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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade nutricional de bolos elaborados com 
substituição parcial da farinha de trigo por farinha de linhaça, quinoa e aveia. Foram 
analisadas três formulações com adição de aveia, quinoa e linhaça nas proporções 
de 30%, 10% e 10%; 15%, 5% e 5% e 7%, 3% e 3%, respectivamente. A 
substituição de farinha de trigo por aveia, quinoa e linhaça às preparações de bolo 
determinaram um aumento do teor de lipídios, proteínas, fibras e cinzas além de 
promover a redução da fração glicídica e do valor calórico das formulações. A 
farinha de aveia, quinoa e linhaça podem ser utilizadas como ingredientes para 
formular bolo, fornecendo produtos com boas características nutricionais. 
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PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF CAKES WITH PART IAL 
REPLACEMENT OF WHEAT FLOUR BY OATS, QUINOA AND FLAX SEED 

 
ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the nutritional quality of elaborate cakes 
with partial substitution of wheat flour by oatmeal, quinoa and flaxseed. Were 
analyzed three formulations with added of oat, quinoa and flaxseed in the proportions 
30%, 10% and 10%; 15%, 5% and 5% and 7%, 3% and 3%, respectively. The 
replacement of wheat flour by oats, quinoa and flaxseed to preparations of cakes for 
an increase of lipid, protein, fiber and ash and promote the reduction of the high 
sugar fraction and the calorific value of the formulations. The oat flour, quinoa and 
flaxseed can be used as ingredients in cake preparations with good nutritional 
characteristics. 
KEYWORDS: oats, cake; flaxseed; quinoa, nutritional value 
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INTRODUÇÃO 
Os alimentos possuem em sua composição nutrientes benéficos ao 

organismo, por isso uma alimentação balanceada é capaz de suprir, na maioria das 
vezes, todas as necessidades nutricionais de um indivíduo. Neste contexto os 
alimentos funcionais vêm ganhando espaço na indústria e nas opções alimentares 
da população (HASLER, 2000). Entre os alimentos mais consumidos na área da 
panificação o bolo vem adquirindo grande valor e seu desenvolvimento permitiu 
mudanças consideráveis na indústria aumentando a escala de produção 
(GORGÔNIO et al., 2011). 

A produção de bolos fabricados a partir de farinhas mistas, farinhas integrais 
ou acrescidas de algum nutriente específico tem despertado a atenção e curiosidade 
de consumidores interessados em qualidade nutricional, pelo reforço dado no 
suprimento de recomendações nutricionais diárias ou por possuírem propriedades 
funcionais que previnem o aparecimento de doenças ou auxiliam no seu tratamento, 
como fibras, ácidos graxos essenciais, prebióticos e outros (MORAES et al., 2010; 
GUIMARÃES et al., 2010; COELHO & WOSIACK, 2010; SCHMIELE et al., 2011; 
HERA et al., 2012). 

Entre esses alimentos destaca-se a aveia, um cereal de grande valor 
nutricional e funcional por ser rica em fibras alimentares, vitaminas e sais minerais e 
pelo aporte energético e nutricional equilibrado. Apresenta também elevado teor 
protéico e lipídico, no qual predomina os ácidos graxos insaturados (MORAES et al., 
2010; GUIMARÃES et al., 2010; COELHO & WOSIACK, 2010; SCHMIELE et al., 
2011; HERA et al., 2012). 

Além da aveia, a inserção de linhaça nos alimentos também tem despertado 
grande interesse pelos consumidores, visto que esta apresenta em sua constituição 
ácidos graxos poliinsaturados ω-3 e ω-6, além do seu potencial benéfico na saúde 
especialmente por seus efeitos anticarcinogênico e antiaterogênico, já comprovados 
cientificamente (MOURA 2008) 

Além da aveia e da linhaça, a quinoa vem sendo utilizada em farinhas mistas 
juntamente com a farinha de trigo empregada na panificação e na elaboração de 
produtos isentos de glúten para celíacos. Possui alta qualidade nutricional com 
13,23% de proteína com elevado teor de lisina e outros aminoácidos essenciais. 
Apresenta em torno de 6,38% de fibra alimentar e 3,46% de cinzas (LOPES et al., 
2009; MIRANDA et al., 2011). 
 A avaliação da qualidade dos produtos de panificação pode ser determinada 
por análises físico-químicas específicas, microbiológicas e sensoriais (LOPES et al., 
2007). Dentre as análises físico-químicas a determinação da composição nutricional 
tem extrema importância visto que determina os macro e micronutrientes essenciais 
ao organismo. 

É importante destacar que a substituição parcial ou total da farinha de trigo 
deverá ocorrer desde que se obtenha melhorias da qualidade sensorial e nutricional 
dos produtos alimentícios e que seja viável economicamente, para que sua 
utilização pelos consumidores seja realmente possível, além de suprir a necessidade 
dos consumidores por produtos diversificados (BORGES et al., 2011). Diante disso, 
o objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade nutricional de bolos 
elaborados com substituição parcial da farinha de trigo por farinha de aveia, quinoa e 
linhaça. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

Matéria-prima 
As matérias-primas utilizadas foram farinha de trigo, farinha de aveia, farinha 

de quinoa e farinha de linhaça, adquiridas no comércio local de Palmas -Tocantins. 
As farinhas mistas foram preparadas em vasilhames com capacidade de dois  litros 
misturando os ingredientes de forma contínua até garantir a homogeneidade da 
mistura. O tempo de homogeneização foi de cinco minutos. Os bolos foram 
preparados com substituição parcial da farinha de trigo por aveia, quinoa e linhaça 
em diferentes proporções. As proporções utilizadas foram: F1= 30% de farinha de 
aveia, 10% de farinha de quinoa e 10% de farinha de linhaça; F2= 15% de farinha de 
aveia, 5% de farinha de quinoa e 5% de farinha de linhaça; F3= 7% de farinha de 
aveia, 3% de farinha de quinoa e 3% de farinha de linhaça. 

   
Elaboração das formulações  

Para a produção dos bolos foram utilizados açúcar, ovos, óleo de soja, leite 
integral e fermento químico. Adicionou-se os ovos no liquidificador e estes foram 
batidos por dois minutos, em seguida adicionou-se o açúcar e o óleo batendo por 
mais dois minutos. Posteriormente adicionou-se a farinha mista e o leite. Ao final 
acrescentou-se o fermento químico e a massa foi misturada por mais um minuto, 
sendo, posteriormente, colocada em forma previamente untada e assada em forno 
pré-aquecido a 180°C. O tempo para assar foi fixado  em 40 minutos. As proporções 
dos ingredientes estão descritas na tabela 1. 
 
TABELA 1-  Formulações dos bolos obtidos a partir de farinhas mistas de trigo, 

aveia, quinoa e linhaça em diferentes proporções. 
Ingredientes  Bolos  
 F1 

(30%- 10%-10%) 
F2 

(15%- 5%-5%) 
F3 

(7%- 3%- 3%) 
Farinha de Trigo 125 187,5 217,5 
Farinha de Aveia 75 37,5 17,5 
Farinha de Quinoa 25 12,5 7,5 
Farinha de Linhaça 25 12,5 7,5 
Açúcar 100 100 100 
Ovos 4 4 4 
Óleo Vegetal 200 200 200 
Leite Integral 100 100 100 
Fermento químico 6 6 6 

*Porcentagem de ingredientes em relação a 100% do peso da farinha de trigo. 
 
Análises físico-químicas 

Determinou-se a umidade das amostras pelo método gravimétrico com 
emprego de calor, conforme as normas da AOAC (2000) e o extrato etéreo por 
extração com solvente orgânico (hexano) e o auxílio do aparelho extrator do tipo 
Soxhlet (AOAC, 2000). A proteína bruta foi analisada por meio do teor de nitrogênio 
mediante destilação em aparelho de Kjedahl, utilizando-se o fator 6,25 para o cálculo 
do teor de proteína bruta (AOAC, 2000). A fração cinza foi determinada por método 
gravimétrico, avaliando-se a perda de peso do material submetido ao aquecimento 
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em mufla a 550°C (AOAC, 2000). Para determinação de fibras, utilizou-se o método 
gravimétrico segundo KAMER & GINKEL (1952). Calculou-se a fração glicídica das 
amostras pela diferença, segundo a equação: % FG = 100 – [%umidade + % extrato 
etéreo + % proteína bruta + % fibra bruta + % fração cinza] considerando a matéria 
integral. Calculou-se o teor de energia com base no teor de proteínas, carboidratos e 
lipídios das amostras utilizando-se a equação: E(kcal) = (proteínax4,0) + 
(carboidratox4,0) + (lipídiox9,0).  

 
Análise Estatística 
 Adotou-se um delineamento inteiramente casualizado com três formulações 
(F1, F2 e F3) e sete repetições, totalizando 21 unidades experimentais. Todas as 
análises foram realizadas em triplicata. Para análise das características físico-
químicas avaliadas utilizou-se a análise de variância (ANOVA) e o teste de Tukey 
para comparar as médias a um nível de 5% de probabilidade. As análises foram 
realizadas utilizando-se o programa Sisvar (FERREIRA, 2000).  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na tabela 2 estão apresentados os resultados da composição centesimal do 

bolo com substituição parcial da farinha de trigo por farinha de aveia, quinoa e 
linhaça. 

 
TABELA 2-  Composição centesimal de bolo com substituição parcial da farinha de 

trigo por aveia, quinoa e linhaça 
FORMULAÇÕES 

Componentes (g/100g) 
F1 

30%-10%-10% 
F2 

15%-5%-5% 
F3 

7%-3%-3% 
Umidade 24,45±0,08a 24,59±0,03a 24, 32±0,09ª 
Lipídios 7,54±0,25a 6,21±0,17b 6,57±0,56b 
Proteínas 13,24±0,26a 10,03±0,45b 9,81±0,37b 
Fibra Bruta 3,25±0,27a 1,57±0,25b 1,49±0,21b 
Cinzas 1,33±0,12a 1,29±0,19a 1,10±0,13b 
Carboidratos 50,19±0,35b 56,31±0,19a 56,71±0,27ª 
Kcal 321,58 321,25 325,21 

Valores médios obtidos de sete repetições ± Desvio Padrão 
 
Diferenças significativas não foram observadas nos teores de umidade das 

três formulações de bolo que variaram de 24,32 a 24,59%.  Este elevado teor de 
umidade das formulações pode ser atribuído à quantidade de fibras presente, 
favorecendo diretamente ao aumento da absorção de água, principalmente devido 
ao grande número de grupos hidroxila presentes na estrutura das fibras alimentares, 
permitindo maior interação com a água por meio de ligações de hidrogênio 
(BORGES et al., 2011).Valores de umidade inferiores foram encontrados por 
SCHMIELE et al., (2011) ao avaliarem a influência da adição de farinha integral de 
aveia, flocos de aveia e isolado protéico de soja na qualidade tecnológica de bolo 
inglês.  

Com relação aos teores de lipídios, não houve diferença entre as formulações 
F2 e F3 que foram de 6,21 e 6,57%, respectivamente. No entanto, a formulação F1 
apresentou um teor lipídico significativamente superior (7,54%) às demais, o que 
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pode ser justificado pela maior concentração de linhaça em sua constituição, visto 
que, a linhaça apresenta em torno de 30 a 40% de gordura (COSKUNER et al., 
2007) sendo que cerca de 57% do perfil lipídico é representado pelo ácido graxo α-
linolênico (ω-3), 16% pelo ácido graxo linoléico (ω-6), 18% de ácidos graxos 
monoinsaturados e somente 9% de ácidos graxos saturados (CUPERSMID et al.,  
2007)  
 No presente estudo observou-se um valor de fibras significativamente 
superior na formulação F1 (3,25%). No entanto, as amostras F2 e F3 não diferiram 
entre si com valores de 1,49 e 1,57%, respectivamente. Os teores de fibras 
encontrados nas formulações F2 e F3 foram inferiores ao relatado pela ANVISA 
(BRASIL, 1998) que afirma que o alimento sólido é considerado fonte de fibras 
alimentares, se contiver em sua composição um mínimo de 3g de fibras/100g do 
produto. No entanto é importante destacar que foi utilizado o método de 
determinação de fibra bruta para computar o teor de fibras e não o método de fibra 
alimentar, fato este que está associado com uma subestimação dos valores 
encontrados, visto que neste método é computado apenas o conteúdo de fibra 
insolúvel desprezando a parcela solúvel que apresenta em grande quantidade em 
produtos tais como aveia que tem em sua composição de 9 a 11% de fibras 
(BORGES et al., 2006), a quinoa com 6,38% (BORGES et al., 2013b) e a linhaça 
que apresenta em torno de 28 a 33,5% de fibra alimentar com uma proporção que 
varia de 20:80 e 40:60% de fibras solúveis pra insolúveis respectivamente (NEPA, 
2006; CUPERSMID, 2012).  

Não foi observada diferença estatística significativa nos teores de cinzas das 
formulações F1 (1,33%) e F2 (1,29%), porém diferiram-se significativamente da 
formulação F3 (1,10%). Estas diferenças observadas nos teores de cinzas podem 
estar associadas à inserção de quinoa e linhaça, visto que elas contribuem com o 
aporte de minerais quando adicionados nos alimentos (BORGES et al., 2013a) 
justificando o aumento do teor de cinzas nas amostras 1 e 2 que apresentaram 
maior proporção destes ingredientes. LOPES et al., (2009) e LAMACCHIA et al., 
(2010) encontraram na composição da farinha de quinoa minerais como cálcio, 
zinco, potássio e ferro,  e além disso, obtiveram concentrações de cinzas, 
aproximadamente, sete e quatro vezes superior àquela presente no arroz e farinha 
de trigo, respectivamente. 

Quanto ao teor de carboidrato, é possível observar que não houve diferença 
significativa entre as formulações 2 (56,31%) e 3 (56,71%). No entanto, valores 
significativamente menores foram obtidos na formulação F1 (50,19%), o que pode 
ser atribuído a um maior teor de fibras desta formulação, visto que, as fibras não são 
computadas como carboidrato quando determina-se a fração glicídica por diferença, 
o que faz com que menores quantidades de carboidrato sejam obtidas.  

Os valores calóricos encontrados para as formulações F1 e F2 apresentaram-
se próximos, sendo 321,580kcal para a primeira e 321,25 kcal para a segunda. 
MOSCATTO et al., (2004) ao avaliarem bolos com substituição parcial de farinha de 
trigo por farinha de yacon encontraram um valor calórico inferior ao relatado no 
presente estudo (209,98 kcal). Este fato pode estar associado a um menor teor 
lipídico, visto que na determinação do valor calórico considera-se o conteúdo de 
extrato etéreo da formulação que poderá ser elevado pela adição de linhaça. Ao 
avaliar a adição de farelo de trigo e farelo de aveia em bolos ALVES et al., (2008) 
encontraram valores calóricos de aproximadamente 300kcal. Os mesmos autores 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 

3353 

afirmaram que à medida que aumentaram a concentração de farelo de trigo 
obtiveram menores valores calóricos das formulações (ALVES et al., 2008). 
 

CONCLUSÃO 
A substituição de farinha de trigo por aveia, quinoa e linhaça às preparações 

de bolo determinaram um aumento do teor de lipídios, proteínas, fibras e cinzas 
além de promover a redução da fração glicídica e do valor calórico das formulações.  

A farinha de aveia, quinoa e linhaça podem ser utilizadas como ingredientes 
para formular bolo, fornecendo produtos com características nutricionais. 
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