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O biscoito é um alimento amplamente aceito pela população em geral e a adição de farinha de linhaça à 

sua formulação é uma alternativa para atender a demanda por novos produtos com a utilização de 

ingredientes considerados nutritivos. Os objetivos desse trabalho foram desenvolver biscoitos formulados 

com e sem adição de farinha de linhaça, estimar o valor nutricional dos produtos, comparar a 

aceitabilidade sensorial e avaliar a intenção de compra. Participaram da análise sensorial 101 julgadores 

de ambos os sexos, sendo consumidores em potencial de produtos de panificação. A adição de farinha 

de linhaça incrementou o valor nutricional dos biscoitos e não afetou a aceitação dos produtos para todos 

os atributos avaliados em relação biscoito padrão, com exceção do atributo aparência. A intenção de 

compra apontou que a maioria dos consumidores certamente compraria os dois biscoitos. Portanto, 

torna-se possível a substituição parcial da farinha de trigo pela farinha de linhaça, na formulação de 

biscoitos, visando, principalmente, a agregação de valor nutricional ao produto 
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PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

 

A procura por alimentos saudáveis vem crescendo nas últimas décadas, principalmente devido à 

conscientização de que a dieta adotada pode evitar ou reduzir problemas de relacionados à saúde. 

Levando-se isso em consideração, os procedimentos que possam melhorar este valor tornam-se 

interessantes (MADRONA; ALMEIDA, 2008).  

Nesse contexto, os consumidores estão cada vez mais esclarecidos sobre os ingredientes que são 

utilizados nos produtos, e isso vem impulsionando o desenvolvimento de produtos mais saudáveis, 

contendo ingredientes com benefícios adicionais para a saúde (RIBEIRO, 2014). A maioria dos produtos de 

panificação podem ser incorporados de diferentes ingredientes, o que contribui para a sua diversificação 

nutricional. Os biscoitos estão entre os produtos mais populares e são consumidos quase em todos os 

níveis da sociedade. Isto se deve a fatores como: facilidade de consumo, boa qualidade nutricional, 

disponibilidade em diferentes variedades, vida de prateleira relativamente longa e custo acessível (ASSIS et 

al., 2009).   

Dentre os ingredientes alternativos que podem ser incorporados aos biscoitos, estão as farinhas 

provenientes de grãos (RIBEIRO, 2014). A farinha de linhaça apresenta grande potencial de aplicação em 

produtos de panificação e seus componentes benéficos estimulam sua incorporação nos produtos 

destinados ao consumo humano (MACIEL; PONTES; RODRIGUES, 2008).  

A linhaça é uma semente considerada fonte de fibras e ácidos graxos ômega-3 e seu consumo 

vem sendo associado à prevenção de algumas doenças e a benefícios nutricionais (RIBEIRO, 2014). 

Embora o consumidor em geral esteja em busca de alimentos nutritivos e saudáveis, os biscoitos 

geralmente são consumidos para satisfazer as necessidades sensoriais, e não nutricionais, o que torna a 

qualidade sensorial o principal fator na aceitação e da preferência do consumidor por esses produtos. 

Portanto, é importante conhecer os parâmetros sensoriais considerados importantes por esse público 

(CALLEGARI et al., 2010). 

Entretanto, para que a incorporação de farinha de linhaça em produtos de panificação, 

especialmente os biscoitos, seja possível, é necessário que os alimentos formulados sejam pesquisados em 

relação às características sensoriais. Por isso, os testes sensoriais afetivos (com consumidores) devem ser 

realizados ao longo do processo de desenvolvimento e otimização do produto final. Os métodos afetivos, 

dentre eles a aceitação sensorial, são adequados para se verificar a aceitação e preferência por produtos, 

permitindo conhecer quais as características sensoriais e em quais intensidades estão presentes nos 

produtos mais ou menos aceitos pelos consumidores. Dessa forma, pode-se garantir a elaboração de 

alimentos competitivos e de grande aceitação, uma vez que, a aparência, o odor, a textura e o sabor 

influenciam na preferência e consumo dos alimentos. (CARVALHO et al., 2012; KROEZE, 1990; 

MEILGAARD, CIVILLE, CAAR, 1999; VOLPINI-RAPINA, 2011). 

Os objetivos desse trabalho foram desenvolver biscoitos com farinha de linhaça e avaliar as 

características sensoriais das formulações, estimar o valor nutricional dos biscoitos formulados com farinha 

de linhaça e dos biscoitos sem adição de farinha de linhaça e valiar a aceitação de biscoitos formulados 

com farinha de linhaça através de escala hedônica estruturada de nove pontos e a intenção de compra dos 

provadores 

 



2. Metodologia 

 

2.1. Delineamento e local do estudo 

Trata-se de uma pesquisa empírica-campo que foi realizada no Laboratório de Análise Sensorial 

da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO, situada no município de São José do Rio Preto - 

SP. 

2.2 Sujeitos 

 

Participaram 101 provadores, entre estudantes e funcionários União das Faculdades dos Grandes 

Lagos - UNILAGO, sendo 37 do sexo masculino e 64 do sexo feminino com idade variando entre 18 e 46 

anos. Esses provadores são consumidores potenciais de biscoito. 

2.3 Amostras 

 

Os biscoitos foram formulados de acordo com a Tabela 1. Os biscoitos foram preparados da 

seguinte forma: os ovos, açúcar branco refinado e açúcar mascavo, após pesados, foram adicionados a um 

mesmo recipiente e misturados manualmente. Aos poucos a farinha de trigo e a farinha de trigo integral 

foram acrescentadas. Após essa mistura, os ingredientes restantes foram, adicionados até formar uma 

massa homogênea. A massa foi, então, dividida em pequenos círculos, com o auxílio de uma colher de chá. 

Em seguida, foi colocada em forno pré-aquecido (20 min). O forneamento foi conduzido a 180-220°C, por 15 

min em forno doméstico.  

Tabela 1. Formulações dos biscoitos sem linhaça (BSL) e com linhaça (BCL). 

Matéria-prima  BSL BCL 

Farinha de trigo (g)  100 88 

Farinha de trigo integral (g) 100 70 

Farinha de linhaça  (g) 0 68 

Margarina (g) 70 70 

Açúcar mascavo (g)  100 100 

Açúcar branco refinado (g)  120 120 

Nozes moída (g) 20 20 

Essência de baunilha (colher de chá)  1 1 

Fermento químico (colher de sopa) 1 1 

Ovos (unidades) 2 2 

  

2.3 Valor nutricional 

 

O valor nutricional, incluindo os teores de carboidratos, proteínas, lipídeos, fibras, ácidos graxos 

essenciais e valor calórico dos biscoitos sem farinha de linhaça e com adição de farinha de linhaça foram 

estimados utilizando-se o software Nutrilife (Nutrilife - Software de Nutrição, Maringá, Paraná, Brasil). 

 



2.4 Análise sensorial 

 

Primeiramente, os provadores receberam uma ficha para avaliação do hábito de consumo de 

biscoitos. Em seguida, os biscoitos foram avaliados quanto a aceitação sensorial e a intenção de compra. 

As amostras foram avaliadas usando escala hedônica estruturada de nove pontos (9 = gostei 

extremamente; 5= não gostei nem desgostei e 1 = desgostei extremamente) para considerar os atributos 

aparência, aroma, textura e sabor, além da aceitação global. Cada provador recebeu uma unidade de cada 

amostra, em guardanapos brancos, codificados com números de três dígitos. Um copo de água filtrada em 

temperatura ambiente foi fornecido para enxague da boca entre as avaliações. As amostras foram 

apresentadas de forma balanceada, randomizada, monádica e em bloco completo. Por último, foi avaliada 

também a intenção de compra por uma escala hedônica estruturada de 5 pontos (1 = certamente não 

compraria, 5 = certamente compraria). A análise sensorial foi realizada dois dias após a elaboração dos 

biscoitos. 

2.5 Metodologia de análise de dados 

 

Os resultados da avaliação sensorial foram comparados por meio do teste-t. As diferenças foram 

consideradas significativas para valores de p ≤ 0,05. A análise foi feita utilizando-se o programa Statistica 

12.0 (StatSoft, Inc., Oklahoma, EUA). A distribuição de frequências para as notas atribuídas pelos 

provadores foram representadas na forma de gráficos, utilizando o programa Microsoft Excel 2007. A nota 6 

(“gostei levemente”) foi considerada o ponto de corte mínimo de aceitabilidade. Isso significa que quando 

50% dos provadores atribuíram essa nota, os biscoitos foram considerados aceitos (CONTI-SILVA, SILVA, 

ARÊAS, 2011). 

2.6 Aspectos éticos 

 

Os participantes da pesquisa foram informados em detalhes quanto ao protocolo que seriam 

submetidos, e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido com a concordância em participar do 

estudo, tendo plena liberdade de desistir do mesmo em qualquer momento, conforme a Resolução 

466/2012 sobre “Pesquisa Envolvendo Seres Humanos”, do Conselho de Saúde do Ministério de Saúde. O 

trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da União da Faculdade dos Grandes Lagos com parecer positivo 

quanto à sua realização sob o n. 152/15.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Valor nutricional 

 

A adição de farinha de linhaça incrementou o valor nutricional dos biscoitos, conforme pode ser 

observado na Tabela 2.  

 

 



Tabela 2. Composição nutricional (g/100 g) dos biscoitos sem farinha de linhaça (BSL) e com farinha de 

linhaça (BCL). 

 BSL BCL Variação
*
 

Kcal 425,80 434,40 + 8,6 Kcal (2,01%) 

Carboidrato (g) 60,4 37,03 - 23,37 g (61,31%) 

Proteína (g) 6 6,8 + 0,8 g (13,33%) 

Lipídeos (g) 9,8 13,4 + 3,6 g (36,73%) 

Fibras alimentares (g) 3,1 4,78 + 1,68 g (54,19%) 

Ácido linoleico (g) 0 1,63 + 1,63 g (163%) 

Ácido α-linolênico(g) 0 0,23 + 0,23 g (23%) 

* Diferença entre o BCL e o BSL. 

Estudos mostram que a utilização de farinhas de oleaginosas em produtos de panificação tem 

melhorado a qualidade nutricional destes tipos de produtos. Analisando a composição nutricional (Tabela 2) 

das formulações dos biscoitos nota-se que a adição da farinha de linhaça melhorou a qualidade nutricional 

dos produtos. A proteína tem como suas principais funções a construção de novos tecidos do corpo 

humano. Os ácidos graxos não são produzidos pelo organismo e, por isso, precisam ser ingeridos através 

de alimentos. Eles são capazes de ajudar no controle da lipidemia e conter reações inflamatórias, entre 

outros benefícios. Dessa forma, podem ser coadjuvantes no tratamento de doenças cardiovasculares 

(LOTTENBERG, 2009).  

 

3.2 Análise sensorial 

 

Do total dos provadores, a maioria, 55,45%, relatou consumir biscoito diariamente a 

quinzenalmente. Em relação à aceitação por atributos da análise sensorial dos biscoitos (Tabela 3), 

observa-se que houve diferença significativa (p ≤ 0,05) entre os biscoitos para o atributo aparência, 

enquanto que para os demais atributos sensoriais e aceitação global as amostras não apresentaram 

diferença significativa (p > 0,05). 

As médias obtidas para a formulação com farinha de linhaça ficaram abaixo das médias relatadas 

por Ribeiro (2014) para biscoitos elaborados com farinha de linhaça, que foram 8,01 para textura, 8,16 para 

sabor e 7,93 para aceitação global. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3. Aceitação dos biscoitos sem farinha de linhaça (BSL) e com farinha de linhaça (BCL). (Média ± 

DP, n = 101). 

 

Atributos BSL BCL p 

Aparência 7,27 ± 1,40 
a
 6,70 ± 1,69

 b
 0,01 

Aroma 7,51 ± 1,30 
a
 7,52 ± 1,25 

a
 0,96 

Textura 6,81 ± 1,70 
a
 6,81 ± 1,57 

a
 1,00 

Sabor 7,95 ± 0,93 
a
 7,84 ± 1,07 

a
 0,44 

Aceitação global 7,55 ± 1,13 
a
 7,47 ± 1,08 

a
 0,57 

Letras diferentes na mesma linha indicam médias estatisticamente diferentes (p ≤ 0,05). 

Assis et al. (2009) avaliaram a substituição de farinha de trigo por até 75% de farinha de aveia e 

de farinha de arroz parboilizado em biscoitos. Os autores concluíram que a substituição não afetou as 

características sensoriais dos biscoitos e resultou em produtos com maior maciez, além de promover leve 

escurecimento. Outro estudo avaliou o efeito da substituição de 30% de farinha de trigo em biscoitos por 

farinha de amaranto integral e desengordurada. Essa substituição gerou produtos fontes de fibra alimentar e 

com expressivo aumento dos teores de cálcio e ferro. Os novos produtos apresentaram elevada 

aceitabilidade sensorial, com notas de 7,3 e 7,4 para os biscoitos elaborados com farinha integral e farinha 

desengordurada, respectivamente (CAPRILES et al., 2006). 

Percebe-se que apesar da maior preferência pela aparência e aroma dos biscoitos sem farinha de 

linhaça, ambos biscoitos tiveram boa aceitação, porque pelo menos 50% dos consumidores atribuíram 

notas acima de 6, que indica “gostei ligeiramente”, para todos os atributos e aceitação global (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Frequência de notas de 6 a 9 da aceitação sensorial. 

 

 



Esses resultados indicam que produto contendo a farinha de linhaça seria aceito no mercado, o 

que é muito importante, pois a intenção da elaboração desse produto é que seus consumidores possam 

usufruir dos benefícios que a linhaça proporciona a saúde. 

 O Gráfico 2 apresenta a intenção de compra dos biscoitos avaliados sensorialmente. A intenção de 

compra apontou que a maioria dos consumidores certamente compraria os dois biscoitos. De acordo com 

Maciel, Pontes e Rodrigues (2008), 40,62% dos provadores possivelmente compraria e 25% certamente 

compraria a amostra de biscoito cracker com 15% de farinha de linhaça. As amostras sem adição de farinha 

de linhaça e com 20% de farinha de linhaça, apresentaram os menores percentuais de intenção de compra 

positiva (possivelmente e certamente compraria), o que indica 15% como a quantidade máxima de adição 

de farinha de linhaça, sem afetar as aceitação do produto. No estudo de Ribeiro (2014), a formulação com 

farinha de linhaça  obteve média 78% para ‘certamente’ e ‘provavelmente compraria’, e apenas 6% de 

‘provavelmente não compraria’, o que está próximo ao obtido no presente estudo. 

 

Gráfico 2. Intenção de compra dos os biscoitos sem farinha de linhaça (BSL) e com farinha de linhaça 

(BCL). 

 

 

 

 

4. CONCLUSÃO 
 

 A adição de farinha de linhaça aos biscoitos proporcionou maior maciez, leve escurecimento e 

aumento nos teores de proteínas, minerais e fibra alimentar. Portanto, torna-se possível a substituição 

parcial da farinha de trigo pela farinha de linhaça, na formulação de biscoitos, visando, principalmente, a 

agregação de valor nutricional ao produto. 
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