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RESUMO 

Devido ao seu elevado consumo pelo público em geral, os biscoitos são produtos alimentícios 

com grande foco da indústria de alimentos. Com o longo do período de armazenamento os 

biscoitos vão perdendo qualidade devido à alterações químicas e  sensoriais. Garantir a 

manutenção dos atributos sensoriais iniciais e a inocuidade para o consumo é essencial para o 

desenvolvimento de novos produtos alimentícios. O acesso aos produtos alimentícios sem 

glúten com características sensoriais agradáveis é uma das dificuldades encontradas pelos 

portadores da doença. O desenvolvimento de produtos alimentícios sem glúten com custo e 

características sensoriais semelhantes aos produtos convencionais elaborados com farinha de 

trigo é essencial para aumentar a oferta para uma dieta dentro de novos padrões alimentares. 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito do armazenamento sobre parâmetros 

químicos e sensoriais de biscoito de coco sem glúten. Foram realizadas análises químicas de 

umidade, acidez e índice de peróxido e análise sensorial de aceitação, por meio do teste de 

escala hedônica, e de diferença, pelo teste de comparação múltipla, em biscoitos frescos e 

biscoitos embalados em sacos de polietileno co-extrusado (PE-COEX) com face interna na 

cor preta, selados e armazenados durante 90 dias em temperatura ambiente. Durante o período 

de armazenamento, os biscoitos de coco sem glúten não apresentaram diferença significativa 

(p > 0,05) nos valores de acidez, que variaram de 0,31 a 0,39  mL/100g  (v/p), e apresentaram 

aumento da umidade, que variou de 4,19 a 4,37% (p/p), e do índice de peróxido, que variou 

de 1,19 a 1,89 mEq/1000g, valores que apresentaram diferença significativa ao nível de 5%. 

No teste de escala hedônica dos biscoitos frescos, 97,8% dos provadores gostaram dos 

biscoitos. Os provadores não encontraram diferença significativa (p > 0,05) entre os biscoitos 

frescos e os biscoitos armazenados, portanto, as alterações químicas encontradas durante o 

armazenamento não foram perceptíveis para o provador. Com base nos resultados 

encontrados no presente estudo, indicamos o prazo de validade de 72 dias para os biscoitos de 

coco sem glúten, embalados em sacos PE-COEX e armazenados em temperatura ambiente 

para a comercialização.    

 

Palavras-chaves: Doença celíaca, biscoito sem glúten, armazenamento, análise química, 

análise sensorial.



 

ABSTRACT 

 

 

Due to its high consumption by the general public , the cookies are food products with a 

strong focus of the food industry . With long storage period the cookies lose quality due to 

chemical and sensory changes . Ensure the maintenance of early sensory attributes and safety 

for consumption is essential for the development of new food products. One of the difficulties 

encountered by carriers is to have access to food products without gluten with high quality 

sensory characteristics. The development of gluten free products with cost and sensory 

characteristics similar to the conventional products made with wheat flour is essential to raise 

the possibilities of having a diet with a new eating pattern. The objective of this study is to 

evaluate the effect of storage on chemical and sensory parameters of gluten-free coconut 

biscuit. Chemical analysis were made to analyze humidity, level of acid, peroxide content and 

sensory analysis through the hedonic scale test and differences by the multiple comparison 

test of fresh baked cookies and biscuits packaged in polyethylene bags coextrusion (PE-

COEX) with black internal surface, sealed and stored for 90 days at an environment 

temperature. During the storage period, gluten-free coconut cookies did not show any 

significant difference (p > 0,05) in acidity values ranging from 0,31 to 0,39 mL/100g (v/w), 

and showed increased humidity which ranged from 4,19 to 4,37% (w/w), and peroxide value, 

which ranged from 1.19 to 1.89 mEq/1000g, values that showed significant difference at the 

5% level. In the hedonic scale test of fresh cookies, 97,8% of the tasters liked the cookies. 

Tasters found no significant difference (p > 0,05) between the fresh cookies and stored ones, 

so the chemical changes found during storage were not noticeable to the those who 

participated on the test. Based on the results of this study, it is recommended that gluten free 

coconut cookies, packed in PE-COEX bags and stored at environment temperature stays for 

sale for a period of 72 days after it´s manufacturing date. 

 

Key words: celiac disease, gluten-free cookies, storage, chemical analysis, sensory analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Durante o armazenamento, os produtos alimentícios, sofrem alterações químicas , 

sensoriais e microbiológicas que podem influenciar na qualidade do produto. Atributos 

preferidos inicialmente pelo consumidor como, por exemplo, crocância, pode ser perdido ao 

longo do tempo de armazenamento pelas alterações químicas decorrentes do ganho de 

umidade. Porém, se o consumidor mantiver a aceitação em relação ao produto, de modo a não 

perceber a alteração nos atributos preferidos, podemos sugerir que a qualidade do produto 

para o consumo não foi afetada (BRAVIN et al., 2006). 

Além das alterações de umidade, alterações na acidez e no índice de peróxidos 

também podem acarretar em mudanças sensoriais no produto. O aumento destes parâmetros 

de qualidade expressam alterações decorrentes da rancificação da gordura e, são indesejáveis 

nos produtos, devido às modificações que conferem ao sabor e ao aroma. Estas alterações 

devem ser consideradas na formulação de novos produtos alimentícios, principalmente 

àqueles isentos de glúten, afim de manter as suas características iniciais (LAMPI et al., 2015).  

Os cereais são utilizados em diversas preparações consumidas diariamente pela 

maior parte da população, como pães, massas, biscoitos e outros alimentos que podem 

apresentar contaminação com a farinha de trigo seja pelo ambiente, manipuladores ou 

utensílios. Para garantir uma dieta isenta de glúten, o indivíduo celíaco deve conhecer os 

ingredientes que compõem as preparações e ler os rótulos dos alimentos. Encontrar produtos 

que possam substituir os convencionais é uma tarefa difícil, não só no acesso aos produtos 

sem glúten, mas na qualidade sensorial destes alimentos (SDEPANIAN et al., 2001; 

ARAÚJO et al., 2010).  

O tratamento da DC é dietético, ou seja, é necessária a exclusão permanente de todos 

os alimentos que contenham trigo e seus derivados, além da cevada, do centeio e da aveia. 

Após a retirada destes alimentos a resposta clínica é rápida, havendo desaparecimento dos 

sintomas gastrointestinais dentro de alguns dias ou semanas (SDEPANIAN et al., 2001). 

O tratamento requer uma mudança radical no hábito alimentar, podendo gerar uma 

série de dificuldades para o portador da doença, como também para seus familiares. A 
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manutenção da dieta é fundamental para o desaparecimento dos sintomas, porém a adesão à 

nova alimentação é difícil (SDEPANIAN et al., 2001). 

O desenvolvimento de produtos sem glúten que atendam as necessidades dos 

portadores de DC, apresentando prazo de validade e custo próximos aos produtos 

convencionais elaborados com farinha de trigo, é um desafio para a indústria de alimentos. 

Buscar alternativas que apresentem características sensoriais e funcionais semelhantes àquelas 

que o glúten confere às preparações são essenciais para ampliar a oferta de produtos 

alimentícios, proporcionando uma maior aceitação dos novos padrões alimentares pelos 

portadores da doença (ZANDONADI, 2006; STOLL, 2012; PAPPEN, 2013; CÉSAR et al., 

2015). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o efeito do armazenamento sobre a estabilidade química e sensorial de 

biscoito de coco sem glúten embalado em sacos de polietileno e armazenado em temperatura 

ambiente. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar o biscoito de coco sem glúten tendo como base uma ficha técnica 

padronizada; 

 Armazenar o biscoito de coco sem glúten em temperatura ambiente, 

embalado em sacos de polietileno, por um período de 90 dias; 

 Realizar análises de umidade, acidez e índice de peróxido; 

 Determinar a aceitação pelo teste de escala hedônica e intenção de compra; 

 Determinar diferença entre o biscoito fresco e armazenado pelo teste de 

comparação múltipla; 

 Determinar o prazo de validade do biscoito nas condições de armazenamento 

estabelecidas neste estudo. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 PROTEÍNAS DE CEREAIS 

 

A semente da planta é um órgão de propagação e dispersão da espécie e, também, o 

principal componente dos vegetais colhidos para a alimentação humana. A produção de 

cereais é considerada uma das mais importantes do mundo. O milho, o trigo e o arroz juntos, 

representam mais de 70% da produção total de cereais (SHEWRY e HARFORD, 2002). 

Quando comparados às leguminosas, os grãos de cereais contêm relativamente pouca 

proteína, com uma média entre 10 a 12% em peso seco. No entanto, os grãos de cereais são 

mais utilizados para a alimentação humana e de animais, fornecendo mais de 200 milhões de 

toneladas de proteína, o que é cerca de três vezes o valor das leguminosas ricas em proteínas. 

Para além da sua importância nutritiva, as proteínas dos grãos de cereais também influenciam 

a utilização do grão no processamento de alimentos. Isto é particularmente importante no 

trigo, que é largamente consumido por seres humanos após transformação em pão e outros 

produtos alimentícios. Não é de surpreender, portanto, que as proteínas de grãos de cereais 

têm sido um grande tema de pesquisa por muitos anos, com o objetivo de compreender as 

suas estruturas, o controle da síntese e papel na utilização dos grãos (SHEWRY e HALFORD, 

2002). 

O estudo detalhado de proteínas foi descrito por Osborne (1859-1929) que 

desenvolveu uma classificação para as proteínas vegetais baseada nas suas extrações e 

solubilidade em uma série de solventes. Desta forma, as principais proteínas dos cereais 

passaram a ser classificadas em albuminas solúveis em água, globulinas solúveis em solução 

salina, prolaminas solúveis em soluções alcoólicas e glutelinas solúveis em soluções ácidas 

(SHEWRY et al., 1995; SHEWRY e HALFORD, 2002).  

As sementes das monocotiledôneas, como o milho, o arroz e o trigo, são formadas 

basicamente pelo tegumento, embrião e endosperma. Do ponto de vista funcional, as sementes 

são compostas por uma cobertura protetora (tegumento), um tecido meristemático (eixo 

embrionário) e um tecido de reserva, onde se encontra a maior parte das proteínas de reserva 
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(endospermático, cotiledonar ou perispermático), cada parte exercendo funções específicas 

(CORRÊA e SILVA, 2008). 

As proteínas de reserva correspondem entre 5 a 8% do peso seco de grãos de cereais. 

Variações na quantidade e na composição das proteínas de reserva podem resultar em 

produtos alimentícios com menor conteúdo de glúten e alimentos com aporte maior em 

determinados aminoácidos. As prolaminas, em geral, recebem denominações diferentes, 

dependendo da espécie vegetal considerada, que consistem em gliadina no trigo, secalina no 

centeio, hordeína na cevada e avenina na aveia. Atualmente, está comprovada a 

antigenicidade da gliadina e da secalina na DC, quanto à hordeína e a avenina ainda existem 

controvérsias (SDEPANIAN et al., 1999; KOTZE, 2006). 

As prolaminas são restritas à família das gramíneas e correspondem por cerca de 

50% do nitrogênio total de grãos, com exceção da aveia e do arroz, em que as principais 

proteínas de armazenamento são globulinas e as prolaminas estão presentes em baixos níveis 

(SHEWRY et al., 1995). 

 

3.2 PROTEÍNAS DO TRIGO E FORMAÇÃO DO GLÚTEN 

 

O glúten é constituído por frações de gliadina e de glutenina. É formado quando 

ocorre hidratação da farinha de trigo e trabalho mecânico sobre a massa, no processo 

denominado sovação da massa, provocando, com isso, a desnaturação da cadeia polipeptídica 

destas proteínas e a ligação ao acaso destes componentes macromoleculares, por meio de 

diferentes tipos de ligações químicas, resultando em uma rede tridimensional viscoelástica, 

aderente, insolúvel em água, responsável pela estrutura das massas alimentícias (SHEWRY e 

HALFORD, 2002; ARAÚJO et al., 2010). A gliadina confere extensibilidade à massa 

enquanto a glutenina confere elasticidade (BOBBIO e BOBBIO, 1992; ARENDT e 

DEMIATE, 2011). 

A rede de glúten é responsável pela retenção dos gases formados durante a 

fermentação das massas e pela liberação do vapor de água produzido durante o processo de 
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cocção. O glúten confere o volume final e a textura característica dos produtos elaborados 

com farinha de trigo (ESTELLER et al., 2004; ARAÚJO et al., 2010). 

A gliadina e a glutenina são fundamentais na utilização da farinha de trigo na 

preparação industrial ou doméstica de produtos de panificação. Devido às características que 

estas proteínas conferem à massa, afetando, significativamente, sua qualidade sensorial e 

determinado a aceitação dos produtos (ARAÚJO et al., 2010). 

A farinha de trigo pode ser adicionada como ingrediente no processamento de 

produtos alimentícios ou durante o preparo dos alimentos. É comum a adição de trigo na 

produção de cafés instantâneos, achocolatados em pó, sorvetes, chicletes, sopas e papas 

enlatadas e desidratadas, embutidos cárneos, maioneses, molhos de tomate, mostardas, 

iogurtes e alimentos infantis. Alguns produtos alimentícios podem não apresentar farinha de 

trigo na sua composição, porém, a presença da gliadina pode ocorrer pela contaminação da 

farinha de trigo no ambiente, por meio dos utensílios, pelos manipuladores dos alimentos que 

elaboram produtos com e sem farinha de trigo (ARAÚJO et al., 2010; CASTRO et al., 2010; 

GISSLEN, 2011). 

O tratamento da DC é através da dieta, excluindo o glúten da alimentação durante 

toda a vida, tanto nos indivíduos sintomáticos quanto assintomáticos. Após a retirada do 

glúten da dieta a resposta clínica é rápida, havendo desaparecimento dos sintomas 

gastrointestinais. Seguir uma dieta restrita de glúten significa eliminar produtos alimentícios a 

base de trigo, o que é uma mudança radical no hábito alimentar. A dieta terapêutica deve 

considerar fatores externos a doença, como a situação fisiopatológica e necessidades 

nutricionais que se relacionam com a idade do portador. O trigo poderá ser substituído pelo 

milho (farinha de milho, amido de milho, fubá), arroz (farinha de arroz), batata (fécula de 

batata), e mandioca (farinha de mandioca e polvilho). A manutenção desta dieta pode trazer 

dificuldades não só para o portador de DC quanto para os seus familiares, tendo em vista os 

empecilhos encontrados para a adesão da mesma (SDEPANIAN et al., 1999). 
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3.3 SUBSTITUTOS DA FARINHA DE TRIGO 

 

O tratamento da DC é baseado na exclusão da gliadina da dieta. Em vista disso, o 

portador da DC deve eliminar a farinha de trigo da sua alimentação e os produtos alimentícios 

que contenham como ingrediente esta farinha na sua elaboração como as massas alimentícias, 

os produtos de panificação, produtos de confeitaria, cervejas e todos os demais produtos 

alimentícios que contenham glúten. Contudo, é necessária a utilização na dieta de produtos 

alimentícios preparados com substitutos da farinha de trigo, de modo que o portador de DC 

possa ter alternativas, principalmente de produtos de panificação e confeitaria, com boa 

qualidade sensorial e nutricional (STOLL, 2012; PAPPEN, 2013; CÉSAR et al., 2015). 

A obtenção de produtos alimentícios com substitutos torna-se tecnologicamente 

difícil, sendo muitas vezes necessária a combinação de diversos ingredientes para conferir ao 

produto a funcionalidade que a farinha de trigo apresenta. Muitas vezes, também, é necessária 

a alteração dos processos tecnológicos convencionais para obter o produto alimentício. Os 

substitutos da farinha de trigo não conferem a mesma capacidade de reter o gás gerado 

durante a fermentação e o forneamento, originando um produto com baixo volume específico 

e, tratando-se de um produto de panificação, um miolo firme e borrachado (CAPRILES e 

ARÊAS, 2001; GALLAGHER et al., 2004). 

Farinha de arroz, amido de milho, farinha de milho, polvilho doce, polvilho azedo e 

fécula de batata são alguns dos ingredientes utilizados para a substituição da farinha de trigo, 

usados isoladamente ou combinados entre si ou com farinhas e amidos de outros cereais e 

tubérculos (ARENDT, 2008; DE OLIVEIRA et al., 2014). 

A farinha de arroz produto obtido pela moagem do grão de arroz (BRASIL, 1978), é 

matéria-prima na fabricação de biscoitos, bebidas, alimentos processados, pudins, molhos 

para salada e pães. Devido a diferente proporção das frações das proteínas de reserva 

(prolaminas e glutelinas), a farinha de arroz é incapaz de desenvolver rede protéica similar ao 

glúten. Para o melhoramento das massas à base de farinha de arroz, portanto, são utilizados 

aditivos como hidrocolóides, emulsificantes, produtos lácteos, proteínas, amido gelatinizado 

com o objetivo de melhorar as qualidades reológicas da massa, o volume final, as 

características estruturais e de textura, bem como o prazo de validade dos produtos 

alimentícios (ARENDT, 2008; DE OLIVEIRA et al., 2014). 
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O polvilho doce, que por definição da legislação é produto amiláceo extraído da 

mandioca e classificado em polvilho doce de acordo com o teor de acidez (BRASIL, 1978), é 

o produto final após extração, lavagem, purificação e secagem da mandioca. Pode passar por 

um processo fermentativo, onde sofre a ação das enzimas microbianas, dos ácidos orgânicos 

produzidos pelos microrganismos ou a ação combinada de ambos, passando a ser chamado, 

então, de polvilho azedo (CEREDA, 1983). 

A farinha de milho, produto obtido pela torração do grão de milho, desgerminado ou 

não, previamente macerado, socado e peneirado (BRASIL, 1978), não contém glúten e pode 

ser usada na fabricação de produtos de panificação, contém uma prolamina denominada zeína, 

que apresenta pequena capacidade de retenção de gás e também pode conferir elasticidade às 

preparações. No entanto, a ausência da formação do glúten prejudica a qualidade do alimento, 

originando produtos de pequenos volumes específicos, mais firmes e menos duráveis 

(ZANDONADI, 2006; PAPPEN, 2013). 

A fécula, produto amiláceo extraído das partes subterrâneas comestíveis dos 

vegetais, ou seja, tubérculos, raízes e rizomas (BRASIL, 1978), pode ser originária da batata, 

da araruta ou da mandioca. A fécula de batata é largamente utilizada na produção de produtos 

sem glúten, por apresentar baixa temperatura de pasta e baixa tendência a retrogradação 

(PEREIRA et al., 1999). 

A fécula de batata e o polvilho não se comportam da mesma forma que o amido de 

milho, a farinha de arroz e a farinha de trigo, os quais formam um gel moldável. Isso ocorre 

por apresentarem menor quantidade de amilose, que depois de cozida e resfriada, apresenta 

formação de um gel firme (ZANDONADI, 2006). 

 

3.4 ALTERAÇÕES QUÍMICAS DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DURANTE O 

ARMAZENAMENTO 

 

As alterações que ocorrem nos produtos alimentícios durante o processamento, o 

armazenamento e a manipulação resultam em perda de qualidade do produto (LAGUERRE et 

al., 2007; SAKAC et al., 2016). 
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Devido ao seu elevado consumo pelo público em geral, os biscoitos são produtos 

alimentícios com grande foco da indústria de alimentos. O longo tempo de prateleira e as 

qualidades sensoriais atraentes são os destaques deste produto de confeitaria e, tanto seu 

processo de produção, como seu armazenamento, requerem atenção para garantir a 

manutenção dos atributos sensoriais iniciais e a inocuidade para o consumo (JAN et al., 

2016). As alterações que ocorrem nos produtos alimentícios durante o armazenamento devem 

ser avaliadas e relacionadas com os componentes de cada produto (COLLARES et al., 2002). 

Todos os produtos alimentícios, qualquer que seja o método de industrialização a que 

tenham sido submetidos, contêm água em maior ou menos proporção (BRASIL, 2005). O 

conteúdo de água presente no produto é um dos indicadores de qualidade e pode ser utilizado 

para estabelecer o prazo de validade (GRILLO et al., 2014). O ganho de umidade durante o 

armazenamento em produtos de baixa umidade como os biscoitos podem levar a mudanças da 

sua estrutura (SAKAC et al., 2016). 

É importante considerar que a água livre, fracamente ligada ao substrato e que exerce 

função de solvente dos sólidos solúveis, permite a ocorrência de reações químicas e 

crescimento de microrganismos (FEITOSA, 2007). 

De um modo geral, biscoitos precisam apresentar, para serem apreciados pelo 

consumidor, uma consistência crocante. A perda da crocância e o amolecimento, ao longo do 

tempo, são resultantes do ganho de umidade proveniente do ambiente (ROUDAUT et al., 

2002; BRAVIN et al., 2006), ou seja, qualquer mudança na umidade do meio externo pode 

acarretar em ganho de água proveniente do ambiente, porque ocorre uma troca dinâmica entre 

o produto alimentício e o ambiente. Desta forma, biscoitos crocantes, com baixa umidade, 

tendem a absorver a umidade do ambiente (LABUZA e HYMAN, 1998). 

A troca entre o biscoito e o ambiente é dinâmica, sendo assim, quando a umidade do 

ar é maior que a do biscoito, este por sua vez tende a ganhar umidade, quando o produto 

alimentício ganha umidade e esta por sua vez é maior que o ambiente, tende a perder umidade 

para o meio (LABUZA e HYMAN, 1998). 

As alterações dos produtos que contêm, como principal ingrediente, o amido, estão 

diretamente relacionadas à transição vítrea, devido às características que este processo confere 

ao produto alimentício. O conceito de transição vítrea é essencial para as indústrias 



21 
 
alimentícias que utilizam processos de desidratação, forneamento ou processos em baixas 

temperaturas (NOEL et al., 1990, COLLARES et al., 2002).  

Os grânulos de amido são formados por dois polímeros de glicose, a amilose e a 

amilopectina (figura 1). Desta forma, os grânulos de amido apresentam uma região amorfa, 

que é constituída pela amilose, e regiões cristalinas, que são aquelas da amilopectina. As 

regiões cristalinas são responsáveis por manter a estrutura do grânulo e controlar o 

comportamento do amido na água. É por esse motivo que o grânulo de amido exibe uma 

capacidade limitada de adsorção de água em temperatura ambiente (CIACCO e CRUZ, 1982; 

ROOS, 1995). 

 

Fonte: MOURA, 2008. 

Figura 1. Microfotografia dos amiloplastos das células vegetais contendo grânulos de amido. 

Alimentos com baixa umidade possuem uma matriz amorfa (figura 2)que pode sofrer 

transição vítrea, resultando em modificações das suas propriedades físicas. Estas 

modificações irão afetar a estabilidade, a textura, a liberação de sabor e a deterioração 
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enzimática, resultando numa alteração da qualidade do produto alimentício em um menor 

tempo, afetando seu prazo de validade (NOEL et al., 1990, COLLARES et al., 2002). A 

determinação das propriedades dos alimentos, em função da temperatura e da concentração de 

água, fornece informações valiosas no estabelecimento da formulação, processamento, 

embalagem e estocagem para que seja evitada a mudança de fase (vítreo-gomoso), mantendo 

o alimento na forma desejada para o consumo pelo maior tempo possível (BARONI, 2004). 

 

Fonte: SCIENCE IN SCHOOL, 2010. 

Figura 2. Microfotografia da amilose e da amilopectina dispostas no grânulo em camadas 

amorfas e cristalinas. 

A arrumação das estruturas moleculares do grânulo pode ser desmanchada quando 

este é submetido ao tratamento térmico pelo calor úmido, pelo processo de gelatinização do 

amido (SOUZA e ANDRADE, 2000). 

A gelatinização pode ocorrer em uma ampla faixa de temperatura, que é 

característica para o amido de cada fonte. A presença da água é o principal fator que afeta a 

temperatura de gelatinização. Grânulos de amido podem absorver até 50% do seu peso seco 

em água. Quando uma suspensão aquosa de amido é aquecida e uma determinada 

“temperatura de gelatinização” é atingida, ocorre uma série de mudanças irreversíveis dentro 
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dos grânulos, em que a birrefringência começa a desaparecer devido à perda da cristalinidade 

da amilopectina (LEACH, 1965; FRENCH, 1973; ARENTD et al., 2011).  

A presença da água diminuirá a temperatura de transição vítrea, diminuindo 

consequentemente, a temperatura de fusão dos cristais (ELIASSON, 1996; SINGH et al., 

2003). As propriedades de inchamento e gelatinização são controladas, em parte, pela 

estrutura molecular da amilopectina (comprimento de cadeia, extensão de ramificação, peso 

molecular), composição do amido (proporção amilose:amilopectina) e arquitetura granular 

(proporção de regiões cristalinas e amorfas). Normalmente, altas temperaturas de transição 

têm sido associadas a altos graus de cristalinidade, os quais fornecem a estabilidade estrutural 

e tornam os grânulos mais resistentes à gelatinização (SINGH et al., 2003). 

A matriz amorfa pode existir como uma estrutura vítrea altamente viscosa ou como 

uma estrutura gomosa mais líquida, dependendo da temperatura que é submetido um produto 

alimentício. A mudança do estado vítreo para o estado gomoso ocorre a uma temperatura 

conhecida como temperatura de transição vítrea. Como consequência ocorre o aumento da 

mobilidade molecular e do volume livre quando a temperatura ultrapassa a temperatura de 

transição vítrea. Esse processo resulta em mudanças físicas e físico-químicas nos produtos 

ricos em amido (SLADE et al., 1991; AHMED et al., 2005). 

Os processos de concentração, desidratação, extrusão e congelamento dos produtos 

alimentícios, em geral, ocorrem rapidamente e, com isso, as moléculas não têm tempo 

suficiente para um processo de organização em estruturas cristalinas estáveis. Conforme 

ocorre a remoção da água, as moléculas perdem a capacidade de realizar movimentos e a 

viscosidade é aumentada formando, consequentemente, um sólido vítreo amorfo. Este estado 

final é denominado estado vítreo. Quando ocorre adição de água ou aquecimento, a 

mobilidade do sólido vítreo amorfo aumenta, tornando o sólido flexível ou gomoso. O estado 

gomoso é um estado de equilíbrio instável e pode ser indesejável em alguns produtos. Essas 

características estão relacionadas com o estado físico dos alimentos, assim como à sua 

estabilidade (CHUNG e LEE, 1991, ROOS, 1995). 

Na transição do estado sólido vítreo para um estado líquido viscoso, durante a 

transição vítrea, as moléculas de amido amorfas, têm um aumento na sua mobilidade 

molecular translacional, suficiente para permitir a cristalização de suas moléculas. A água tem 

efeito plastificante em biopolímeros amorfos, diminuindo, a faixa de temperatura de transição 
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vítrea. Resultando então em uma alta mobilidade molecular para componentes amorfos de 

alimentos, assim como os amidos (RIBEIRO, 2014). 

Durante o armazenamento, podem ocorrer transformações relacionadas à 

retrogradação do amido, com a perda de energia entre as moléculas de amilose. A amilose que 

foi exsudada dos grânulos inchados forma uma rede, por meio da associação com cadeias que 

rodeiam os grânulos gelatinizados. Durante este processo, denominado retrogradação, há 

expulsão da água ligada às moléculas de amilose, com consequente diminuição do volume e 

aumento da opacidade do gel à medida que o processo de retrogradação avança. A 

retrogradação pode ser influenciada por fatores como temperatura, pH, fonte do amido no 

produto alimentício, presença de ingredientes como gordura, açúcares e eletrólitos, condições 

do processamento e tempo de armazenamento (BOBBIO e BOBBIO, 1992; ELIASSON, 

1996). 

A principal alteração provocada pela retrogradação é notada na textura do produto 

alimentício, o que pode afetar a aceitação dos produtos que contém amido (ELIASSON, 

1996). 

Estudos realizados com biscoitos por Chiotelli et al. (2001) e Zuniga et al. (2011) e 

com formulações de pães com diferentes açucares por Esteller et al. (2004) verificaram as 

alterações decorrentes do aumento de umidades nos produtos elaborados durante o 

armazenamento. Chiotelli et al. (2001) verificou que a umidade alterou a estrutura dos 

biscoitos, Zuniga et al. (2011)  observou um aumento gradativo da umidade nos biscoitos que 

variou de 5,21% (T0) até 9,16% após 80 dias de armazenamento. Esteller et al. (2004) 

concluíram que nos pães elaborados com sacarose, a variação de umidade foi pequena e, nos 

pães com açúcares que possuem propriedades umectantes (xarope de frutose, frutose 

cristalina, açúcar invertido e dextrose) houve a tendência ao aumento da umidade durante o 

armazenamento. 

Em relação à influência dos ingredientes nas alterações durante o armazenamento, 

podemos destacar as alterações relacionadas à gordura (DE MORAES et al., 2010). O 

conteúdo de gordura assume importância destacada na qualidade dos biscoitos, porque os 

tornam suscetíveis à oxidação (ZIELIŃSKI et al., 2012). A oxidação dos lipídeos, ao longo do 

tempo, é provocada pela presença do oxigênio que entra em contato com o produto 

alimentício. O início da oxidação lipídica decorre da reação do oxigênio com ácidos graxos 
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insaturados, com consequente retirada de um átomo de hidrogênio do carbono à ligação dupla 

cis do ácido graxo insaturado, resultando na formação de radicais (FERRARI, 1998). Uma 

vez iniciada, a reação segue em cadeia e somente termina quando estiverem esgotados os 

ácidos graxos insaturados e o oxigênio (KIRK, 1984). 

A oxidação lipídica durante o período de armazenamento leva ao ranço e a alteração 

da qualidade do produto. O ranço confere odor e sabor desagradável, atributos sensoriais do 

produto alimentício inaceitáveis pelo consumidor (SAKAC et al., 2016; LAMPI et al., 2015). 

A oxidação pode ser medida, fornecendo informação sobre a oxidação da gordura 

presente no produto alimentício (LAGUERRE et al., 2007; SUN et al., 2010). 

Brasil et al. (2011) estudou a caracterização física e química do óleo de pequi 

exposto a diferentes condições de armazenamento. O óleo foi fracionado em garrafas tipo 

PET transparentes de 1 litro, uma fração das embalagens envolta em folhas de papel alumínio 

foi então armazenada em armário fechado, na temperatura ambiente e na ausência total de luz 

por um período de até oito semanas. Outro lote das embalagens foi então exposto em 

prateleiras totalmente expostas à luz ambiente e armazenadas próximas a janelas. O estudo 

observou que o óleo exposto à luz sofreu maior alteração em relação ao índice de peróxido 

enquanto a amostra que ficou ao abrigo de luz teve um menor aumento quanto a este 

parâmetro. 

Em um estudo realizado por Lima e Borges (2004) foi avaliado a estabilidade no 

armazenamento de amêndoas de castanha de caju processadas em diferentes embalagens. As 

amêndoas foram armazenadas à temperatura ambiente e avaliadas a cada 50 dias, pelo período 

de 250 dias. Os menos valores foram encontrados na embalagem com maior barreira de 

proteção, como as laminadas com alumínio. 

A determinação da acidez pode fornecer dados valiosos na apreciação do 

processamento e de estado de conservação do alimento (FEITOSA, 2007). Os ácidos 

orgânicos presentes em alimentos também influenciam o sabor, o odor, a cor, a estabilidade e 

a manutenção da qualidade do produto (CECCHI, 2009). A acidez total em alimentos é 

resultante dos ácidos orgânicos do próprio alimento, dos adicionados intencionalmente 

durante o processamento e daqueles resultantes das alterações química sendo, a rancidez, 
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acompanhada comumente pela formação de ácidos graxos livres. Este processo pode ser 

acelerado em função da temperatura e da presença de luz (BRASIL, 2005). 

Segundo Pirozi e Germani (1998) o aumento da acidez de farinhas com o 

armazenamento é também frequentemente relatado pelos pesquisadores e, está provavelmente 

associado à hidrolise dos lipídeos. Pomeranz (1974) cita que, em determinadas condições de 

armazenamento, há uma tendência ao aumento da acidez. Segundo este autor, pode haver um 

decréscimo do potencial tecnológico, principalmente em farinhas armazenadas sob condições 

de temperatura e umidade elevadas. 

Rodrigues et al. (2011) e De Jesus Freitas et al. (2015) elaboraram biscoitos de 

polvilho com substituições da formulação inicial por farelo de mandioca e farinha de semente 

de abóbora e de baru, respectivamente e, realizaram análise de acidez destas preparações afim 

de compará-las com a formulação padrão e avaliar a qualidade dos produtos. Baptista et al. 

(2012) realizou a mesma análise substituindo a farinha de trigo da formulação padrão por pó 

da folha de Moringa oleifera. 

 

3.5 REPERCUSSÃO DAS ALTERAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS 

 

Considerando que a análise sensorial é definida como a área científica usada para 

medir, analisar e interpretar as características dos alimentos, por meio dos sentidos como a 

visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição que permitem comparar, diferenciar e quantificar 

os atributos sensoriais (FERREIRA et al., 2000), os conhecimentos desta área podem ser 

utilizados para avaliar a qualidade e estabelecer o prazo de validade dos produtos 

alimentícios, por meio das informações sobre as características sensoriais percebidas pelos 

provadores (GRILLO et al., 2014). 

Os consumidores consideram a qualidade um fator importante em sua decisão de 

escolha e o sabor, a textura e a cor são os atributos avaliados como principais indicadores de 

qualidade (BRAVIN et al., 2006). 

Os atributos dos produtos influenciam nas percepções sensoriais do consumidor e, 

portanto, afetam o potencial de compra do produto (HEENAN, 2009). Além das 
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características químicas e microbiológicas, as propriedades sensoriais são essenciais para a 

avaliação de qualidade do produto alimentício (GRILLO et al., 2014). 

Os biscoitos são, geralmente, consumidos para satisfazer necessidades hedônicas e 

não nutricionais (ORMENESE et al., 2001), sendo assim, as características inicias do produto 

devem ser mantidas durante o armazenamento para que os biscoitos não percam a aceitação 

até o final do seu prazo de validade. 

Durante o armazenamento, os produtos alimentícios, sofrem alterações químicas e 

microbiológicas que podem influenciar na qualidade do produto. Atributos preferidos pelo 

consumidor como, por exemplo, crocância, pode ser perdido ao longo do tempo de 

armazenamento pela aquisição de umidade do ambiente. Enquanto isso ocorre, se o 

consumidor mantiver a aceitação em relação ao produto, de modo a não perceber a alteração, 

podemos sugerir que a qualidade do produto para o consumo não foi afetada (BRAVIN et al., 

2006). 

Além do ganho de umidade, alterações na acidez e no índice de peróxidos podem 

acarretar em mudanças sensoriais no produto. O aumento destes parâmetros de qualidade 

expressam alterações decorrentes da rancificação da gordura e, são indesejáveis nos produtos, 

devido às modificações que conferem ao sabor e ao aroma. Portanto, atributos inicialmente 

aceitos pelos provadores podem sofrer modificações e alterar a aceitação em relação ao 

produto alimentício (LAMPI et al., 2015). 

A  análise sensorial permite a obtenção de resultados complementares, que ajudam 

nas conclusões gerais sobre a perda global de qualidade de um produto. Além disso, permite 

avaliar o comportamento de determinado produto durante o seu período de armazenamento 

(GRILLO et al., 2014). 

Fasolin et al. (2007), Cortat et al. (2015) e Silva et al. (2009) elaboram biscoitos com 

substituição da farinha de trigo. Nos dois primeiros estudos, a farinha de trigo foi substituída 

por farinha de banana verde em diferentes concentrações e, no último estudo, por farinha de 

mandioca. Estes autores avaliaram a aceitação dos biscoitos. O resultado apresentado por 

Fasolin et al. (2007) demonstra que 80,01% dos provadores gostaram moderadamente ou mais 

dos biscoitos na formulação mais aceita. No estudo de Cortat et al. (2015) o biscoito mais 
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aceito apresentou 90,44% de aceitação e no estudo de Silva et al. (2009) a formulação com 

maior aceitação obteve 77,25% dos provadores gostando da amostra. 

Rodrigues (2010) e Montenegro et al. (2008) realizaram o teste de intenção de 

compra de biscoitos de polvilho e obtiveram, como resultado, 81,7% e 82%, respectivamente, 

dos provadores assinalando que comprariam o biscoito. 

Vieira (2010) realizou análise sensorial de biscoitos doces com substituição da 

farinha de trigo em diferentes concentrações de fécula de mandioca e a formulação com maior 

intenção de compra atingiu 71%. Aplevicz et al. (2007) elaboraram biscoitos de polvilho com 

amido de mandioca modificado oxidado com peróxido de hidrogênio e obteve como resultado 

13% dos provadores respondendo que certamente comprariam o produto e 31% 

provavelmente o comprariam. 

Em um estudo realizado por Santana (2015) foram elaborados biscoitos sem glúten 

com farinha de inhame e comparados com biscoitos preparados com farinha de trigo. Foi 

realizado o teste de comparação múltipla e observado que mais da metade dos provadores 

(65,5%) identificaram que a amostra, de acordo com a escala, se enquadra entre os termos 

“muitíssimo melhor que o padrão” e “melhor que o padrão”, obtendo, desta forma, um bom 

resultado. 

Junior et al. (2007) avaliaram a qualidade de biscoitos tipo cookie formulados com 

diferentes proporções de farinha de amêndoa de baru em substituição à farinha de trigo e 

fécula de mandioca. Na realização do teste de comparação múltipla foi observado que, em 

relação ao atributo sabor, não houve diferença significativa (p > 0,05) quanto à preferência 

entre a amostra controle e os demais tratamentos. 

Em um estudo realizado por Guilherme e Jokl (2005) foi utilizado diferentes 

formulações com misturas à base de farinha de trigo com substituição parcial por isolado 

protéico de soja, soro de leite em pó e três tipos de fubá, preparadas para melhorar a qualidade 

protéica da farinha de trigo. Na análise dos resultados obtidos no teste de comparação 

múltipla foi observado que não houve variação quanto à textura (igual ao padrão, nenhuma 

diferença) e ao sabor entre os tipos de biscoitos. 
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3.6 ALTERAÇÕES DURANTE O ARMAZENAMENTO E EMBALAGENS 

 

Embalagens são planejadas para a proteção do seu material interno e têm como 

requisito a não interação do alimento acondicionado com o meio externo funcionando, então, 

como uma barreira inerte entre o alimento e o ambiente (DE AZEREDO e DE ASSIS, 2000). 

O conhecimento da composição do alimento ou produto alimentício é fundamental 

quando se trata da escolha da embalagem porque a escolha é realizada de acordo com os 

ingredientes do produto. Os biscoitos, devido à sua composição em amido e gordura, são 

produtos alimentícios que necessitam de embalagens específicas, de modo a evitar os danos 

causados pelo ganho de umidade e pela rancificação da gordura (SARANTÓPOULOS et al., 

2001). 

Os biscoitos que apresentam em sua composição grande quantidade de gordura 

necessitam de embalagens que sirvam de barreira ao oxigênio e que sejam, preferencialmente, 

opacas, impedindo a passagem da luminosidade, visando minimizar a ação da luz sobre a 

velocidade de oxidação da gordura (SARANTÓPOULOS et al., 2001). 

O conhecimento da matéria prima, portanto, é essencial para garantir um produto de 

qualidade. As alterações que ocorrem no processamento e no armazenamento devem ser 

avaliadas e relacionadas com os componentes de cada produto, permitindo, assim, a 

determinação de um prazo de validade seguro (ELIASSON, 1996; COLLARES et al., 2002).  

De maneira geral, quando os produtos alimentícios são convenientemente embalados 

apresentam maior prazo de validade, devido à redução das interferências externas. Durante o 

armazenamento, a qualidade pode ser alterada pelo tempo de armazenamento, porém é 

altamente dependente do tipo de embalagem utilizada (GARCIA et al., 1989). 

O tipo de embalagem irá influenciar nas reações metabólicas que ocorrerão no 

interior da embalagem. A atmosfera no interior da embalagem é modificada com o tempo e, 

esta modificação, pode ocorrer com menor ou maior rapidez (GARCIA et al., 1989). 

A escolha do material correto para embalar um determinado alimento ou produto 

alimentício retardará a respiração, o amadurecimento, a senescência, a perda de clorofila, a 
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perda de umidade, o escurecimento enzimático e, consequentemente, os prejuízos na 

qualidade devido ao tempo de armazenamento (SARANTOPÓULOS et al., 2001). 

Quanto aos materiais das embalagens para fins alimentícios podem ser o vidro, o 

metal, o plástico e os materiais compostos. (CABRAL et al., 1980). Além do tipo de material 

usado na embalagem, a indústria alimentícia utiliza o processo de embalagem a vácuo, que 

consiste na retirada do ar ao redor do alimento e na selagem da embalagem, melhorando, 

consideravelmente, o tempo de conservação do produto em relação ao produto in natura 

(YANG et al. 2016; SANGUINETTI et al., 2016). Devido ao baixo custo e aplicação 

diversificada, inúmeras opções de embalagens plásticas flexíveis, semi-rígidas e rígidas estão 

disponíveis no mercado, com diferentes características de barreira (TRIBST et al., 2008). 

As embalagens plásticas são obtidas a partir de polímeros orgânicos ou inorgânicos 

de alto peso molecular, constituídos de unidades estruturais unidos entre si por ligações 

covalentes formando cadeias lineares ou modificadas. O plástico, como é denominado 

comercialmente, é um material que tem a capacidade de ser moldado em condições especiais 

de calor e pressão (TRIBST et al., 2008). 

Dentre os plásticos mais utilizados e de menor preço em todo o mundo, o polietileno 

é dos mais versáteis, apresentando resistência e flexibilidade que o tornam aplicável a um 

elevado número de opções de embalagem. Sua densidade é a característica mais importante, 

ou seja, quanto maior a densidade, maior a barreira que proporciona maior a sua resistência 

mecânica e à temperatura. Por outro lado, quanto menor a sua densidade, maior a sua 

resistência ao impacto (CABRAL et al., 1980; COUTINHO et al., 2003). 

Diversas são as aplicações do polietileno em embalagens, podendo ser utilizado 

sozinho, em filme simples (monocamada) ou como camada em estruturas co-extrusadas ou 

laminadas com outros polímeros. A utilização da técnica da co-extrusão, que é um processo 

no qual dois ou mais polímeros são extrusados simultaneamente e unidos conjuntamente para 

formar uma estrutura única com múltiplas camadas, tem se tornado muito atrativa 

economicamente na indústria de embalagens. Este tipo de embalagem possibilita estruturas 

multicamadas com diferentes propriedades funcionais, dentre elas, a baixa permeabilidade a 

gases e a barreira à luz. Além disso, a co-extrusão permite também a redução do número de 

processamentos necessários para obter as propriedades desejadas para um filme ou uma 

estrutura laminada (VALDES et al., 1998). 
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 CONFECÇÃO DO BISCOITO DE COCO SEM GLÚTEN  

 

Os biscoitos de coco sem glúten formulados a partir de uma receita de biscoito 

amanteigado foram preparados no Laboratório de Alimentos e Dietética da Faculdade de 

Nutrição EJF da UFF de acordo com ficha técnica desenvolvida por Cusielo (2010), contendo 

a lista de ingredientes, suas respectivas quantidades e a técnica de preparo (Figura 3). A sigla 

FC na ficha de preparação correspondem ao fator de correção. A medida caseira do ovo foi 

expressa em unidade – un. Os ingredientes utilizados foram 231 gramas de polvilho doce, 70 

gramas de coco ralado, 101 gramas de açúcar, 100 gramas de margarina, 59,0 gramas de ovo 

e 2,0 gramas de sal, em peso líquido. Todos os ingredientes foram adquiridos em 

estabelecimentos comerciais da cidade de Niterói – RJ e pesados em balança digital. Antes de 

sua utilização, o açúcar foi tamisado.  

A fortificação da amostra foi calculada para a massa crua, de modo que as 

quantidades dos nutrientes atingissem 50% da ingestão diária recomendada (IDR) de cálcio e 

vitamina D para adultos por porção de biscoito (INSTITUTE OF MEDICINE OF THE 

NATIONAL ACADEMIES, 2004). Foram adicionados à massa crua 28,22 gramas de fosfato 

de cálcio (VETEC) e 0,820 mililitros de colecalciferol (Sanofi Aventis) conforme calculado 

por Cusielo (2010). A adição de colecalciferol foi realizada ao abrigo da luz. 

O processo de elaboração dos biscoitos foi realizado com todos os ingredientes em 

temperatura ambiente. Inicialmente, foram homogeneizados a margarina, o ovo, o açúcar e o 

sal. Foi adicionado nesta etapa o colecalciferol. Em seguida, foram acrescentados o coco e o 

polvilho doce e misturados até obter uma massa homogênea, logo após foi adicionado o 

fosfato de cálcio. A massa foi aberta com um rolo de polietileno e os biscoitos foram cortados 

com um cortador próprio de formato circular. Os biscoitos foram dispostos em assadeiras 

devidamente cobertas com papel manteiga e levados para assar em forno industrial modelo 

Miniconv SV® (Prática Technicook), em temperatura de 180ºC, por 8 minutos. Com o auxílio 

de uma espátula, os biscoitos foram retirados da assadeira e, após esfriar, foram embalados. 
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FACULDADE DE NUTRIÇÃO EMÌLIA DE JESUS FERREIRO 

SETOR DE CIÊNCIA DOS ALIMENTOS 

LABORATÓRIO DE ALIMENTOS E DIETÉTICA 

FICHA RELATÓRIO DE 

PREPARAÇÃO 
Preparação: Biscoito de coco              Nº de clientes: 13 

Ingredientes Quantidade Total Quantidade Líquida FC Medida Caseira 

 Peso/Volume Un. Peso/Volume Un.   

Coco ralado* 70 g 70 g 1  

Margarina 100 g 100 g 1  

Ovo 68,5 g 59 g 1,16 1 un 

Açúcar 101 g 101 g 1  

Sal 2 g 2 g 1  

Polvilho doce 230 g 230 g 1  

Colecalciferol 0,820 mL 0,820 mL 1  

Fosfato de cálcio 28,22 g 28,22 g 1  

Técnica de Preparo 

1- Misturar a margarina derretida, os ovos, o açúcar e o sal até formar um creme. 

2 - Adicionar o colecalfiferol com a pipeta volumétrica e misturar bastante. 

3 - Misturar delicadamente o fosfato de cálcio no polvilho 

4- Juntar o coco e acrescentar o polvilho aos poucos, até obter uma massa homogênea. 

5 - Abrir a massa em superfície polvilhada, cortar com o aro e achatar levemente com um 

garfo. 

6 - Colocar em forma untada e polvilhada com amido de milho. 

7 - Assar em forno com temperatura de 180º por 8 minutos. 

Rendimento  

 

Porção 
 

Medida Caseira 

520g 37g 6 unidades 

Valor Nutritivo Aproximado da Porção 
Valor calórico: 177,30kcal 
Proteínas: 3,3g Lipídios: 8,6g 
Glicídios: 21,7g Fibra: 9,4g 

Figura 3. Ficha técnica com os valores utilizados na elaboração do biscoito de coco sem 

glúten. 
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4.2 ARMAZENAMENTO DO BISCOITO 

 

Os biscoitos foram embalados em sacos de polietileno co-extrusado (PE-COEX) com 

face interna na cor preta e foram seladas em seladora modelo SM300Light® (Sulpack). As 

embalagens com biscoitos, então, foram rotulados e guardados em caixas de plástico 

hermeticamente fechadas, ao abrigo da luz e em temperatura ambiente, na dispensa do 

Laboratório de Análise Sensorial da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro da UFF 

para a realização do teste de armazenamento. 

Foram elaborados biscoitos suficientes para a realização de análises químicas e 

avaliação sensorial com o biscoito fresco (T0) e após 15 (T15), 30 (T30), 45 (T45), 60 (T60) e 

90 (T90) dias de armazenamento. 

 

4.3 ANÁLISES QUÍMICAS  

 

Foram determinados a umidade, acidez e índice de peróxido nos períodos de tempo: 

0, 15, 30, 45, 60 e 90 dias de armazenagem. As análises foram realizadas segundo 

metodologia do Instituto Adolfo Lutz (1985). 

Todas as determinações químicas foram realizadas em triplicata e o resultado 

expresso pela média dos valores incluindo o desvio padrão. O tratamento dos resultados das 

análises químicas foram realizados utilizando o teste de análise de variância (ANOVA) e o 

Teste de Tukey para comparação das médias ao nível de significância de 5%. 
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4.3.1 DETERMINAÇÃO DA UMIDADE 

 

A determinação da umidade foi realizada baseada no Instituto Adolfo Lutz (1985). 

Foi utilizado o método gravimétrico, o resíduo seco foi obtido por aquecimento direto das 

amostras em estufa a 105°C. Dois gramas das amostras foram pesados em cápsulas de 

porcelana e aquecidos durante 3 horas, resfriados até a temperatura ambiente e pesados. Estas 

operações foram repetidas até peso constante. 

 

4.3.2 DETERMINAÇÃO DA ACIDEZ 

 

A determinação da acidez total foi realizada baseada no Instituto Adolfo Lutz (1985) 

e utilizou o método volumétrico, onde foi pesado 1g da amostra em um vidro de relógio e 

transferida para um frasco Erlenmeyer de 125 mL, com o auxílio de 50 mL de água. A 

solução foi agitada e depois foi adicionado 2 gotas de indicador fenolftaleína, as amostras 

foram tituladas com hidróxido de sódio 1N em presença de fenolftaleína até a viragem da cor.  

 

4.3.3 DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE PERÓXIDO 

 

Previamente à pesquisa de peróxido foi feita a extração da gordura dos biscoitos 

através do método de Soxhlet. O peso da amostra utilizada para a extração foi de 5 g. A 

gordura extraída foi congelada até que se atingisse a quantidade de 15 gramas para utilização 

das amostras em triplicata. O índice de peróxido foi determinado segundo metodologia do 

Instituto Adolfo Lutz (1985), as amostras foram dissolvidas com 30 mL de solução acético-

clorofórmio 3:2 e, após, adicionadas de 0,5 mL de solução saturada de iodeto de potássio e 

deixadas em repouso. Em seguida, foram acrescentados 30 mL de água e as soluções foram 

tituladas com solução de tiossulfato de sódio 0,1N com agitação constante até o quase 

desaparecimento da cor amarela. Posteriormente foi adicionados 0,5 mL de solução de amido 

indicadora e a titulação foi continuada até total desaparecimento da cor azul.  
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4.4  AVALIAÇÃO SENSORIAL 

 

O presente trabalho faz parte do projeto intitulado Análise Sensorial de Alimentos e 

Bebidas, que foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFF sob os números CAAE n° 

0054.0.258.000-07 em 01/06/2007 e CAAE n°  51115215.2.0000.5243 em 05/01/2016. 

A análise sensorial dos biscoitos de coco sem glúten foi realizada no Laboratório de 

Análise Sensorial da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro da UFF com voluntários. 

Foram realizados o teste de escala hedônica para avaliação da aceitação, o teste de intenção de 

compra e o teste de comparação múltipla, em cabines individuais de cor branca, com luz 

artificial fluorescente, de acordo com metodologia preconizada por Meilgaard et al. (1999).  

 

4.4.1 TESTE DE ESCALA HEDÔNICA 

 

Foi realizada uma análise sensorial dos biscoitos frescos (T0) utilizando o teste de 

escala hedônica com escala de 9 pontos, ancorada nos termos ''gostei muitíssimo'' e ''desgostei 

muitíssimo''. Foram necessários 90 biscoitos de aproximadamente 6g, onde cada provador 

recebeu uma amostra de biscoito de coco sem glúten. Os provadores informaram o quanto 

gostaram ou desgostaram da amostra. Caso marcassem a categoria gostou deveriam 

identificar entre aroma, sabor, consistência, cor, o atributo mais gostado. Caso marcassem a 

categoria do desgostou deveriam identificar o atributo mais desgostado. A amostra será 

considerada aceita caso atingir um percentual acima de 70% de respostas na categoria do 

gostei. A intenção de compra foi avaliada por uma escala estruturada mista de 7 pontos, com 

as extremidades ancoradas nos termos “compraria sempre”, e “nunca compraria” , e 

“compraria ocasionalmente” no meio da escala. O resultado do teste foi expresso em 

frequência. O biscoito foi avaliado por 90 provadores não treinados utilizando uma ficha de 

avaliação (Figura 4). 
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Teste de escala hedônica 

Nome: ............................................................................................   Data: .................. 

Prove a amostra de biscoito e assinale com um X na escala o quanto você gostou ou 

desgostou da amostra 

(   ) Gostei muitíssimo 

(   ) Gostei muito 

(   ) Gostei moderadamente 

(   ) Gostei ligeiramente 

(   ) Não gostei e nem desgostei 

(   ) Desgostei ligeiramente 

(   ) Desgostei moderadamente 

(   ) Desgostei muito 

(   ) Desgostei muitíssimo 

Se você marcou que gostou da amostra, assinale abaixo o atributo que mais gostou: 

(   ) aroma   (   ) sabor   (   ) consistência   (   ) cor 

Marque na escala abaixo sua intenção de compra se este biscoito fosse comercializado: 

(   ) Compraria sempre 

(   ) Compraria muito frequentemente 

(   ) Compraria frequentemente 

(   ) Compraria ocasionalmente 

(   ) Compraria raramente 

(   ) Compraria muito raramente 

(   ) Nunca compraria 

Figura 4. Ficha de avaliação do teste de escala hedônica. 

 

4.4.2 TESTE DE COMPARAÇÃO MÚLTIPLA 

 

Para os biscoitos armazenados durante 15 dias, 30 dias, 45 dias, 60 dias e 90 dias, foi 

utilizado o teste de comparação múltipla para a avaliação sensorial do biscoito. Cada provador 

recebeu duas amostras de biscoito fresco (amostra experimental) e uma amostra de biscoito 

armazenado (amostra controle). O provador recebeu uma amostra do biscoito fresco, chamada 

de amostra padrão e duas amostras codificadas, uma armazenada e outra fresca. O provador 
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foi orientado a provar a amostra padrão e em seguida provar as amostras codificadas da 

esquerda para direita e identificar o quando cada amostra se difere da amostra padrão. 

Baseando-se por uma escala desde nenhuma diferença a extremamente diferente. O 

tratamento dos resultados do teste de comparação múltipla foi realizado utilizando o teste de 

análise de variância (ANOVA) ao nível de significância de 5%. O biscoito foi avaliado por 15 

provadores não treinados utilizando uma ficha de avaliação (Figura 5). 

Teste de comparação múltipla 

Nome: ............................................................................................  Data: .................. 

Você está recebendo amostras de biscoito para comparar o aspecto global. Prove a amostra P 

e, após, prove a amostra codificada. Avalie na escala abaixo, o quanto cada amostra 

codificada difere da amostra P. 

1. Nenhuma diferença 

2. Ligeiramente diferente 

3. Moderadamente diferente 

4. Muito diferente 

5. Extremamente diferente 

      Amostra                                       Grau de diferença 

--------------------                                  -------------------- 

Comentários: .............................................................................................................. 

Figura 5. Ficha de avaliação do teste de comparação múltipla. 

 

4.4.3 DETERMINAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE 

O prazo de validade foi determinado a partir dos resultados obtidos no presente 

estudo. O prazo de validade de alimentos não é estipulado pela ANVISA, cabendo ao próprio 

fabricante sua determinação (BRASIL, 1984). Considerando que durante a comercialização 

do produto alimentício podem ocorrer alterações na temperatura e na umidade do ambiente, é 

indicado considerar uma margem de segurança de 20% para estabelecer o prazo de validade.  
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 ANÁLISES QUÍMICAS 

 

5.1.1 DETERMINAÇÃO DA UMIDADE  

 

Os resultados demonstraram que a umidade do biscoito de coco sem glúten 

armazenado apresentou diferença significativa (p < 0,05) após 30 dias de armazenamento, 

com o valor de 4,58%. Os valores inicial e final foram 4,19% (T0) e 4,37% (T90). 

Devido à baixa atividade de água, os biscoitos são produtos com prazo de validade 

relativamente longo. Entretanto, são matrizes higroscópicas e a interação entre a matriz sólida 

e a água do ambiente pode aumentar durante o tempo de armazenamento, devido aumento dos 

sítios ativos para ligação da água. Quando a umidade do produto alimentício é maior que a do 

ambiente, este tende a perder umidade mantendo um equilíbrio entre o alimento e o ambiente. 

Portanto, essa alteração está relacionada com as reações químicas que ocorrem nos principais 

componentes do biscoito como amido, açúcares e proteínas (LABUZA e HYMAN, 1998; 

ROMANI et al., 2016). 

Em estudo de formulações de pães realizado por Esteller et al. (2004), nas quais a 

sacarose da formulação inicial foi substituída por outros açúcares, como a frutose líquida e a 

frutose cristalina, a dextrose anidra, o mel e o açúcar invertido, avaliaram a umidade durante o 

armazenamento. Estes autores concluíram que nos pães elaborados com sacarose, a variação 

de umidade foi pequena e, nos pães com açúcares que possuem propriedades umectantes 

(xarope de frutose, frutose cristalina, açúcar invertido e dextrose) houve a tendência ao 

aumento da umidade durante o armazenamento. Neste estudo, embora os biscoitos tenham 

sido elaborados com sacarose, apresentaram ganho de umidade estatististicamente 

significativo. 

Segundo Chiotelli et al. (2001) um dos maiores efeitos da adição de soluto é o fato de 

que ele compete com o amido pela água, reduzindo, assim, a quantidade de água disponível 
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no meio. O mesmo estudo verificou que durante o armazenamento houve uma alteração na 

estrutura dos biscoitos. Imediatamente após serem assados, os biscoitos frescos apresentaram, 

estrutura mais porosa e ausência de grânulo de amido íntegro na região mais interna e textura 

lisa e presença de grânulos íntegros na superfície. Devido ao escaldamento, ao trabalho 

mecânico durante o preparo do biscoito e ao processo de cocção, os grânulos de amido 

apresentaram uma estrutura já comprometida que, durante o armazenamento, facilitou a 

penetração da água nos grânulos, com maior desintegração destes grânulos conforme a 

disponibilidade de água no ambiente. Estes processos resultaram em uma estrutura mais 

homogênea e lisa, principalmente na superfície do biscoito. Embora, segundo Sakac et al. 

(2016), o ganho de umidade durante o armazenamento em produtos de baixa umidade como 

os biscoitos podem levar a mudanças da sua estrutura, neste estudo, os resultados da análise 

sensorial não indicaram nenhuma modificação na estrutura física dos biscoitos testados, 

quando comparados os biscoitos armazenados com biscoitos frescos.  

Em um estudo realizado por Zuniga et al. (2011) foi avaliado o prazo de validade de 

biscoito de castanha de caju tipo integral embalado e armazenado em temperatura ambiente 

durante 80 dias e foi observado um aumento gradativo da umidade. Ela variou de 5,21% (T0) 

até 9,16% após 80 dias de armazenamento. Neste estudo, a variação da umidade ficou abaixo 

destes valores (4,19% em T0 e 4,37% em T90), embora os biscoitos de coco sem glúten 

tenham sido armazenados durante mais 10 dias que o estudo do autor citado. Podemos atribuir 

este resultado positivo ao material da embalagem utilizado neste estudo, que consistiu em 

polietileno. De acordo com Garcia et al. (1989) quando os produtos alimentícios são 

convenientemente embalados há uma redução das interferências externas. Durante o 

armazenamento, a qualidade pode ser alterada pelo tempo de armazenamento, porém é 

altamente dependente do tipo de embalagem utilizada. 

O conteúdo de umidade durante todo o período de armazenamento permaneceu 

abaixo de 5%. Este valor está bem abaixo do padrão estipulado pela ANVISA para biscoitos, 

que deve ser de no máximo de 14% (BRASIL, 1978). 
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5.1.2 DETERMINAÇÃO DA ACIDEZ 

 

Os resultados demonstraram que a acidez do biscoito de coco sem glúten fresco e 

armazenado não apresentou diferença significativa (p < 0,05) após os 90 dias de 

armazenamento. O biscoito apresentou maiores valores de acidez aos 60 dias de 

armazenamento (T60), com 0,37 mL/100g, e aos 90 dias de armazenamento (T90), com 0,39 

mL/100g. 

Em um estudo realizado por Rodrigues et al. (2011) foram elaborados biscoitos de 

polvilho com diferentes níveis de substituição de fécula de mandioca por farelo de mandioca 

desidratado. Para a elaboração dos biscoitos foi utilizada uma formulação padrão com 43,85% 

de fécula de mandioca e quatro formulações com substituição da fécula de mandioca nas 

proporções de 2%, 4%, 6% e 8% de farelo de mandioca desidratado. Na determinação da 

acidez todas as formulações apresentaram valores iguais e sem diferença significativa ao nível 

de 5%, sendo este valor de 2,03 mL/100g no biscoito fresco (T0). Neste estudo, o biscoito de 

coco sem glúten fresco (T0) apresentou menor acidez (0,31 mL/100g), apresentando, também, 

menores variações dos valores nos diferentes tempos de armazenamento quando comparado 

ao estudo citado. 

De Jesus Freitas et al. (2015) realizaram outro estudo com biscoitos frescos (T0), 

elaborados para portadores de doença celíaca, substituindo parcialmente o polvilho doce pela 

farinha de semente de abóbora e de baru. Elaboraram três tipos de biscoitos a partir da 

formulação padrão, com substituição parcial do polvilho doce pela farinha de semente de 

abóbora e farinha de semente de baru em 10%. Foi avaliado o efeito da adição destas farinhas 

nas propriedades físicas, química e sensoriais dos biscoitos. Quanto às análises físico-

químicas, todos os biscoitos elaborados apresentaram valores semelhantes para acidez 

titulável, que variou de 2,42 mL/100g a 3,22 mL/100g nos biscoitos frescos (T0), não 

havendo diferença significativa (p<0,05) entre eles. Com base nos resultados encontrados no 

presente estudo, podemos apontar que o biscoito de coco sem glúten fresco (T0) apresentou 

menor acidez (0,31 mL/100g) também em relação aos biscoitos elaborados no estudo destes 

autores. 
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Em um estudo realizado por Baptista et al. (2012) foram produzidos biscoitos tipo 

cookie com a substituição parcial da farinha de trigo por pó da folha de Moringa oleifera. Em 

relação à acidez, a formulação padrão apresentou 1,56 mL/100g e a formulação com a 

substituição da farinha de trigo apresentou acidez de 1,65 mL/100g. Assim como nos estudos 

anteriormente citados, podemos apontar que o biscoito de coco sem glúten fresco (T0) 

apresentou menor acidez (0,31 mL/100g) também em relação aos biscoitos elaborados no 

estudo destes autores. 

O aumento da acidez em farinhas durante o armazenamento é frequentemente 

relatado pelos pesquisadores Pirozi e Germani (1998) e está, provavelmente, associado à 

hidrólise dos lipídios de seus ingredientes. Pomeranz (1974) cita que, em determinadas 

condições de armazenamento, há uma tendência ao aumento da acidez, e um decréscimo do 

potencial tecnológico das farinhas ocorre, principalmente, quando armazenadas sob condição 

de temperatura e umidade elevadas. 

No presente estudo, observamos que as amostras de biscoito de coco sem glúten 

armazenadas durante 90 dias (T90) não apresentaram um aumento significativo na acidez 

durante todo o período. Podemos destacar que os valores encontrados permaneceram abaixo 

de 0,39 mL/100g, valor satisfatório para atender o parâmetro obrigatório estipulado pela 

ANVISA, que é de, no máximo, 2,0 mL/100g (BRASIL, 1978). 

Levando em consideração todas as interferências que podem ocorrer durante o 

período de armazenamento, como aumento da umidade, mudanças da temperatura e alterações 

geradas pelo aumento da acidez, e ressaltando que as características sensoriais podem se 

tornar desagradáveis com estas alterações, conforme destacado no estudo realizado por 

Cecchi (2009), podemos afirmar que a embalagem utilizada foi muito importante para a 

estabilidade do produto armazenado, protegendo os biscoitos destas interferências. 

 

5.1.3 DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE PERÓXIDO 

 

Quanto ao índice de peróxido os maiores valores foram encontrados nos tempo T60 

(1,62 mEq/1000g) e T90 (1,89 mEq/1000g), com diferença significativa (p < 0,05) em relação 
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ao demais valores encontrados nos outros períodos. A deterioração oxidativa nos alimentos e 

produtos alimentícios contendo lipídios é responsável pela diminuição da qualidade sensorial, 

devido ao aparecimento de sabores estranhos, que podem reduzir o prazo de validade. 

Entre os fatores que afetam a oxidação dos lipídios, os mais importantes são a luz, a 

temperatura, a presença de enzimas e de microrganismos e as condições de armazenamento. A 

estabilidade oxidativa é parâmetro global para avaliação da qualidade de óleos e gorduras e 

não depende apenas da composição química, mas reflete também a qualidade da matéria-

prima, as condições a que foi submetido o produto alimentício durante o processamento e as 

condições de estocagem (NAWAR, 1985; ANTONIASSI, 2001). 

Não foram encontrados, na literatura consultada, estudos que apresentem o uso do 

método de determinação do índice de peróxido para avaliação dos efeitos do armazenamento 

em biscoitos semelhantes aos elaborados neste estudo. No estudo realizado por Zuniga et al. 

(2011) foi avaliado o prazo de validade de biscoito de castanha de caju tipo integral, 

embalado e armazenado em temperatura ambiente durante 80 dias. Na avaliação do índice de 

peróxido, o resultado foi negativo durante todo o período de estocagem. Pelo fato da castanha 

de caju ser uma fruta oleaginosa, este resultado não era esperado, entretanto, não foi levantada 

pelos autores, nenhuma relação com a embalagem ou com as condições de armazenamento. 

Os estudos encontrados na literatura consultada referem-se ao estudo de 

armazenamento de óleos, sua caracterização química e a importância da embalagem para a 

redução da oxidação lipídica. Brasil et al. (2001) estudou a caracterização física e química do 

óleo de pequi exposto a diferentes condições de armazenamento. O óleo foi fracionado em 

garrafas tipo PET, transparentes, de 1 litro. Em um lote, as embalagens foram envolvidas em 

folhas de papel alumínio e armazenadas em armário fechado, em temperatura ambiente e na 

ausência total de luz por um período de até oito semanas. Outro lote foi mantido em 

prateleiras totalmente expostas à luz ambiente e armazenadas próximas a janelas. O valor 

inicial do índice de peróxido, antes da exposição à luz, foi de 1,393 ± 0,004 mEq/1000g. Foi 

observado que o lote exposto à luz sofreu maior alteração em relação ao índice de peróxido, 

enquanto o lote que permaneceu ao abrigo de luz apresentou um menor aumento neste índice, 

com diferença significativa ao nível de 5% para os valores encontrados. 

Em um estudo realizado por Lima e Borges (2004) foi avaliada a estabilidade de 

amêndoas de castanha de caju processadas durante o armazenamento em diferentes 
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embalagens. As amêndoas foram armazenadas em temperatura ambiente e avaliadas a cada 50 

dias, pelo período de 250 dias. Os valores encontrados para o índice de peróxido apresentaram 

diferença significativa, ao nível de 5%, para todas as formas de armazenamento, porém, os 

menores valores foram encontrados na embalagem com maior barreira de proteção, como as 

laminadas com alumínio. No tempo zero as amostras apresentaram valores de 8,2 mEq/1000g 

de óleo. 

Os resultados das avaliações das análises químicas dos tratamentos estão 

apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Resultados das avaliações das análises químicas do biscoito de coco sem glúten 

Parâmetros Períodos de armazenamento (dias) 

T0 T15 T30 T45 T60 T90 

Acidez (mL/100g) 

 

0,31a ± 

0,007 

0,32a ± 

0,007 

0,33a 

±0,007 

0,34a ± 

0,007 

0,37a 

±0,007 

0,39a 

±0,007 

Umidade % (p/p) 

 

4,19a ± 

0,15 

4,39ab ± 

0,34 

4,58b ± 

0,10 

4,34ab ± 

0,05 

4,18ac ± 

0,12 

4,37ab ± 

0,06 

Índice de peróxido 

(mEq/1000 g) 

1,19a ± 

0,0 

1,24ab ± 

0,05 

1,32ab ± 

0,05 

1,39b ± 

0,1 

1,62c ± 

0,05 

1,89d ± 

0,1 

Letras iguais na mesma linha indicam não haver diferença significativa entre os resultados, 

para p<0,05;  

± Desvio padrão. 

 

5.2 AVALIAÇÃO SENSORIAL 

 

5.2.1 TESTE DE ACEITAÇÃO 

 

No teste de escala hedônica, realizado para conhecer a aceitação dos biscoitos de 

coco sem glúten, os resultados foram totalizados e calculados em frequência de respostas dos 
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provadores, nas categorias gostei e desgostei. Desta forma, 97,8% dos provadores gostaram 

da amostra, sendo que 45,5% gostaram muito. Na indicação do atributo mais gostado no 

biscoito, os provadores assinalaram o sabor como sendo o mais gostado, com 71,7% das 

respostas, seguido da consistência, com 19,2%. Apenas dois provadores assinalaram a 

categoria desgostei. 

Os resultados encontrados neste estudo foram diferentes dos encontrados por Fasolin 

et al. (2007) que elaboraram biscoitos com substituição da farinha de trigo por farinha de 

banana verde nas proporções de 10%, 20% e 30% e avaliaram a aceitação destes biscoitos. O 

teste de aceitação foi realizado utilizando escala hedônica estruturada de nove pontos que 

variava de gostei muitíssimo (pontuação máxima) a desgostei muitíssimo (pontuação 

mínima). Os resultados demonstram que 80,01% declararam ter gostado moderadamente ou 

mais dos biscoitos com 10% de farinha de banana verde e, aproximadamente, 63% dos 

provadores dos biscoitos com 20%, enquanto somente 46,67% dos provadores manifestaram 

esse grau de satisfação em relação aos biscoitos com 30% de farinha de banana verde. Os 

resultados encontrados no estudo citado apresentam menor aceitação dos biscoitos quando 

comparado com o presente estudo. Segundo Grillo et al. (2014) as propriedades sensoriais são 

essenciais para a avaliação da qualidade do produto alimentício, portanto, a aceitação do 

biscoito de coco sem glúten é fundamental para o resultado do estudo. 

Cortat et al. (2015) desenvolveram biscoitos tipo cookie sem glúten à base de farinha 

de banana verde e óleo de coco, utilizando a substituição da farinha de trigo por farinha de 

banana verde em diferentes concentrações. No teste de escala hedônica realizado pelos 

autores todas as formulações ficaram com índice de aceitação acima de 70%, ficando a 

amostra mais gostada com 90,44% de aceitação dos provadores. Em estudo realizado por 

Silva et al. (2009) biscoitos sem glúten a base de farinha de mandioca com diferentes tempos 

de cozimento foram estudados. Segundo a avaliação da aceitação, o biscoito assado por 7 

minutos apresentou a maior aceitação, com 77,25% dos provadores gostando da amostra. 

Levando em consideração estes percentuais, podemos sugerir que a aceitabilidade do 

biscoito de coco sem glúten foi alta, obtendo 97,8% de respostas na categoria do gostei, 

indicando uma boa aceitação do biscoito pelos provadores. Quando comparado com os 

biscoitos dos estudos citados apresentou uma aceitação maior. Este fato sugere que a ausência 

do glúten não interferiu na aceitação da amostra pelos provadores, mesmo sendo um biscoito 

formulado para portadores da doença celíaca. 
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Quando perguntados sobre a intenção de compra, todos os provadores comprariam o 

biscoito de coco sem glúten, sendo que 36,6% comprariam o biscoito com frequência. A 

intenção de compra neste estudo foi maior do que os estudos dos biscoitos sem glúten 

encontrados na literatura. Rodrigues et al. (2010) realizou análise sensorial de intenção de 

compra de biscoitos de polvilho enriquecidos com farelo de mandioca em diferentes 

concentrações e dentre as formulações estudadas a que obteve maior porcentagem atingiu o 

valor de 81,7%. Montenegro et al. (2008) também avaliou a intenção de compra de biscoitos 

de polvilho enriquecidos com fibras solúveis e insolúveis em diferentes concentrações e os 

melhores resultados foram de 82% dos provadores assinalando que comprariam o biscoito. 

Vieira (2010) realizou avaliação sensorial de biscoitos doces com substituição da 

farinha de trigo em diferentes concentrações de fécula de mandioca e a formulação com  

maior intenção de compra atingiu 71%. Aplevicz et al. (2007) elaboraram biscoitos de 

polvilho, diferenciando apenas o tipo de derivado de mandioca utilizado, que foram polvilho 

doce, polvilho azedo, amido de mandioca modificado oxidado com peróxido de hidrogênio e 

amido de mandioca. O teste de intenção de compra foi realizado com o biscoito mais aceito 

no teste de escala hedônica, que foi o elaborado com amido de mandioca modificado oxidado 

com peróxido de hidrogênio, e obteve como resultado 13% dos provadores respondendo que 

certamente comprariam o produto e 31% provavelmente o comprariam. Valores inferiores aos 

obtidos neste estudo.  

 

5.2.2 TESTE DE COMPARAÇÃO MÚLTIPLA 

 

Os resultados obtidos pelo teste de comparação múltipla, nos diferentes períodos de 

armazenamento, foram expressos em médias das notas atribuídas pelos provadores e podem 

ser visualizados na Figura 6. 
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Figura 6. Histograma com as médias das notas atribuídas pelos provadores para os biscoitos 

de coco sem glúten durante 90 dias de armazenamento. 

No teste F, o F tabelado ao nível de 5% de probabilidade foi de 2,34, enquanto o F 

calculado foi de, aproximadamente, 0,25, sendo menor que o F tabelado, portanto, aceita-se, 

ao nível de significância de 5%, a hipótese de que as amostras são iguais, não havendo 

evidência estatísticas de que os biscoito de coco sem glúten estudados sejam diferentes. 

Os resultados obtidos no teste de comparação múltipla foram avaliados pela Análise 

de Variância (ANOVA) e podem ser visualizadas na Tabela 2. 

Tabela 2. Resultado da Análise de Variância (ANOVA) dos testes de comparação 

múltipla do biscoito de coco sem glúten. 

Causas da variação GL SQ QM F1 

Tratamento 5 41,02 0,204 0,25 

Resíduos 84 67,87 0,807  

Total 89 108,89   
1Ao nível de significância de 5%. As siglas GL, SQ e QM significam graus liberdade, soma 

dos quadrados e quadrado médio, respectivamente.  

Não foram encontrados, na literatura consultada, estudos com biscoitos utilizando o 

teste de comparação múltipla, à semelhança do estudo realizado com o biscoito de coco sem 
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glúten. Os estudos encontrados referem-se a diferentes formulações de biscoitos sem glúten e 

a comparação dessas formulações com os biscoitos formulados com farinha de trigo. 

Em um estudo realizado por Santana (2015) biscoitos sem glúten com farinha de 

inhame foram comparados com biscoitos preparados com farinha de trigo. Foi realizado o 

teste de comparação múltipla, que tinha como objetivo verificar se o produto apresentava 

semelhanças com produtos existentes no mercado. Os provadores avaliaram os atributos 

aparência, sabor e textura da amostra que foi desenvolvida com farinha de inhame, 

comparando com a amostra padrão que apresentava características sensoriais já conhecidas 

pelos provadores. Com base nos resultados obtidos, foi observado que mais da metade dos 

provadores (65,5%) identificaram que a amostra, de acordo com a escala do teste de 

comparação múltipla, se enquadra entre os termos “muitíssimo melhor que o padrão” e 

“melhor que o padrão”, sendo, desta forma, um bom resultado. 

Junior et al. (2007) avaliaram a qualidade de biscoitos do tipo cookie formulados 

com diferentes teores de farinha de amêndoa de baru em substituição à farinha de trigo e 

fécula de mandioca. Assim, foram realizadas substituições parciais da farinha de trigo e fécula 

de mandioca da formulação do biscoito controle, nas concentrações de 2%, 4%, 6% e 8% da 

farinha de amêndoa de baru. Na realização do teste de comparação múltipla foi observado que 

em relação ao atributo sabor, não houve diferença significativa (p > 0,05) entre a amostra 

controle e os demais tratamentos. 

Outro estudo com diferentes formulações de farinhas foi realizado por Guilherme e 

Jokl (2005) utilizando farinhas mistas à base de farinha de trigo com substituição parcial por 

isolado protéico de soja, soro de leite em pó e três tipos de fubá, preparadas para melhorar a 

qualidade protéica da farinha de trigo. A formulação básica dos biscoitos controle (contendo 

apenas farinha de trigo) foi adaptada substituindo-se apenas a farinha de trigo pelas 

respectivas farinhas mistas. Na análise dos resultados do teste de comparação múltipla foi 

observado que não houve variação quanto à textura (igual ao padrão, nenhuma diferença) e 

quanto ao sabor entre as diferentes formulações de biscoitos. 

Neste estudo, o resultado do teste de comparação múltipla demonstrou que não 

houve diferença significativa (p > 0,05) entre as amostras estudadas, portanto, as amostras 

armazenadas não se diferiram da amostra fresca. Segundo Bravin et al. (2006), durante o 

armazenamento os produtos alimentícios sofrem alterações químicas e microbiológicas que 
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podem influenciar na qualidade do produto. Atributos sensoriais preferidos pelo consumidor 

podem ser alterados ao longo do período de armazenamento. Enquanto isso ocorre, se o 

consumidor mantiver a aceitação em relação ao produto, de modo a não perceber a alteração, 

podemos sugerir que a qualidade do produto foi mantida. Diante dos resultados obtidos neste 

estudo, podemos sugerir que o biscoito de coco sem glúten mantém suas características 

sensoriais, de modo que a sua qualidade não foi afetada durante 90 dias de armazenamento. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Com base nos objetivos traçados neste estudo e com os resultados obtidos podemos 

concluir que: 

 

 A embalagem em saco de polietileno co-extrusado (PE-COEX) selado 

estabilizou a acidez dos biscoitos de coco sem glúten, porém, a umidade e o 

índice de peróxido aumentaram e apresentaram diferença significativa ao nível 

de 5% durante 90 dias de armazenamento em temperatura ambiente. 

 No teste de escala hedônica os biscoitos de coco sem glúten frescos foram 

aceitos pela maioria dos provadores e todos os provadores comprariam o 

biscoito. 

 Apesar das alterações na umidade e no índice de peróxido, os provadores não 

detectaram diferença significativa quando compararam os biscoitos frescos (T0) 

com os biscoitos de coco sem glúten armazenados durante 90 dias (T90) em 

temperatura ambiente, portanto consideraram o biscoito T0 igual ao biscoito 

T90. 

Sugerimos, com base nos resultados obtidos, 72 dias como o prazo de validade 

indicado para os biscoitos de coco sem glúten, se embalados com o mesmo material. 
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