
EFEITO DA ADIÇÃO DE FARINHA DE LINHAÇA NA ACEITAÇÃO SENSORIAL 
DE BOLO DE CHOCOLATE 

 
Mariana Borges de Lima da SILVA1; Joelma Correia BERALDO2; Lara Rielli DEMATEI3 

 
1 Prof. MSc. Setor de Agroindústria, IFET Triângulo - Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Uberaba, Av. João Batista Ribeiro, 4.000 – CEP 38064-
900, Uberaba-MG, e-mail: mariana@iftriangulo.edu.br; 

2 Graduanda em Nutrição, UNISEP – União das Instituições de Serviço, Ensino e Pesquisa LTDA –  
Av. Dr. Professor Antônio Eufrásio de Toledo, 100 – Jardim dos Ypês – CEP: 37570-000, Ouro Fino – 

MG, e-mail: joelmaberaldo@yahoo.com.br; 
3 Graduanda em Nutrição, UNISEP – União das Instituições de Serviço, Ensino e Pesquisa LTDA –  

Av. Dr. Professor Antônio Eufrásio de Toledo, 100 – Jardim dos Ypês – CEP: 37570-000, Ouro Fino – 
MG, e-mail: lara.rielli@hotmail.com; 

 
RESUMO: No presente trabalho avaliou-se a aceitação sensorial de bolos de 
chocolate adicionados de diferentes quantidades de farinha de linhaça integral e de 
uma formulação padrão (sem adição de farinha de linhaça). Utilizou-se ficha 
resposta com escala hedônica de 9 pontos e os atributos avaliados foram: 
aparência, textura, sabor e impressão global. As formulações de bolo de chocolate 
adicionadas de farinha de linhaça integral tiveram aceitação similar a formulação 
padrão de bolo de chocolate para todos atributos avaliados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: aceitação sensorial; bolo; linhaça. 
 
 
ABSTRACT: This work focuses on sensory acceptance of cakes of chocolate with 
the addition of different amounts of flaxseed flour and a standard formulation (without  
flaxseed flour added). Answer sheet was used with hedonic scale of 9 points and the 
attributes evaluated were: appearance, texture, flavor and overall impression. The 
formulations of chocolate cake added to flaxseed flour had acceptance similar to the 
standard formulation of chocolate cake for all attributes evaluated. 
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INTRODUÇÃO 
 

O crescente mercado dos produtos naturais, aliado ao interesse dos 
consumidores na prevenção de doenças, tem pressionado a indústria alimentícia na 
busca por produtos mais saudáveis e direcionado pesquisas nesse sentido. Neste 
contexto, os alimentos funcionais ganharam destaque pelos efeitos benéficos que 
promovem à saúde (ANJO, 2004). 

São considerados alimentos funcionais aqueles que, além de fornecerem a 
nutrição básica, promovem a saúde. Esses alimentos possuem potencial para 
promover a saúde por meio de mecanismos não previstos pela nutrição 
convencional, devendo ser salientado que esse efeito restringe-se à promoção da 
saúde e não à cura de doenças (OLIVEIRA et al., 2002). 

A linhaça é a semente do linho (Linum usitatissimum L.), da família Linaceae, 
uma planta nativa do oeste asiático e do mediterrâneo. Possui em sua composição 
química cerca de 30 a 40% de gordura, 20 a 25% de proteína, 20 a 28% de fibra 
dietética total, 4 a 8% de umidade e 3 a 4% de cinzas, além de vitaminas A, B, D e E 
e minerais. A sua composição de aminoácidos é comparada ao da proteína de soja, 
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uma das mais nutritivas proteínas vegetais. Possui elevado teor em potássio, sendo 
cerca de sete vezes maior que o da banana. A vitamina E está presente na linhaça 
como γ-tocopherol, atuando como um antioxidante biológico. É também fonte de 
fibras alimentares com boa proporção entre solúveis e insolúveis (GALVÃO et al., 
2008).  

O interesse pela semente de linhaça vem aumentando devido a efeitos 
fisiológicos favoráveis ao organismo humano, revelados em algumas pesquisas. 
Estudos têm apontado que a ingestão de 10 g de linhaça ao dia promove alterações 
hormonais, contribuindo com a redução do risco de câncer e diabete, dos níveis de 
colesterol total e LDL, assim como favorecendo a diminuição de agregação 
plaquetária, fortalecendo unhas, dentes e ossos, além de tornar a pele mais 
saudável (OLIVEIRA et al., 2007). 

A adição de fibras alimentares em alimentos confere diferentes tipos de 
benefícios. Seu valor nutricional motiva consumidores a aumentar o consumo de 
fibras, que é aconselhado por nutricionistas. Podem também valorizar produtos 
agrícolas e subprodutos para utilizar como ingredientes (POSSAMAI, 2005). 

Os principais critérios para aceitação de alimentos enriquecidos com fibras 
alimentares são: bom comportamento no processamento, boa estabilidade e 
aparência e, satisfação no aroma, na cor, na sensação deixada pelo alimento na 
boca e na textura (POSSAMAI, 2005). 

Entre os produtos de panificação, o bolo vem adquirindo crescente 
importância no que se refere ao consumo e à comercialização no Brasil, 
principalmente, devido ao desenvolvimento técnico que possibilitou mudanças nas 
indústrias que passaram da pequena à grande escala (MOSCATTO et al., 2004). 

A qualidade de bolos pode ser avaliada por meios instrumentais e sensoriais. 
A avaliação sensorial da cor de produtos forneados é um parâmetro crítico, pois 
bolos com crostas muito escuras estão associados à falhas no processo e 
formulação (ESTELLER et al., 2006). 

Os testes afetivos têm por objetivo conhecer a opinião pessoal de um 
determinado grupo de consumidores, em relação a um ou mais produtos. Essa 
opinião pode ser dada com relação ao produto de forma global, ou com relação a 
apenas algumas características específicas do produto. Testes afetivos têm sido 
muito utilizados por fabricantes ou prestadores de serviços, e constituem-se em uma 
ferramenta fundamental e valiosa no desenvolvimento, otimização e garantia da 
qualidade dos produtos (TOLEDO, 2004). 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a aceitação sensorial de bolos de 
chocolate adicionados de diferentes quantidades de farinha de linhaça. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foi utilizado para a fabricação dos bolos, farinha de linhaça integral adquirida 
no comércio de Belo Horizonte (MG). Os demais ingredientes foram adquiridos no 
comércio local de Ouro Fino (MG), observando-se a adequação de apresentação e o 
prazo de validade. Foi desenvolvida uma formulação padrão para o bolo de 
chocolate (formulação 1) e três formulações adicionadas de farinha de linhaça 
integral (formulações de 2 a 4). As formulações produzidas estão apresentadas na 
Tabela 1. 
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Tabela 1 – Formulações dos bolos de chocolate padrão e adicionado de farinha de 
linhaça integral.  
 
Ingredientes 
(gramas) 

Formulação 
1 

Formulação 
2 

Formulação 
3 

Formulação 
4 

Farinha de 
trigo 

300 300 300 300 

Açúcar 160 160 160 160 
Leite 200 200 200 200 
Margarina 60 60 60 60 
Achocolatado 120 120 120 120 
Ovos 150 150 150 150 
Fermento em 
pó 

12 12 12 12 

Farinha de 
linhaça 
integral 

0 40 60 80 

 
Preparação dos bolos: À temperatura ambiente, a margarina, o açúcar e as 

gemas foram batidas em batedeira por 2 minutos em velocidade alta. A farinha de 
trigo, o achocolatado e o leite foram acrescentados à mistura. O fermento em pó foi 
adicionado e as claras em neve (batidas em batedeira por 5 minutos em velocidade 
alta) foram incorporados à massa manualmente. Para as formulações contendo 
farinha de linhaça integral, este foi o último ingrediente adicionado à massa. A 
massa foi acondicionada em forma de alumínio previamente untada com margarina 
e polvilhada com farinha de trigo, levada ao forno pré-aquecido por 15 minutos a 
180ºC e assada por 40 minutos. 

Análise sensorial: As amostras de bolo (com peso de aproximadamente 25 
gramas cada) foram apresentadas aos provadores, de forma monádica, em pratos 
plásticos codificados com números aleatórios de três dígitos e apresentadas em 
cabines individuais. Junto a cada amostra servida, o consumidor recebeu um copo 
de água em temperatura ambiente para enxaguar a boca entre as avaliações.  

O teste de aceitação sensorial contou com a presença de 38 provadores, 
servidores e alunos da Faculdade ASMEC (Ouro Fino – MG)  com idade entre 18 e 
50 anos,  que receberam uma ficha resposta contendo uma escala hedônica 
estruturada de 9 pontos (abrangendo de “desgostei extremamente” a “gostei 
extremamente”) para avaliar seu julgamento em relação a aceitação dos bolos de 
chocolate. Os atributos avaliados foram: aparência, textura, sabor e impressão 
global. Os resultados obtidos no teste de aceitação foram analisados por ANOVA a 
5% de probabilidade,  utilizando-se o programa computacional SISVAR, 
desenvolvido por Ferreira (2000). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As Figuras de 1 a 4 apresentam as notas médias para os atributos avaliados 
na aceitação sensorial dos bolos de chocolate.  
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Figura 1 - Notas médias para o atributo aparência dos bolos de chocolate 
 

 
Figura 2 - Notas médias para o atributo textura dos bolos de chocolate 
 

 
Figura 3 - Notas médias para o atributo sabor dos bolos de chocolate 
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Figura 4 - Notas médias para o atributo impressão global dos bolos de chocolate 
 
 
 Os resultados da ANOVA a 5% de probabilidade indicaram não haver 
diferença entre as médias de todos os atributos avaliados no teste de aceitação 
sensorial para as diferentes formulações de bolo de chocolate testadas. Por meio da 
análise dos resultados obtidos no presente estudo, observa-se que a adição de 
farinha de linhaça integral nas proporções testadas não afetou a aceitação sensorial 
dos bolos de chocolate para os atributos aparência, textura, sabor e impressão 
global. Este fato indica que os bolos de chocolate adicionados de farinha de linhaça 
integral nas quantidades avaliadas neste estudo possuem qualidade sensorial 
similar à formulação padrão (formulação 1) e com a vantagem de possuírem uma 
maior qualidade nutricional. 
 Considerando que ao se desenvolver um novo produto, um dos pontos 
fundamentais é avaliar sua aceitabilidade, a fim de predizer seu comportamento 
frente ao mercado consumidor, a adição de farinha de linhaça integral nas 
quantidades testadas não modificou a formulação do bolo de forma a alterar a sua 
aceitação. 
 MOSCATTO et al. (2004) avaliaram a aceitação sensorial de bolos de 
chocolate adicionados de farinha de yacon e inulina e observaram que os atributos 
cor, textura e impressão global não foram afetados pela adição destes ingredientes 
na formulação, quando comparados à aceitação sensorial da formulação padrão. 
 INTROVINI et al. (2008) avaliaram a aceitação sensorial de bolos de 
chocolate marmorizado com coco sem lactose e sem glúten e constataram que a 
cor, aparência e textura não diferiram da formulação padrão contendo lactose e 
glúten. 
 A avaliação sensorial de pão de mel enriquecido com linhaça foi pesquisado 
por POSSAMAI (2005) que observou um elevado índice de aceitação e de 
expectativa de compra para este produto. OLIVEIRA et al. (2007) avaliaram 
sensorialmente pão francês elaborado com mistura de farinha de trigo com farinha 
de linhaça e farinha de linhaça desengordurada e obtiveram nota média de 7,85 para 
o atributo impressão global, mostrando uma excelente aceitação pelos 
consumidores. 
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CONCLUSÃO 
 

Para todos os atributos avaliados, não houve diferença significativa a 5% de 
probabilidade para a aceitação sensorial das diferentes formulações de bolo de 
chocolate.  
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