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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo elaborar uma mistura em pó para bolo vegano utilizando 
farinha de abacate. Por ser rica em lipídios, a proposta foi utilizar o fruto e eliminar 
possíveis necessidades de gorduras trans na formulação. O estudo se justifica à medida 
que propõe oferecer um bolo mais saudável, sugerindo a utilização para um sub-produto 
da fruta, bem como conhecer os teores de umidade, pH, cinzas e volume específico do 
produto pronto, conforme as normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz. 

 

Palavras-chave: farinha; abacate; vegano; bolo; pré-mistura; físico-química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

This study aimed to develop a vegan premix with avocado flour and add it nutritionally. 
Because it is rich in lipids, the proposal was to use the fruit and eliminate possible needs 
for trans fats in the formulation. The study is justified as it proposes to offer a healthier 
cake, suggesting the use for a by-product of the fruit, as well as knowing the contents of 
moisture, pH, ash and specific volume of the finished product, according to the analytical 
standards of the Adolfo Institute Lutz. 

 
Keywords: flour; avocado; vegan; cake; premix; physicochemical. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O hábito de se alimentar a base exclusivamente de plantas e, consequentemente, 

não ingerindo alimentos de origem animal, iniciou no século VI antes de Cristo, quando 

uma parcela da população denominada vegetariana, possuía consciência de não 

consumir carne e seus derivados, pelo fato de possuir o lado protetor aos animais. Esta 

prática mais tarde passou a se chamar veganismo e a abstinência de alimentos de origem 

animal denominaram vegano o indivíduo. 

 Identificados com a causa, a indústria alimentícia teve de se adaptar e atender a 

esta nova filosofia de vida de uma parcela crescente da população. Além disso, produtos 

elaborados e práticos, prontos para serem consumidos ou preparados tem se tornado 

uma necessidade no mundo moderno e evoluído, e de correria do dia a dia da população. 

 Tradicionalmente conhecido e servido como sobremesa ou acompanhamento de 

um lanche, o bolo recebe uma grande importância no país e normalmente é produzido 

em escala pela indústria. Com a capacidade de ser feito de muitas formas, atende a 

variados públicos e, por isso, torna-se um produto importante no Brasil, seja para 

comercialização ou consumo. 

Uma pré-mistura para bolo vegano é uma forma de facilitar o consumo de quem 

realiza esta dieta ou ampliar o mercado, já que produto não é normalmente encontrado, 

com facilidade, nas gôndolas do comércio no país. Na formulação e composição dos 

ingredientes, o desenvolvimento de um bolo vegano, além de atender a um determinado 

público, pode servir como opção para pessoas com necessidades nutricionais especiais. 

Neste contexto, foi desenvolvida um mistura vegana de bolo a partir da utilização de uma 

farinha de abacate que tornou-se ingrediente da pré-mistura. Submetida a forneamento 

o resultado do bolo foi analisado e apresentado as composições físico-químicas, 

comparando os resultados aos de outros autores.   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Elaborar uma mistura em pó para bolo vegano utilizando farinha de abacate. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Este trabalho apresentou como objetivos específicos:  

 

a) Realizar a desidratação de abacate e, a partir do fruto desidratado, obter uma 

farinha para elaboração de pré-mistura para bolo; 

b) Determinar o teor de umidade, potencial hidrogeniônico (pH), cinzas e volume 

específico do bolo contendo farinha de abacate. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 MOVIMENTO VEGANO 

 

 A preconização de alimentos com ingredientes à base de plantas originou-se a 

partir do latim “vegetus”, cujo significado reporta “saudável” ou “vigoroso”. Esta prática é 

remetida a épocas antigas, em continentes orientais, durante o hinduísmo e o budismo, 

alguns dos movimentos religiosos do século VI, antes de Cristo. No ocidente, os gregos 

Pitágoras e Platão foram os primeiros a envolver os princípios do vegetarianismo. 

Plutarco e Ovídio na capital do Império Romano escreveram sobre como os humanos 

deveriam comer produtos agrícolas sem matar animais. Com o passar dos séculos, o 

conceito evoluiu e passou a se tornar um movimento que uniu aspectos culturais e 

religiosos. Durante o iluminismo, Voltaire e Jean-Jaques Rosseau, filósofos da França, 

Peter Singer, professor e filósofo australiano, e Tom Regan, filósofo e ativista norte-

americano, manifestaram-se em relação a maneira de as pessoas se alimentarem, sendo 

testemunhas da radical mudança de costumes por causa da influência de uma crença 

social (imposta pela mídia ou sociedade) e escolha pessoal de hábitos alimentares. No 

Reino Unido, este movimento assumiu a forma de um protesto contra o colonialismo 

europeu, responsável de explorar indivíduos, plantas e recursos animais para 

acompanhar o pedido de bem-estar (BEDIN et al., 2018). 

 A primeira fundação, denominada Sociedade Vegetariana, foi criada em 30 de 

setembro de 1847, em Ramsgate,no Reino Unido (BEDIN et al., 2018). Aproximadamente 

100 anos depois, no ano de 1944, pela primeira vez, a Sociedade Vegana utilizou a 

denominação veganismo como um termo que diferenciava do vegetarismo, pelo fato de 

não se alimentarem de produtos de origem animal (DE HAAN et al., 2001). O ato deste 

ano apresentou como objetivo reconhecer erros que existiam no movimento vegetariano 

e eliminar as formas de exploração animal. Além de não consumirem carne, a cultura 

vegana tornou-se mais abrangente do que vegetarianismo, pois eliminou da alimentação 

qualquer tipo de produto animal ou outro ser vivo, como lácteos, ovos, mel e gelatina 

(ALLENDE; DÍAZ; AGÜERO, 2017). Estas escolhas refletiram-se em muitas concepções 
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como vida social, saúde, bem-estar, comportamento alimentar e exploração de recursos 

naturais. Entre os argumentos mais frequentes para uma escolha por uma dieta vegana 

está a associação moral, ética e religiosa, bem como relacionadas a direitos humanos e 

bem-estar animal, agregados a benefícios à saúde e a busca por melhores estilos de vida 

(BRIGNARDELLO et al., 2013). Durante os anos 90, esta proposta foi se difundindo até 

que nos anos 2000, os produtos começaram a ser encontrados em supermercados e 

restaurante de muitos países (MARANGON et al., 2016).  

Com opções disponíveis, consumidores passaram a buscar por produtos, 

atraentes, saudáveis e principalmente funcionais, que atendessem a sua expectativa e 

necessidade (GOUVEIA, 2006).  

 

3.2 A SAÚDE E LAÇOS DE SUSTENTABILIDADE DE UM VEGANO 

 

Os seres humanos são considerados onívoros e se alimentam de diferentes 

produtos, animais e vegetais. Porém, para seguir uma dieta vegana, os derivados de 

animais são substituídos por outros produtos que se assemelham e causem as mesmas 

reações de gosto, sabor e aroma. Iogurte, queijo, frango e carne vermelha são facilmente 

substituídos por soja e outros vegetais (ADISE; GAVDANOVICH; ZELLNER, 2015). 

A eliminação de carne vermelha da dieta reduz doenças cardiovasculares e do 

quadro de doenças crônicas. Seguindo uma dieta equilibrada é possível que o indivíduo 

tenha resultados satisfatórios na composição baixa de lipídios e a maior ingestão de fibra 

alimentar (BRIGNARDELLO G et al., 2013). Tordjman et al. (2016) reforçam que uma 

dieta somente de plantas confere proteção de doenças não transmissíveis como diabetes 

e aquelas relacionadas ao coração. Este hábito ainda proporciona índices positivos 

contra câncer colorretal e de próstata. Além disso, Cramer et al. (2017) mostram que há 

maior redução de peso, menor incidência de síndrome metabólica e melhoria na pressão 

arterial, e da dislipidemia (elevação de colesterol e/ou de triglicerídeos no plasma ou uma 

baixa concentração de lipoproteína de alta densidade - HDL - que contribui para o 

desenvolvimento de aterosclerose). 
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 O público adulto busca no veganismo uma vida mais saudável e a manutenção de 

uma baixa ingestão de gordura saturada durante uma dieta de furtas, legumes e 

alimentos integrais, favorecendo um peso corporal ideal (ALLENDE; DÍAZ; AGÜERO, 

2017). As necessidades diárias de nutrientes por sua vez, dependem do sexo, idade e a 

frequência de atividade física de cada indivíduo. A escolha por uma dieta vegana pode 

ser respeitada, desde que com um projeto nutricionalmente adequado seja seguido, com 

refeições equilibradas de acordo com as recomendações da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) (OREŁKOVIć; KLJUSURIć; ŀATALIć, 2015). 

 Entre os mais novos, os adolescentes, tem como princípios a sustentabilidade e a 

preservação ao meio ambiente, principalmente nas relações ligadas à pecuária intensiva. 

Afinal, necessita-se de uma extensão maior de terra para a criação de animais como aves 

e suínos, quatro a cinco vezes a mais, respectivamente, em comparação aos cultivos de 

arroz, trigo e batata. O desperdício é semelhante quando comparado a produção de leite 

e ovos que usam aproximadamente de oito e três vezes mais terra que alimentos vegetais 

(ESHEL et al., 2014).  

Estima-se ainda que para a obtenção de um quilo de carne é necessário 14 kg a 

20 kg de ração. O consumo de recursos hídricos em toda cadeia produtiva, iniciando na 

irrigação para a água potável do gado, reforça ainda mais a escolha por uma alimentação 

a base de plantas (BEDIN et al., 2018). Afinal, a alimentação onívora necessita de 2,9 

vezes mais água, 2,5 vezes mais energia primária, 13 vezes mais fertilizante e 1,4 vezes 

mais pesticidas se comparada com uma dieta vegetariana (MARLOW et al., 2009). 

O desmatamento e degradação do solo corresponde a 9% do efeito estufa no 

planeta. Nas atividades agrícolas, o metano representa 35% a 40% para este fenômeno 

(BEDIN et al., 2018). Esta preocupação torna-se ainda mais evidente e reforça impactos 

ambientais, especialmente em um momento de agricultura industrializada. O impacto 

varia conforme as escolhas alimentares e seus métodos de produção. A alimentação com 

menos carne e à base de plantas pode resultar no aumento da sustentabilidade e na 

redução de custos ambientais de produção de alimentos (IRIS; ABRAHAM; DORON, 

2018). 
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Uma campanha mundial denominada "Meatless Monday" (segunda-feira verde) 

incentiva a diminuição da ingestão de carne e cria um apelo à saúde pública e do planeta. 

Os adeptos estão em mais de 40 países entre eles a Europa, Japão, Estados Unidos, 

Grã-Bretanha, Canadá, Israel, Croácia e Austrália, o que demonstra o apelo universal da 

proposta (OREŁKOVIć; KLJUSURIć; ŀATALIć, 2015). 

  

3.3 MERCADO DE PRODUTO VEGANO 

 

A adesão entre os países por esta dieta varia e as taxas são altamente distintas, 

por exemplo: 0,77% na China, 0,79% Itália, 2,4% a 3,3% nos EUA, 3% a 8% no sul da 

Austrália, 3,8% para 15,6% na Escandinávia, a 33% no sul da Ásia, e 36% na Índia 

(CRAMER et al., 2017). 

Estes números são reflexo de uma ascensão distinta, sem unanimidade em 

diferentes países, contudo significativas. Na Itália, o vegetarismo teve ascensão em 

alguns anos. O Instituto de Estudos Políticos, Sociais e Econômicos – EURISPES, 

registrou aumento de 0,6% em 2013 em comparação com os 4,9% de 2012. Em 2014, 

subiu para 6,5%, até em 2016 registrar 7,1%. No ano anterior, o índice marcou 5,7% 

contra 7,1% de 2017 (BEDIN et al., 2018). 

Nos Estados Unidos, na comparação entre homens e mulheres adultos em 2008, 

o coeficiente chegou a 3,2%, sendo 59% e 41%, respectivamente. Três anos depois 9% 

dos alemães seguiam uma dieta vegetariana enquanto que 4,5% dos britânicos foram 

declarados vegetarianos. Na Austrália, 5% da população foi declarada vegetariana e 

chegou a 11,2% em 2016 (BEDIN et al., 2018). 

 Embora este nicho vem crescendo consideravelmente e atraindo simpatizantes 

em todo o mundo, falta pesquisa para avaliar números de adeptos por uma escolha 

vegana. Ignorado por economistas, o veganismo, no entanto, difundiu-se em pesquisas 

que avalia as ingestões dietéticas e os fatores de estilo de vida dos veganos 

(MARANGON et al., 2016). 
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3.4 O BOLO 

 

As formulações de bolos receberam muitas modificações, contudo, algumas delas 

mantêm origens de séculos passados. Os primeiros registros indicam que o bolo surgiu 

no Egito por volta de 1.175 anos antes de Cristo. Os romanos, conhecedores da técnica 

da fermentação, no período renascentista, aperfeiçoaram várias formulações de bolos 

acrescentando frutas secas, queijos, nozes e mel as receitas (CASTRO, 2010). 

Com o privilégio de exportar produtos para muitas partes do mundo, o Império 

Britânico utilizava ingredientes sofisticados e exóticos como ingrediente. Bolos decorados 

tornaram-se atrativo na Itália e começaram a ser relacionados a festividades em geral. 

Estima-se que no Brasil o primeiro bolo chegou ao país no ano de 1500 e com o açúcar 

como ingrediente em sua composição apenas no ano de 1808. A característica europeia 

do bolo veio junto com a corte e família real e desde então tornou-se parte dos hábitos 

alimentares da população (CASTRO, 2010; ABIMAPI, 2017). 

 No mercado brasileiro, o bolo é um produto que recebe importância dentro do setor 

da panificação. O desenvolvimento de máquinas e a otimização dos processos industriais 

auxiliou na transformação da produção em grande escala (MOSCATTO; PRUDÊNCIO 

FERREIRA; HAULY, 2004). Mesmo não sendo um alimento básico em comparação ao 

pão, o bolo agrada todas as idades e consumidores em geral (BORGES et al., 2006). 

É um produto preparado com farinhas, fermentadas ou não, e outros ingredientes 

alimentícios que, após mistura, resulta em uma massa homogênea que é submetida a 

cozimento (BORGES et al., 2006). Brasil (1978) complementa denominando-o como 

sendo um produto assado, preparado à base de farinhas ou amidos, incluindo açúcar, 

fermento químico ou biológico, podendo conter leite, ovos, manteiga ou gordura vegetal 

e substâncias alimentícias, que assim o difere em sabor e aroma.  

Os bolos possuem características diferenciadas como a textura porosa, leveza, 

sabor agradável, fácil mastigação e de forma lenta vem sendo aperfeiçoado com 

ingredientes funcionais (BOBBIO, 2001; MOSCATTO; PRUDÊNCIO-FERREIRA; 

HAULY, 2004). Características como maciez e textura inalterada durante prazo de 

validade, superfície uniforme, sem rugosidade, saliências ou qualquer outro defeito que 
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prejudique a aparência, miolo homogêneo, volume adequado e palatabilidade agradável 

são qualidades de um ótimo produto (HOSENEY et al., 1988). 

O diferencial do bolo em comparação aos demais na panificação, são os altos 

teores de açúcares e gorduras (BENASSI; WATANABE; LOBO, 2001). Conforme Mota 

et al. (2011), a tendência deste produto são formulações com redução das porcentagens 

de lipídios, mais nutritivas em minerais, vitaminas e fibras. 

Matérias primas de qualidade, com formulações balanceadas, aliados aos 

métodos com uma dispersão homogênea de mistura dos ingredientes é necessário para 

o êxito no preparo (CALDWELL et al., 1991). O potencial do produto é reflexo da 

diversidade da demanda de diferentes públicos por opções como: integral, sem glúten, 

com baixa composição de açúcar, sódio ou gordura e atendendo ao mercado de 

alimentos pré-prontos, muito conceituado na cultura do Brasil (ABIP, 2017; SEBRAE, 

2017). 

Popularizados e importantíssimo para o setor, dados econômicos da produção do 

produto no mercado nacional (Tabela 1) obtidos conforme pesquisa Nielsen por meio da 

Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos 

Industrializados - ABIMAPI (2019) apresenta crescimento de 5,8% de 2017 a 2018 

chegando a 876 bilhões de reais e 34.006 toneladas de bolos Industrializados vendidos 

no país. Em comparação ao ano de 2012 ante 2018 o aumento foi de 30,3%. 

 

Tabela 1. Dados do mercado nacional de bolos industrializados 

Bolos Industrializados 

ABIMAPI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vendas (bilhões R$) 0,672 0,777 0,888 0,851 0,851 0,828 0,876 

Vendas (mil tons) 35,860 37,579 40,672 37,295 33,720 33.272 34.006 

População Brasileira 
(milhões) 

199,24 201,03 202,77 204,45 205,00 206,97 208,51 

Per capita (kg/ano) 0,18 0,19 0,2 0,18 0,16 0,16 0,16 

Fonte: (ABIMAPI; NIELSEN, 2019) 
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Os métodos de preparo variam conforme a caracterização com relação ao ar 

incorporado à massa. A mistura em pó para bolo é uma das opções e facilita no momento 

do preparo do produto. A produção é feita com os ingredientes adicionados em uma única 

etapa, onde os líquidos e a pré-mistura são adicionados simultaneamente. O método 

aerado acontece diretamente na fase aquosa com o auxílio de emulsificantes ou 

surfactantes integrados à mistura (CASTRO, 2010; ABIMAPI, 2017). 

 

3.5 PRINCIPAIS MATÉRIAS PRIMAS 

 

3.5.1 Goma xantana 

 

Várias receitas para bolo têm como principias ingredientes farinha de trigo, ovos, 

açúcar e gordura. O uso de proteínas vegetais para a substituição de ovos se torna uma 

necessidade para o público vegano que possui restrições na sua dieta. A utilização do 

ovo tem como objetivo formação de espuma, emulsificação e coagulação térmica com 

característica funcional de proporcionar textura (ASHWINI; JYOTSNA; INDRANI, 2009). 

Para este ingrediente a proposta foi substituí-lo por goma xantana. Proveniente da glicose 

do milho a goma xantana é um polissacarídeo produzido por bactérias do gênero 

Xanthomonas, utilizada como alternativa para substituição total de proteína de ovos 

(AROZARENA, et al 2001).  

Na indústria de alimentos, ela possui característica como estabilizante, espessante 

e emulsificante. Para Miller e Setser (1983) o uso de goma xantana para substituição 

parcialmente do conteúdo branco em bolos já não era novidade. Outros autores como 

Miller e Hoseney (1993) descreveram características semelhantes ou melhores em 

volume, altura e encolhimento com a inclusão do agente. Os hidrocolóides, como são 

conhecidas as gomas, tem funções importantes como ligação à água, sicosidade, 

formação de espuma, emulsificação, gelatinização, solubilidade e melhoria de textura, 

aliados aos emulsificantes que possui atributos de suavização e anti-incrustação 

(ASHWINI; JYOTSNA; INDRANI, 2009).  
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3.5.2 Farinha de trigo 

 

A farinha de trigo é um dos principais ingredientes na preparação de misturas para 

bolos por conter amido e proteína. As proteínas do glúten mantem a estrutura da 

formulação, que ao ser submetida a um agente líquido, se hidrata e formam uma massa 

elástica, garantindo assim a sustentação (EL-DASH E GERMANI, 1994). Quando 

submetida a mistura e fermentação, assume uma estrutura fina e regular, dispersando-

se em uma rede uniforme (PEREIRA, 2002).  

 

3.5.3 Fermento químico 

 

 Para o crescimento da massa, o fermento químico, formado por substâncias 

químicas, tem a finalidade de expandir massas, aumentando o volume e porosidade por 

meio da influência do calor e/ou umidade produzindo o desprendimento gasoso (BRASIL, 

1977). O crescimento desta massa acontece de forma induzida, ou seja, com a 

incorporação de ar durante o batimento ou na adição de agentes químicos, quando o 

dióxido de carbono é liberado quando aquecido, aumentando o volume final. Em sua 

composição, o bicarbonato de sódio que também tem como finalidade a expansão de 

bolos, possui uma significativamente taxa de reação, mas é ativado quando misturado 

com algum ácido líquido, liberando com isso o dióxido de carbono. Para a pré-mistura o 

cacau em pó é uma das alternativas, já que é um elemento ácido (HEIDOLPH, 1996). 

 

3.5.4 Açúcar 

 

O açúcar tem funções que vão além do paladar e possui característica de 

proporcionar cor, textura, aumento de volume, capacidade de retenção de água, 

viscosidade, firmeza dos géis de gelatina e pectina. O mais utilizado em bolos é a 

sacarose proveniente da cana-de-açúcar (Saccoharum officinarum) (ARAÚJO et al., 

2016). A utilização deste ingrediente na proporção de 55 a 60% retarda a gelatinização 

do amido a 57 °C para 92 °C devido a sua configuração molecular de difícil fusão (KOCER 
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et al., 2007). Por conter maiores teores de umidade e nutrientes em comparação ao 

açúcar branco, como gorduras, proteínas, vitamina B1, B2, vitamina C, fósforo, cálcio, 

ferro, sódio, potássio, zinco, magnésio e cobre, o açúcar mascavo torna-se uma opção 

mais nutritiva na formulação de bolo, rico em sais minerais e vitaminas (MENDONÇA; 

RODRIGUES; ZAMBIAZI,2000). 

 Conforme Generoso et al. (2009) o consumo moderado de açúcar mascavo auxilia 

contra a obesidade, diabete, diminui a incidência de cáries e danos a calcificação infantil, 

e contribui para digestão e funções hepáticas e renal.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 SELEÇÃO DA FORMULAÇÃO 

 

 A ideia iniciou no desenvolvimento de farinha de Persea americana, pertence à 

família Lauraceae, popularmente conhecido como abacate que nutricionalmente pudesse 

enriquecer a produto. Nativo da Guatemala (Persea nubigena var. guatemalensis), 

Antilhas (P.americana var. americana) e México (P. americana var. drymifolia), 

localizadas na América Central, o abacate é extremamente nutritivo, sendo composto por 

70% de polpa de sua massa total e é rico em lipídios. Uma fruta apresenta em média 

6,94 g de carboidratos, 17,34 g de lipídios, 2,08 g de proteínas, 2,72 g de fibras e 70,92 

g de água em 100 g de polpa in natura (ROCHA, 2008). Possui compostos na fração 

lipídica reconhecidos por seus benefícios à saúde como ácidos graxos ômega, 

fitoesterois, tocoferois e esqualeno (DING, 2007).  

 O abacate possui ainda valor alimentício que supera frutas como laranja, maçã, 

pera, uva e banana (MONTENEGRO,1973). O alto teor de matéria graxa desse fruto 

destaca ainda mais o valor calórico, rica em ácidos graxos monoinsaturados, 

especialmente o oleico, e o baixo conteúdo de ácidos graxos saturados. Estas qualidades 

são agregadas a vitaminas E, C, B6, β-caroteno e potássio disponíveis no abacate 

(CHAVES et al., 2013). 

 Foi utilizado abacates da cultivar Margarida (Figura 1), colhidos ainda 

precocemente no município de Antônio Prado (RS). A fruta é altamente acessível no 

mercado brasileiro, disponível em feiras itinerantes e em supermercados e possui 

entressafra no país de junho a novembro (OLIVEIRA et al., 2013).  
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Figura 1 – Abacates da cultivar Margarida 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

 Os abacates foram levados ao laboratório da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul (UERGS), unidade de Caxias do Sul, localizada na Av. Júlio de Castilhos, 

3947, bairro Cinquentenário, selecionados, higienizados em água corrente e por imersão 

em água clorada (100 mg/L), por 15 min, e enxaguados em água corrente. A seguir, as 

frutas foram pesadas, descascadas, partidas ao meio, o caroço retirado, e cortadas em 

fatias (Figura 2).  

 

Figura 2 – Preparação do abacate para obtenção de farinha 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

 As amostras foram colocadas em desidratador – artesanal (Figura 3) a uma 

temperatura de 60 °C por 12 h. Em seguida, para obtenção da farinha, o abacate 
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desidratado foi colocado em um liquidificador (Mondial, Brasil) por dois minutos e na 

sequência o conteúdo peneirado.  

 

Figura 3 – Desidratador artesanal 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

 Os testes preliminares assim como as proporções foram selecionadas e testadas 

a partir de formulações tradicionais de bolo e adaptadas a uma pré-mistura com 

ingredientes não provenientes de animais, mantendo com isso a proposta de um produto 

vegano. Após o preparo, os bolos foram avaliados inicialmente de acordo com os 

atributos sensoriais de cor, aroma, sabor, textura (maciez e umidade) e aeração. Obtida 

receita adequada realizou-se as análises decorrentes desta pesquisa.  

 

4.2 PREPARO DA PRÉ-MISTURA 

 

A formulação da pré-mistura para fabricação do bolo foi elaborado com 155 g de 

farinha de trigo (Nordeste, Brasil), 155 g de açúcar mascavo (Guimarães, Brasil), 20 g de 

farinha de abacate, 20 g de açúcar de baunilha (Biomica, Brasil), 10 g de açúcar de 
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confeiteiro (União, Brasil), 10 g de cacau em pó (Apti, Brasil), 8,5 g de fermento em pó 

(Fleischmann,Brasil), 0,6 g canela em pó (Vinolar, Brasil), e 0,2 g de goma xantana, tudo 

adquirido em comércio local (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Formulação padrão de pré-mistura para bolo 

Ingredientes Formulação padrão (g) Porcentagem (%) 

Farinha de trigo  155 40,86 

Açúcar mascavo 155 40,86 

Farinha de abacate 20 5,27 

Açúcar de baunilha 20 5,27 

Açúcar de confeiteiro 10 2,64 

Cacau em pó  10 2,64 

Fermento em pó 8,5 2,24 

Canela em pó 0,6 0,16 

Goma xantana 0,2 0,06 
Fonte: Autor (2019) 

 

Os ingredientes foram pesados em balança digital (Bel Engineering, Itália) com 

capacidade para 200 g e uma balança semi-analítica (Electronic, China). Em seguida 

houve a transferência para um recipiente de aço inox e homogeneizado por dois minutos.  

 

4.3 PREPARO DO BOLO 

 

Na pré-mistura foi colocado 50 ml de leite de coco (Menina, Brasil) e 150 mL de 

água, sendo submetida a agitação manual com o auxílio de um fouet por dois minutos. 

Na massa que se formou foi acondicionada em forma de Torta Suíça em alumínio 15x6 

cm (Doupan, Brasil), previamente untada com óleo de soja (Soya, Brasil) e polvilhada 

com farinha de trigo. Em seguida foi encaminhada ao forno convencional pré-aquecido 

por 15 min a 200 °C e assada durante 45 min. Após desligado, foi aguardado 10 min e 

retirado do forno. Em seguida, o bolo foi embalado em filme plástico, armazenado em 

local seco a temperatura ambiente de 20 °C. 
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Figura 4 - Delineamento do processamento 

    Fonte: Autor (2020) 
 

 
 
4.4 CUSTO PARA ELABORAÇÃO DA MISTURA PARA O BOLO 

 

Foram calculados os custos de produção para obtenção de uma mistura de 379,3 

g. Como houve a preparação da farinha de abacate em laboratório, optou-se em calcular 

o gasto conforme o rendimento da fruta em farinha sem contar o custo da desidratação. 

Em seguida calculou-se o investimento para a preparação do bolo, acrescentado a 

mistura 20 ml de leite de coco e 150 ml de água. O custo para elaboração da mistura é 

de R$ 3,82 e para elaboração do bolo o valor total de R$ 4,05 expressados na Tabela 3:  

 
Tabela 3 - Custos com ingredientes utilizados para elaboração da mistura 

Ingredientes Valor (R$) Unidade da Receita  Valor por porção  

Farinha de trigo  2,19 / kg 155 g R$ 0,33 

Açúcar mascavo 10,97 / kg 155 g R$ 1,70 

Farinha de abacate 3,00 / kg 20 g R$ 0,06 

Açúcar de baunilha 10,30 / kg 20 g R$ 0,20 

Açúcar de confeiteiro 2,79 / kg 10 g R$ 0,03 

Cacau em pó 16,35 / 200 g 10 g R$ 0,82 

Fermento em pó 3,49 / 100 g 8,5 g R$ 0,29 

Canela em pó 7,99 / 50 g 0,6 g R$ 0,09 

Goma xantana 5,00 / 100 g 0,2 g R$ 0,01 

Valor total   R$ 3,82 

Agua de coco 11,45 / L 20ml R$ 0,23 

Valor total   R$ 4,05 

Fonte: Comércio local (2020) 
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4.5 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS 

 

 As análises das propriedades físico-químicas, foram realizadas em triplicata, afim 

de garantir resultados mais seguros e confiáveis, para obtenção de: umidade (por meio 

de estufa a 105 °C), cinzas (resíduo inorgânico remanescente de incineração) e 

determinação de volume específico e de pH, de acordo com as normas analíticas do 

Instituto Adolfo Lutz (2008). Os procedimentos foram realizados no laboratório de uma 

empresa privada. 

 

4.5.1 Determinação do volume específico 

 

Foram pesados em balança analítica (Bel Engineering, Itália) 30 g do bolo. O 

volume foi determinado por meio do deslocamento de sementes de painço, preenchendo 

os espaços vazios e não ocupados pela amostra em uma proveta de 250 mL . O resultado 

é expressado em cm3/g, sendo o quociente do volume em cm3 e a massa em gramas (g) 

conforme Equação 1: 

Volume específico (cm³/g) =  
Volume(cm³)

Massa (g)
 (1) 

  

4.5.2 Determinação de umidade  

 

A determinação de umidade foi realizada pelo método de secagem em estufa 

(Quimis, Brasil). A amostra foi pesada em balança analítica (Bel Engineering, Itália) com 

quantidade precisa de 2 g acondicionada em um cadinho de porcelana previamente 

aquecido em estufa a 105 °C por um período de uma hora. Em seguida, foi resfriada em 

dessecador até atingir temperatura ambiente e novamente pesada. Utilizou-se o auxílio 

de pinça para movimentações dos cadinhos sem que a umidade das mãos pudesse 
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interferir no resultado. Foi repetido a operação até que o peso se mantivesse constante. 

Para obtenção do valor foi utilizado o cálculo Equação 2: 

Umidade % (m/m) =
100xN

P
  (2)       

 

 Sendo N o número de gramas de umidade e P o número de gramas da amostra. 

 

4.5.3 Determinação de pH 

 

 Por meio do processo eletrométrico, que utiliza o eletrodo de hidrogênio, a amostra 

foi pesada em balança analítica (Bel Engineering, Itália) em quantidade de 10g 

acondicionada em béquer e diluídas em 100 mL de água destilada. Foi submetida a 

agitação por 5 min e posteriormente filtrada. A solução foi levada a imersão direta do 

eletrodo ao pHmetro de bancada (Quimis Q400AS, Brasil), calibrado previamente com 

solução tampão de pH 4 e pH 7. 

 

4.5.4 Determinação de Cinzas 

  

 Para obtenção de cinzas por incineração foi utilizado mufla (Quimis, Brasil) 

pesando amostra de 5 g em cadinho de porcelana e em balança analítica (Bel 

Engineering, Itália) e mantida em mufla em temperatura de 550 ºC por aproximadamente 

6 h. Quando chegou ao final do processo de queima (cinza com aspecto de cor branca) 

retirou-se o cadinho da mufla e colocou-o em dessecador para esfriar até que atingisse 

a temperatura ambiente. Após o resfriamento pesou-se o cadinho. Com a diferença entre 

o peso do conjunto e o peso do cadinho vazio obteve-se a quantidade de cinza na 

amostra conforme Equação 2: 

 

Cinzas (%) =
100xN

P
 (3) 

 

Sendo N o número de g de cinzas da amostra e P o de g da amostra.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

As médias das análises físico-químicas do bolo com a mistura pronta foram 

apresentados na Tabela 4:  

Tabela 4 - Características físico-químicas 

Ingredientes Média das análises 

Volume específico (cm³/g) 2,28 

pH 7,63 

Cinzas (%) 1,52 

Umidade (%) 28 

Fonte: Autor (2019) 

 

Para o bolo o teor de umidade analisado foi de 28%, dentro dos padrões exigidos 

pela ANVISA - Resolução n° 90 (2000), que estabelece limite máximo de 38% para 

produtos de panificação produzidos com farinha de trigo comum ou farinha de trigo 

especial. Este resultado corrobora com o resultado observado por Bassinello et al. (2010) 

de 28,2%, que analisaram de uma receita tradicional de bolo com adição de farinha de 

trigo, ovos, sal, essência de baunilha e gordura hidrogenada. Caruso (2012) observou 

resultados que variaram entre 31% e 39,3% de umidade em bolos sem glúten. Conforme 

Taco (2011) a umidade tradicional de bolo de chocolate e de coco, é de 19,3% e 29,3% 

respectivamente.  

O teor de cinzas encontrado foi de 1,52% acima de bolos de chocolate e de aipim, 

1,3g e 1,4g, respectivamente, de acordo e estabelecidos na tabela Taco (2011). O valor 

encontrado neste estudo também superou resultados de Campêlo (2004) que verificou 

resultados variados de 0,98% a 1,30% e teor de cinzas encontrado por Souza et al (2012) 

de 1,15% em bolo elaborado com farinha de trigo. Esta elevação pode ser resultante do 

alto teor de minerais presente no açúcar mascavo (BETTANI et al., 2014). Entretanto, 

conforme Cecchi (2003), minerais favorecem processos biológicos do corpo.  

O pH do bolo resultou em 7,63, resultado próximo da neutralidade. Em bolos sem 

glúten, Caruso (2012) encontrou pH na ordem de 7,82. Por serem considerados sistemas 
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neutros estes valores contribuem para o desenvolvimento de microrganismos como 

bactérias, leveduras e bolores (POLETTO, 2015).  

O volume específico apresentou 2,28 cm³/g. Gularte, Gómez e Rosell (2011) 

criaram bolos sem glúten e obtiveram volume específico de 2,9 cm³/g. Embora o bolo 

desenvolvido possui uma grande proporção de farinha de trigo, o glúten deste ingrediente 

não garantiu valores significativos de volume, mesmo possuindo a capacidade de 

retenção do gás carbônico produzido pela fermentação (GUTKOSKI et al., 2007). Mesmo 

assim, o resultado obtido foi levemente superior ao encontrado por Bassinello, et al. 

(2010) em receita tradicional de bolo. A goma xantana pode ter contribuído para o 

crescimento auxiliando nesta retenção, aumentando o volume específico destacados por 

Vallejos; Crizel; Salas-mellado (2015) em produtos de panificação. 

Na Figura 5 é possível verificar os aspectos visuais como o volume adquirido, bem 

como a consistência da crosta do bolo obtido com a pré-mistura e desenvolvida durante 

o projeto.   

 

Figura 5 - Aspectos gerais do bolo obtido com a pré-mistura 

 

Foto: Autor (2020) 
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6 CONCLUSÃO 

 

As misturas para bolos se tornam eficientes com a combinação e quantidades 

exatas de ingredientes e dos métodos utilizados na manipulação, tornando-as eficazes 

na produção de um bolo, além de reduzir o trabalho nas operações caseiras.  

O método utilizado na produção de farinha de abacate mostrou-se eficaz assim 

como opção nutricional e alternativa de subproduto. Durante as formulações e as demais 

concentrações de farinha de abacate na mistura, foi observado que quanto maior a 

quantidade deste ingrediente maior a absorção de água e menor a consistência do glúten, 

o que dificulta a homogeneização e crescimento da massa sem deixá-la pastosa. 

A quantidade de farinha de trigo tornou-se fundamental para o balanceamento dos 

outros ingredientes que, além de ser fator determinante e essencial na estrutura final do 

bolo com a adição de goma xantana, garantiu sustentação a massa e a aeração.  

Deste modo não se deve prescindir de estudos posteriores a disposição de 

análises microbiológicas para shelf life da pré-mistura e do bolo, tabela nutricional do 

produto pronto com a quantificação do teor de carboidratos, proteínas, fibras e 

quilocaloria por grama, caracterizando com eficácia os fatores positivos de nutrientes da 

composição. Análise mercadológicas, da concorrência e pesquisas da viabilidade do 

produto também podem ser opções.  

Além disso vale lembrar que, em uma sociedade dinâmica, é sempre importante 

privar pela manutenção de alimentos saudáveis e nutritivos, mantendo em constante 

equilíbrio a alimentação e a saúde.   
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