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Apresentação

Atividade econômica associada à transformação de matérias-
-primas provenientes da agricultura, da pecuária, da aquicultura 
e da silvicultura, a agroindústria é um dos alicerces da econo-
mia brasileira.

Ciente da sua importância, a Embrapa Informação Tecnológica 
lançou, em forma de manual, a Coleção Agroindústria Familiar, 
cuja finalidade é divulgar, ao micro e ao pequeno produtor, 
conhecimentos sobre o processamento industrial de matérias-
-primas, como leite, frutas, hortaliças,  leguminosas e cereais, 
visando reduzir custos, aumentar a produtividade e garantir 
qualidade aos produtos quanto a aspectos higiênicos e sanitá-
rios assegurados pelas boas práticas de fabricação (BPF).

Em linguagem apropriada ao público-alvo, cada manual da 
coleção apresenta um tema específico, cujo conteúdo é emba-
sado em gestão e inovação tecnológica. Com isso, a Embrapa 
espera ajudar o pequeno empresário rural a planejar e imple-
mentar sua agroindústria, utilizando, da melhor forma possível, 
os recursos de que dispõe.

Alexandre de Oliveira Barcellos 
Secretário-Geral da Embrapa
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Introdução

Biscoito é o produto obtido pelo amassamento e cozimento 
adequado de massa preparada com farinhas, amidos ou féculas 
(fermentadas ou não) e caracterizado por longa vida de pra-
teleira. É um produto popular, com forte presença nos lares 
brasileiros e consumido por pessoas de qualquer idade ou con-
dição social.

Biscoitos doces enroladinhos do tipo recheado são ainda uma 
demanda incipiente, têm penetração menor no mercado em 
relação aos biscoitos recheados tradicionais, dependem de um 
consumidor específico, mas são frentes de grande potencial e 
crescimento futuro.

Tradicionalmente, esses biscoitos são produzidos com fari-
nha de trigo e podem ser recheados com chocolate, doce de 
leite ou geleias de fruta. Atualmente, a tendência de conciliar 
bem-estar e nutrição vem fazendo com que recheios com alta 
concentração de frutas e menor quantidade de açúcar encon-
trem mercado garantido.

O uso de ingredientes não convencionais na formulação pode se 
constituir numa boa oportunidade para diferenciar os biscoitos. 
A aplicação de recheios com ingredientes locais (ou típicos da 
região) deve ser estimulada. Nas regiões mais carentes, além 
de aumentar o valor nutritivo e o papel funcional dos produtos, 




