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RESUMO – As cervejarias estão entre as maiores produtoras de resíduos, devido à alta 

quantidade de bagaço de malte e de levedura residual produzidas por ano. O bagaço de 

malte é um subproduto gerado do processo de produção das cervejarias formado pela parte 

sólida, obtida da filtração do mosto antes da fervura. Este trabalho visa aproveitar este 

resíduo da indústria cervejeira na elaboração de um produto panificado e avaliar a aceitação 

sensorial. Primeiramente foram elaboradas duas formulações com quantidades variadas de 

resíduo de malte em relação à farinha de trigo. A análise sensorial de aceitação constatou 

que ambas amostras obtiveram média superior a 7,0, o que indica que os consumidores 

gostaram do produto. Nos quesitos odor e aparência, não houve diferença estatística e a 

amostra com maior quantidade de resíduo se sobressaiu nos quesitos sabor, textura e 

aceitação global. Portanto, foi possível elaborar o produto e ter um nível de aceitação 

satisfatório dos provadores, indicando que os resíduos de malte podem ser adicionados em 

produtos panificáveis com características sensoriais aceitáveis. 
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INTRODUÇÃO  

 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), no 

ano de 2020 os segmentos do setor movimentaram R$ 40,5 bilhões, 9% acima do valor do 

faturamento alcançado no ano anterior. Mattos e Martins (2000) apontam que a maioria dos 

alimentos consumidos por brasileiros contém baixo teor de fibras alimentares (menor que 2,4 g 

a cada 100 g de alimento), como é o caso dos produtos panificados, frequentemente consumidos 

no desjejum.  

As cervejarias produzem muitos resíduos, que podem ser adquiridos em qualquer época 

do ano e com baixo custo (Rech & Zorzan, 2017). O que resta no processo de produção de 

cerveja é o bagaço de malte de cevada, que é um subproduto proveniente de um processo de 

fermentação e contém alto teor de proteínas (Fillaudeau et al., 2006), minerais e aminoácidos 

(Mussatto, 2009) e representa 85% dos resíduos (Nigam, 2017). 

A incorporação de resíduos da indústria cervejeira pode ser uma opção para agregar 

valor nutricional em panificados, pois melhora as propriedades nutricionais resultando em 

níveis aumentados de fibra dietética, proteínas e compostos fenólicos. O bagaço de malte  
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desempenha um papel na prevenção de certas doenças, incluindo prisão de ventre, colesterol 

alto e colite ulcerativa (Stojceska, 2019).  
O bagaço da cervejaria tem sido amplamente utilizado na elaboração de produtos 

panificados, como pães, biscoitos, bolos, salgadinhos, entre outros (Lynch, et al., 2016; 

Mussatto, 2014), como ingrediente de produtos funcionais (Ktenioudaki, et al., 2012).  Segundo 

ITPC (2018), os consumidores buscam em produtos panificados o frescor, sabor, saúde e 

indulgência. Arcia et al. (2018) ao utilizarem o bagaço de cerveja como ingrediente no 

desenvolvimento de produtos de panificação constataram a importância da aceitabilidade 

sensorial para a comercialização de um novo produto. Segundo os autores, a utilização de 

subprodutos é uma oportunidade para a indústria, que deve concentrar seus esforços na 

reformulação e desenvolvimento de produtos.  
Segundo Arnaut, et al. (2019),o subproduto da indústria cervejeira, aplicado em 

produtos panificados, podem gerar produtos de maior valor agregado e alta aceitabilidade 

sensorial. A análise sensorial, é definida como um método científico usado para medir, analisar 

e interpretar as respostas obtidas através dos sentidos da visão, olfato, tato, paladar e audição 

(Amerine, 1965), a ferramenta é essencial no desenvolvimento de produtos por todos os tipos 

de empresas de alimentos, que empregam diferentes métodos analíticos de análise sensorial 

para otimizar seus processos e os atributos do produto, com a finalidade de alcançar um 

equilíbrio que seja traduzido em excelência de qualidade e aceitabilidade pelo público 

consumidor (Barbosa et al., 2003). 
A utilização do bagaço de malte pode produzir sabores diversos, isto ocorre, pois cada 

malte possui uma característica específica quando puro. Entretanto, os aromas e sabores mudam 

durante a preparação. Os maltes do tipo Pilsen, por exemplo, são mais claros, com grau de torra 

menor e apresentam um sabor adocicado mais acentuado. Em uma comparação global, o malte 

tipo Pilsen mostrou um perfil condizente com o fato de ser utilizado como malte base, 

apresentando como atributo o nível elevado de açúcar para ser fermentado, sabor bem presente 

de cereal, devido à secagem a temperaturas moderadas, permanecendo suave e agradável ao 

paladar (Margon et al., 2015). 

Em razão da possibilidade de agregar valor ao principal subproduto da indústria 

cervejeira e a crescente demanda por produtos com alto teor de fibras, o presente trabalho teve 

como objetivo desenvolver e verificar a aceitação de um produto panificável utilizando o 

resíduo de malte proveniente de um processo cervejeiro. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no laboratório de Panificação de Alimentos da 

Universidade Federal de Goiás. Os resíduos de malte foram doados pela Reall Micro Cervejaria, 

localizada em Goiânia (GO). 
 

ELABORAÇÃO DA FATIA HÚNGARA 

 

Foram utilizados resíduos de um blend de cerveja pilsen (75%) e malte especial 

caramelizado (25%). O bagaço do blend foi recolhido após o processo cervejeiro, 

acondicionado em recipiente plástico previamente higienizado e utilizado fresco na fabricação 

de fatia húngara. Os demais ingredientes utilizados na formulação (Tabela 1) foram adquiridos 

no comércio local de Goiânia (GO). 
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 Tabela 1. Ingredientes utilizados na elaboração das fatias húngaras com diferentes  

Ingredientes Formulação 1 

Resíduo de malte (15%) 

Formulação 2 

Resíduo de malte (30%) 

Farinha de trigo 850g 700g 

Malte especial + pilsen 150g 300g 

Açúcar 200g 200g 

Fermento 30g 30g 

Sal 1,5g 1,5g 

Ovos 150g 150g 

Margarina 240 g 240 g 

Leite 450 mL 450 mL 

Coco ralado 200g 200g 

Margarina 120g 120g 

 

As fatias húngaras foram elaboradas de acordo com Shizaki (2018) com 

modificações. O bagaço foi triturado no liquidificador junto ao leite morno, acrescentados 

às gemas, a manteiga, o açúcar e o sal e por último o fermento, em seguida reservou a mistura 

em uma tigela grande, foi acrescentada a farinha de trigo até a massa ficar homogênea. A 

massa foi aberta e recheada com margarina e coco, enrolada como rocambole, cortada em 

fatias e dispostas em assadeiras de alumínio (40 x 30 cm). Foi realizado o forneamento em 

forno convencional, pré-aquecido em temperatura média (200 ºC) por aproximadamente 35 

minutos. Após retirar a massa do forno, espalha-se nas fatias uma cobertura caramelizada 

com leite (200 g) com açúcar (300 g). 
 

ANÁLISE SENSORIAL 

 

Foi realizado um teste de aceitação. As duas formulações de fatia húngara foram 

apresentadas aos consumidores de forma aleatória, sendo identificadas com três dígitos 

casuais e servidas em pratos descartáveis. Os atributos aparências, odor, sabor, textura e 

aceitação global foram analisados com a utilização de escala hedônica estruturada de nove 

pontos, variando de “gostei extremamente” (escore 9) a “desgostei extremamente” (escore 

1), para os consumidores expressarem a aceitação em relação ao produto com resíduo de 

malte. 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Os dados obtidos na análise sensorial foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) e as médias comparadas pelo de teste Tukey a 5% de probabilidade de erro, 

utilizando-se o programa Sisvar versão 5.7. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram da análise sensorial 55 pessoas consumidoras de produtos panificados, 

entre 17 a 28 anos, sendo 22 homens e 33 mulheres. Os resultados da análise sensorial das 

fatias húngaras em relação à aparência, odor, sabor, textura e aceitação global (Tabela 2) 

demonstram que todas as amostras apresentaram notas superiores a 7,0.  

 

Tabela 2. Médias da análise sensorial das fatias húngaras com 15% e 30% de resíduo de 

malte 

Atributo         15% de Malte 30% de Malte 

Aparência 7,60a 7,82a 

Odor 7,62a 8,05a 

Sabor 7,29a 8,29b 

Textura 7,38a 8,14b 

Aceitação Global 7,38a 8,33b 

*Médias com as mesmas letras, em uma mesma linha, não diferem significativamente entre si pelo teste de 

Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Em relação a aparência e odor, as amostras não apresentaram diferença significativa. A 

fatia húngara com 15% de resíduo de malte apresentou coloração mais clara, enquanto que a 

com maior quantidade apresentou uma coloração mais escura, característica de produto integral.  

Quando avaliados os aspectos sabor, textura e aceitação global houve diferença 

significativa, sendo a amostra com maior quantidade de malte (30%) a preferida pelos 

avaliadores. Ferreira (2017) constatou que biscoitos que tiveram adição do bagaço de malte, 

com quantidade moderada (10% e 30%), agradam mais os consumidores. Araújo, et al. 2003,  

observou que em cervejas artesanais os atributos sensoriais são mais intensos, devido ao maior 

uso de diferentes tipos de malte, entre eles, maltes caramelizados, utilizado no nosso blend na 

elaboração da fatia húngara. Segundo Stojceska (2019), a adição do bagaço de malte em 

panificados interfere nas propriedades de textura e aspecto sensorial, assim como no aumento 

do nível de absorção de água, tempo de desenvolvimento da massa e estabilidade da massa. 
Zaparoli (2013) ao incorporar resíduo seco do processo de malteação em bolo de 

chocolate, entre 10% e 20%, obteve índice de aceitação superior a 70% para todas as 

formulações, além de perceber um aumento do conteúdo proteico, cinzas e fibra alimentar, 
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sendo assim, o resíduo do bagaço de malte pode ser utilizado para melhorar a qualidade 

nutricional de um produto. Kuiavski et al. (2020), observaram que a formulação de pão com 

adição de 20% bagaço de malte foi a melhor aceita, levando em consideração a aceitação global 

como atributo para definir a melhor formulação. 

Ao avaliar pães de forma contendo 30% de bagaço de malte, Mattos (2010) encontrou 

valores médios de aceitação nos atributos entre 7,20 e 8,00; o que se assemelha a este estudo, 

onde os valores médios ficaram entre 7,29 e 8,33. Segundo Teixeira et al. (1987) e Dutcosky 

(2011), para que o produto seja considerado como aceito, em termos de suas propriedades 

sensoriais, é necessário que este obtenha um índice de aceitabilidade de 70%, no mínimo. Dessa 

forma as fatias húngaras com malte podem ser consideradas como produtos aceitos pelos 

julgadores, com boas probabilidades de obter sucesso em testes de mercado.  

  Dentre os atributos avaliados no teste de aceitação das fatias húngaras com resíduo de 

malte, a amostra de 30% teve maior aceitação global, sendo também considerada melhor pelos 

julgadores nos aspectos aparência, odor, sabor e textura. 

 

CONCLUSÕES 

 

As fatias húngaras incorporadas com resíduo de malte em substituição da farinha de 

trigo tiveram níveis satisfatórios de aceitação, indicando que a utilização do bagaço de malte 

na elaboração de produtos de panificação é uma alternativa de valorização e agregação de valor 

dos resíduos da indústria cervejeira, sendo a amostra com maior quantidade de malte a preferida 

pelos avaliadores. 
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