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ACEITABILIDADE DE UM BOLO COM APROVEITAMENTO INTEGRAL DA 

BANANA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE UM MUNICÍPIO DE ALAGOAS 

 

Aline Santos Castro1, Jossâmile Silva dos Santos1, Taciana Gissely da Silva 

Rebelo2 

INTRODUÇÃO 

A falta de informações sobre os princípios nutritivos e o aproveitamento dos 

alimentos gera desperdício de toneladas de recursos alimentares. Por meio do 

aproveitamento integral é possível combater essa situação, pois o mesmo utiliza 

casca, talos de folhas, polpa e semente dos alimentos e é indicada para toda 

população. Com isso reduz-se o desperdício, o gasto com a alimentação, melhora-

se a qualidade nutricional da preparação e sua diversificação, pois em muitos 

alimentos o teor de nutrientes da parte não convencional é maior em relação à 

polpa. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo analisar a aceitabilidade de 

um bolo com aproveitamento integral da banana para inclusão na merenda escolar 

dos alunos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma escola pública municipal 

de Matriz de Camaragibe - AL. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, realizado 

com dados secundários oriundos de um banco de dados de uma escola pública de 

Matriz de Camaragibe - AL. Participaram da pesquisa todos os alunos presentes no 

dia da oferta da preparação. Foi aplicado um questionário de aceitabilidade 

utilizando-se uma escala hedônica, onde foram avaliados os seguintes parâmetros: 

sabor, aparência, textura, cor e aroma. Os dados obtidos foram organizados e 

tabulados no programa Microsolf Excel 2007. Para o cálculo do Índice de 

Aceitabilidade (IA) do produto foi adotado a expressão: IA (%) = A x 100/B. 

Resultados: De acordo com os resultados, o índice de aceitabilidade (IA%) do bolo 

da casca de banana em relação aos atributos sabor 85%, aparência 90%, textura 

74%, cor 80%, aroma 76% e a média das notas da escala hedônica foi de 7,2 A 

preparação oferecida apresenta média superior a 5 nos atributos bem como o índice 

de aceitabilidade superior a 70%, indicando que a preparação obteve bons 

percentuais de aceitação. Conclusão: Conclui-se que um produto elaborado através 



 

 
do aproveitamento integral de cascas pode ser bem aceito pelos consumidores, 

possui alto valor nutricional e é de baixo custo. 

Palavras – chave: Aceitação Alimentar, Aproveitamento Integral, Alimentação 

Escolar, Bolo de Banana. 

INTRODUCTION 

The lack of information on nutritional principles and the use of food waste generates 

tons of food resources. By means of the integral is possible to combat this situation, 

because it uses bark, leaves, stalks and food and seed pulp is indicated for the whole 

population. With that reduce waste, spent on food, improve nutritional quality of 

preparation and your diversification, because in many foods the nutrient content of 

unconventional part is greater in relation to pulp. Objective: this study aimed to 

examine the acceptability of a cake with full utilization of banana for inclusion in 

school lunches of the students of adult education (EJA) of a municipal public school 

in Matriz de Camaragibe-AL. Methods: this is a descriptive study, conducted with 

secondary data from a database to a public school in Matriz de Camaragibe-al. 

participated in the survey all students present on the day of the bid preparation. A 

questionnaire was applied to acceptability using a hedonic scale, where the following 

parameters were evaluated: taste, appearance, texture, color and aroma. The data 

obtained were organized and tabulated in the program Word Microsolf 007. For the 

calculation of the index of Acceptability (IA) of the product was adopted the 

expression: IA (%) = x 100/b.Results: according to the results, the index of 

acceptability (IA%) banana peel cake compared to 85% flavor attributes, 90% 

appearance, texture, color, 80% 74%, 76% and aroma the average hedonic scale 

notes was 7.2 preparation offered features average over 5 on attributes as well as 

the acceptability index greater than 70%, indicating that the preparation obtained 

good percentage of acceptance.  Conclusion: it is concluded that a product 

produced through the use of shells can be well accepted by consumers, has high 

nutritional value and is low cost. 

Key words: Food Acceptance, Integral Utilization, School Feeding, Banana 

Cake. 
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1INTRODUÇÃO 

As frutas são um dos produtos mais consumidos em todo mundo devido sua 

alta produtividade e pela mudança de hábito dos consumidores, os quais cada vez 

mais, buscam alimentos saudáveis e funcionais (SOUSA et al., 2014). Porém, em 

média, um quarto desta produção é descartado decorrente do desperdício e do 

desconhecimento acerca da utilização de talos, folhas, cascas e sementes 

(FERNANDES, 2012). 

O Brasil é considerado um dos dez países que mais desperdiça alimentos em 

todo o mundo, desprezando cerca de 30% dos frutos e 35% das hortaliças que 

produz logo após a colheita, muito por serem considerados malformados ou fora do 

padrão de consumo estabelecido. Estima-se ainda, que 40% das perdas alimentares 

nos países em desenvolvimento ocorram durante o processo produtivo de refeições 

(AGÊNCIA BRASIL, 2015). 

Diante do extremo desperdício de alimentos no país, faz-se necessário adotar 

medidas que levem a população às práticas de consumo consciente em relação à 

alimentação. Utilizando o aproveitamento integral de alimentos na elaboração de 

novos produtos e preparações, é possível estimular alternativas tecnológicas 

sustentáveis, que podem ser aplicadas tanto em âmbito industrial quanto doméstico 

(RORIZ, 2012). 

O aproveitamento integral dos alimentos foi uma alternativa iniciada em 1963, 

no estado de São Paulo, visando à utilização de um determinado alimento na sua 

totalidade. Consiste na pratica de utilizar partes dos alimentos que normalmente são 

desprezados, como cascas, folhas, talos e sementes. A falta de informação sobre os 

principais nutrientes e a forma de aproveitamento dos resíduos gera o desperdício 

de toneladas de recursos alimentares (GODIM, 2005 apud DISCIPLINARUM 

SCIENTIA, 2016). 

De acordo com Monteiro (2008 apud DISCIPLINARUM SCIENTIA, 2016), o 

consumo de partes dos vegetais como cascas e sementes eleva a ingestão de fibras 

na dieta. Além disso, o uso dos alimentos de forma sustentável reduziria a produção 

de lixo orgânico e traria outros benefícios, como promover a segurança alimentar, 
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aumentar o consumo de vários nutrientes, prolongar a vida útil dos alimentos e 

beneficiar a renda familiar. 

Sendo assim, é essencial que a alimentação saudável e segura seja 

incentivada no âmbito escolar. A alimentação escolar é garantida a todos os alunos 

da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e na educação de jovens e 

adultos das escolas públicas e filantrópicas através do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), atendendo às necessidades nutricionais durante a 

permanência em sala de aula e contribuindo para o desenvolvimento, aprendizagem 

e o rendimento escolar, além de promover a formação de hábitos alimentares 

saudáveis. 

Os cardápios são considerados importantes instrumentos para satisfação das 

necessidades nutricionais e formação de hábitos alimentares saudáveis, com a 

finalidade de atender as leis da alimentação baseada na quantidade, qualidade, 

harmonia e adequação. Sendo assim, considera-se a importância de avaliar os 

cardápios elaborados ou novos alimentos e/ou novos alimentos e preparações 

oferecidas nas escolas, fazendo uso de métodos específicos que possibilitam fazer 

analises da alimentação ofertada aos escolares. Assim, um dos instrumentos 

utilizados para o controle desta qualidade é o teste de aceitabilidade.    

Desta forma, o teste de aceitabilidade é um procedimento fundamental, pois 

em sua execução torna-se fácil a avaliação da preferência média dos alimentos. 

Visto que a aceitação de um alimento pelos estudantes é um importante fator para 

determinar a qualidade do serviço prestado pelas escolas em relação ao 

fornecimento da alimentação escolar. Evitando assim, o desperdício de recursos 

públicos na compra de gênero alimentícios rejeitados.      

Este trabalho tem como objetivo analisar a aceitabilidade de um bolo com 

aproveitamento integral da banana para inclusão na merenda escolar dos alunos da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma Escola Pública Municipal de Matriz de 

Camaragibe – AL.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS 

São crescentes os estudos relativos à quantificação de perdas e desperdícios 

de alimentos em todo o mundo. As perdas de alimentos se referem a um decréscimo 

da quantidade ou qualidade alimentar nas fases iniciais da cadeia alimentar, 

reduzindo assim, a quantidade de alimentos adequados para o consumo humano. O 

conceito de perdas de alimentos, muitas vezes está relacionado com atividades pós-

colheita por deficiência no sistema produtivo ou capacidades de infraestrutura. Os 

resíduos alimentares, por outro lado, muitas vezes referem-se às fases da cadeia de 

abastecimento alimentar, tais como varejo e o consumo das famílias. Assim, as 

causas de desperdício de alimentos são frequentemente relacionadas com o 

comportamento humano (GUSTAVSSON, CEDERBERG e EMANUELSSON, 2013; 

LIPINSKI et al., 2013). 

Estima-se que anualmente o desperdício global da produção agrícola, atinja 

30% para os cereais, 40-50% para os tubérculos, frutas e legumes, 20% para as 

oleaginosas, carne e produtos lácteos, e finalmente, 35% para o pescado. É 

importante destacar que o Brasil é o quarto maior produtor de alimentos do planeta 

e, ao mesmo tempo, o sexto colocado no ranking mundial de desnutrição (CORRÊA 

et al., 2013; NASCIMENTO, 2015). 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU, 2012), o Brasil é 

um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas enfrenta dificuldades em 

relação ao desperdício durante as etapas da cadeia produtiva. São muitas as frutas 

que sofrem grandes perdas. Algumas delas são o abacate (31%), a banana (40%) e 

o morango (39%) (EMBRAPA, 2009 apud STORCK, 2013). Com relação ao total dos 

desperdícios, estes já são percebidos na colheita do produto, que paira em torno de 

10%, prosseguindo nas etapas de transporte e industrialização, somando 50%. Além 

dessas etapas, as perdas se estendem também para a comercialização (30%) e, 

ainda 10% durante o seu preparo (ONU, 2012). Tais dados referem ainda que o 

Brasil desperdiça aproximadamente 64% da produção de alimentos gerada 

anualmente, o que incide diretamente na quantidade e na qualidade dos produtos. 
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Movido por essa problemática, o Parlamento Europeu-PE destaca a tomada 

de medidas preventivas emergenciais quanto ao crescente esbanjamento, para 

evitar que o volume global da dilapidação alimentar atinja um aumento de 

aproximadamente 40% na Europa, em 2020, o que representaria 126 milhões de 

toneladas de alimentos. “O desperdício de alimentos representa um problema 

ambiental e ético e tem custos econômicos e sociais, o que coloca desafios no 

contexto do mercado interno, tanto para as empresas como para os consumidores” 

(PE, 2012).  

Segundo Silvério e Oltramari (2014), a avaliação dos desperdícios 

alimentares pode contribuir como indicador da qualidade da refeição. Nesse 

contexto, os desperdícios podem refletir falhas no planejamento do número de 

refeições, na seleção de alimentos e sua preparação e ainda na definição das 

necessidades nutricionais da população alvo. Ademais, Moraes dos Santos e 

Pereira (2014) consideram também as questões financeiras, ambientais, éticas e 

sociais. 

Uma maneira de combater o desperdício é o aproveitamento integral de frutas 

e hortaliças, por meio da utilização de partes não convencionais, antes desprezadas 

(cascas, talos, folhas e outros resíduos) na elaboração de novos produtos. Estudos 

sobre aproveitamento de resíduos e elaboração de subprodutos apresentam 

resultados relevantes quanto à redução do desperdício de alimentos e o 

desenvolvimento de novas tecnologias, além de proporcionar uma economia nos 

gastos com alimentação, diversificar nutrientes e agregar valor nutricional às 

preparações (DAMIANI et al., 2011; SILVA; RAMOS, 2009; VALENÇA; SANTANA; 

FREITAS, 2008). Essa alternativa tecnológica utiliza o alimento de forma 

sustentável, reduz a produção de lixo orgânico, beneficia a renda familiar e promove 

a segurança alimentar.  

2.2 APROVEITAMENTO INTEGRAL DE ALIMENTOS 

O aproveitamento integral dos alimentos é uma alternativa que tem por 

finalidade aproveitar as partes que normalmente são desprezadas. Segundo 

Fernandes (2012), o desperdício pode ser caracterizado em dois grupos: o não 

consumo das sobras dos alimentos, como aqueles que ficam na travessa, no prato, 
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na panela do almoço ou jantar, e o desperdício diretamente relacionado com as 

cascas, talos, sementes, folhas que normalmente são desprezadas pela maior parte 

da população, que não têm por hábito utilizá-los nas refeições. 

O desperdício no consumo familiar chega a 20% do que se compra para casa, 

um quarto da produção de frutas, vegetais e legumes não é aproveitado, o que não 

só constitui um grande desperdício, mas também um desconhecimento e 

preconceito acerca da utilização de talos, folhas, cascas e sementes, ou seja, partes 

comestíveis e ricas em nutrientes. Se preparadas e consumidos adequadamente, 

pode combater alguns problemas nutricionais, como a fome, a subnutrição e a 

desnutrição (FERNANDES, 2012). 

O aproveitamento integral de alimentos além de ajudar a população a reduzir 

o custo das preparações, A importância na utilização de cascas de frutas se dá pela 

diminuição dos gastos com alimentação, além da melhoria na qualidade nutricional 

dos alimentos e na redução do desperdício de alimentos, tornando possível a 

criação de novas receitas.  

Há possibilidade de incrementar a culinária diária com a utilização integral dos 

alimentos, proporcionando uma alimentação mais rica com fibras, vitaminas e 

minerais. Para que haja uma implementação correta, é necessário ter conhecimento 

da composição centesimal desses alimentos. Existem vários estudos comparando 

as partes consumidas com as não convencionais dos alimentos. Muitos deles 

mostram que os nutrientes são amplamente encontrados nas partes que 

normalmente é descartada (STORCK, 2013). 

Segundo Fernandes (2012), sustentabilidade é utilizar os recursos naturais 

sem os esgotar, de forma a que permaneçam disponíveis para as seguintes 

gerações. Ser sustentável é um dever de toda e qualquer sociedade e deve ser 

praticado em qualquer local, em casa, no trabalho, na escola ou mesmo na rua. 

2.3GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR NO BRASIL 

A Constituição Brasileira de 1988 em seu art. 208 inciso VII define que é 

dever do Estado o atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 

básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e 
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adultos), por meio de programas suplementares de material didático - escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde (BRASIL, 1988). Desta forma a 

alimentação é um direito do aluno e deve ser ofertada pelos governos federal, 

estadual e municipal.  

Visando garantir a alimentação dos escolares, surgiu na década de 40, o 

Programa da Merenda Escolar, que em 1979 passou a denominar-se Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, considerado atualmente um dos maiores 

programas na área de alimentação escolar no mundo, sendo o único com 

atendimento universalizado (BRASIL, 2012).  

Este programa visa suprir, no mínimo, 15% das necessidades nutricionais dos 

alunos durante a permanência na escola, visando contribuir para a redução dos 

índices de evasão escolar, para a formação de bons hábitos alimentares e para o 

aumento da capacidade de aprendizagem (MUNIZ; CARVALHO, 2007).  

O PNAE tem caráter suplementar, como prevê o artigo 208, incisos IV e VII, 

da Constituição Federal, "educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 

cinco anos de idade" (inciso IV) e "atendimento ao educando, em todas as etapas da 

educação básica, por meio de programas suplementares de material didático 

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde" (inciso VII). Desta forma, 

esse programa atende alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em 

escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o 

poder público), por meio da transferência de recursos financeiros (FNDE, 2012).  

A execução do programa se deu de forma centralizada até 1993, e o órgão 

gerenciador tinha como atribuições planejar os cardápios, adquirir os gêneros por 

processo licitatório, contratar laboratórios especializados para efetuar o controle de 

qualidade e ainda se responsabilizava pela distribuição dos alimentos em todo o 

território nacional (BRASIL, 2012).  

Após a descentralização o PNAE passou a ser coordenado pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, do Ministério da Educação e do 

Desporto – MEC. O FNDE é responsável pelos custos relativos à aquisição de 
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alimentos. Os Estados e Municípios, pela complementação, como, por exemplo, a 

infraestrutura e também pelos custos operacionais (DANELON et al., 2006).  

Atualmente, o valor repassado pela União a estados e municípios por dia 

letivo para cada aluno é definido de acordo com a etapa e modalidade de ensino 

(FNDE, 2017): 

 Creches: R$ 1,07 

 Pré-escola: R$ 0,53 

 Escolas indígenas e quilombolas: R$ 0,64 

 Ensino fundamental e médio: R$ 0,36 

 Educação de jovens e adultos (EJA): R$ 0,32 

 Ensino integral: R$ 1,07 

 Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral: R$ 

2,00 

 Alunos que freqüentam o Atendimento Educacional Especializado no 

contraturno: R$ 0,53. 

2.4 TESTE DE ACEITABILIDADE 

Para avaliar a qualidade da merenda escolar de acordo com a verba oferecida 

pelo FNDE, foi criado o teste de aceitabilidade, que é o nome dado ao teste 

realizado diretamente com os alunos das unidades educacionais, sendo importante 

para avaliar o impacto de um Programa de Alimentação. Um alimento pode ser 

considerado como de boa aceitabilidade, quando preenche as expectativas da maior 

parte dos alunos com relação às características sensórias: cor, aroma, consistência 

ou textura e sabor (CECANE, 2010). 

Esse instrumento avalia se os cardápios elaborados e/ou os novos alimentos 

e preparações estão sendo bem aceitos pelos escolares, de modo a evitar o 

desperdício e verificar a qualidade do serviço prestado pelas escolas em relação ao 

fornecimento da alimentação escolar (CECANE, 2010). O teste de aceitabilidade é 

ainda utilizado para avaliar se os cardápios já praticados estão sendo repetitivo a 

ponto de os escolares já não mais aceitá-los (BRASIL, 2009). 
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O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), responsável 

pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ao publicar a Resolução 

FNDE nº 15 de 25/08/2000 e posteriormente revisada pela Medida Provisória nº 

2178-36 de 2001 estabeleceu como um dos procedimentos para o controle de 

qualidade da alimentação servida aos escolares à aplicação de testes de 

aceitabilidade por parte das entidades executoras. A Resolução FNDE/CD nº32 de 

2006 e posteriormente a nº38 de 2009 traz novas situações para aplicação dos 

testes, citando que estes devem ser aplicados sempre que ocorrer no cardápio: a 

introdução de alimento atípico ao hábito alimentar local; quaisquer outras alterações 

inovadoras, no que diz respeito ao preparo, e para avaliar a aceitação dos cardápios 

praticados frequentemente (FNDE, 2009). 

O teste de aceitabilidade é importante para verificar o conteúdo nutricional, 

verificar a inclusão de ingredientes não interessantes para o grupo, verificar o 

rendimento das preparações e buscar padronização das receitas em cada escola. 

Torna-se possível então, verificar porque ocorre a aceitação ou não por parte dos 

alunos. Assim, a aceitabilidade de um alimento está relacionada com a interação 

positiva entre o alimento e o aluno que o consome. 

O teste de aceitabilidade segue como referência o Manual para aplicação dos 

testes de aceitabilidade no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e é 

aplicado pelos nutricionistas do setor de supervisão. 

3 MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo, realizado com dados secundarios oriundos 

de um banco de dados de uma Escola Pública Municipal de Matriz de Camaragibe - 

AL, onde foi servido um bolo com aproveitamento integral da banana prata, e 

subsequentemente, foi avaliada a aceitação do mesmo pelos alunos pertecentes a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) (ANEXO A). 

Participaram da pesquisa todos os alunos presentes no dia da oferta da 

preparação. Foi aplicado um questionário de aceitabilidade utilizando-se uma escala 

hedônica- Aceitabilidade Geral de 9 pontos segundo a metodologia de Dutcosky 

(2007) e Monteiro (1984), cujos extremos correspondem a 9 – gostei extremamente 
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e 1 – desgostei extremamente, onde foram avaliados os seguintes parâmetros: cor, 

aroma, sabor, aparência e textura (ANEXO B). 

Os dados obtidos da análise sensorial foram organizados e tabulados no 

programa Microsolf Word 2007. Para o cálculo do Índice de Aceitabilidade (IA)do 

produto foi adotada a expressão: IA (%) = A x 100 /B, na qual A = nota média obtida 

para o produto, e B = nota máxima dada ao produto (MONTEIRO, 1984). O IA foi 

realizado em relação aos atributos e foi calculada considerando-se a nota máxima 

alcançada, pelo produto que foi analisado, como 100% e a pontuação média, em 

percentual, segundo Dutcosky (2011) e Monteiro (1984), o produto é aceito quando 

ultrapassa o minimo de 70%. 

Este estudo foi realizado com o consertimento da direção da escola e da 

nutricionista responsável, não necessitando da aprovação no cômite de ética, por se 

tratar de dados secundários. 

4 RESULTADOS 

A amostra foi composta por 320 indivíduos (que corresponde a 77% dos 

alunos matriculados), sendo 70% (n=224) do sexo feminino e 30% (n=96) do sexo 

masculino, com idade entre 15 a 55 anos (média de 28 anos). 

 Os resultados correspodem aos parâmetros: sabor, aparência, cor, 

aroma e textura. O gráfico 1 apresenta o percentual de aceitabilidade do sabor. 

Gráfico 2 aponta o percentual da aparência. No Gráfico 3 expõe a proporção em 

relação à cor. Já no gráfico 4 exibe a porcentagem do aroma e no gráfico 5, a 

textura. A tabela 1apresenta as notas dadas para cada atributo e o índice de 

aceitabilidade.  

 

 

 

 



15 

 

Gráfico1. Percentual de aceitabilidade do sabor do bolo da casca de banana 

ofertado aos alunos do EJA, Matriz de Camaragibe – AL, 2018.  

 

 

Gráfico2. Percentual de aceitabilidade da aparência do bolo da casca de 

banana ofertado aos alunos do EJA, Matriz de Camaragibe – AL, 2018. 
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Gráfico3. Percentual de aceitabilidade da textura do bolo da casca de banana 

ofertado aos alunos do EJA, Matriz de Camaragibe – AL, 2018. 

 

Gráfico4. Percentual de aceitabilidade da cor do bolo da casca de banana 

ofertado aos alunos do EJA, Matriz de Camaragibe – AL, 2018. 
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Gráfico5. Percentual de aceitabilidade do aroma do bolo da casca de banana 

ofertado aos alunos do EJA, Matriz de Camaragibe – AL, 2018. 

 

Tabela 1: Média das notas atribuídas pelos provadores para cor, aroma, 

sabor, aparência e índice de aceitabilidade (IA%) para o bolo da casca de banana. 

Atributos Média % IA 

Sabor 7,9 85% 

Aparência 8,4 90% 

Textura 7,2 74% 

Cor  7,5 80% 

Aroma 7,3 76% 

Geral 7,1 81% 
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Tabela 2: Ficha de preparação e composição nutricional do bolo da casca de 

banana. 

INGRED GRAMA KCAL PROT 

(g) 

LIP 

(g) 

CARB 

(g) 

FIBRA 

(g) 

Ca 

(mg) 

Vit 

A 

(mg) 

Fe 

(mg) 

K 

(mg) 

Banana 500 445 6.5 1.5 114 7,5 75 50 1 1850 

Casca de 

banana 

300 105.9 5,07 2.97 14,73 200 200 - 3,78 903 

Ovo 200 372 52 35,6 6.4 168 168 316 6,4 600 

Açúcar 38 1973,7 1,53 - 507.45 20,4 20.4 - 0,51 30,6 

Margarina 960ml 226,48 - 25.6 - 2,28 2.28 175 0,03 7,98 

Leite 720 585,6 34.56 28.8 47,04 1180,8 1180 374 0,96 1473 

Farinha 

de trigo 

720 2592 70.56 10,2 540,04 129.6 129 - 7,2 1087 

Fermento 

químico 

20 18 0.1 0,02 8,78 - - - - - 

TOTAL 3248 6318,6 170,3 104 1239,1 30,3 1776 915 19,8 5952 

 

5 DISCUSSÃO 

Pode-se observar que no presente estudo houve uma boa aceitação da 

preparação do bolo da casca de banana, destacando-se que todos os atributos 

receberam notas superiores a 70%.  O quesito aparência obteve o maior índice de 

aceitabilidade (90%) e menor para textura (74%) corroborando com Nunes e Botelho 

(2009), o qual em um estudo da aceitação de bolo de banana sem a casca 

encontrou 94% de aceitação, e do bolo de banana com casca 98,8%, o que 

demonstra que o uso integral de alimentos é bem aceito nas preparações.  

Resultado semelhante foi encontrado por Medeiros et al. ( 2016) que 

analizaram a aceitabilidade de bolo de banana com casca e obteve um valor de 97% 

de aceitação, demonstrando que utilizar a casca da banana em receitas pode ser 

uma alternativa nutritiva e econômica, não alterando o sensorial das preparações. 
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Por se tratar de aproveitamento integral dos alimentos e tendo por base uma 

alimentação segura, é válido destacar que uma maneira de combater o desperdício 

é o aproveitamento integral de frutas e hortaliças, por meio da utilização de partes 

não convencionais, antes desprezadas (cascas, talos, folhas e outros resíduos) na 

elaboração de novos produtos. Estudos sobre aproveitamento de resíduos e 

elaboração de subprodutos apresentam resultados relevantes quanto à redução do 

desperdício de alimentos e o desenvolvimento de novas tecnologias, além de 

proporcionar uma economia nos gastos com alimentação, diversificar nutrientes e 

agregar valor nutricional às preparações (DAMIANI et al., 2011; SILVA; RAMOS, 

2009; VALENÇA; SANTANA; FREITAS, 2008). Essa alternativa tecnológica utiliza o 

alimento de forma sustentável, reduz a produção de lixo orgânico, beneficia a renda 

familiar e promove a segurança alimentar. 

Outro estudo realizado por Ribeiro e Finzer (2010) com a elaboração de 

cookies de canela com adição de farinha de casca de banana, apresentou boa 

aceitabilidade por parte dos provadores e a possibilidade ascendente de 

comercialização do produto não comum. 

Os resultados dessa pesquisa foram inferiores a aceitabilidade da preparação 

com casca de banana verificada por Vieira et al. (2013) com participação de 40 

crianças, para o bolo com casca de banana, a qual foi observada a aceitabilidade 

entre 92,5% dos participantes, e em relação ao bolo sem a casca, a aceitabilidade 

foi de 98%.  

A casca da banana é rica em proteínas, fibras, carboidratos, cálcio e ferro, 

obtendo valores superiores aos da polpa, podendo ser utilizada como fonte 

alternativa de nutrientes, além de evitar o desperdício de alimentos (GONDIN et al., 

2005). 

Storcketet al. (2013) utilizaram para seu estudo diversos alimentos 

integralmente, dentre eles, moranga, batata inglesa, chuchu, espinafre, couve-flor, 

beterraba, brócolis, cenoura, banana, manga, melão e mamão e concluíram que a 

adição das partes dos alimentos que são usualmente descartadas, acrescentam 

diversos nutrientes às preparações. O bolo de moranga com casca e o bolo com 

semente de mamão e de melão foram às preparações que apresentaram maiores 



20 

 

teores de fibra bruta (2,7g). Também Araújo et al. (2009) elaboraram doces em calda 

e cremoso a partir da casca da abóbora e ofereceram a 100 alunos do CEFET de 

Urutaí - GO, e perceberam a partir do teste de aceitabilidade que ambos os doces 

foram bem aceitos, sendo que o doce em calda teve índice de aceitação de 90% e o 

cremoso de 80%. 

Alves et al. (2007) estudaram a aceitação de tortas elaboradas com talos de 

couve-flor e de brócolis e com cascas de cenoura e de beterraba. Na pesquisa foi 

avaliado, também, o teor nutricional das cascas, dos talos e das tortas prontas. A 

análise dos resultados permitiu verificar que os talos e as cascas podem ser boas 

fontes de nutrientes e que as tortas preparadas apresentaram teores importantes de 

nutrientes e fibras. Por meio de análise sensorial, foi possível verificar a boa 

aceitação das tortas em relação ao sabor, aparência, textura e cor. 

Silva e Ramos (2009) avaliaram sensorialmente dois tipos de doce de banana 

prata. O doce A, feito apenas com a polpa, e doce B, com a casca e a polpa da 

banana, alcançaram as médias 6,7 e 7,5, respectivamente, para o atributo sabor, 

concordando com os resultados encontrados no estudo em questão. 

A utilização de partes não convencionais de alimentos, na elaboração de 

preparações, além de minimizar os resíduos gerados, aumenta o valor nutricional 

das preparações. Essa proposta é uma medida simples, que ao ser aplicada, pode 

contribuir com a diminuição do desperdício de partes nutritivas, como as cascas 

utilizadas para preparação dos bolos nesse estudo.  

A casca de banana também obteve uma boa aceitação em um estudo 

realizado por Ribeiro e Finzer (2010), no qual avaliou a aceitabilidade de cokies 

elaborados com casca de banana e chocolate e cokies de casca de banana e 

canela, o nível de aceitabilidade foi de 83% e 86% entre “gostei extremamente” 

indicando a possibilidade de esses produtos serem aceitospelo mercado. 

Corroborando com os resultados de aceitabilidade de nossos achados que foi 74% a 

90%. 

De forma geral, a adição das partes usualmente descartadas acrescenta 

diversos nutrientes às preparações. O trabalho realizado por Nunes e Botelho (2009) 
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mostraram que a elaboração de bolo com casca de banana apresentou menor valor 

energético, teor mais baixo de proteínas, lipídios e carboidratos, e maior quantidade 

de fibras, quando comparado com a preparação utilizando apenas a banana.  

Sabe-se da necessidade inata do ser humano em ter uma dieta saudável e 

rica em nutrientes para obtenção da saúde e bem-estar geral. Necessidade esta, 

conquistada por meio de um recurso simples e acessível, a utilização de partes 

normalmente desprezadas dos alimentos (talos, folhas, cascas, sementes). Por meio 

da inclusão de receitas com aproveitamento integral dos alimentos, como neste 

caso, o bolo de casca de banana, em cardápios de escolas, é possível reduzir o 

desperdício de alimentos e todas as suas consequências, além de melhorar o 

acesso ao alimento de qualidade, o aspecto nutricional da dieta com alimentos de 

baixo custo e favorecer questões socioambientais (HARDISON, 2001; GONDIM et 

al,, 2005). 

6 CONCLUSÃO 

Este trabalho permitiu verificar que um produto elaborado através do 

aproveitamento integral de alimentos, sobretudo de cascas de frutas, pode ser bem 

aceito pelos consumidores. A receita sugerida constituiu de produtos de fácil 

preparação e obtiveram grande aceitabilidade, além de serem economicamente 

viáveis, agregando nutrientes, através do acréscimo de fibras, vitaminas e minerais 

que são descartados quando se despreza essas partes. 

A utilização de partes não convencionais de alimentos, na elaboração de 

preparações, além de minimizar os resíduos gerados, aumenta o valor nutricional 

das preparações. Essa proposta é uma medida simples, que ao ser aplicado, pode 

contribuir com a diminuição do desperdício de partes nutritivas, como as cascas 

utilizadas para preparação do bolo nesse estudo.  

Observa-se que a preparação elaborada com aproveitamento integral do 

alimento teve boa aceitação e alcançou índice de aceitabilidade maior que o 

esperado de 70%. Além de que, os atributos sabor, aparência, textura, cor e aroma, 

apresentaram boa pontuação. Sendo assim, o aproveitamento integral dos 

alimentos, é sem dúvida, uma importante alternativa para agregar nutrientes nas 
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preparações e, consequentemente gerar melhoria na saúde dos indivíduos, além de 

repercutir positivamente para a redução do lixo e desperdício. A sensibilização e 

estímulos através de práticas educativas constituem uma ferramenta valiosa, os 

quais permitem alcançar os objetivos quando se refere à alimentação saudável, 

prevenção de doenças e preservação do meio ambiente. 
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ANEXOS 

ANEXO A – RECEITA DO BOLO DA CASCA DE BANANA 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

4cascas de banana 

2 ovos  

2 xícaras de chá de leite integral  

2 colheres de sopa de margarina  

2 xícaras de chá de açúcar refinado 

3 xícaras de chá de farinha de trigo  

1 colher de sopa de fermento em pó   

4 bananas cortadas em rodelas para colocar no fundo da assadeira 

Modo de fazer: 

Lave e higienize as cascas das bananas em solução de hipoclorito de sódio, 

seguindo as instruções de rotulagem. Bata todos os ingredientes no liquidificador, 

exceto o fermento. Despeje a massa em uma assadeira untada com manteiga, 

farinha e as rodelas de banana. Leve ao forno médio (180ºC a 200ºC) pré-aquecido 

por, aproximadamente, 40 minutos. 
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ANEXO B - FICHA PARA AVALIAÇÃO SENSORIAL 

 

Ficha para teste de escala hedônica – Aceitabilidade Geral  

Data ___-___ -  

Faixa etária: (   ) 15 – 29 anos (   ) 30 – 44 anos (   ) 45 anos – 55 (   )>55 anos 

Amostra/Preparação: _____________________________________________ 

Avalie a amostra utilizando a escala abaixo, para descrever o quanto você 

gostou ou desgostou do produto. Dê a nota, de acordo com a escala, que melhor 

reflita seu julgamento referente aos atributos: cor, aroma, sabor e aparência. 

9- Gostei extremamente 

8- Gostei muito 

7- Gostei moderadamente 

6- Gostei ligeiramente 

5- Indiferente 

4- Desgostei ligeiramente 

3- Desgostei moderadamente 

2- Desgostei muito 

1- Desgostei extremamente 

Cor ___ Aroma ___ Sabor ___ Aparência ___ Textura ___ 

Siga as orientações do pesquisador, antes de avaliar a amostra. 

 

 


