e óleo de resíduos sólidos do processamento de suco de maçã; 

- Avaliar a composição centesimal, a concentração de polifenóis, a 

capacidade antioxidante, perfil de ácidos graxos, capacidade de absorção de água e 

óleo e poder adoçante de farinha de bagaço de maçã; 

- Avaliar a concentração de polifenóis, a capacidade antioxidante, e o poder 

adoçante de farinha de bagaço de maçã adicionado de suco concentrado de maçã; 

- Determinar as propriedades físico-químicas do bagaço de maça (resíduos 

sólidos do processamento de suco de maça), da saída do turbo processamento e 

saída do decanter; 

- Realizar análises físico químicas da farinha de bagaço de maçã industrial; 

- Elaborar cookies (biscoitos) empregando diferentes concentrações de 

farinha de bagaço de maça; 

- Elaborar cookies empregando farinha de bagaço de maça com adição de 

suco de maça concentrado em diferentes concentrações; 

-Avaliar sensorialmente os biscoitos quanto poder adoçante; 

. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A MAÇÃ 

 

A produção de maçã na safra 2019/2020 no Brasil foi de 929 mil toneladas, 

15% menor frente à safra anterior, decorrência de um inverno ameno e estiagem no 

sul. A menor oferta garantiu um melhor controle dos classificadores, alavancando os 

preços, mesmo de categorias de maçã inferiores. A área cultivada teve uma ligeira 

queda de 0,3%, devido à renovação de alguns pomares e plantios mais adensados. 

No Brasil, o maior cultivo se localiza no Sul do Brasil, principalmente nos estados de 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. A produção de sucos de maça, 

também não alcançou a demanda da safra anterior, mesmo com o aumento do brix 

e rendimento da produção. A menor oferta e boa procura internacional contribuiu 

para o aumento de 4% das exportações (ANUÁRIO, HORTIFRUTI BRASIL-2020). 

Maçãs e seus produtos, principalmente sucos, devido ao seu consumo 

relativamente alto, são fontes dietéticas importantes, possuem uma ampla variedade 

de compostos polifenólicos. O principal constituinte fenólico de maçãs é ácido 

clorogênico com vestígios de seus isômeros e quantidade significativa de ácido p-

coumaroilquínico. Além disso, ácido caféico, ácido p-cumárico e seus ésteres 

também estão presentes. Quercetina e seus glicosídeos são os flavonóis 

predominantes e a catequina, a epicatequina e a procianidina B2 são os principais 

flavonóis. A presença de dihidrocalconas (floridzina e floretina giloglucosídeo) 

distingue as maçãs e seus produtos de outras frutas. A principal antocianina é a 

cianidina-3-galactosídeo (GLISZCZYNSKA-SWIGLO; TYRAKOWSKA, 2003).  

Estudos de polifenóis de maçã foram relatados como tendo várias funções 

fisiológicas, incluindo atividade antialérgica in vivo e clínica (AKIYAMA et al., 2000; 

KOJIMA et al., 2000) e atividade anti-cárie in vivo (YANAGIDA et al., 2000), entre 

outras. Brat et al. (2006) observaram que os polifenóis da maçã são a principal fonte 

desses compostos na dieta de franceses, apesar de não ser a fruta com maior 

concentração. 

Os carboidratos respondem por mais de 98% dos sólidos solúveis totais no 

suco de maçã. Frutose, glicose e sacarose são os principais carboidratos com uma 
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proporção aproximada de 6:3:2. Três adoçantes comercialmente disponíveis que se 

aproximam da composição de carboidratos do suco de maçã são açúcar de 

beterraba, de cana de açúcar e xarope de inulina hidrolisado (KELLY; DOWNEY, 

2005). 

Contudo, parte dessas importantes características permanece retida na matriz 

alimentar e não são removidos quando da extração do suco. Esse fato torna o 

bagaço de maçã um grande potencial de ingrediente funcional a ser inserido em 

alimentos. 

 

2.2 BAGAÇO DE MAÇÃ 

 

O bagaço de maçã é obtido industrialmente em empresas de processamento 

de maçã para produção de sucos concentrados, sucos, Not From Concentrate 

(NFC), de maçã e bebidas de maçã. Ele é o principal subproduto das indústrias de 

processamento de maçã, com baixo valor comercial e, portanto, descartado 

frequentemente, embora com compostos valiosos (FERNANDES, 2019).  

O resultado do processamento do suco compreende as cascas e polpa 

(94,5%), as sementes (4,4%) e os centros (1,1%) (KENNEDY et al., 1999). O bagaço 

de maçã tem sido tradicionalmente utilizado como alimentação animal, apesar de 

possuir baixos teores proteicos. Se disposto diretamente no solo (sem avaliação 

prévia) causa graves problemas ambientais, grandes concentrações deste resíduo 

podem aumentar da acidez do solo pelo excesso de deposição do material 

(CRAWSHAW, 2001). Ele pode ser utilizado como matéria prima, permitindo a 

obtenção de inúmeros outros produtos de maior valor comercial como açúcares, 

pectinas, compostos fenólicos, ácidos orgânicos, etanol, aminoácidos, fibras entre 

muitos outros (WOLFE; LIU, 2003; PAGANINI et al., 2005; HUBER; RUPASINGHE, 

2006).  

A quantidade de resíduo de maçã (bagaço) produzido está diretamente 

relacionada com a tecnologia empregada na extração do suco de maçã que pode 

representar de 20-40% do peso das maçãs processadas (STURZA, 1995). Esse 

resíduo contém 80% de umidade, 5% de fibras (composta por 31% de celulose, 15% 
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de lignina, 12% celulose e 9% de pectina insolúvel em água) e 14% de sólidos 

solúveis dos quais a maioria corresponde a açúcares invertidos, uma mistura de 

glucose, frutose e sacarose, o que o torna muito susceptível à deterioração por 

microrganismos e, por esse motivo, a incorreta disposição do material pode acarretar 

problemas ambientais (CHEN et al., 1988; DOWNING, 1989). 

 Quanto à composição do bagaço depende da variedade da maçã, e do tipo 

de processo aplicado para a extração do suco, como, por exemplo, o número de 

vezes que a fruta é prensada, ou que realiza os processos de fabricação. Quanto 

maior o rendimento (Kg de maçã por Kg produto final concentrado), menor a 

quantidade de açúcar no seu resíduo. Indústrias de alimentos estão utilizando a 

maçã como matéria prima para fabricação de açúcares devido ao apelo nutricional 

(MAMMA et al., 2009). 

Apesar do papel principal dos carboidratos, relacionado com suas diversas 

funções na bioquímica dos seres vivos, esta classe de substâncias tem sido 

largamente estudada pelos químicos orgânicos nos seus diversos aspectos 

estereoquímicos, mecanísticos, sintéticos e analíticos. É recente o interesse da 

indústria química nas fontes de matérias-primas renováveis, cujo desafio é 

transformar a biomassa em carboidratos menores como dissacarídeos (celobiose) 

ou monossacarídeos (glicose, frutose, xilose) e este, por sua vez, em substâncias 

com maior valor agregado. Os carboidratos de massas moleculares mais baixas 

apresentam maiores vantagens que os polissacarídeos para a preparação de 

insumos e intermediários da química fina, pois são de baixo custo e abundantes 

para usos em escala industrial (FERREIRA, 2009). O conteúdo de açúcares totais é 

elevado, cerca de 40% em base seca, mas pode apresentar menores teores com 

alterações no processamento de extração de suco. Em maçãs, o açúcar 

predominantemente envolvido na glicosilação é a galactose, porém glicose, 

ramnose, xilose e arabinose podem ser encontradas (AWAD; JAGER; VAN 

WESTING, 2000). 

Uma das técnicas de extração de compostos fenólicos, é com água quente 

acidificada, que tem sido sugerida como uma abordagem limpa, viável e fácil para a 

recuperação de polifenóis. Esse tipo de extração permitiu obter 296 g de extrato por 



 

18 
 

kg de bagaço de maçã seco, incluindo 3,3 g de polifenóis e 281 g de carboidratos 

(FERNANDES et al., 2019). 

Em seu estudo Rana et al. (2015) observaram teor de polifenóis totais em 

bagaço de maçã de 5,78 mg de ácido gálico equivalente por g (grama) de bagaço 

seco, sendo os principais fenólicos presentes foram a quercetina, floridzina e 

floretina. Queji et al. (2010) observaram que o bagaço de maçã de diversas 

variedades apresenta importantes concentrações de frutose, glicose, sacarose, 

ácido málico e compostos fenólicos totais, se mostrando como uma fonte importante 

de compostos funcionais.  

Sudha, Baskaran e Leelavathi (2007) observaram que o bagaço de maçã 

apresenta ainda 51% de sua base seca de fibras, sendo a presença de compostos 

fenólicos destacada também pelos autores. Sendo assim, os autores que estudaram 

o bagaço de maçã como ingrediente funcional para alimentação humana concluíram 

em seus estudos que fica evidente a partir dos resultados que o bagaço gerado em 

escala industrial pode ser utilizado como fonte de ingrediente alimentar dietético.  

Em 2018, Skinner et al. revisaram e avaliaram a composição do bagaço de 

maçã, seu valor nutricional e substâncias bioativas e consideraram como de alto 

potencial de benefícios para a saúde, além de ser um alimento seguro. O bagaço de 

maçã é uma fonte rica em nutrientes, incluindo minerais, fibra alimentar, 

antioxidantes e ácido ursólico, benéficos a saúde e que sugere seu uso potencial 

como suplemento dietético, alimento funcional e/ou alimento aditivo. Estudos de 

segurança do alimento demonstraram que o bagaço de maçã é um aditivo seguro 

para a alimentação de animais (gado) e tem concentrações de pesticidas dentro dos 

limites estabelecidos para consumo humano.  

Foi realizado por Storck et al. (2015), um estudo para avaliar as 

características microbiológica e da composição nutricional das farinhas do resíduo 

de suco de maçã, uva, laranja e acerola, com diferentes granulometrias. Os 

resultados indicaram qualidade microbiológica satisfatória. Todas as farinhas 

analisadas podem ser consideradas ricas em fibras, cujos valores variaram de 

11,2% a 54,5%. A Farinha de maçã apresentou resultado de fibra bruta entre 11,3 e 

19,7%. A autora conclui que a adição das farinhas de resíduo da produção de suco 
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em produtos alimentícios pode agregar propriedades funcionais interessantes para a 

saúde humana, enriquecendo tais alimentos. 

Nesse sentido, o bagaço de maçã seco já vem sendo utilizado para 

elaboração de diversos alimentos como bolos (SUDHA; BASKARAN; LEELAVATHI, 

2007), biscoito, pão, pão de queijo, bolo e vitaminas (COELHO; WOSIACKI, 2010), 

bolacha tipo cracker (MIR et al., 2017), entre outros. Todas as visões e abordagens 

encontradas na literatura estão veiculadas ao incremento de fibras ou compostos 

fenólicos nos produtos finais.  

Sudha, Baskaran e Leelavathi (2007) estudaram a adição de bagaço de 

maçã em formulações de bolos a partir de misturas de farinha de trigo contendo 0-

30% de bagaço de maçã. O volume dos bolos diminuiu de 850 para 620 cc com 

aumento no teor de bagaço de 0% para 30%. Bolos preparados a partir de 25% de 

bagaço de maçã tinham um teor de fibra alimentar de 14,2%. O teor de polifenóis 

totais na farinha de trigo e bagaço de maçã foi de 1,19 e 7,16 mg/g, 

respectivamente, enquanto os bolos preparados a partir de misturas de bagaço de 

maçã 0% e 25% tinham 2,07 e 3,15 mg / g indicando que o bagaço de maçã pode 

servir como uma boa fonte de polifenóis e fibra alimentar.  

Masoodi et al. (2002), concluíram que a incorporação de bagaço de maçã 

não muda o volume, uniformidade simetria de bolos a um nível indesejável e pode 

ser usado como fonte de fibra alimentar. Farinha de bagaço de tamanho de partícula 

menor é melhor do que aquele com tamanho de partícula maior relacionado à 

qualidade do bolo. Reis et al. (2014) explorou a aplicação de bagaço de maçã em 

biscoitos e observaram que a incorporação de 20% de bagaço de maçã aumentou 

significativamente o conteúdo de flavonóides totais, polifenóis totais e conteúdo de 

proantocianidinas dos produtos em 4, 3,3 e 3,1 vezes, respectivamente. Portanto, o 

bagaço de maçã pode ser considerado um ótimo ingrediente funcional para melhorar 

as propriedades promotoras da saúde desses tipos de alimentos de panificação. 
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2.3 AÇÚCARES E SUBSTITUTOS DE AÇÚCARES 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (WHO, 2015), o termo 

"açúcares" inclui açúcares intrínsecos, que são aqueles incorporados à estrutura de 

frutas e legumes intactos; açúcares do leite (lactose e galactose); e açúcares livres, 

que são monossacarídeos e dissacarídeos adicionados aos alimentos e bebidas 

pelo fabricante, cozinheiro ou consumidor e açúcares naturalmente presentes mel, 

xaropes, sucos e sucos de frutas concentrados.  Já para a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), o açúcar é definido como “Açúcar: é a sacarose 

obtida a partir do caldo de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) ou de 

beterraba (Beta alba L.), também são considerados açúcares os monossacarídeos e 

demais dissacarídeos, podendo se apresentar em diversas granulometrias e formas 

de apresentação (BRASIL, 2005).  

Em relação à rotulagem nutricional dos alimentos, no ano de 2020 a ANVISA 

definiu por meio da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 429/2020, que 

dispõe sobre a rotulagem nutricional dos alimentos embalados, definiu que açúcares 

adicionados são todos os monossacarídeos e dissacarídeos adicionados durante o 

processamento do alimento, incluindo entre eles as frações de monossacarídeos e 

dissacarídeos oriundos da adição dos ingredientes açúcar de cana. Estão entre as 

exceções os açúcares naturalmente presentes nos vegetais, em pó, desidratados 

(BRASIL, 2020).  

Os dados do relatório de 2014 da Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (Food and Agriculture Organization - FAO) indicam que a 

disponibilidade energética mundial proveniente dos açúcares de adição é, em média, 

de 16,8% do valor calórico total consumido. Esse valor quase dobrou quando 

comparado aos 8,5% estimados no ano de 2002, o que gera uma preocupação em 

relação aos problemas de saúde associados a este consumo (FAO, 2014).  

Um estudo realizado identificou que quase 70 por cento da ingestão de 

açúcares adicionados vem de 5 categorias de alimentos: bebidas adoçadas, 

sobremesas e bolachas doces, café e chá (com seus acréscimos), doces e açúcares 

e cereais matinais e barras. A ingestão de açúcares adicionais pode ser bastante 

reduzida com a redução no consumo de alimentos e bebidas nessas categorias, e 
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consumir pouco ou nenhuma das versões de alimentos e bebidas com adição de 

açúcar, podem fazer contribuições positivas para a dieta Assim, a busca por formas 

de substitutos de açúcares para adição em formulações alimentares têm sido uma 

grande tendência da indústria de alimentos nas últimas décadas (USDA, 2020). 

Carboidratos de baixa caloria, como oligossacarídeos e polissacarídeos 

podem substituir a sacarose como agentes de volume em produtos cozidos para um 

menor perfil de açúcar adicionado. As fibras dietéticas não são digeríveis 

enzimaticamente na parte superior do intestino e, portanto, fornecem efeitos 

prebióticos no intestino grosso que contribuem para muitos benefícios à saúde 

(RÖYTIÖ et al., 2012, O’ SHEA et al., 2012). Açúcares alternativos, como tagatose e 

isomaltulose, são ambos açúcares refinados, como a sacarose. No entanto, a 

tagatose tem um valor calórico inferior; enquanto a isomaltulose é lentamente 

digerido pelo corpo humano e, portanto, eleva a resposta glicêmica mais 

suavemente do que a sacarose (LEVIN, 2002). 

A polidextrose é um polímero de glicose frequentemente usado em 

alimentos como um agente de volume e não é totalmente digerido no corpo, 

amplamente disponível e utilizado pelos fabricantes de alimentos. Utilizado para ser 

um substituto de açúcar, quando incorporado com adoçantes não nutritivos (NNS), 

como sucralose e estévia (AKESOWAN, 2009; MILLER et al., 2017; BARREIROS, 

2012). Em seus estudos, Kamel e Rasper (1998) encontraram 30% da sacarose 

pode ser substituída por polidextrose em bolos, combinados com um emulsificante, 

sem causar defeitos de textura significativos. No entanto, nenhuma análise sensorial 

adicional foi conduzida e, portanto, nenhuma conclusão pode ser feito.  

Outro polissacarídeo que pode ser empregado como substituto de açúcar é 

a inulina, a qual está sendo estudada cada vez mais pelos pesquisadores e a 

indústria de alimentos.  É um polímero de frutose (oligo-frutose) que existe 

naturalmente na planta da chicória. Como a polidextrose, uma mistura de oligo 

frutose e NNS é capaz de substituir 100% da sacarose em produtos de panificação 

(AGGARWAL et al., 2015; ZAHN et al., 2013). A oligofrutose também está disponível 

comercialmente como ingrediente, a qual se mostrou adequada para substituir a 

sacarose e foi capaz de produzir um scone (pão típico da Grã-Bretanha) com 0,55% 

de sacarose (reduzido de 10%) (RÖßLE et al., 2011). Em estudo realizado por 
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Laguna et al. (2013), os autores descrevem que foi possível substituir 25% da 

sacarose por inulina em biscoitos que renderam biscoitos de baixo teor de sacarose 

com 12,5% de açúcar adicionado, sem impactar negativamente no instrumental.  

A maltodextrina é um grupo de polissacarídeos que variam de 3 a 20 

polímeros de glicose e podem ser usados como espessantes em alimentos ou como 

agentes espessantes. Além disso, as cadeias curtas de maltodextrinas têm uma 

doçura relativamente alta e são mais adequados como adoçantes do que 

espessantes (ou de volume agentes). Sendo assim, Miller et al. (2017) em seu 

estudo substituiu com sucesso 100% da sacarose em bolos com uma mistura binária 

de sucralose e maltodextrina.  

Outro tipo de maltodextrina é matodextrina resistente é uma forma 

específica desse polissacarídeo que tem funções prebióticas, promove a saúde 

intestinal e mantém o sangue níveis de açúcar e lipídios séricos (HASHIZUME et al., 

2012), e é amplamente utilizado pela indústria de alimentos para a produção de 

alimentos funcionais. 

 Tagatose é um cetohexose com energia reduzida, a qual tem uma doçura 

semelhante à da sacarose, mas tem menos calorias e não é cariogênico (SENTKO; 

WILLIBALD-ETTLE, 2012). Em estudo realizado em cookies com 50% de sacarose 

substituída por tagatose, verificou-se que não têm diferença significativa na análise 

de textura e análise sensorial do produto. Dessa forma, pode-se dizer que a inulina e 

oligofrutose, polidextrose e a maltodextrina têm um desempenho semelhante como 

agentes de volume ao substituir sacarose em produtos de panificação (TAYLOR et 

al., 2008).  

Os polióis, conforme, a legislação brasileira, podem ser classificados como 

aditivos alimentares (BRASIL, 2010) e também podem ser adicionados a alimentos 

que aleguem não adição de açúcar (BRASIL, 2008). Os polióis, eles são 

caracterizados por serem edulcorantes de baixa intensidade ou nutritivos. São 

obtidos por hidrogenação da maltose, lactose, palatinose, glicose e xilose e 

fornecem baixo valor calórico quando comparados com a sacarose, além de 

apresentarem pouca ou nenhuma ação insulínica, por serem absorvidos lentamente 

ou de forma incompleta pelo organismo, podendo ser consumidos por diabéticos 
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(GERALDO, 2014) como mostra a Figura 1. Eles se caracterizam pela presença de 

vários radicais (hidroxilas) unidos em uma mesma molécula (RIBÉREAU-GAYON et 

al., 2003). Entre os polióis, encontra-se o estão o sorbitol, o poliol mais amplamente 

encontrado na natureza (VIGGIANO, 2003). 

Figura 1 - Estrutura química dos principais polióis utilizados como adoçante na 
alimentação humana 

                   

 Fonte: Autor (2021). 

Os polióis muitas vezes são utilizados conjuntamente com edulcorantes não 

nutritivos, mas ao contrário destes, os polióis têm um poder edulcorante bem menor, 

sendo que não podem ser utilizados em grandes doses por terem efeito laxativo 

como desvantagem. A Tabela 01 mostra resumidamente dados importantes sobre 

esses compostos. 

Tabela 1- Valor energético, índice glicêmico e poder edulcorante dos polióis. 

Poliol Energia¹ 

(Kcal/g) 

Índice 

Glicêmico 

Poder 

Edulcorante² 

Eritritol 0,2 0 60-80 

Manitol 1,6 0 50-72 

Isomaltitol 2,0 2 45-65 

Lactitol 2,4 6 35-40 
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Maltitol 3,0 35-52 50-90 

Xilitol 2,4 7-13 100 

Sorbitol 2,6 9 50-100 

Fonte: Chattopadhyay et al., (2014). ¹Sacarose: 4 Kcal/g ²Baseado no valor da sacarose, e 

padrão considerado como sendo 100. 

O Eritritol, xilitol, sorbitol, maltitol entre outros apresentam baixa enernia 

disponível, bem como índice glicêmico, mas poder de adoçar entre 35 e Exemplos 

de 100 vezes o que a sacarose pode conferir para uma formulação. Entre os 

produtos que podem ser adoçados com polióis são: gomas de mascar, compotas, 

gelatinas, pastilhas para tosse, sobremesas e confeitaria em geral, etc (UE, 1994). 

Os polióis substituem o açúcar em alimentos sólidos e pastosos. 

Outros tipos de compostos utilizados para substituir a adição de açúcar são 

os edulcorantes, que apresentam ação adoçante, podendo substituir a sacarose. 

Alguns desses compostos são conhecidos como edulcorantes intensos, sendo 

utilizados em quantidades muito pequenas. Geralmente são não-nutritivos ou pouco 

calóricos e não apresentam ação carcinogênica. Dentre os edulcorantes que não 

são metabolizados pelo organismo, não fornecendo energia, estão à sacarina, cujo 

poder edulcorante é cerca de 300 vezes a da sacarose, sendo frequentemente de 

gosto residual; o ciclamato, de 30 a 50 vezes mais doce que a sacarose, apresenta 

sabor residual agridoce desagradável; acesulfame-k, cerca de 180 a 200 vezes mais 

doce do que a sacarose, tem doçura semelhante à da glicose; e a sucralose, obtida 

a partir do açúcar comum, poder edulcorante pode variar de 400 a 800 vezes em 

relação à sacarose (MILAGRES et al., 2010). 
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3. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado nas dependências do Laboratório Multiuso 

da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), campus Encantado (Rio 

Grande do Sul, Brasil), e em uma empresa processadora de sucos de maçã, 

localizada na Serra Gaúcha (Rio Grande do Sul, Brasil). 

O trabalho foi dividido em três partes: i) caracterização do bagaço e da torta 

do processamento de suco de maçã; ii) caracterização da farinha comercial de 

bagaço de maçã; iii) elaboração de um adoçante natural a partir de subprodutos do 

processamento do suco de maçã. A Figura 2 demonstra esquematicamente os 

passos metodológicos utilizados e que serão descritos em detalhes nas próximas 

seções.  

Figura 2- Fluxograma para utilização de subprodutos do processamento de suco de 
maçã. 

 

Fonte: Autor (2021). 
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 A Figura 3, representa o esquema para produção do adoçante natural a partir 

de 2 resíduos provenientes da produção do suco de maçã concentrado.  

Figura 3 - Elaboração de um adoçante natural. 

 

Fonte: Autor (2021). 

 

3.1 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

O meio de cultura Plate Count Agar (PCA) foi adquirido da empresa Biolog 

(Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil). Fosfato dissódico, Glicina, ácido clorídrico, 

cloreto de sódio, cloreto de potássio, e solução 2M de Folin Ciocalteu foram da 

Exôdo Científica (Sumaré, São Paulo, Brasil); ácido gálico, citrato de sódio, acetato 

de sódio, ácido acético foram da Dinâmica (Indaiatuba, São Paulo, Brasil); o etanol 

foi da Itajá (Goianésia, Goiás, Brasil); Rutina, ácido caféico e epicatequina foram 

adquiridos da Sigma Aldrich (St. Louis, MO, EUA).  Os ingredientes para a 

elaboração de biscoitos (farinha de trigo integral, açúcar e manteiga) foram obtidos 

em mercado local. 

A incubadora bacteriológica utilizada foi da marca Solab (modelo SL-101, 

Piracicaba, São Paulo, Brasil). A estufa de secagem foi da marca Solab (modelo SL-

100, Piracicaba, São Paulo, Brasil). A balança analítica, com precisão de 0,0001g, 

para preparação das soluções foi da Shimadzu (modelo AUX220, Quioto, Japão). O 

pHâmetro foi Phox (modelo p-1000, Colombo, Paraná, Brasil). O agitador magnético 
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foi da marca Fisatom (modelo752A, São Paulo, Brasil). A incubadora tipo shaker foi 

da marca Lucacema (modelo Luca222, São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil). O 

espectrofotômetro UV-VIS foi da marca Kasuaki (modelo IL226, São Paulo, Brasil). A 

autoclave, para esterilização de material, foi da Phoenix (modelo AV18, Araraquara, 

São Paulo). A liofilização das amostras ocorreu equipamento Liotop Freeze-Dryer 

(L101, Liobras, São Carlos, Brasil). 

 

3.2 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

3.2.1 Aquisição das matérias primas utilizadas 

 

 As amostras de bagaço de maçã foram coletadas em indústria de 

processamento da Serra Gaúcha (Rio Grande do Sul, Brasil) que produz suco de 

maçã concentrado e clarificado conforme demonstrado na Figura 4. A variedade 

utilizada para os experimentos para obtenção do resíduo de maçã é de 60% maçã 

fugi, e 40% maçã gala, que são as duas variedades mais utilizadas para o 

processamento de maçã industrial. Para o estudo, inicialmente foram coletados os 

resíduos da casca, junto ao processo no turbo processamento (primeiro processo de 

separação de sólidos), onde há a separação inicia l das cascas, sementes, 

pedúnculo e partes rígidas do endocarpo. Os resíduos da torta foram coletados após 

o processamento no decanter (segundo processo), que são oriundos do processo 

após enzimação, e apresenta uma massa mais homogênea e fina que os resíduos 

da casca, pois já passam por alguns processos industriais. A farinha de bagaço de 

maçã, foi adquirida de uma empresa da Serra Gaúcha que utiliza os resíduos da 

casca (turbo processamento) e da torta (decanter) para produção da mesma. 
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Figura 4 - Processo de produção de suco de maçã concentrado. 

 

Fonte: Autor (2021). 

Esses resíduos do bagaço de maçã (resíduo da casca e da torta) foram 

homogeneizados e liofilizados em equipamento operando a -55°C e faixa de pressão 

de 50-200 µHg.  

 

3.2.2 Elaboração de biscoitos com farinha de bagaço de maçã 

 

Para avaliação do poder adoçante da farinha de bagaço de maçã, o quanto a 

mesma pode contribuir para adoçar algum alimento produzido, foram realizadas 

avaliações sensoriais com utilização de farinha de bagaço de maçã industrial, em 

diferentes proporções de farinha de trigo integral, para avaliar as características e 

principalmente o dulçor que a mesma pode apresentar. Obtou-se pela fabricação de 

biscoitos tipo cookie, a fim de avaliarmos as diferenças sensoriais, pela praticidade 

da fabricação e aceitabilidade do produto pelos consumidores.   

Armazenamento da maçã indústria

(tanques de aço inóx)

Pré-enxágue inicial

(retirada de resíduos e cloração)

Turbo processamento

(separação de cascas, sementes, partes rígidas)

Processo de enzimação 

(aumentar o rendimento de extração de açúcares)

Equipamento decanter 

(retirada de resíduos mais finos)

Filtração e clarificação 

(clarificação e retirada de material suspenso)  

Concentração  

(concentração do suco de 14 Brix para 70 Brix)

Envase

Resíduo do turbo processamento (80%)

Resíduo do decanter (20%)

Resíduo especial - coletado e destinado a aterro



 

29 
 

A farinha de bagaço de maçã industrial é um produto já fornecido por empresa da 

serra gaúcha. Possui maior homogeneidade das partículas, e maior cominuição das 

mesmas, o que facilita no preparo de alimentos em substituição parcial a produtos 

farináceos ou outros insumos.  

 

3.2.3 Elaboração de biscoitos com farinha de bagaço de maçã adicionada de 

suco concentrado 

 

Após a realização dos testes sensoriais com a fabricação dos bicoitos tipo 

cookie, com a utilização da farinha de bagaço de maçã industrial, a partir dos 

resultados obtidos foram realizados testes incrementando suco de maçã 

concentrado (fora do padrão de comercialização), a farinha de bagaço de maçã, com 

o objetivo de dar mais intensidade de dulçor ao produto final, assim, utilizando 

somente resíduos agroindustriais da empresa, para produzir um novo produto, com 

a característica requerida. 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO QUÍMICA DA CASCA E BAGAÇO DE MAÇÃ 

3.3.1 Determinação da umidade 

 

A umidade foi determinada pelo método gravimétrico, pela perda de massa do 

material, quando submetido ao aquecimento (105ºC), até a obtenção de massa 

constante, segundo AOAC (2005).  

 

3.3.2 Análise de polifenóis e atividade antioxidante 

 

Para a análise de polifenóis e compostos com atividade antioxidante nas 

amostras secas de farinha de bagaço de maçã, foi realizada a extração dos 

compostos conforme descrito por Larrauri et al. (1997). Foram pesados 3 gramas de 

cada amostra, misturadas com 20 mL de metanol 50% (v/v) e mantidas em repouso 

por 60 min no escuro. Após o período esse foi realizada a separação da fase líquida 
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e a parte sólida resultante é adicionada 20 mL solução de acetona 70% (v/v) e 

mantidas por mais 60 min. Após a extração foi realizado a análise. 

A concentração de polifenóis totais nas amostras foi determinada pelo método 

de Folin-Ciocalteau descrito por Singleton e Rossi (1965), onde os extratos reagiram 

com água destilada, reagente de Folin-Ciocalteau e solução de carbonato de sódio 

saturada. A reação ocorreu em temperatura ambiente, quando foi feita a leitura de 

absorbância a 765nm em espectrofotômetro UV/Visível. Para quantificação foi 

empregada uma curva padrão com solução de ácido gálico e o teor de polifenóis 

totais, expresso em mg de ácido gálico equivalente (EAG) por 100 g de bagaço 

seco.  

Para ácidos fenólicos, seguiu-se a metodologia descrita por Mazza et al. 

(1999) em que 250 µL das amostras foram misturadas a 250µL de etanol 95% com 

0,1% de HCl (v/v) e 4,55mL de solução aquosa de HCl 2% (v/v). Homogeneizados 

em agitador tipo Vórtex. Após este período o sistema foi deixado em repouso no 

escuro por 15 minutos, para posterior leitura de absorbância no espectrofotômetro 

UV/VIS, em cubetas de quartzo, a 320nm. Para quantificação foi empregada uma 

curva padrão com solução de ácido caféico (AC) e teor de polifenóis totais foi 

expresso em mg de Ácido Caféico Equivalente (ACE) por 100g de bagaço seco (mg 

ACE/100g b.s.). 

Para taninos condensados, seguiu-se a metodologia descrita por Price et al. 

(1978), em que 0,5 mL dos extratos foram misturados com 2,5 mL de solução de 

vanilina, e deixado em repouso no escuro por 15 minutos e, posteriormente 

realizada leitura de absorbância no espectrofotômetro UV/VIS, a 500nm. Para 

quantificação foi empregada a curva padrão com solução de epicatequina e teor de 

taninos condensados foi expresso em mg de Epicatequina Equivalente (EC) por 

100g de bagaço seco (mg EC/100g b.s.). 

A atividade antioxidante do bagaço de maçã seco foi avaliada pelos métodos 

de sequestro do radical DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil). A capacidade de 

sequestrar o radical DPPH, segundo método descrito por Brand-Williams et 

al. (1995), se dá pela mistura de alíquotas do extrato das amostras solução de 
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DPPH em metanol. Após agitação, os tubos foram deixados em repouso ao abrigo 

da luz por aproximadamente 15 a 20 minutos e a absorbância foi medida a 515nm.  

 

3.3.3 pH 

 

Para determinar o pH das amostras segue-se o método do Instituto Adolfo 

Lutz (2008) com poucas modificações, sendo que foi pesada 1 g da amostra  e 

diluída em 10 mL de água destilada fervida e resfriada. Na sequência foi deixada 1h 

no escuro e o material  centrifugado, em seguida a solução filtrada em papel 

Whatman nº 1 e o extrato aquoso submetido à análise de pH, utilizando o medidor 

de pH de bancada microprocessado, previamente calibrado. 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA TORTA E DO BAGAÇO DE MAÇÃ 

 

A fim de identificarmos as características e propriedades físico-químicas e 

tecnológicas do bagaço de maçã, foram realizados estudos da torta (saída do 

decanter) e da casca de maçã (saída do turbo processamento) também chamados 

de bagaço de maçã primeiramente separados. O objetivo foi identificar se as 

diferenças eram significativas e relevantes que justificariam a separação destes 

resíduos (casca e torta) pela indústria, já que os mesmos são processados em locais 

diferentes, mas que são destinados, armazenados e processados (para produção da 

farinha de bagaço de maçã), juntos, assim todos os resíduos (casca e torta) que são 

chamados de bagaço de maçã são acumulados ao final, sendo o investimento para 

a separação dos mesmos muito alto. 

3.4.1 Capacidade de absorção de água e óleo 

 

A capacidade de absorção de água e óleo foi determinada de acordo com 

Rosell et al. (2009), com poucas modificações. Resumidamente, 0,5 g de pó de 

resíduo seco foram mantidos em suspensão em 10 mL de água destilada ou óleo de 

soja comercial e deixado para hidratar durante a noite. Após esse período a solução 
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foi centrifugada e o sobrenadante pesado. A capacidade de absorção de líquido foi 

calculada pela diferença de líquido adicionado e não absorvido. A umidade foi 

descontada e os resultados expressos como gramas de água/óleo absorvidos por 

grama de amostra seca (mL.g –1 farinha). 

3.4.2 Atividade antibacteriana 

 

A extração de compostos com atividade antibacteriana seguiu metodologia 

descrita Caxambú et al. (2016) e Trojaike et al. (2018) com pequenas modificações. 

Foi utilizada água quente como solvente, devido ao fato de ser um solvente seguro 

para a extração, além de não haver necessidades futuras de processamento para a 

sua obtenção. O bagaço seco foi mantido em água destilada fervente por 10 minutos 

e a razão volume de água e cascas foi de 3:1 (volume/massa). Após o tempo de 

extração, a solução foi filtrada em papel filtro Whatman nº1 para tubos falcon com 

tampa. Todo o sistema foi previamente esterilizado e a filtragem ocorreu em capela 

de fluxo laminar para garantir isenção de microrganismos no extrato (CAXAMBÚ et 

al., 2016). 

A avaliação da atividade antimicrobiana foi realizada pelo método de difusão 

em ágar (KIMURA et al., 1998). Foram feitas suspensões de Staphylococcu aureus 

ATCC25923, Bacillus cereus ATCC14579, Listeria monocytogenes ATCC7644, e 

Escherichia coli ATCC25922, Salmonella spp, bactérias gentilmente cedidas pelo 

Laboratório de Bioquímica e Microbiologia Aplicada do Instituto de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em solução 

de cloreto de sódio 0,85% (m/v) e padronizadas em 108 unidades formadoras de 

colônias por mililitro de cada cultura bacteriana e espalhadas uniformemente sobre 

Plate Count Agar. Alíquotas de 20 µL do extrato serão aplicadas sobre o ágar e as 

placas serão incubadas a 37 °C por 24 h, sendo a presença de halos indicativa da 

ocorrência de atividade antimicrobiana. 

3.5 FARINHA DE BAGAÇO DE MAÇÃ INDUSTRIAL 

 

Após os testes iniciais realizados nas amostras citadas na seção (3.3 e 3.4), 

optou-se pela utilização da farinha de bagaço de maçã industrial. Um produto já 

produzido em escala industrial em uma empresa da serra gaúcha. Esta farinha de 
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bagaço de maçã industrial possui maior padronização em relação às características 

físico-químicas e microbiológicas (para utilização como ingrediente), bem como 

padronização de granulometria, portanto, favorece uma avaliação mais eficiente. 

O processo industrial para obtenção da farinha de maçã industrial ocorre a 

partir da utilização do bagaço de maçã úmido que é processado em até 48 horas 

para evitar a fermentação da massa. Após o mesmo é misturado para obter-se a 

homogeneidade entre o bagaço da casca e o bagaço da torta da produção de maçã. 

Esta mistura é destinada a tambor de secagem rotativo, onde permanece por 

aproximadamente 2 horas em temperatura de 60º C, com fluxo de ar contínuo. A 

umidade do produto final deve variar entre 8 a 12% para redução da atividade de 

água, e permitir o armazenamento. Este produto é moído em moinho de martelo e 

tela de 1 mm para produção da farinha de bagaço de maçã, produto final a ser 

obtido.  

3.5.1 Caracterização da farinha 

 

A farinha de bagaço de maçã industrial, foi caracterizada quanto ao seu teor 

de polifenóis e compostos antioxidantes, pH, capacidade de absorção de água e 

óleo conforme descrito na seção anterior. Ainda, novas análises foram realizadas 

para melhor caracterizar o resíduo conforme é descrito a seguir. 

3.5.2 Composição centesimal do bagaço de maçã 

 

A umidade foi determinada pelo método gravimétrico, pela perda de massa do 

material, quando submetido ao aquecimento (105ºC), até a obtenção de massa 

constante, segundo AOAC (2005). A fração proteica foi obtida pela determinação da 

porcentagem de nitrogênio total da amostra, segundo método de Kjeldahl, descrito 

pela AOAC (2005) e multiplicado pelo fator médio entre 6,25. O extrato etéreo foi 

determinado segundo o método da AOAC (2005). A determinação de fibra bruta e o 

resíduo mineral fixo (cinzas) foram determinados segundo AOAC (2005) e a fração 

glicídica foi obtida pelo cálculo de diferença. Os teores de fibra solúvel e insolúvel 

foram obtidos pelo método enzímico-gravimétrico (LOPEZ, 2004). 
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3.5.3 Caracterização de açúcares 

 

A caracterização dos açúcares foi realizada pela metodologia de 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC). Para realização da metodologia, 

foram adicionados 25 mL de água deionizada a 80°C em 2 g de amostras de resíduo 

de maçã, que foram levadas ao banho-maria a 80°C sob agitação de 150 rpm por 45 

minutos. Após o resfriamento, foram adicionadas 2 g de alumina em um balão e 

completado a 50 mL com água deionizada. Em seguida a solução foi agitada, 

permanecendo em repouso por 10 minutos, e por fim filtrada em papel qualitativo 

Whatman nº1 (MA et al., 2015; ZHANG et al., 2015; DUARTE-DELGADO et al., 

2015). 

Após essa filtração, uma alíquota de 1,5 mL do extrato foi levada para um 

balão volumétrico calibrado de 5 mL, e o volume completado com Acetonitrila. Antes 

de cada injeção no equipamento, todos os extratos foram filtrados em filtro Milipore 

HATF 0,45 μm. Cada extrato foi analisado em triplicata no cromatógrafo. A 

separação dos picos dos açúcares ocorreu em HPLC, utilizando-se coluna Merck-

Lichrospher, em um cromatógrafo Shimadzu. Para a identificação e quantificação 

dos açúcares, foi injetado um pool dos padrões glicose, maltose, sacarose, frutose e 

lactose (marca Sigma) com concentrações conhecidas. Para a validação dos 

métodos, foram utilizados os mesmos parâmetros para a validação de ACSs (MA et 

al., 2015; ZHANG et al., 2015; DUARTE-DELGADO et al., 2015) Os limites de 

detecção e quantificação do equipamento foram determinados segundo Quatrocchi 

et al. (1992). 

3.5.4 Análise de ácidos graxos 

 

Os ácidos graxos foram analisados em Cromatógrafo Gasoso 7890 A 

(Agilent), utilizando uma coluna capilar HP – 05 MS (NST) CB (30m x 0,25mm x 

0,25μm) acoplado à um Espectrômetro de Massas 5975 C (Agilent). O fluxo do gás 

de arraste (Hélio) utilizado é de 1,2 mL.min-1. A rampa de aquecimento da coluna foi 

programada para iniciar a 60ºC durante 1 minuto. Em seguida, a temperatura foi 

elevada para 210ºC a uma taxa de 10º/min, permanecendo nesta temperatura por 1 

minuto. Por fim, a temperatura foi elevada até 300ºC a uma taxa de 5ºC/min. As 
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temperaturas do injetor e detector foram de 260ºC e 280ºC, respectivamente. São 

injetados 1µL das amostras esterificadas. A quantificação é realizada por 

normalização das áreas dos picos, e a identificação dos picos por comparação dos 

tempos de retenção das amostras com os de padrões de ésteres metílicos de ácidos 

graxos (AccuStandard NHI-003N e NHI-004) (AOAC, 2005). 

3.6 ANÁLISE SENSORIAL  

 

Este estudo ocorreu nas dependências da UERGS, campus Encantado, com 

alunos e funcionários da Universidade, que foram selecionados a partir de um 

formulário base (exemplo Figura 6) para selecionar aqueles que consomem 

biscoitos, não tenham alergia a glúten, proteína do leite ou lactose (DUTCOSKY, 

2009).  

Não foi apresentado o título nem o objetivo do projeto de forma clara para que 

não houvesse interferência nas respostas dos provadores, uma vez que podem ter 

uma pré-disposição positiva ou negativa. Todos aqueles que se voluntariaram para o 

estudo, que não fossem fumantes, que gostassem de biscoitos, que consumiam 

biscoitos ao menos 1 vez por semana e que não apresentem problemas de saúde 

citados, foram selecionados.  

De acordo com a resolução RDC n° 263 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) os biscoitos ou bolachas são produtos obtidos pela mistura de 

farinha, amido ou fécula com outros ingredientes submetidos a processos de 

amassamento e cocção, fermentados ou não. 

Os biscoitos elaborados foram do tipo “cookie”. Os biscoitos do tipo cookie 

são um dos produtos que apresentam uma grande significância no mercado, devido 

ao seu grande consumo, principalmente entre crianças, sua vida de prateleira 

relativamente longa, devido ao seu baixo teor de umidade, que diminui a 

possibilidade de contaminação microbiológica, e sua boa aceitação entre todas as 

idades (FASOLIN, 2007). 

O biscoito tipo cookie é de sabor suave, que possui várias características 

sensoriais atrativas, os quais vão desde suas características organolépticas, 

durabilidade e propriedades nutricionais agregadas. Atualmente, os biscoitos tipo 
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cookie tem sido formulado com a intenção de aumentar sua fortificação com fibra ou 

proteína, devido ao forte apelo nutricional existente com relação aos alimentos 

consumidos (GUTKOSKI, et al., 2003; SILVA, et al., 1998; SIMABESP, 2007). 

Desta forma optou-se em avaliar as características de dulçor da farinha de 

bagaço de maçã a partir da elaboração dos biscoitos do tipo “cookie”, que possui 

uma um apelo nutricional à saudabilidade que a indústria vem buscando para este 

tipo de produto. Não foi adicionado algum outro produto (como chocolate), como 

frequentemente é adicionado ao cookie, mas que pode ser incrementado com 

estudos posteriores. 

Os biscoitos foram elaborados com formulação básica composto por 100 

gramas de farinha (trigo integral), 1 ovo inteiro, 50 gramas de manteiga sem sal e 2 

gramas de fermento químico (Tabela 2). Para avaliar o poder adoçante do bagaço 

de maçã, as 100 gramas de farinha de trigo foram substituídas por 25%, 50%, 75% e 

100% da farinha de bagaço de maçã. Amostras controle sem farinha de bagaço de 

maçã foram elaboradas, totalizando 5 amostras. Os ingredientes foram misturados 

até a formação de uma massa homogênea. Então a massa foi aberta até uma 

espessura de 1 cm e cortada em círculos de 10 cm de diâmetro, que foram 

dispostos em bandejas antiaderantes e deixadas em forno elétrico a 200ºC por 10 

minutos. Após resfriamento até temperatura ambiente, os biscoitos foram levados 

para análise sensorial. 

 Tabela 2 - Formulações de farinha de bagaço de maçã + farinha de trigo 
integral. 

 

Matéria 

prima 

100g 
Farinha 
de trigo 
integral 

25g Farinha 
de bagaço 
de maçã  

+ 

75g farinha 
de trigo 
integral 

50g Farinha 
de bagaço 

maçã  

+ 

50g farinha 
de trigo 
integral 

75g Farinha 
de bagaço 
de maçã  

+ 

25g farinha 
de trigo 
integral 

100g 
Farinha 

de bagaço 
de maçã 

Manteiga 

sem sal 
50g 50g 50g 50g 50g 

Ovo 1 1 1 1 1 
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Fermento 
químico 

2g 2g 2g 2g 2g 

Fonte: Autor (2021). 

A avaliação do poder adoçante da farinha de bagaço de maçã foi realizada 

por teste discriminativo de ordenação pareada, em que as amostras foram 

apresentadas aos participantes, codificadas com 3 dígitos aleatórios, e solicitado 

que as ordenassem de forma decrescente em relação à intensidade do sabor doce 

dos biscoitos. A ficha sensorial utilizada está abaixo (Figura 5). 

Figura 5 - Modelo de ficha sensorial de ordenação pareada para avaliação de 

biscoitos quanto ao poder adoçante de farinha de bagaço de maçã. 

 

Você está recebendo 5 amostras de biscoito tipo cookie. 

Prove as amostras da esquerda para a direita, tomando água entre uma amostra e 

outra, ordenar elas quanto à intensidade de sabor doce (dulçor). 

____________ ______________ ____________  _____________    ____________ 

(+) Mais doce                                                                                               (-) Menos doce 

Comentários:_________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Fonte: Autor (2021). 

3.7 SUBPRODUTOS DO PROCESSAMENTO DO SUCO DE MAÇÃ COMO 

ADOÇANTE NATURAL 

 

3.7.1 Os subprodutos 

 

              O processo industrial para obtenção da farinha de bagaço de maçã 

industrial é utilizado um subproduto da indústria de processamento de maçã, gerado 

a partir dos processos de extração de sucos concentrados e integrais (Figura 4).  
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O suco concentrado de maçã apresenta em sua composição final 70º Brix, 

portanto um alto valor de açúcares (em torno de 6,5 vezes maior que o suco 

integral). Também se caracteriza pelo baixo pH (3,0 a 4,0), baixo teor de sólidos 

(<1%), turbidez (<10 NTU), é utilizado como ingrediente na indústria para produção 

de sucos e outras bebidas. O suco concentrado utilizado no estudo foi um produto 

fora dos padrões de comercialização devido aos padrões de turbidez e sólidos acima 

do padrão, mas que mantém a concentração de sólidos solúveis (açúcares), 

inalteradas, sendo uma alternativa de subproduto a ser utilizado. 

 

3.7.2 O adoçante natural 

 

Para o desenvolvimento de um adoçante natural a partir da farinha de bagaço 

de maçã e do suco concentrado fora do padrão industrial, foi adicionado Suco 

Concentrado de Maçã Clarificado (70º Brix), com desvio no padrão turbidez (teor de 

sólidos insolúveis alto), fora do padrão de comercialização como ingrediente à 

indústria de bebidas, mas sem interferência alguma ao uso pretendido, que é o 

aumento do dulçor da farinha de bagaço de maçã. Foram testadas 3 formulações de 

adição de suco concentrado conforme Tabela 3, que resume a produção e 

armazenamento das farinhas de maçã industrial elaboradas e testadas com o 

objetivo de avaliar o poder de dulçor das formulações de biscoito. 

Tabela 3 - Processos de elaboração das amostras com farinha de bagaço de maçã 
industrial. 

Amostras AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3 AMOSTRA 4 

Adição de 

ingredientes 

NA 1,5% de suco 
concentrado 
(equivalente 
10% de suco 

integral) 

2,25% de suco 
concentrado 
(equivalente 
15% de suco 

integral) 

3% de suco 
concentrado 

(equivalente 20% 
de suco integral) 

Processo NA Homogeneização 

NA Secagem a 60ºC (2 horas) 

Envasilhamento embalagem plástica de polipropileno (PP) 
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Armazenamento Armazenamento temp. ambiente 

Utilização como ingrediente 

Fonte: Autor (2021). 

 

3.7.3 Caracterização da farinha de bagaço de maçã 

 

A farinha de bagaço de maçã industrial adicionada de suco concentrado, foi 

caracterizada quanto a sua umidade, o seu teor de polifenóis e compostos 

antioxidantes, pH, capacidade de absorção de água e óleo conforme descrito na 

seção anterior. 

3.7.4 Avaliação sensorial (poder adoçante) 

 

Este estudo ocorreu nas dependências da empresa onde as amostras foram 

elaboradas com funcionários habituados com testes sensoriais, que não eram 

fumantes, que gostavam de biscoitos, que consumiam biscoitos ao menos 1 vez por 

semana e que não apresentem problemas de alergia ou intolerância à lactose, 

proteínas do leite, proteínas do ovo ou glúten. Não foi apresentado o título nem o 

objetivo do projeto de forma clara para que não houvesse interferência nas 

respostas dos provadores, uma vez que poderiam ter uma pré-disposição positiva ou 

negativa.  

Os biscoitos foram elaborados conforme dados da Tabela 4 com formulação 

básica composto por 100 gramas de farinha (trigo integral), 1 ovo, 50 gramas de 

manteiga sem sal, e 1g de fermento químico. Para avaliar o poder adoçante da 

farinha de bagaço de maçã, a farinha de trigo foi substituída na sua integralidade por 

100 gramas de cada uma das farinhas de bagaço de maçã. Os ingredientes foram 

misturados até a formação de uma massa homogênea, e então aberta até uma 

espessura de 1 cm e cortada em círculos de 10 cm de diâmetro. Os biscoitos crus 

foram dispostos em bandejas antiaderantes e deixadas em forno elétrico a 200ºC 

por 10 minutos. Após resfriamento até temperatura ambiente, os biscoitos foram 

levados para análise sensorial. 
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Tabela 4 - Formulações dos biscoitos que foram elaborados a partir da farinha de 

bagaço de maçã adicionado de suco de maçã concentrado 70º brix: 

 

Matéria 

prima 

100g 
Farinha 
integral 
de trigo 

100g Farinha 
de maçã 

+ 

(1,5% de 
suco 

concentrado 
(equivalente 
10% de suco 

integral) 

100g Farinha 
de maçã 

+ 

(2,25% de 
suco 

concentrado 
(equivalente 
15% de suco 

integral) 

100g Farinha 
de maçã 

+ 

(3% de suco 
concentrado 
(equivalente 
20% de suco 

integral) 

100g 
Farinha 

de 
bagaço 

de maçã 

Manteiga 

sem sal 

50g 50g 50g 50g 50g 

Ovo 

inteiro 
1 1 1 1 1 

Fermento 

químico 
2g 2g 2g 2g 2g 

Fonte: Autor (2021). 

 

O primeiro teste foi um teste discriminativo de ordenação pareada nos 

mesmos moldes descritos na Figura 5.  

Após, foi realizado teste afetivo de aceitação (DUTCOSKY, 2009). As 

mesmas amostras foram apresentadas aos participantes que as provaram e 

indicaram, através de uma escala de 7 pontos o quanto gostou de cada atributo dos 

biscoitos, sendo 1 “desgostei muitíssimo”, 4 “não gostei nem desgostei” e 7 “gostei 

muitíssimo”. Os atributos avaliados foram aparência, sabor doce, sabor residual e 

aceitação global. A ficha sensorial utilizada está apresentada na Figura 6. 
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Figura 6 - Ficha sensorial de aceitação de biscoitos tipo cookie para avaliação 

do poder adoçante de farinha de bagaço de maçã. 

Você está recebendo 5 amostras de biscoito. Prove as amostras da esquerda para a 

direita, tomando água entre uma amostra e outra, para então indicar seu grau de 

aceitação dos atributos abaixo, utilizando a escala: 

1: desgostei muitíssimo, 2: desgostei muito, 3: desgostei, 4 nem gostei nem 

desgostei, 5 gostei, 6 gostei muito, 7 gostei muitíssimo 

 Aparência Doçura Sabor residual Aceitação global 

328     

513     

702     

657     

292     

 

Comentários:_________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Fonte: Autor (2021). 

3.7.5 Análise de dados 

 

Todas as análises foram realizadas em triplicata e a média de dois 

experimentos independentes (a exceção do teste afetivo da análise sensorial) foram 

comparadas pela Análise de Variância (ANOVA) seguida de teste de Tukey. Para o 

teste de ordenação pareada, na análise sensorial, as somas das posições de cada 

amostra serão comparadas pela diferença crítica entre os totais das somas de 

ordenação para concluir se as amostras diferem entre si da Tabela de Newell e 

MacFarlane (1987). Diferença significativa entre as amostras foi considerada quando 

p<0,05. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para o levantamento dos resultados obtidos foram estudados os resíduos da 

casca (resíduos provenientes do primeiro processo de extração – turbo 

processamento), o qual é extraído cascas, sementes pedúnculos da maçã, e 

estudados os resíduos provenientes do segundo processo de extração, resíduos da 

torta (resíduo proveniente do processo de decanter), que ocorre após o processo de 

enzimação, que tem por objetivo melhorar a extração dos açúcares presentes no 

processo. Foram divididos os produtos em um primeiro momento para avaliar as 

diferenças entre os dois resíduos gerados, que no fim, ambos são destinados para o 

mesmo local e destinados a compostagem, alimentação animal ou a produção de 

farinha de bagaço de maçã. 

4.1 RESÍDUOS DO PROCESSAMENTO DO SUCO DA MAÇÃ 

 

Na Tabela 5, são mostrados os resultados de umidade, pH, absorção de 

água, óleo, e halo de inibição para microrganismos. 

Tabela 5 - Propriedades físico químicas, tecnológicas, e microbiológicas do resíduo 

de bagaço de maçã. 

 Umidade 

(% b.u.) 

pH Absorção de 
água (%) 

Absorção 
de óleo (%) 

Halo ¹ 

Casca 6,87+0,0018a 4,11±0,08b 12,98± 0,15a 4,51± 0,02a 0 

Torta 21,43+ 0,0010b 4,91+0,01a 9,40+ 0,12b 4,38+ 
0,006b 

0 

¹Testado em duplicata nos microrganismos: Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus 
aures, Bacillus cereus. 

Fonte: Autor (2021). 

A umidade da casca de maçã foi de 6,87%+0,0018%, enquanto a umidade da 

torta liofilizada foi de 21,43%+0,0010%. Pode se observar que os dados encontrados 

para a umidade e para a casca estão coerentes, pois a casca é composta de 

resíduos com granulometria maior que a torta, facilitando o processo de secagem, e 

consequentemente apresentou (casca) um valor de umidade menor. Farinhas, via de 
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regra, devem apresentar umidade de até 13% para serem consideradas estáveis 

para comercialização, o que não ocorre para o processo de secagem a frio da torta. 

Ressalta-se que a torta permaneceu no liofilizado por 96h até sua retirada, mas 

ainda assim sua umidade permaneceu alta.  

A capacidade de absorção de óleo está relacionada, principalmente, à ligação 

de partes proteicas da amostra às moléculas do óleo (MELO et al., 2016). A boa 

absorção de óleo pode contribuir para retenção de sabor e para a melhoria da 

palatabilidade do produto. Farinhas com altos índices de absorção em óleo tendem a 

ter boa incorporação em produtos cárneos, massas de bolos e molhos 

(RODRÍGUEZ-AMBRIZ et al., 2005). A capacidade de absorção de água foi de 

12,98%± 0,15% para a casca e de 9,40%+ 0,12% para a torta. Resultados se 

diferenciam devido a casca possuir partículas maiores e a torta apresentar-se com 

as partículas moídas e mais úmidas. Resultados similares foram encontrados para 

farinhas de aveia, banana, feijão branco, linhaça dourada e marrom, soja, trigo 

integral e branca, e uva. Um dos parâmetros relacionados à capacidade de absorção 

de água é o teor de fibras solúveis, sendo diretamente proporcional (PORTE et al., 

2011). A capacidade de absorção de óleo foi de 4,51%± 0,02% para a casca e de 

4,38%+ 0,0% para a torta. Resultados que não apresentaram diferenças 

significativas  

O valor de pH, também está menor na casca, fato relacionado a presença em 

maior quantidade de ácido málico presente na maçã, mais presente na casca do que 

na torta o qual os processos de extração já retiraram uma quantia desta substância. 

Os resultados para análise de atividade antimicrobiana dos resíduos de maçã 

mostraram ausência de halos de inibição. Resultados similares foram encontrados 

em trabalhos com borra de café utilizando a mesma metodologia de extração e de 

análise (SANT’ANNA et al., 2017). Estes resultados podem estar relacionados com a 

ausência de compostos com esta capacidade, ou baixa concentração nas condições 

utilizadas na extração.  

Os resultados para a concentração de compostos polifenóis totais, ácidos 

fenólicos, flavonóis e taninos condensados dos resíduos de maçã liofilizado são 

mostrados na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Polifenóis totais, ácidos fenólicos, flavonoides e taninos condensados no 

resíduo de maçã. 

 Polifenóis totais 

(mg AGE/100g bs) 

 

Ácidos 

fenólicos 

(mg 

ACE/100g 

bs) 

Flavonoides 

(mg EE/100g bs) 

Taninos 

condensados 

(mg CE/100g 

bs) 

Casca 1.979.879,13+169415,42 701,36±50,63 432.238,75±6502,43 701,36±50,63 

Torta 2.045.821,39+39469,09 275,89+79,75 122.510,11+1718,95 275,89+79,76 

Fonte: Autor (2021). 

A partir dos dados mostrados na Tabela 6, pode se observar que o resíduo de 

maçã apresentou valores próximos a 2.000.000 mg AGE/100g bs de compostos de 

polifenóis totais para casca e torta. Para os ácidos fenólicos 701 e 276 mg 

ACE/100g bs na casca e torta respectivamente. Os flavonóis encontrados na casca 

e torta foram 432.239 e 122.510 mg EE/100g bs respectivamente e para Taninos 

condensados 701 mg CE/100g bs na casca e 276 mg CE/100g bs na torta. Os 

resultados dos polifenóis totais obtidos a partir do resíduo de maçã tanto para casca 

quanto para torta se mantiveram com resultados equivalentes. Já para os ácidos 

fenólicos, flavonóis, e taninos condensados, o resíduo avaliado a partir da casca da 

maçã, se apresenta com valores maiores, fato este já relatado que é devido à torta 

ser proveniente já de um resíduo após operações industriais, de enzimação e 

centrifugação, e também à sensibilidade desses compostos obtiveram-se valores 

menores. 

Maçãs e seus produtos contêm quantidades significativas de compostos 

fenólicos (KHANIZADEH et al., 2008), que desempenham um papel importante na 

manutenção da saúde humana, pois apresentam efeito preventivo contra vários tipos 

de doenças como o câncer, doenças cardiovasculares, diabetes e neuropatias 

(SHAHIDI, 2012).  

Dentre as principais classes de compostos fenólicos encontrados em maçãs, 

destacam-se os ácidos fenólicos e os flavonoides. Sendo os representantes dos 

ácidos fenólicos, os ácidos hidroxicinâmicos e hidroxibenzóicos e, os flavan-3-óis 

(epicatequina, catequina e OH 21 procianidinas), antocianinas, flavonóis (quercetina) 
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e dihidrochalconas (floretina e floridzina) representantes dos flavonóides (AWAD et 

al., 2000).  

O ácido 5- cafeoilquínico e ácido p-coumaroilquínico são os principais ácidos 

fenólicos encontrados em maçãs; epicatequina, catequina, procianidinas (B1 e B2), 

glicosídeos de quercetina, antocianinas e floridzina são os principais flavonóides 

(KHANIZADEH et al., 2008; TSAO et al., 2005). Tsao et al. (2005) relataram que 

entre os principais fenóis encontradas em maçãs, cianidina-3-galactosídeo e 

procianidinas têm atividade antioxidante três vezes maior e duas vezes maior, 

respectivamente, do que epicatequina e glicosídeos de quercitinas. 

Considerando o limitante que foi a umidade da torta do processamento do 

suco de maçã, a sequência do trabalho tratou apenas com o bagaço de maçã. 

Também, considerando maior padronização das amostras, e que há no mercado em 

indústria próxima uma farinha de bagaço de maçã indústria (utilização total dos 

resíduos de maça, casca e da torta), fornecida comercialmente, os testes para o 

avanço do projeto utilizaram esse material como base. 

 

4.2 FARINHA DE BAGAÇO DE MAÇÃ INDUSTRIAL 

 

Inicialmente foi realizada a avaliação nutricional da farinha de bagaço de 

maça (industrial) e os dados obtidos estão descritos na Tabela 7, para estipular os 

benefícios nutricionais da mesma para aplicação como ingrediente funcional na 

indústria de alimentos. 

Os resultados mostram que a farinha de bagaço de maçã possui 

características muito importantes para saúde humana. Também apresenta 

importantes concentrações de fibras alimentar totais (60,53%), sendo 47,97% de 

fibras insolúveis e 12,56% de fibras solúveis. A farinha de maçã possui uma 

quantidade muito superior de fibras (6x) (Tabela 8), que a farinha de aveia, sendo 

que esta própria farinha de aveia é utilizada como uma grande fonte de fibras entre 

consumidores. 
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Tabela 7 - Avaliação nutricional da farinha de maçã (bagaço de maçã). 

Determinação /100g %VD 

Umidade e voláteis (g) 2,84 

(0,02)a 

- 

- 

 

Cinzas (g) 2,26 

(0,01)a 

- 

Lipídios totais (g) 5,62 

(0,02)a 

10 

Proteína (g) 5,71 

(0,06)a 

8 

Fibra alimentar total (g) 60,53 

(0,16)a 

242 

Carboidratos (g) 23,04b 8 

Calorias (Kcal) 166c 8 

Sódio (mg) 4,73 

(0,35)a 

 

0 

Atividade antioxidante (DPPH) (g 

DPPH/kg) 

27,72 

(0,09)a 

 

27,72 

(0,09)a 

 

- 

Fibra alimentar insolúvel (g) 

 

Fibra alimentar 

insolúvel (g) 

 

Fibra alimentar 

insolúvel (g) 

 

47,97 

(0,04)a 

 

- 

Fibra alimentar solúvel (g) 

 

12,56 

(0,12)a 

 

- 

Ácidos Graxos (g) /100g %VD 

Saturados 

 

0,93 

0

,93 

 

4 
Monoinsaturados 

 

Monoinsat

urados 

 

1,79 - 

Poli-insaturados 

 

Poli-

insaturados 

 

2,51 

2

,51 

 

- 

                         Ômega 3 

 

Ô

mega 3 

 

0,16 

0

,16 

 

- 

                         Ômega 6 

0

,16 

 

0

,16 

 

0

,16 

 

2,36 - 

Trans-isômeros totais 

 

Trans-

isômeros totais 

 

ND < 

0,01d 

 

ND 

< 0,01d 

 

- 

N.I. 

 

 

 

0,13 

 

 

- 

Composição em ácidos graxos 

(g) 

/100g %VD 

C 12:0 - Láurico 

 -  

 

C 12:0  

 

 

C 12:0  

 

 

C 12:0  

 

 

C 12:0  

 

0,01 - 
C 14:0 – Mirístico 0,01 - 

C 16:0 – Palmítico 0,44 - 

C 16:1 Ômega 7 - Palmitoleico 0,02 - 

C 17:0 – Margárico 0,01 - 

C 18:0 – Esteárico 0,19 - 

C 18:1 Ômega 9 - Oleico 1,36 - 

C 18:2 ômega 6 - Linoleico 2,35 - 

C 20:0 – Araquídico 0,11 - 

C 18:3 ômega 3 α Alfa linolênico 0,16 - 

C21:0 - Heneicosanoico 0,01 - 

C 20:2 ômega 6 cis-11,14- 

eicosadienoico 

0,01 - 

C 22:0 Behênico 0,08 - 

C 22:1 ômega 9 - Erúcico 0,41 - 

C 24:0 – Lignocérico 

 

0,07 - 
Fonte: Autor (2021). 

As fibras são responsáveis por inúmeros benefícios aos indivíduos. 

Recomendações diárias do consumo de fibras segundo a Organização Mundial de 

Saúde (WHO, 2015) e a ADA, 2002, devem ser de 27 a 40g/dia e 25 a 35 g/dia, 

respectivamente para homens e mulheres. A constipação intestinal acomete cerca 

de 20% da população mundial e constitui um dos sintomas mais frequentes de 

procura a auxílio médico. É um sintoma mais comum em mulheres e idosos e se 
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encontra entre as doenças funcionais do intestino. Subdivide-se em primária e 

secundária, tendo essa última causa bem definida, como doenças endócrinas e 

neurológicas ou uso inadvertido de substâncias obstipantes. É importante que as 

pessoas saibam da necessidade de uma dieta rica em fibras e de uma hidratação 

adequada para evitar problemas de saúde. (REIS, 2003, ARAÚJO, 1998).  

Em estudo realizado, foi avaliado o consumo de fibras solúveis e insolúveis 

na dieta de camundongos e observou-se menor ganho de peso no crescimento dos 

camundongos alimentados com uma dieta padrão enriquecida com fibras insolúveis. 

Já para camundongos alimentados com uma dieta padrão + fibras solúveis, 

observou-se uma manutenção desregulada no controle da glicemia ao longo de 5 

semanas de experimento, onde os níveis de glicemia se alteravam ao longo das 

semanas. A farinha de maçã é composta por fibras, podendo servir como fonte de 

fibras na dieta. Os efeitos fisiológicos das fibras podem variar conforme estudos 

experimentais relatados, desde a modulação da função gastrointestinal e morfologia 

a alterações do metabolismo de nutrientes e aumentos das respostas imunológicas. 

O tipo de fibra e outros componentes da alimentação podem influenciar na 

quantidade e composição da microflora intestinal, assim como a constituição da 

microflora pode influenciar no perfil de ácidos graxos de cadeias curtas, produzidos 

pelo processo fermentativo e também influenciar na excreção de minerais e no 

volume das fezes por diferentes efeitos sobre trânsito intestinal (CHAUD et al., 2017, 

ARTS et al., 2001, CRESTANI, et al., 2010). 

Em relação aos ácidos graxos estudados a farinha de bagaço de maçã 

(Tabela 8), possui quantidades significativas, sendo que os ácidos graxos mais 

presentes são o ômega 6 – Linolênico (2,35g/100g, ou 42% do total de lipídeos 

presentes) e ômega 9 – Oleico (1,36g/100g, ou 24% do total de lipídeos presentes 

na farinha). Em relação aos ácidos graxos presentes na farinha de aveia, por mais 

que a aveia possua uma quantidade de lipídeos relativamente maior, é possível 

verificar que os ácidos graxos presentes na farinha de maçã vs. a farinha de aveia, 

possuem resultados semelhantes, desta forma pode ser caracterizado com um 

produto que agregue em benefícios dos ácidos graxos presentes. 
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Tabela 8 - Comparativos físico-químicos de farinhas avaliadas. 

Determinação ¹Farinha de 
maçã 

²Farinha de 
Aveia 

²Farinha 
da casca 
de manga 

²Farinha 
de trigo 

Literatura 

Lipídeos Totais (%) 5,62 3,10 a 10,90   Weber, et al, 2002 
Lipídeos Totais (%)  7,04   Gutkoski, et al., 2009 
Proteína (g) 5,71 12,40 a 

24,50 
  Weber, et al, 2002 

Proteína (g)  19,28  10,95 Gutkoski, et al., 2009 
Umidade (%) 2,84 10  13,40 Gutkoski, et al., 2009 
Fibra alimentar total (%) 60,53 10,08   Gutkoski, et al., 2009 
Cinzas (%) 2,26 2,28  0,63 Gutkoski, et al., 2009 
Carboidratos (g/100g) 23,04 51,32   Gutkoski, et al., 2009 
C 16:0 - Palmítico 0,44 0,5 a 1,9%   Zhou et al., 1998 
C 14:0 - Mirístico 0,01 1,2  a 4,1%   Zhou et al., 1998 
C 18:1 Ômega 9 – Oleico 1,36 1,1 a 3,9%   Zhou et al., 1998 

C 18:2 ômega 6 – 
Linoleico 

2,35 1,2 a 4,3%   Zhou et al., 1998 

Atividade antioxidante 
DPPH (%) 

27,72  56,186±0,2
05 

 Almeida et al., 2019 

Compostos Fenólicos 
(mgEQ/100g) 

1.979.879,13 

+169415,42 

 291,292±1,
263 

 Almeida et al (2019) 

Flavonóides 
(mgEQ/100g) 

122.510 
(+1718,95) torta 

a 432.239 
(±6502,43) 

casca 

 37,639±1,1
55 

 Almeida et al (2019) 

¹Dados coletados pelo presente trabalho. ²Autor correspondente a coluna literatura. Fonte: 

Autor (2021). 

A atividade antioxidante da farinha de maçã mostrou ter capacidade de 

sequestrar 27,72% dos radicais DPPH. Esses resultados são menores do que o 

encontrado por Almeida et al. (2019) para farinha de casca de manga. O que pode 

caracterizar a maçã com menor capacidade antioxidante que a manga.  

A farinha de bagaço de maçã possui quantidades importantes de açúcares 

totais (28,41%), uma característica muito importante para incremento das fibras 

presentes aliado ao dulçor como ingrediente funcional na fabricação de biscoitos e 

outros produtos em substituição total ou parcial de outras farinhas como trigo, 

cevada e aveia. 
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Tabela 9 - Perfil de açúcares em amostras da farinha de bagaço de maçã. 

Farinha de bagaço de maçã industrial 

Açúcar Valor 

Glicose (g/100g) 7,83 

Frutose (g/100g) 16,9 

Sacarose (g/100g) 3,68 

Lactose (g/100g) <0,2 

Maltose (g/100g) <0,2 

Açúcares redutores 24,73 

Soma de açúcares totais 28,41 

Dulçor¹ 3492,42 

¹Poder edulcorante teórico (dulçor). Fonte: Revista Aditivos e Ingredientes (2013). 

Gabriel (2009), observou, ao extrair açúcares de bagaço de maçã, um 

rendimento de 22,04%, sendo a composição final dos açúcares composto por 4,31% 

de sacarose, 24,84% de glicose e 70,85% de frutose. 

A partir dos resultados obtidos em relação às análises tecnológicas e de 

açúcares da farinha de bagaço de maçã, foi realizado uma avaliação sensorial, com 

a produção de biscoito cookies a partir da farinha de bagaço de maçã industrial, para 

poder avaliar o quão o produto pode ser uma alternativa como ingrediente na 

indústria de alimentos. Foi avaliado o poder adoçante com a utilização de farinha de 

bagaço de maçã até 25% da formulação 

Os resultados para o poder adoçante da farinha de bagaço de maçã estão 

apresentados na Tabela 10, que expressa à soma das posições ordenadas pelos 

painelistas. 
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Tabela 10 - Poder adoçante para as amostras de biscoito elaboradas com 

farinha de bagaço de maçã e farinha de trigo integral. 

% Farinha de maçã 
0

0% 25% 50% 75% 

 

100% 

Soma painelistas 
7

75a 43b 65ab 86a 

 

78a 

         a,b
 diferentes letras sobrescritas indicam diferença significativa a 5%. Fonte: Autor (2021). 

Os dados indicam que não houve correlação (p>0,05) em relação ao aumento 

do dulçor entre as diversas formulações elaboradas, com diferentes quantidades de 

farinha de bagaço de maçã e farinha de trigo integral utilizadas.  

Isso é caracterizado pelo fato de que a farinha de bagaço de maçã apresentar 

poucos açúcares solúveis remanescentes do processo de extração, mas que na 

avaliação sensorial, a partir dos dados coletados não obteve característica de dulçor 

acentuada suficiente a partir da avaliação dos painelistas em comparação a farinha 

de trigo integral.  

Gabriel (2009) observaram que açúcares extraídos de bagaço de maçã 

apresentaram poder adoçante maior que o da sacarose, apesar do teste sensorial 

indicar que a doçura ter sido percebida de menor forma. A autora também relata que 

os provadores sentiram, além do sabor doce, aromas frutados e levemente ácido 

nos testes sensoriais quando açúcares de bagaço de maçã parcialmente purificados 

foram analisados, sendo esse um limitante futuro para o produto (GABRIEL, 2009). 

Diante dos resultados obtidos, foi realizado um segundo estudo com a adição 

de baixas concentrações de suco concentrado de maçã 70º brix (açúcares solúveis) 

à farinha de bagaço de maçã. Para o estudo foi utilizado um resíduo deste produto, 

que apresentou a sua clarificação durante o processo, fora dos padrões não sendo 

possível a comercialização como suco concentrado clarificado de maçã 70º. O 

resíduo foi utilizado no estudo para avaliação do incremento de açúcares, 

característica essa que o produto não havia sofrido alterações. Os resultados deste 

estudo serão descritos na etapa a seguir.  
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4.3 FARINHA DE BAGAÇO DE MAÇÃ ADICIONADA DE SUCO DE MAÇÃ 

 

Após os resultados obtidos, conforme a Tabela 10 verificou-se que a farinha 

de bagaço de maçã não apresentou um aumento esperado em dulçor, se 

comparado a diversas adições em farinha de trigo integral. Após a adição do suco 

concentrado de maçã (resíduo fora do padrão de comercialização), foram realizadas 

novas análises (Tabela 11) para avaliar se houve aumento no dulçor relativo do 

produto, como segue. 

 

Tabela 11 - Perfil de açúcares em amostras da farinha de bagaço de maçã 

adicionada de suco de maçã. 

  Glicose 

(g/100g) 

Frutose 

(g/100g) 

Sacarose 

(g/100g) 

Lactose 

(g/100g) 

Maltose 

(g/100g) 

Açúcares 

redutores 

Soma de 

açúcares 

Dulçor¹ 

 
Farinha de maçã 

7,83 16,9 3,68 <0,2 <0,2 24,73 28,41 3492,42 

Farinha de maçã 
(+1,5% suco 
concentrado) 
 

8,26 17,5 3,68 <0,2 <0,2 25,76 29,44 3604,24 

Farinha de maçã 
(+2,25% suco 
concentrado) 
 

8,1 17,5 3,81 <0,2 <0,2 25,6 29,41 3605,4 

Farinha de maçã 
(+3% suco 
concentrado) 

8,14 17,6 3,66 <0,2 <0,2 25,74 29,4 3608,36 

¹Poder edulcorante teórico (dulçor). Fonte: Revista Aditivos e Ingredientes (2013). 

 

Conforme análises realizadas na farinha de bagaço de maçã (Tabela 11), os 

dados mostram que a farinha apresentou um Índice Glicêmico (IG) entre 29 a 30. O 

índice glicêmico (IG) é uma medida comparativa do impacto dos alimentos digeridos 

indexados nos níveis liberados de glicose no sangue (JENKINS et al., 1981). 

Segundo o autor, os valores do IG para os açúcares glicose (100), frutose (20), 

sacarose (59), maltose (105) açúcares redutores (34,97) e açúcares totais (42,69) 

correspondente a 25g de produto, e foi encontrado na maçã fruta o valor de 39+ 3 

(JENKINS et al., 1981). 
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Conforme dados encontrados na Tabela 12, a adição de suco de maçã com 

até 3% de suco concentrado, aumentou em 3,2% o dulçor da farinha de maçã. O 

aumento será comparado mediante avaliação sensorial realizada a partir do 

incremento de suco de maçã a farinha de maçã. 

Tabela 12 - Avaliação comparativa dos açúcares presentes na farinha de 

maçã adicionada de suco concentrado 3%. 

 

Açúcar 

Energia 

(Kcal/g)¹ 

Índice 

Glicêmico² 

Poder 

Edulcorante¹ 

Redução Calórica 

em relação ao 

açúcar (se mesmo 

peso) 

Sacarose 4 59 100 Zero 

Glicose 4 100 74 Zero 

Frutose 4 20 150 Zero 

Maltose 4 105 32 Zero 

Fonte: ¹Revista Aditivos e Ingredientes (2013). ²JENKINS et al., (1981).  

 

Não houve variação considerável entre o IG, da maçã fruta e da farinha de 

maçã, demonstrando que o processo de produção da farinha de maçã manteve as 

características dos açúcares contidos na maçã fruta, fato importante para utilização 

deste resíduo como ingrediente na indústria de alimentos. 

Esses resultados reforçam os dados da seção anterior quanto à presença de 

açúcares na farinha de bagaço de maçã. Karadeniz e Ekşi (2002) observaram, em 

diferentes sucos de maçã, valores de até 32,2g/L de glicose, 96 g/L de frutose e 

55,10g/L de sacarose. Azevedo e Rodrigues (2005) observaram concentrações 

similares de glicose e frutose (50g/L) em sucos de maçã, apresentando grande 

potencial de fonte de edulcorantes para a indústria de alimentos. 

A Tabela 13 mostra o teor de polifenóis presentes nos adoçantes elaborados. 

Não houve variação significativa (p>0,05) entre os resultados do perfil de 

polifenóis para as diferentes farinhas de maçã avaliadas. Diversos autores 

constataram ainda que o potencial antioxidante e, em particular, o conteúdo em 

compostos fenólicos existente nas cascas e sementes dos frutos, é superior 
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comparativamente com a parte comestível. A casca da maçã pode conter, além de 3 

a 6 vezes mais flavonoides do que a polpa,  também flavonoides únicos, como 

glicosídeos de quercetina, que não se encontram na polpa (RUPASINGHE et al., 

2009). 

Tabela 13 - Perfil dos polifenóis em amostras da farinha de bagaço de maçã. 

  Polifenóis 
totaisa 

Taninos 
condensadosa 

Ácidos 
fenólicosa 

        Flavonóisa 

 
Farinha de maçã 
 
 
 

2208,63+79,31 0,81+0,03 157,34+0,98 472,14+20,01 

Farinha de maçã 
(+1,5% suco 
concentrado) 

1978,85+ 
273,07 

0,59+0,05 131,79+21,79 421,076+63,88 

Farinha de maçã 
(+2,25% suco 
concentrado) 

2132,13+ 
139,52 

0,75+0,04 156,70+11,00 456,09+32,60 

Farinha de maçã 
(+3% suco 
concentrado) 

2426,67±77,09 0,70+0,06 163,92+2,93 453,76+22,36 

a
 Não houve diferença significativa entre os tratamentos (p>0,05). 

 

A maçã apresenta elevado teor de compostos fenólicos, tais como 

flavonoides, polifenóis e ácidos fenólicos, encontrados na polpa e principalmente na 

casca (SOARES, 2008). Em estudos realizados na quantificação de polifenóis totais 

presentes na farinha de maçã obteve-se 5,518 ± 0,06 mg de equivalentes de ácido 

gálico/g de amostra. Outros estudos realizados na casca de maçã em pó, 

apresentaram valores de compostos fenólicos totais de 4,628 mg de equivalentes de 

ácido gálico/g de amostra na variedade “Idared” e 5,588 mg de equivalentes de 

ácido gálico/g de amostra na variedade “Northern Spy” (RUPASINGHE et al., 2009). 

Alguns autores quantificaram os polifenóis presentes na farinha de trigo e obtiveram 

1,19 mg de equivalentes de ácido gálico/g de amostra. Comparativamente à farinha 

de trigo, pode-se concluir que a farinha de maçã possui uma quantidade superior de 

polifenóis (SUDHA et al.2007). 

Os resultados obtidos neste estudo são referentes às variedades (60% Fuji e 

40% Gala) e encontra-se abaixo dos resultados descritos pelos autores 

anteriormente mencionados, porém os resultados foram muito superiores a uma 

ingestão de alimentos produzidos somente com farinha de trigo. 
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Tabela 14 - Análises físico-químicas das farinhas  de bagaço de maça adicionadas 
de suco concentrado. 

  Absorção de águaa Absorção de óleoa pHa 

Farinha de maçã 2,48+0,004 0,83+0,023 3,99+0,021 

Farinha de maçã  
(+1,5% suco concentrado) 

2,43+0,164 0,83+0,006 3,96+0,021 

Farinha de maçã  
(+2,25% suco 
concentrado) 

2,48+0,207 0,85+0,008 3,84+0,070 

Farinha de maçã  
(+3% suco concentrado) 

2,64+0,212 0,88+0,046 3,85+0,042 

a
 Não houve diferença significativa entre os tratamentos (p>0,05). Fonte: Autor (2021). 

 

Conforme os dados apresentados na Tabela 14, a adição de suco 

concentrado não alterou (p>0,05) os demais parâmetros analisados, estando os 

mesmos dentro do erro analítico já calculado. Desta forma para estes parâmetros 

analisados (absorção de água, absorção de óleo, e pH), a adição do suco de maçã 

pode ser caracterizada como positivo mantendo os mesmos resultados já avaliados 

anteriormente. 

Quanto ao para o poder adoçante das formulações testadas, os resultados 

estão apresentados na Tabela 15, que expressa à soma das posições ordenadas 

pelos painelistas. acarretou aumento significativo (p<0,05) da intensidade do sabor 

doce nos biscoitos analisados. A adição de 5% do suco concentrado, contudo, 

implica em intensidade de sabor doce similar às formulações sem adição de farinha 

de maçã (p>0,05). 

Tabela 15 - Ordenação do poder adoçante da farinha de bagaço de maçã. 

Amostras 0% 10% 15% 20% 

Soma  38c 57bc 71ab 84a 
                                a,b,c

Diferentes letras sobrescritas indicam diferença significativa a 5%. Fonte: Autor 

(2021). 
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Os dados indicam que a adição de 10%, 15% e 20% de suco integral (o que 

corresponde a 1,5%, 2,25% e 3% de suco concentrado) de maçã à farinha de 

bagaço seco, contribuiu para uma melhora nos resultados de dulçor em relação a 

farinha de trigo integral. 

Esses resultados foram testados novamente utilizando metodologia afetiva 

sensorial de aceitação dos biscoitos. O objetivo foi avaliar demais características 

sensoriais relacionadas aos biscoitos, e o efeito da farinha de bagaço de maçã nesta 

avaliação. Os resultados estão apresentados na Tabela 16. 

Tabela 16 - Avaliação sensorial realizada nos biscoitos preparados. 

 Aparência Doçura Sabor Aceitação 

Global 

0% 4,6±0,8a 2,1±0,8c 2,2±0,6b 3,4±1,0c 

10% 4,6±1,1a 4,0±0,9b 4,2±1,3a 4,2±0,8a 

15% 4,3±1,1a 3,5±1,3b 4,4±1,0a 4,6±1,0a 

20% 4,1±1,4a 5,1±0,9a 4,8±1,0a 4,6±1,1a 
a,b,c

Diferentes letras sobrescritas indicam diferença significativa a 5%. Fonte: Autor (2021). 

 

Os resultados mostram que a aceitação da aparência dos biscoitos não foi 

afetada significativamente (p>0,05) quando houve a adição das farinhas de bagaço 

de maçã em relação ao controle, com farinha de trigo integral. 

Os dados indicam que a adição de 10%, 15% ou 20% de suco concentrado 

de suco de maçã à farinha de bagaço seco acarretou aumento significativo (p<0,05) 

da aceitação da doçura dos biscoitos elaborados em relação a não adição de 

nenhum ingrediente com potencial doce. Amostras de biscoitos com farinha de 

bagaço de maçã com 20% de suco concentrado tiveram maior aceitação quanto a 

doçura (p<0,05) do que aquelas com adição de 10% ou 15%, que não diferiram 

entre si para o mesmo atributo (p>0,05). Em relação ao sabor dos biscoitos, a 

Tabela 13 mostra que a adição das farinhas elaboradas acarretou aumento da 

aceitação (p<0,05) do atributo em comparação a amostra controle (0%). Não houve 

diferença significativa (p>0,05) entre as diferentes formulações de farinha de bagaço 

de maçã testadas. Comportamento semelhante é observado para a aceitação global 

dos biscoitos. Gabriel (2009) ressalta que ao utilizar açúcares extraídos de bagaço 

de maçã o produto final apresenta alterações em seu produto como um sabor 
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levemente ácido e um aroma frutado. Esse comportamento também pode ser 

percebido no presente trabalho (dados não analisados; baseado na percepção do 

autor), mas não influenciaram na aceitação final do produto de forma significativa.  

Os dados indicam que não apenas a extração de açúcares da maçã ou suco 

de maçã são uma estratégia como fonte de açúcares para a indústria de 

ingredientes para alimentos. A utilização de bagaço de maçã e do concentrado de 

suco de maçã, um coproduto de grande volume para indústrias de médio e grande 

porte, também podem ser utilizados como fonte para um adoçante natural, com os 

benefícios de aumentar a ingestão de polifenóis e fibras na dieta humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do estudo realizado, o bagaço de maçã é gerado em grande 

quantidade nas indústrias de produção de maçã, e atualmente utilizado como 

insumo animal e/ou compostagem, não agregando valor econômico a indústria, já 

que na sua maior quantidade o mesmo não é comercializado.  

Com a produção de farinha de bagaço de maçã industrial, a partir deste 

resíduo, tem se um produto com melhores características de conservação, 

homogeneidade e padrão, para possibilidade do uso como ingrediente. O estudo 

também avaliou que o mesmo não apresenta dulçor intenso em relação a própria 

farinha de trigo integral. Desta forma foi adicionado a farinha de bagaço de maçã, 

outro derivado da indústria, o suco concentrado de maçã, com sólidos e turbidez fora 

dos padrões de comercialização.  

A farinha de bagaço de maçã adicionada de suco concentrado de maçã é 

um produto que ampliou de forma significativa o dulçor desta farinha, que além das 

características de dulçor (açúcares), possui fibras, polifenóis e ácidos graxos 

presentes, substâncias que em diversos estudos realizados já evidenciaram como 

benéficas a saúde do indivíduo, havendo a possibilidade de utilizar a farinha de 

bagaço de maça como ingrediente a indústria de alimentos.  

Verifica-se a necessidade de indústria de alimentos buscar alternativas a 

utilização dos resíduos agroindustriais, e que ainda possuem potencial nutricional 

para uso como ingrediente, ou matéria-prima ainda na própria cadeia de produção 

de alimentos. 
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