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Composição centesimal de biscoitos formulados com variações 
nos teores de farinha de trigo, de arroz e de feijão-azuki

Daisy Jacqueline Sousa Silva1; Kaesel Damasceno e Silva2; Jorge Minoru Hashimoto2; 
Elizabeth Harumi Nabeshima3; Rafaela Teixeira Salgado4; Thaise Kessiane Teixeira Freitas5

1Mestranda em Alimentos e Nutrição/UFPI, d.jack204@hotmail.com; 2Pesquisador da Embrapa Meio-
Norte, kaesel.damasceno@embrapa.br; 3Pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Alimentos; 
4Graduanda de Engenharia de Alimentos na UNICAMP, estagiária do Instituto de Tecnologia de 
Alimentos; 5Mestranda em Alimentos e Nutrição/UFPI.

O feijão-azuki (Vigna angularis) é uma das culturas alimentares mais tradicionais e 
importantes do leste da Ásia. É bastante cultivada no Japão (70.000 t ano-1) e na China 
(274.000 t ano-1) e apresenta grãos pequenos e sabor doce. No Brasil, ainda é pouco 
conhecido e produzido. Assim, estrategicamente, a inclusão da farinha integral de feijão-
azuki na produção de biscoitos é uma forma de popularizar o consumo dessa leguminosa 
que apresenta inúmeros benefícios à saúde. O objetivo do estudo foi avaliar a composição 
centesimal de biscoitos elaborados com farinha de trigo (FT) e formulações com substituição 
parcial ou total pela farinha de arroz (FA) e/ou farinha integral de feijão-azuki (FIFA), de 
acordo com o delineamento experimental de misturas simplex-centroide, totalizando dez 
composições; o modo de preparo e os demais ingredientes foram mantidos inalterados. 
Os biscoitos foram produzidos no Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), Campinas, 
SP e analisados na Embrapa Meio-Norte,Teresina, Piauí. Os teores de umidade, de 
cinzas, de proteínas, de lipídios e de carboidratos foram determinados de acordo com as 
normas da AOAC (2000). Os dados foram submetidos à análise de regressão multivariada 
por meio do programa Statistica versão 10 e análise de variância e teste de agrupamento 
de médias de Scott-Knott (p≤0,05). Os coeficientes de regressão (r2) dos modelos para 
os teores de umidade, de lipídios, de cinzas, de carboidratos e de proteínas foram, 
respectivamente, 0,58; 0,63; 0,91; 0,94; e 0,99, entretanto apenas o modelo de regressão 
para o teor proteico foi significativo (p≤0,05), sendo influenciado significativamente pelos 
efeitos lineares dos três componentes farináceos. Altas concentrações de FIFA resultaram 
em biscoitos com baixa quantidade de carboidratos e elevados conteúdos de cinzas e 
proteínas. Quanto ao conteúdo de lipídios, valores mais baixos foram obtidos quando 
havia alta proporção de FIFA e até a composição ternária em quantidade equitativa dos 
componentes farináceos, e foi o fator mais importante para o baixo conteúdo desse 
macronutriente. Comparando-se as formulações com 100% de FIFA e o cookie padrão 
(100% de FT), a primeira apresentou significativamente os maiores valores de cinzas 
(2,90±0,03%) e de proteínas (14,81±0,13%) em relação ao cookie padrão (0,84±0,30% 
e 7,58±0,20%, respectivamente); já os teores de umidade e de lipídios não diferiram 
significativamente entre as duas. Assim, a utilização da FIFA em substituição total ou 
parcial da FT melhorou o perfil nutricional dos biscoitos elaborados, aumentando os teores 
de cinzas e de proteinas e mantendo baixos conteúdos de carboidratos e de lipídios.
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