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Introdução
Okara é um subproduto do processamento de extrato hidrossolúvel de soja.

Seu aproveitamento em produtos de panificação é uma alternativa de uso que
melhora a qualidade nutricional destes, embora possa interferir nas características
tecnológicas. Os derivados protéicos de soja têm sido muito usados na
suplementação ou substituição parcial da farinha de trigo, para a obtenção de
produtos de panificação (BOWLES & DEMIATE, 2006). Dentre estes estão s
biscoitos, os quais são produtos de grande aceitabilidade, consumidos por pessoas
de qualquer idade, possuindo alto poder atrativo do ponto de vista sensorial.

Visando a utilização do okara em produtos de panificação, em especial,
biscoitos, o presente trabalho tem como objetivo avaliar as características físicas e
sensoriais de biscoitos salgados elaborados com okara.

Metodologia
Os biscoitos foram elaborados no Laboratório de Panificação do Curso

Bacharelado em Química de Alimentos da Universidade Federal de Pelotas. Foram
utilizados farinha de trigo, gordura hidrogenada vegetal, sal, açúcar, fermento
químico, água e okara. As diferentes formulações de biscoito foram obtidas pela
adição de 50 ou 75% de okara em substituição à farinha de trigo.

Foi realizado teste de aceitação, utilizando-se escala hedônica estruturada de 9
pontos (1 - desgostei muitíssimo a 9 - gostei muitíssimo), com 84 consumidores de
ambos os sexos e com idade variando entre 18 e 45 anos no Laboratório de Analise
Sensorial do Curso de Bacharelado em Química de Alimentos.

Os resultados foram avaliados por meio de Análise de Variância e teste de
Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. Também foi verificado o Índice de
Aceitabilidade do produto.

Em seis unidades da formulação mais aceita foram escolhidas aleatoriamente e
utilizadas para determinação do índice de expansão, volume específico e coeficiente
de embebição.

Resultados e Discussão



Tabela 1 - Teste de aceitação de biscoitos formulados com okara

% de okara no
biscoito1 Média2 Desvio padrão

Índice de
aceitação³

(%)

75 7,81a 1,05 86,78

50 7,44b
0,99 82,70

1 em substituição à farinha de trigo; 2 Médias de 84 repetições; ³ IA (%) = A x 100/B, onde
A = nota média obtida para o produto, e B = nota máxima dada ao produto.
Letras sobrescritas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa pelo teste de
Tukey (p≤0,05).

O biscoito formulado com 75% de okara foi mais aceito, diferindo
significativamente (p≤0,05) daquele com 50% do resíduo. As notas médias
atribuídas aos mesmos, nesta ordem, correspondem aos termos “gostei muito” e
“gostei moderadamente” da escala hedônica utilizada. Os biscoitos com 50 e 75%
de okara apresentaram índice de aceitabilidade (IA) de 82,70 e 86,78%,
respectivamente. De acordo com Gularte (2002), quando um produto atinge um IA≥
70%, apresenta potencial para ser introduzido no mercado.

Tabela 2 – Valores médios das determinações físicas
Determinações*

Índice de expansão
(%)

Volume específico
(cm³.g-1)

Coeficiente de embebição
(%)

23,25±0,21 1,3±0,15 158±0,80

*Médias de seis repetições ± desvio padrão

O baixo índice de expansão dos biscoitos deve-se ao elevado teor de fibras
do okara, as quais possuem alta capacidade de reter a água livre presente na massa
do biscoito. A baixa expansão associada ao aumento da espessura refletiu no
volume específico do biscoito, reduzindo-o. O coeficiente de embebição, parâmetro
relacionado ao tempo necessário para incorporação de saliva ao produto antes de
ser ingerido, apresentou valor considerado intermediário. Provavelmente esse
resultado está associado à quantidade de gordura presente na massa e a adição do
okara, dificultando a molhabilidade dos biscoitos.

Conclusões

Os resultados obtidos na análise sensorial permitem concluir que a formulação
com 75% de okara em substituição a farinha de trigo obteve maior aceitabilidade,
embora ambas as formulações sejam viáveis comercialmente. Ainda conclui-se que,
a mesma formulação, apesar de ter sido aceita pelos consumidores, requer ajustes
na formulação e/ou processamento a fim de melhorar suas características físicas.
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