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EFEITO DA ADIÇÃO DE HIDROCOLÓIDES NAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-

QUIMICAS E SENSORIAIS DE BOLOS SEM GLÚTEN 

 

1. RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de desenvolver uma formulação de um produto 

funcional com a substituição da farinha de trigo pela farinha de linhaça dourada e de 

arroz, com a adição de gomas xantana e guar e amido pré-gelatinizado. Para o 

desenvolvimento da formulação de bolos isenta de glúten, foram realizados testes 

em três etapas. No primeiro ocorreu a substituição gradual da farinha de trigo pela 

farinha de linhaça cujo porcentual de substituição ficou estabelecido como 40% de 

farinha de linhaça e 60% de farinha de trigo. A segunda etapa consistiu na 

substituição da porção de 60% restante de farinha de trigo por 30% de farinha de 

arroz e 30% de fécula de mandioca, proporção que apresentou melhores resultados 

para os parâmetros de textura avaliados e volume específico. E na terceira etapa, 

em andamento, estão sendo testados diferentes hidrocolóides de acordo com o 

planejamento experimental variando as composições das misturas de três 

componentes: goma xantana, goma guar e amido pré-gelatinizado. 

2. INTRODUÇÃO 

A linhaça é considerada um alimento funcional, por possuir propriedade de caráter 

preventivo a saúde, como o Ômega 3. A formulação do bolo é uma mistura de 

farinhas livres de glúten, de linhaça e de arroz e amidos, adicionada de ovos e leite. 

Os produtos de panificação são preparados com farinha de trigo, responsável pela 

formação da rede de glúten responsável pelas características físico-químicas e 

sensoriais desejadas pelo consumidor. Porém parte desse público não pode 

consumí-lo devido à doença celíaca, uma patologia autoimune que afeta o intestino 

delgado de adultos e crianças geneticamente predispostos, precipitada pela ingestão 

de alimentos que contêm glúten. 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver formulação para bolos, substituindo 

farinha de trigo por farinha de linhaça dourada, de arroz, fécula de mandioca e 



hidrocolóides, visando atender às necessidades de consumo dos portadores da 

doença celíaca. 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento das formulações para o bolo foram utilizadas matérias-

primas adquiridas no mercado local e os equipamentos de planta de panificação, 

além do texturômetro TA-XT2i e batedeira Arno Planetária (Modelo BPA). A 

determinação da firmeza (método TA) foi realizada no texturômetro TA-XT2i SMS 

seguindo metodologia da AACC 74-09 (1995). O volume específico (cm³.g-1) foi 

medido através do deslocamento de sementes de painço (Vondel VDMV-23/MVP 

4000). Os experimentos do delineamento estão sendo feitos, aleatoriamente, em 

duplicatas e os resultados serão avaliados pela ANOVA, usando o programa 

estatístico Minitab. Será realizado teste afetivo de escala hedônica de 9 pontos, 

avaliando a aceitação global do produto acabado e a intenção de compra. O teste de 

Duncan será aplicado na comparação entra as médias. 

 

 

 

Figura 1 - Análise de textura do bolo utilizando o analisador de textura TA-XT2L e 
medidor de volume específico Vondel. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os ingredientes foram pesados e colocados na batedeira planetária para formação 

do creme. Os outros pós foram adicionados ao creme e finalmente, os líquidos. O 



tempo de batimento total foi de 40 minutos na velocidade média. A massa obtida foi 

distribuída em formas de alumínio e o assamento foi a 180ºC durante 28 minutos. As 

análises de textura e volume específico são feitas 24 horas após o forneamento. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Para os bolos da primeira etapa do projeto foram feitas análises de textura e volume 

específico, porém o sabor foi decisivo para escolha da formulação, pois a linhaça 

dourada apresenta sabor muito forte e característico de peixe. As proporções 

estabelecidas para a próxima etapa ficou em 40% farinha de linhaça e 60% farinha 

de trigo. Para a segunda etapa, foram feitas as substituições da porção de farinha de 

trigo por farinha de arroz e fécula de mandioca. A formulação ajustada contendo 

37% de farinha de linhaça, 33,4% de farinha de arroz e 29,5% de fécula de 

mandioca apresentou resultados das análises de textura e volume muito próximas 

daqueles estabelecido como padrão (formulação utilizando apenas a farinha de 

trigo). 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados da segunda etapa, e com o objetivo de melhorar ainda mais 

as medidas de textura, estão sendo realizados testes seguindo a matriz 

desenvolvida para o projeto de mistura e estabelecer as concentrações de 

hidrocolóides da formulação final. Aroma de banana deverá ser adicionado para 

arredondar sabor e finalizar o projeto com análise sensorial desse produto.  
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