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1. Resumo 

 

A crescente expansão industrial, apesar de trazer muitos benefícios 

socioeconômicos, traz consigo também uma grande produção de resíduos. No caso 

da indústria de alimentos, esses resíduos constituem uma considerável perda 

econômica, ambiental e nutricional. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho foi 

a elaboração de bolo inglês enriquecido com compostos bioativos provenientes de 

farinhas obtidas a partir de resíduos de cenoura e beterraba, que possuem, além das 

fibras alimentares, respectivamente carotenoides e betalaínas, que atuam no 

organismo como antioxidantes e na prevenção de algumas desordens 

cardiovasculares e alguns tipos de câncer. As cascas foram obtidas através de 

descascamento por abrasão e secas em estufas com circulação de ar a 80 °C por 12 

horas, sendo posteriormente trituradas para obtenção da farinha. A partir de uma 

formulação padrão de bolo tipo inglês sabor chocolate, foram elaboradas duas 

formulações com substituição parcial da farinha de trigo por um mix de farinhas de 

cascas de cenoura e de beterraba nas concentrações de 5% e 10% com base na 

quantidade de farinha de trigo. Na análise sensorial de comparação pareada entre as 

duas formulações, não foi possível identificar diferença entre ambas a um nível de 

significância de 5%. Dessa forma, o fato de não haver diferença estatística entre elas, 

sensorialmente, indica que é possível produzir um bolo com substituição de 10% da 

farinha de trigo pelo mix de farinhas, o que contribui para o maior aproveitamento 

desses resíduos, ou seja, das cascas de cenoura e beterraba. O bolo com 10% de 

mix de farinhas obteve um percentual de 92,6% de aceitação, permitindo concluir que 

é possível elaborar um produto de panificação do tipo bolo inglês, enriquecido com 

resíduos de cenoura e beterraba com uma boa aceitação sensorial. 
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2. Introdução 

O desperdício de alimentos tem sido um dos grandes problemas presentes em 

todos os países. Estima-se que 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são 

desperdiçadas anualmente no mundo (PEIXOTO; PINTO, 2016) e o desperdício que 



ocorre no Brasil representa cerca de 2% desse total (STORCK et al., 2013). 

Na indústria alimentícia, a fabricação de produtos de origem vegetal geram 

volumes consideráveis de resíduos que podem conter compostos funcionais, como 

carotenoides, betalaínas e fibras (MURUGAN et al., 2013; COSTA, 2015). 

A beterraba (Beta vulgaris) é uma das principais hortaliças cultivadas no Brasil 

(GOKHALE; LELE, 2012; TIVELLI et al., 2011). Além de possuir substâncias químicas 

importantes, como a betalaína, a beterraba vem se destacando pela sua composição 

nutricional, principalmente pelo seu conteúdo de fibras e vitamina C, nutrientes que 

também estão presentes em suas cascas, que são normalmente descartadas em 

processos industriais (SOUZA et al., 2008; MARCHETTO et al., 2008). 

A cenoura (Daucus carota L.) é cultivada no Brasil durante todo o ano (RESENDE 

et al., 2005; NEJAT; VADAMALAI; DICKINSON, 2011) e é uma boa fonte de 

carotenoides, que têm propriedades tanto como pigmento quanto como antioxidantes, 

atuando na prevenção de doenças (RAO; RAO, 2007). Assim como a beterraba, a 

cenoura é consumida sem sua casca, gerando então um resíduo potencialmente 

nutritivo, pois é um rico em vitamina C e proteínas (MURUGAN et al., 2013). 

Esses resíduos, gerados pelo descascamento da beterraba e cenoura, podem 

apresentar diversas aplicações, seja como matéria prima para obtenção de um 

produto alimentar diferente, como base para um composto de interesse industrial ou 

até mesmo como um alimento propriamente dito (CHANDRASEKARAN, 2013). 

 

3. Objetivos 

 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um bolo tipo inglês enriquecido com 

compostos bioativos a partir de farinhas de cascas de cenoura e beterraba.  

 

4. Metodologia 

 

Foram utilizadas cascas de cenoura e beterraba descascadas por abrasão com 

corrente contínua de água. A caracterização, tanto da farinha produzida com as 

cascas, quanto do bolo produzido com a farinha de cascas, foi realizada através de 

análises de umidade, proteína lipídios e cinzas, segundo metodologias descritas pelo 

Instituto Adolfo Lutz (2008). A determinação de carboidratos foi calculada 

matematicamente. 



A aceitação do produto foi determinada segundo o método de comparação 

pareada, utilizando duas amostras de bolo de chocolate com adição de farinha de 

cascas de cenoura e beterraba em concentrações diferentes, para verificar qual a 

amostra preferida pelos provadores, a nível de significância de 5%. 

 

5. Desenvolvimento 

 

Para a obtenção da farinha de cascas de cenoura e beterraba, cascas desses dois 

vegetais foram obtidas por meio de descascador com corrente contínua de água. 

Posteriormente, foram secas em estufa com circulação forçada de ar a 60 ºC e 

trituradas para produção da farinha. 

A análise de umidade foi realizada à 105 °C em estufa com circulação forçada de 

ar, da marca Logen, modelo LSDHG9055A, até peso constante, segundo metodologia 

012/IV do Instituto Adolfo Lutz (2008). A análise de determinação de cinzas foi 

realizada incinerando a amostra previamente seca, à 550 °C em mufla, da marca EDG 

Equipamentos e modelo EDG3000, até peso constante, conforme metodologia 018/IV 

do Instituto Adolfo Lutz (2008). A análise do teor de proteínas das amostras foi 

realizada utilizando o bloco digestor para determinação de proteína, da marca Tecnal, 

modelo TE 08/50 e destilador de nitrogênio, da marca Tecnal, modelo TE-036/1, 

seguindo o método de Kjeldahl modificado, segundo metodologia 037/IV descrita pelo 

Instituto Adolfo Lutz (2008). A análise de lipídios foi realizada utilizando o extrator de 

gordura, da marca Tecnal, modelo TE-044- 8/50, seguindo o método de Soxhlet, 

conforme metodologia 032/IV descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). O teor de 

carboidratos totais foi determinado através do cálculo de diferença dos demais 

componentes quantificados anteriormente (umidade, proteína, lipídios e cinzas). 

O bolo tipo inglês sabor chocolate foi produzido a partir das formulações 1 e 2, 

com 5% e 10%, respectivamente, de mix de farinhas de cascas de cenoura e 

beterraba, descritas na tabela 1. As formulações foram submetidas a uma análise de 

comparação pareada, a fim de determinar qual apresentava maior aceitação entre os 

provadores. 

 

Tabela1. Formulações de bolo inglês sabor chocolate com diferentes 

concentrações de farinhas de cascas de cenoura e beterraba. 



Ingredientes Formulação 1 Formulação 2 

% base farinha % base farinha 

Farinha 95 90 

Amido de milho 5 5 

Gordura 30 30 

Ovos 37,5 37,5 

Leite 56,5 56,5 

Açúcar 56 56 

Fermento químico 3,5 3,5 

Chocolate em pó 30 30 

Farinha de casca de cenoura 2,5 5 

Farinha de casca de beterraba 2,5 5 

 

A análise foi realizada no laboratório de análise sensorial da Faculdade de 

Tecnologia Termomecanica, que é provido de cabines isoladas para a realização dos 

testes, com 60 provadores, alunos e professsores da instituição, sem necessidade da 

utilização de lâmpadas com coloração diferenciada. Foi apresentada uma ficha de 

análise de comparação pareada (Figura 1), para que os provadores escolhessem a 

amostra preferida e, em seguida, demonstrarem, de acordo com escala hedônica de 

7 pontos, o grau de gostar ou desgostar da amostra escolhida. 

 

Figura 1 - Ficha de comparação pareada e escala hedônica com 7 pontos. 



 

6. Resultados 

A Tabela 2 apresenta a composição centesimal das cascas de beterraba (BA) e 

cenoura (CA) descascadas  por abrasão. 

 

Tabela 2 - Composição centesimal média das cascas de beterraba e de cenoura. 

Componente BA (%) CA (%) 

Umidade 94,9930 94,9670 

Proteina 0,3746 0,0535 

Lipídios 0,1947 1,3127 

Carboidratos 4,1011 3,3521 

Cinzas 0,3366 0,3147 

 

Os resultados obtidos a partir das análises físico-químicas das cascas de cenoura 

e beterraba decascadas por abrasão, apresentam valores um pouco abaixo dos 

apresentados por Souza et al. (2008), considerando que o descascamento por 

abrasão resulta numa diluição da amostra pela grande presença de água, bem como 

lixiviação. 

A Tabela 3 apresenta a composição centesimal teórica do bolo de chocolate com 

adição de cascas de beterraba e cenoura. 

 

Tabela 3 - Composição centesimal do bolo inglês sabor chocolate com adição de 

cascas de beterraba e cenoura. 

Componente Percentual (%) 

Umidade 29,48 

Proteína 6,02 

Lipídios 10,19 

Carboidratos 52,43 

Cinzas 1,88 

 

Esses resultados demonstram que o bolo acrescido de farinha de cascas de 

cenoura e beterraba constitui uma fonte de nutrientes necessários ao organismo, ao 

mesmo tempo em que reaproveita resíduos que seriam descartados, gerando assim 



uma economia de recursos. Comparando com os valores de composição centesimal 

de um bolo de chocolate padrão, apresentados  por Veit et al. (2012), nota-se que o 

bolo de chocolate com farinha de cascas de cenoura e beterraba apresenta valores 

maiores para alguns componentes, como os minerais e as proteínas e valor menor 

para lipídios. 

Os resultados da análise sensorial dos bolos com adição de 5% de farinhas de 

casca de cenoura e beterraba (amostra 592) está demonstrado no Gráfico 1 e do bolo 

com adição de 10% de farinhas de casca de cenoura (amostra 874), no Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 1 - Notas atribuídas à amostra 592. 

 

 

Gráfico 2 - Notas atribuídas à amostra 874. 
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Participaram do teste 60 provadores, sendo que 33 preferiram a amostra 592 e 27 

preferiram a amostra 874. 

Utilizando a tabela de comparação pareada, conforme metodologia 158/IV do 

Instituto Adolfo Lutz (2008), a nivel de significância de 5%, para haver diferença 

significativa entre as amostras, pelo menos 39 provadores, de um total de 60, 

deveriam escolher uma delas. Nenhuma das duas amostras de bolo com cascas de 

beterraba e cenoura atingiu esse valor (33 provadores escolheram a amostra 592 e 

27, a amostra 874), dessa forma, pode-se concluir que, para nível de significância de 

5%, não existe diferença significativa entre a amostra com adição de 5% de farinha 

de cascas de beterraba e cenoura e a amostra com adição de 10% de farinhas de 

cascas de beterraba e cenoura. 

Observando o Gráfico 1, 18 provadores gostaram moderadamente da amostra 

592, 8 gostaram extremamente e 6 gostaram ligeiramente. Somente um provador 

avaliou a amostra 592 com desgostei moderadamente. 

É possível observar no Gráfico 2 que 17 provadores avaliaram a amostra 874 com 

gostei moderadamente, seguida por gostei extremamente (4) e gostei ligeiramente (4). 

Somente um provador não gostou nem desgostou desta amostra e um provador 

desgostou ligeiramente. 

 

7. Considerações finais 

 

 Através dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que a produção 

de um bolo com adição de farinhas de cascas de cenoura e beterraba é viável, de 

acordo tanto com relação à sua composição nutricional, quanto com à sua aceitação 

sensorial. O desenvolvimento de bolo tipo inglês sabor chocolate com adição de 10% 

de farinha das cascas de cenoura e beterraba representa um alimento mais atrativo 

do que formulações sem as cascas, podendo ser considerado mais nutritivo, pois é 

enriquecido com os compostos bioativos presentes nas cascas desses vegetais, e 

além disso, contribui para o menor desperdício de alimentos, visto que esses resíduos 

geralmente são descartados, seja pelas indústrias, restaurantes ou consumidores em 

seus lares. 
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