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Resumo 

Visando a obtenção de chocolates hipocalóricos, estudaram-se os efeitos da substituição da 

sacarose por edulcorantes intensos (rebaudiosídeo A e sucralose) em associação com agentes de 

corpo (polidextrose, inulina e isomalte), em características físicas e sensoriais. 

Massas de chocolate, confeccionadas em laboratório, foram caracterizadas reologicamente 

(varrimentos de tensão, frequências, velocidade de deformação e temperatura) e analisado o seu 

perfil de textura. Os chocolates foram sujeitos a análise sensorial descritiva.   

Verificou-se que os chocolates com isomalte possuíam características reológicas próximas 

das do chocolate com sacarose (Padrão) e/ou o seu correspondente comercial, dado apresentarem 

comportamento semelhante de G’ e G’’, e viscosidade (para velocidades de deformação de 0,2 a 200 

s
-1

). O respectivo perfil de textura foi semelhante ao do chocolate comercial, embora muito diferente 

do Padrão. Sensorialmente confere aos chocolates maior doçura (para ambos os edulcorantes) e 

atenua o amargor do rebaudiosídeo A.  

A polidextrose conduziu a chocolates com perfis de textura próximos do chocolate Padrão. 

Não afecta, positiva ou negativamente, o flavour do chocolate por não possuir sabor ou poder 

edulcorante. 

Concluiu-se que a associação do rebaudiosídeo-A ao isomalte permitirá usufruir daquele 

edulcorante natural, pois atenua o amargor, garantindo a maior parte das características físicas do 

chocolate. 
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Abstract 

In order to obtain low-calorie chocolates, we studied the effects of substitution of sucrose for 

intense sweeteners (sucralose and rebaudioside A) in association with bulking agents (polydextrose, 

inulin and isomalt) in physical and sensory properties. 

Masses of chocolate, made in the laboratory, were characterized rheologically (scan voltage, 

frequency, strain rate and temperature) and analyzed the profile of texture. The chocolates were 

subjected to descriptive sensory analysis. 

It was found that the chocolate with isomalt had rheological properties similar to those of 

chocolate with sucrose (Standard) and / or its corresponding commercial, as they have similar 

behavior of G 'and G'', and viscosity (for deformation velocities of 0, 200 to 200 s
-1

). Its texture profile 

was similar to the chocolate commercial, although very different from the standard. Sensory chocolate 

gives greater sweetness (sweeteners for both) and reduces the bitterness of rebaudioside A. 

Polydextrose has led to chocolate texture with profiles close to the standard chocolate. It does 

not affect, positively or negatively, the chocolate flavor because it has no taste or sweetening power. 

It was concluded that the association of rebaudioside-A and isomalt will enjoy the natural 

sweetener that because mitigates the bitterness, ensuring most of the physical characteristics of the 

chocolate. 
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Extended Abstract 

The prevalence of diseases such as diabetes mellitus and obesity has led to demand for 

alternative, low caloric foods traditionally high in sucrose and/or fat, such as chocolate. 

The aim of this work was to study the effects of the substitution of sucrose by the intense 

sweeteners rebaudioside-A and sucralose and its association with the bulking agents polydextrose, 

inulin and isomalt on physical and sensory properties of chocolate. 

Chocolate masses prepared in the laboratory were compared to physical and sensory. The 

physical examination consisted in studying the rheological behavior (through scans of tension, 

frequency, deformation velocity and temperature) and texture profile of the masses. The chocolates 

were subjected to descriptive sensory analysis by a panel of thirteen semi-trained tasters. These 

studies were preceded by a preliminary study of sensory characterization of commercial chocolates 

made with different types of sweeteners. 

From the results obtained in the rheological tests, it was concluded that the bulking agent 

leading to features closer to the chocolate made in the laboratory with sucrose (Standard) and / or its 

corresponding commercial, is isomalt because is to present an internal structure, elastic component 

(G ') and viscous (G'') similar to these chocolates, but also for having close values of viscosity in the 

range of deformation velocity tested (0.2 to 200 s
-1

) indicating that this agent body provides an internal 

structure similar to sucrose. In chocolates made with polydextrose, G' is always lower than G'', in other 

words, it is more fluid and have a more fragile structure. 

From the results of texture analysis, we conclude, however, that polydextrose is the agent 

bulking agent that leads to a texture profile closer to the standard chocolate. However, when 

compared with the commercial chocolate, isomalt is the one that has an internal structure more similar 

to it. Despite these observations, we found no significant differences in hardness values of all the 

chocolates made. 

The results of sensory analysis showed that isomalt chocolate gives greater sweetness and 

softens the bitterness, and that polydextrose does not affect the characteristics, like bitterness and 

astringency, transmitted by the other ingredients. The rebaudioside A has a higher sweetening power 

but causes feelings of bitterness, although it is strongly attenuated when used together with isomalt. 

The chocolates made with sucralose and isomalt were preferred by tasters because they are sweeter, 

but unlike the previous ones, showed clear differences with regard to chocolate made with sucrose. 

It was concluded that the association of the isomalt and rebaudioside-A is potentially 

interesting in terms of physical and sensory characteristics, as it could be an excellent solution to 

enjoy the high sweetness of a natural sweetener with no noticeable unpleasant sensory effects, 

justifying therefore, the continuation of this study in future. 
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Introdução e Objectivo do Trabalho 

O chocolate convencional é um produto constituído basicamente por pasta de cacau, 

manteiga de cacau, sacarose e emulsionantes. As elevadas concentrações de sacarose e de 

gordura, fazem com que o chocolate tenha elevado teor calórico. 

Pela legislação europeia actualmente em vigor, o teor de sacarose pode atingir valores até 

65% no chocolate, no entanto, a presença de elevadas quantidades deste ingrediente limita 

consideravelmente o consumo de chocolate por parte de doentes diabéticos, e o elevado poder 

calórico impede que os consumidores preocupados com o excesso de peso possam desfrutar 

despreocupadamente do prazer de saborear um chocolate. 

Actualmente existem no mercado chocolates em que a sacarose é substituída por 

edulcorantes, como frutose ou polióis. Contudo, estes produtos, para além de não contribuírem 

substancialmente para a redução do poder calórico - uma vez que a substituição do açúcar leva à 

adição de mais gordura, de forma a manter as características sensoriais do produto - têm efeitos 

nefastos no bem-estar dos consumidores, nomeadamente a nível do tracto gastro-intestinal. 

O objectivo deste trabalho foi o estudo dos efeitos da substituição da sacarose por 

edulcorantes intensos e agentes de corpo nas características sensoriais e reológicas de chocolates 

confeccionados com estes ingredientes. Foram utilizados sucralose e rebaudiosídeo A, edulcorantes 

intensos inovadores e sem contra-indicações conhecidas, em associação com os agentes de corpo 

polidextrose, inulina e isomalte, que, acrescem a esta acção benefícios funcionais ao chocolate. 
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I. Revisão Bibliográfica 

1. Breve referência à economia do chocolate 

1.1. Produção de Cacau Comercial 

A produção de sementes de cacau está distribuída por toda a zona tropical e subtropical do 

planeta (Figura 1).  

 

No entanto é nos países Africanos que encontramos 70% da produção mundial, sendo a 

Costa do Marfim o país líder, com cerca de 35% da produção mundial (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1- Geografia da produção de Cacau (Nestlé, 2011). 

Figura 2- Principais países produtores de cacau comercial em 2008 (FAOSTAT, 2011). 
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1.2. Consumo Mundial de Cacau e Chocolate 

De acordo com estimativas da ICCO, em 2008/2009 a Europa foi responsável por 50% do 

consumo mundial de cacau, seguida pela América (33%), Ásia (15%) e África (3%). Os maiores 

consumidores foram os Estados Unidos (750 000 t), a Alemanha (317 000 t), a França (235 000 t), o 

Reino Unido (225 000 t), a Rússia (200 000 t), o Japão (166 000 t), o Brasil (143 000 t), a Itália (106 

000 t), a Espanha (105 000 t) e a Polónia (73 000 t). A média de consumo mundial nesse período foi 

de 614 g per capita, embora nos países desenvolvidos tenham sido ultrapassados os 4 kg em países 

do norte da Europa, como a Bélgica, Estónia e Dinamarca. Estranhamente, estes dados não incluem 

a Suíça, que segundo as estatísticas da CAOBISCO (2010) foi um dos maiores consumidores de 

chocolate, com mais de 10 quilogramas per capita em 2009 (Figura 3). 

 

 

 

 

Figura 3- Consumo per capita de Chocolate nos países europeus em 2009 (CAOBISCO, 2010) 
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1.3. Exportação e Importação de Chocolate 

Na exportação os países desenvolvidos, maioritariamente os países europeus, como a 

Alemanha, Bélgica e Holanda continuam a liderar (Figura 4), o que é justificado pelo facto de serem 

alguns dos maiores produtores mundiais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à importação (Figura 5), alguns dos maiores consumidores, são também os maiores 

importadores, nomeadamente os EUA, França, Alemanha e Reino Unido (FAOSTAT, 2011). 
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Figura 4- Exportação Mundial de Chocolate em 2008 (FAOSTAT, 2011) 

Figura 5- Importação Mundial de Chocolate em 2008 (FAOSTAT, 2011) 
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Como podemos verificar, os países em desenvolvidos são os maiores produtores de cacau 

comercial, no entanto, são os países industrializados que transformam as matérias-primas em 

chocolate, e que mais lucram, como é o caso dos EUA e da União Europeia (Suíça, Reino Unido, 

Alemanha, Bélgica, Noruega). Podemos verificar também, que alguns dos maiores consumidores não 

são os maiores importadores, indicando-nos que têm mercados mais fechados, e que são grandes 

produtores.  
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2. Apontamento Histórico 

A história do cacau tem tido, ao longo do tempo, várias interpretações mitológicas.  

O estudo mais recente acerca da domesticação do cacaueiro é-nos trazido por Coe e Coe 

(1996) que nos dizem que terá sido na Costa do Golfo do México cerca de 1500 a.C., pela civilização 

Olmeca.  

O seu cultivo terá sido herdado pelos Maias através de uma civilização derivada da Olmeca 

designada pelos arqueólogos por “Izapan” (Coe e Coe, 1996).  

Cerca de 800 a 1100 a.c. os Toltecas idolatravam o cacaueiro. Uma lenda atribui uma origem 

régia a esta árvore. Ela conta que uma princesa que deveria guardar a riqueza do seu marido, 

ausente por ter partido para a guerra, foi atacada por ladrões. Estes tentaram, em vão, fazê-la 

confessar onde estava guardado o tesouro e mataram-na por vingança. Do sangue derramado pela 

esposa valente, nasceu o cacaueiro. As suas sementes são amargas como o seu sofrimento e 

vermelhas como o seu sangue (Almeida, 1999). 

O cacau era muito venerado nas civilizações pré - colombianas, Maia e Azteca, que se 

haviam instalado na península do Iucatão e na região do actual México, respectivamente (Almeida, 

1999). Era servido sob a forma de um complexo arsenal de bebidas, papas, pós e, provavelmente, 

produtos sólidos, aos quais poderia ser adicionado uma grande variedade de aromatizantes. 

Na civilização Azteca, as sementes de cacau além de serem utilizadas para preparar uma 

bebida que apenas era consumida pela nobreza, negociantes de cacau e soldados, também eram 

utilizadas como moeda. A preparação desta bebida consistia em adicionar água, plantas aromáticas 

(baunilha e pimenta da Jamaica), farinha de milho e mel às sementes de cacau previamente torradas 

e moídas (Minifie, 1989). Foi esta a bebida que o imperador Azteca Montezuma ofereceu a Fernando 

Cortez, quando este iniciou a conquista do México em 1519. Anteriormente, em 1492, Cristóvão 

Colombo já teria levado grãos de cacau para Espanha, ao rei Fernando II mas não sabia como 

prepará-los, e acabaram por passar despercebidos no meio de todas as outras riquezas que trouxe. 

Deste modo, na viagem de regresso a Espanha em 1528, Cortez levou consigo não só as sementes 

de cacau como também o conhecimento da sua preparação. 

 De acordo com Coe e Coe (1996), a designação de “chocolatl” atribuída a qualquer bebida 

com cacau, surgiu na segunda metade do século XVI, tendo sido criada pelos colonos espanhóis, 

uma vez que até essa data apenas se encontrou a expressão “cacahuatl” para designar as sementes 

com que a bebida era preparada. Com os espanhóis, a bebida deixa de ser áspera e apimentada, 

com a ajuda do açúcar, da baunilha e da canela, tornando-se mais agradável e consequentemente 

menos adstringente e amarga (Ferrão, 1963). 

 O processo de fabrico foi também alterado: as sementes torradas e descascadas eram 

igualmente trituradas no “metate” (pedra curva de moenda) aquecido, mas a espuma passou a ser 
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produzida através do batimento da mistura com o “molinillo” (Almeida, 1990) em vez de ser despejado 

sucessivamente para outro recipiente, tal como era uso nas civilizações Maia e Azteca. 

A posse do monopólio do comércio do cacau pelos espanhóis terminou quando o italiano 

Antonio Carletti, após ter passado algum tempo na América, divulgou em 1607 na Itália e, mais tarde 

na Áustria, o processo de preparação da bebida de cacau a partir da semente (Almeida, 1990). No 

final do século XVII, a bebida já se havia tornado popular por toda a Europa. 

 No século XVIII deu-se o início da revolução industrial que, com a descoberta da máquina a 

vapor e o seu aperfeiçoamento por Watt em 1770, veio contribuir para o desenvolvimento da indústria 

do chocolate (Cook, 1982). 

 Começaram a surgir as primeiras máquinas para o fabrico de chocolate e as primeiras 

fábricas de chocolate. A utilização da energia hidráulica permitiu a trituração das sementes de cacau 

em moinhos, deixando de ser feita manualmente (Cook, 1982). De acordo o mesmo autor, (1982) as 

pioneiras neste campo foram as fábricas Fry and Sons (1765), em Inglaterra, Prince Wilhelm Von der 

Lippe, na Alemanha (1765) e John Hamon em Massachussets, na América (1765). 

Em 1825, o holandês Coenraad Johannes van Houten inventou uma prensa que permitia 

extrair manteiga de cacau e obter uma torta com baixo teor em gordura que, ao ser pulverizada 

produzia um pó muito fino. John Fry em 1847, Inglaterra, conseguiu moldar as primeiras tabletes de 

chocolate ao juntar manteiga de cacau à pasta de cacau, obtida a partir da semente torrada e moída, 

e açúcar. Em 1878 deu-se então a invenção do chocolate de leite, que se deve a dois suíços, Henri 

Nestlé e Daniel Peter de Vevey. O primeiro inventou o processo de produzir leite em pó, e o segundo 

adicionou leite em pó ao chocolate sólido, criando a versão inicial do moderno chocolate de leite. A 

invenção da conchagem e temperagem deve-se novamente a dois suíços: Rudolphe Lindt e Jean 

Tobler, respectivamente (Almeida, 1999). 

Actualmente o cacau e o chocolate existem no mercado sob várias formas e sabores fazendo 

as delícias de todos. A indústria do chocolate está e estará sempre em constante evolução e 

aperfeiçoamento, e à medida que novos conhecimentos vão surgindo, com eles vêm também novos 

produtos para um consumidor cada vez mais exigente. 
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3. Da planta ao Chocolate 

3.1. A Planta e os frutos 

O cacaueiro pertence à família Sterculeaceae e tem actualmente a designação científica de 

Theobroma cacau L. proposta por Lineu, em 1753, que significa “alimento dos Deuses”. 

O fruto do cacaueiro é, botânicamente, uma baga embora seja vulgarmente designado por 

“cápsula”. O fruto atinge a maturação cerca de seis meses após a fecundação da flor. É formado por 

um pericarpo contendo no seu interior 20 a 40 sementes, ligadas a uma placenta e envolvidas por 

uma polpa mucilaginosa (Almeida, 1999). 

A semente por sua vez é constituída pelo tegumento que envolve o gérmen e os cotilédones 

(Almeida, 1999). 

A polpa é composta por aproximadamente 80% de água, 15% de glucose e frutose e ainda 

por pequenas quantidades de ácido cítrico, sacarose, pectina e aminoácidos (Minifie, 1989). 

Os cotilédones são a parte mais importante da semente em termos de valor comercial. São 

constituídos por dois tipos de células parenquimatosas de armazenamento: as células lipoproteicas e 

as células polifenólicas. 

As células lipoproteicas são as mais pequenas e constituem a maior parte do tecido. Contêm 

muitos glóbulos de gordura que estão envolvidos pelo plasma onde existem grãos de amido e 

vacúolos proteicos, entre outros organitos (Almeida, 1999). 

As células polifenólicas existem em número mais reduzido (10% da massa seca dos 

cotilédones) e encontram-se dispersas no conjunto de células lipoproteicas. São ocupadas quase 

totalmente por um grande vacúolo que contém substâncias polifenólicas e alcalóides. 
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3.2. Colheita e Tecnologia Pós-Colheita 

Na figura 6 apresenta-se o esquema do tratamento pós-colheita das sementes de cacau que 

conduz à obtenção do cacau comercial, principal matéria-prima do chocolate. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colheita  

Esta operação é muito importante pois influencia não só a qualidade do cacau comercial, mas 

também o seu rendimento. 

Os frutos devem ser colhidos em perfeito estado de maturação, altura em que a polpa 

apresenta maior teor de açúcar e as sementes possuem maiores quantidades de gordura e 

compostos precursores do flavour que se desenvolverá em etapas posteriores, (Ferrão, 1985). 

A frutificação do cacaueiro é permanente, pelo que os frutos não amadurecem todos ao 

mesmo tempo, mesmo durante os períodos de frutificação mais intensa. Assim sendo, durante o 

período de colheita, fazem-se passagens frequentes pela árvore, devendo os frutos colhidos (em 

cada passagem) estarem todos na mesma fase de maturação, o que permite que o material seja o 

mais homogéneo possível (Almeida, 1999). 

Figura 6- Diagrama de Tecnologia Pós-Colheita do Cacau 
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Os frutos são colhidos das árvores por meio de facas afiadas (designadas, por exemplo, de 

machim e facão, respectivamente em S. Tome e Príncipe e Brasil), e através de instrumentos 

denominados de “ferros de cacau”, consoante os frutos se localizam, respectivamente, no tronco ou 

nos ramos do cacaueiro. O destaque dos frutos deve ser feito com cuidado para que não se destrua a 

placa floral, o que comprometeria a produção seguinte 

 

Quebra e Separação 

O tempo que medeia a colheita e a quebra pode ir, segundo Ferrão (1985), de menos de 24 a 

48 horas, havendo o perigo de infecções das sementes por fungos para períodos de tempo 

superiores. Há quem defenda, contudo que o “período de espera” deve ir até aos 10 dias, de modo a 

evitar acidez excessiva no cacau comercial (Almeida, 1990). 

Os frutos são colocados em montes para que sejam abertos, de modo a retirar-lhes as 

sementes envolvidas na polpa mucilaginosa. Este conjunto tem o nome de “cacau em goma” (Ferrão, 

1963;1985). 

Esta operação realiza-se cortando a casca do fruto transversalmente e de uma só vez com 

um “machim” retirando-se de seguida as sementes manualmente ou com colheres de pau (Cook, 

1982). 

As operações seguintes devem ser realizadas logo de seguida, para evitar fermentações 

prematuras (Almeida, 1999). 

 

Fermentação 

A fermentação tem como objectivo imediato a desmucilagem da semente e a destruição do 

embrião (“morte da semente”). Contudo, esta operação é determinante para as características de 

flavour das sementes que se desenvolve durante a posterior torra. Tal deve-se às transformações 

resultantes da actividade microbiana na polpa que conduzem à “morte da semente” que, por sua vez, 

induz reacções enzimáticas e químicas no interior dos cotilédones, responsáveis pela formação dos 

compostos precursores do flavour característico a cacau que se desenvolve durante a torra, bem 

como ao acastanhamento, resultante das Reacções de Maillard e à redução da adstringência e do 

amargor das sementes. 

A forma como é realizada a fermentação varia de local para local, mas existem 

essencialmente dois métodos tradicionais de fermentação: em caixas e em pilhas, que se descrevem 

sumariamente a seguir.  
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 Método das caixas (ou tulhas) 

Predominantemente usado na África Ocidental e vários países da América Latina, são usadas 

caixas com o fundo perfurado ou com tábuas espaçadas de modo a permitir a saída do exsudado e o 

arejamento da massa.  

O tamanho das caixas varia, e na sua cobertura, durante a primeira fase anaeróbia da 

fermentação, utilizam-se folhas de bananeira ou sacas de juta. O remeximento, que visa o arejamento 

e homogeneização, é feito por transferência das sementes para nova caixa com intervalos de tempo 

que podem ser diários ou vários dias de intervalo.  

 

 Método das pilhas (ou montes) 

É usado no Gana e em algumas regiões da Nigéria, empilhando-se o “cacau em goma” sobre 

folhas de bananeira perfuradas para permitir a saída do exsudado. Os montes são, depois, tapados 

com folhas de bananeira. O remeximento é conseguido refazendo-se o monte em cada 48 horas. 

 

Na Costa do Marfim a fermentação é realizada dentro de cestos, com capacidade variável, 

posteriormente tapados com folhas de bananeira, o remeximento é feito através da mudança das 

sementes para outros cestos. 

 

Secagem 

A secagem tem como objectivo reduzir a humidade existente nas sementes até valores que 

permitam a conservação durante o período de armazenamento e transporte até aos países 

importadores. No final da fermentação a humidade das sementes é da ordem dos 60%, depois de 

seco terá de atingir valores inferiores a 8%, pois só assim se garantem condições para não haver 

desenvolvimento de fungos e pragas (Rosa, 2001). 

A este objectivo, obtido através da desidratação da semente, associa-se um outro não menos 

importante, garantir que as reacções de oxidação iniciadas no final da fermentação possam 

prosseguir. Para além de promover a libertação de parte substancial do acido acético formado 

durante a fermentação (Almeida, 1999) 

A secagem pode ser realizada ao sol ou através de secadores (secagem artificial).  

 Secagem ao sol 

Efectuada directamente ao sol (“natural”) ou com o recurso a estufas (“solar”), e tem uma 

duração elevada, que pode chegar aos 10 dias. 

Geralmente conduz a cacau de melhor qualidade, porque permite a continuação da oxidação 

dos polifenóis, iniciada na fase final da fermentação. O cacau fica mais castanho e com menos 

adstringência e amargor. 
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Tem custos energéticos e de equipamento menores do que a artificial. 

As sementes devem ser remexidas regularmente para que se mantenham arejadas, 

impedindo assim a formação de bolores, obtendo cacau de melhor qualidade. 

Tem, contudo, limitações nas regiões chuvosas, características dos climas tropicais húmidos, 

e por exigirem elevada área de secagem, inconveniente considerável nas empresas de maiores 

dimensões. 

 Secagem Artificial  

Neste tipo de secagem, pelo facto de as condições serem controladas, tem-se um melhor 

controlo das condições sanitárias do produto, enquanto a céu aberto, o pó, os insectos, os pássaros e 

roedores, etc., são importantes problemas. 

Deve ser realizada a temperaturas inferiores a 60ºC, o que corresponde a uma duração de 

cerca de 48horas, de modo a aproximar-se das características da secagem solar. Caso contrário, a 

qualidade do cacau obtido é consideravelmente menor no que se refere ao seu potencial de flavour, 

nomeadamente no amargor a acidez, mas também na adstringência (Almeida, 1999). 

São utilizados secadores, na sua maioria, mecânicos, como, por exemplo, cilindros com 

rotação mecânica, permite não só uma economia de espaço, mas também uma independência das 

condições atmosféricas. O processo é mais rápido e há também a possibilidade de aproveitamento 

do equipamento para secagem de outros produtos. 

 

Limpeza, calibragem e armazenamento 

A limpeza tem por objectivo a remoção de impurezas como as sementes defeituosas, 

bocados de polpa e casca, paus, pedras, etc., podendo ser realizada manualmente ou com o auxílio 

de crivos (Almeida, 1999). A calibragem, feita muitas vezes manualmente, é uma operação 

importante dado que o mercado internacional só aceita sementes com massa igual ou superior a 1g. 

No armazenamento o teor de humidade e a ventilação têm de ser controlados, de modo a 

eliminar possíveis odores estranhos, assim como as condições fitossanitárias. 

Após o armazenamento do cacau, o transporte é realizado em sacos de juta de 70 Kg de 

peso líquido, acompanhados da indicação do país produtor e a categoria do cacau. 

Tanto a limpeza como a calibragem, embora realizadas na tecnologia pós-colheita, são 

repetidas mais tarde aquando do início da industrialização do chamado cacau comercial (Almeida, 

1999). 
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3.3. Indústria do cacau e do chocolate 

3.3.1. Produção da Pasta de Cacau 

Durante a industrialização, o cacau comercial obtido na tecnologia pós-colheita é 

transformado em pasta de cacau, ou “licor de cacau”, através de uma nova série de operações (fig. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torra 

A torra é a operação fundamental na indústria do cacau e chocolate. O seu objectivo principal 

é o desenvolvimento do flavour a cacau, através de um conjunto de reacções químicas que envolvem 

os precursores do flavour formados durante a tecnologia pós-colheita. Tem a duração de 15 a 70min 

e a temperatura pode variar entre 95 e 200ºC (Rosa, 2001). 

Este processo depende de vários factores, tais como: a origem, o tipo de semente, o período 

de colheita, os tratamentos anteriores à torra, a humidade da semente, o tamanho da semente e 

granulado (fragmentos dos cotilédones) e as características do flavour desejado.  

Actualmente, algumas indústrias de maiores dimensões preferem torrar o “granulado” e até a 

pasta de cacau, por considerarem que este tipo de processamento, entre outras vantagens, pode 

implicar menores riscos de contaminação microbiana e menor consumo de energia (Almeida, 1999). 

Figura 7- Diagrama de produção de Pasta de Cacau 
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Quebra e Separação 

As sementes sofrem a acção de rolos, que quebram as sementes. A separação da casca e do 

prego é feita recorrendo a crivos e ao uso de correntes de ar (Almeida, 1999). 

 

Moenda a quente 

Durante esta moenda dá-se uma ruptura das células do “granulado”, o que provoca a 

libertação da gordura nelas existente. Ocorre a redução das partícula (Minifie, 1989) o que, associado 

ao calor gerado pela moenda provoca a fusão da manteiga de cacau, resultando numa mistura 

semilíquida. É esta mistura que, uma vez arrefecida, solidifica e tem o nome de pasta de cacau ou, 

em gíria industrial, de “Licor de cacau” (Almeida, 1999). 

 

3.3.2. Da pasta de Cacau ao Chocolate 

A produção de chocolate, escuro, de leite ou branco, a partir da pasta de cacau, implica a 

passagem por cinco importantes operações (fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 8- Diagrama do fabrico de chocolate, manteiga de cacau e cacau em pó. 
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Mistura 

Nesta fase a pasta de cacau é misturada com os vários ingredientes (de acordo com a 

fórmula pré estabelecida), tais como a manteiga de cacau, açúcar, leite, lecitina e aromatizantes.  

A manteiga de cacau é o constituinte mais valorizado da semente de cacau por ser utilizado 

em grande quantidade na produção de chocolate, sendo a substância que permite a fluidez da massa 

do mesmo, quando aquecida, bem como características físicas, como brilho, textura, a agradável 

fusão na boca e a forma como quebra ao trincar. É fundamental para o comportamento do chocolate 

durante o tempo de prateleira. Nesta fase é adicionada cerca de dois terços da manteiga de cacau do 

chocolate. 

A lecitina (agente emulsionante) tem como papel aumentar a viscosidade, o que faz diminuir a 

tensão superficial entre a manteiga de cacau e as partículas sólidas, reduzindo a energia do sistema.  

É importante que a repetibilidade da fórmula seja assegurada, garantindo a precisão na 

dosagem individual de todos os ingredientes. A homogeneidade da mistura deve-se ao 

estabelecimento de um tempo de mistura preciso, entre 12 a 15min (Minifie, 1989). 

 

Refinação 

A massa de chocolate obtida durante a mistura, embora já tenha um gosto agradável, 

apresenta uma textura grosseira (aspecto arenoso) e portanto, desagradável ao provar. Por isso, os 

ingredientes da mistura são esmagados em cilindros e peneirados, transformando-os em partículas 

de pequenas dimensões superiores a 15µm, muito frequentemente entre 20 a 30µm (Rosa, 2001). 

São utilizados refinadores de rolos que, como o nome indica, são constituídos por 3 ou 5 rolos 

montados verticalmente que rodam em direcções opostas e que, sobre elevada pressão, pulverizam 

as partículas para as dimensões pretendidas (Rosa, 2001). A pasta de chocolate é forçada a passar 

entre os dois rolos mais baixos e um filme de pasta é transferido para os de cima, pela velocidade de 

rotação dos rolos aumentar da base para o topo (Minifie, 1989). Este processo continua até se chegar 

ao último cilindro, donde um raspador retira o produto sob a forma de um pó fino. Este raspador deve 

ter um correcto ângulo e pressão de modo a assegurar que o filme seja completamente removido, 

pois caso contrário pode “contaminar” o filme do rolo de baixo (Rosa, 2001). 

O factor textura possui um papel relevante, pois se esta for muito “quebradiça” a pasta não irá 

“escalar” correctamente nos rolos de refinação. Se, pelo contrário, a textura for muito dura, muito 

compacta, a passagem entre os rolos irá ser retardada e/ou ser incerta (Rosa, 2001). 
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Conchagem 

Após a refinação, a pasta de chocolate não está suficientemente suave para o palato, os 

flavours dos ingredientes ainda não foram combinados e o “flavour” do chocolate em produção ainda 

não está definido (Rosa, 2001). É, pois, durante a conchagem que se dá o completo desenvolvimento 

do flavour a chocolate.  

Durante a conchagem, a massa refinada de chocolate sofre uma intensa agitação mecânica 

por acção de mecanismos rotativos em equipamentos designados de as “conchas”, de modo a que 

lhe sejam transferidas quantidades notáveis de energia. Para além da definição do flavour do 

chocolate pretendido, um dos principais objectivos é tornar o produto final macio, ou seja, tornar 

plástica a massa vinda dos refinadores, o que conduzirá a uma mudança gradual de uma fase em pó 

para uma fase fluida. 

Durante esta fase é adicionado o resto da manteiga de cacau. 

É fundamental controlar, nesta etapa o tempo, a temperatura e o arejamento, sendo que o 

tempo depende muito dos objectivos a atingir e do equipamento utilizado, mas pode variar entre 12 

horas e 72 horas, para os melhores chocolates (Nunes, 2003). A temperatura de conchagem oscila 

entre os 80ºC e 100ºC para os chocolates negros, e 40ºC e 60ºC para os chocolates de leite, porque 

temperaturas superiores poderão alterar as proteínas do leite fisicamente, afectando o flavour e a 

textura (Nunes, 2003). 

Nesta operação são utilizadas “conchas” horizontais (longitudinais) ou rotativas. Nas 

horizontais, a pasta é vigorosamente virada e revirada por meio de pás, enquanto nas rotativas faz-se 

através de um movimento de vaivém de um cilindro sobre a pasta de chocolate (Rosa, 2001). A 

transferência de energia das pás da concha para o produto deve ser efectuada de um modo 

controlado, de forma a evitar danos para a pasta como resultado do sobreaquecimento. 

 

Temperagem 

Trata-se de uma importante etapa que contribui para a qualidade do produto final, uma vez 

que influencia propriedades como o brilho, a estabilidade, a textura do chocolate e a conservação 

durante o tempo de prateleira (Nunes, 2003). 

Esta operação tem como objectivo permitir a cristalização da manteiga de cacau na forma 

mais estável e posterior distribuição, tão uniforme quanto possível, dos seus cristais pela massa de 

chocolate. 

O equipamento utilizado nesta operação é um conjunto de tanques cilíndricos providos de 

uma pá que, ao movimentar-se, coloca a pasta líquida em contacto com a superfície arrefecida do 

tanque (Minifie, 1989). É submetendo a pasta a agitação a uma determinada temperatura, que se 
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consegue não só a cristalização nas formas mais estáveis da manteiga de cacau mas também, evitar 

a separação de camadas da pasta até esta seguir para moldagem (Rosa, 2001). 

A temperagem desenvolve-se em três fases. Numa primeira fase, o chocolate fundido sofre 

um arrefecimento de 46-49ºC para cerca de 28-29ºC para o caso do chocolate negro, e um grau mais 

baixo para o de leite, devido à presença das gorduras lácteas. A esta temperatura já deverão existir 

no chocolate, suficientes cristais de manteiga de cacau na forma estável, que assegurem a sua 

presença após o arrefecimento do chocolate. Numa terceira fase, o chocolate é aquecido para 

temperaturas de 32-33ºC para o chocolate negro e de 31-32ºC para o chocolate de leite, para destruir 

algumas formas instáveis que ainda possam existir na massa. 
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4. Substitutos da Sacarose 

4.1. Tipos de Substitutos da Sacarose 

Nos últimos vinte anos o consumo de produtos diet e light tem aumentado, o que faz com que 

a indústria alimentar invista pesadamente em pesquisas orientadas para a elaboração de novos 

produtos. Basicamente estes produtos são direccionados a pessoas que apresentam algum distúrbio 

alimentar no metabolismo de açúcares (ex. dos diabéticos) ou, mais recentemente, consumidores que 

procuram produtos alimentares com reduzido teor calórico (Tozetto, 2005).  

Para se obter produtos hipocalóricos de qualidade, é necessário que a substituição da 

sacarose por ingredientes de baixas calorias, não cause prejuízo no sabor nem nas características 

físicas quando comparado ao produto tradicional. Estes ingredientes substitutos estão divididos em 

dois grupos distintos de compostos: os edulcorantes, que podem ser de alta intensidade- 

edulcorantes intensos, e os de baixa intensidade, e os agentes de corpo, alguns dos quais são 

edulcorantes de baixa intensidade (Gomes et al, 2006).  

Quadro 1- Exemplos de alguns substitutos do açúcar, sua origem/composição e poder edulcorante 
(Adaptado de Sandrou et al (2000)). 

Substitutos do 
Açúcar 

Origem / Composição 
Poder 

Edulcorante 

Polióis 

Monossacarídeos 

Eritritol Álcool Tetrose produzido por fermentação 0,7 

Manitol Produto da hidrogenação do açúcar invertido ou frutose 0,5 

Sorbitol Isómero hidrogenado de glucose 0,54-0,7 

Xilitol Derivado hidrogenado da Xilose 1 

Dissacarídeos 

Lactitol 4, 0 - (β-D-galactopiranosil)-D-glucitol 0,4 

Maltitol A (1→4)-glucosilsorbitol 0,85-0,95 

Isomalte α-D-glucopiranosil-1,6-sorbitol 0,6 

Acesulfame-K Derivado do Ácido Acetoacético 200 

Aspartame Dipeptído de ácido aspártico e fenilalanina 180-220 

Sacarina Derivados ciclizados de ácido ortosulfobenzoico 300-500 

Hidrolisados de 
amido hidrogenado 

Glúcidos hidrogenados obtidos a partir de amido 
hidrolisado enzimáticamente 

0,7-0,9 

Polidextrose 
(StaLite) 

Polímero sintético de glucose 0 

Sucralose 
1,6-dicloro-1,6-didesoxi-D-frutofuranosil- 
4-cloro-4-dexoxy-α-D-galactopiranosido 

600 

Neosugar Mistura de fructo oligosacarídeos 0 

Ciclamato 
Sais de cálcio ou de sódio do ácido ciclâmico 

(N- Ciclohexilsulfamato de Sódio) 
30 

Alitame 
Dipéptido do ácido L-aspartico  

L- x- aspartil-N-2,2,4,4-tetrametil-3-trietanil-D-alaninamida 
2900 

Esteviosídeos Extracto aquoso das folhas da Stevia rebaudiana (Bertoni) 300-450 
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Os edulcorantes intensos proporcionam um sabor doce e intenso, sem adição de calorias, ou 

em quantidades reduzidas. Apresentam um poder edulcorante muito superior ao da sacarose (tido 

como padrão, com PE=1 ou 100), logo são necessárias pequenas quantidades. Podem ser 

encontrados naturalmente na natureza, como em plantas, ou então podem ser sintetizados a partir de 

outros produtos adoçantes já existentes. 

Os agentes de corpo devem apresentar características similares às da sacarose como a 

reposição de sólidos, estabilidade em diferentes condições de pH e temperatura, ausência de sabor 

residual, contribuir para a coloração, e interagir com amidos e proteínas de forma similar aos 

açúcares. Apresentam diferentes características quando comparados entre si. Como exemplos de 

agentes de corpo existem os polióis (monossacarídeos e dissacarídeos hidrogenados), de reduzido 

valor calórico, que possuem poder adoçante bastante variável, mas no geral inferior ao da sacarose, 

e os glúcidos poliméricos, como a polidextrose e a inulina, que não possuem poder adoçante. Dentro 

dos monossacarídeos hidrogenados destacam-se o sorbitol, o manitol, o xilitol e o eritritol, e entre os 

dissacarídeos, o isomalte, o maltitol e o lactitol. Enquanto os polióis fornecem 2,4 kcal/g, a 

polidextrose e a inulina fornecem apenas 1 kcal/g (Gomes et al, 2006). 

 

4.1.1. Produtos da Estévia (Stevia) 

A Stevia spp. é um género botânico que pertence à família Asteraceae (Compositae) e tem 

150 a 300 espécies, sendo a Stevia rebaudiana (Bertoni) a espécie mais conhecida. É originária da 

América do Sul, mais precisamente da Serra de Amambai (Mato Grosso do Sul), região limítrofe entre 

o Brasil e o Paraguai (Wikipedia, 2011), e é muitas vezes referida como “erva-doce do Paraguai” 

(Geuns, 2003). 

É um pequeno arbusto perene que forma, com o tempo, múltiplos rebentos e mede de 40 a 80 

cm de altura (fig.9). A raiz é perene, fibrosa e filiforme (Wikipedia, 2011). Cresce principalmente em 

altitudes de 5 a 300 metros, em terrenos semi-secos e montanhosos ou em pastos, florestas, matos e 

áreas subalpinas. Hoje é cultivada no Paraguai, México, América Central, Japão, China, Malásia e 

Coreia. Na Europa é encontrada em Espanha, Bélgica e Reino Unido (SCF, 1999). 

 

A planta produz, sobretudo a nível das folhas, um extracto doce aquoso que contém diversos 

glucósidos, e que tem sido usado pelos nativos Guaranis, indígenas do Paraguai, como adoçante 

Figura 9- Stevia rebaudiana (Bertoni). 
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tradicional, adicionado a chás de ervas e outras bebidas. Este extracto inclui os glucósidos diterpenos 

doces, como o esteviosídeo (4-13% do peso seco), esteviolbiosídeo (vestígios), rebaudiosídeo A (2-

4%), B (vestígios), C (1-2%), D e E (vestígios) e o dulcosídeo A (vestígios) (Mello et al, 2007; SCF, 

1999), que depois de extraídos dão origem a adoçantes naturais intensos.  

A matéria seca contém cerca de 6,2 % de proteína, 5,6% de lípidos, 52,8% de glúcidos totais, 

15% de esteviosídeo (extracto aquoso da planta) e ainda 42% de substâncias solúveis em água 

(SCF, 1999). 

Segundo a EFSA, as estimativas de exposição média de adultos a glucósidos de estévia, 

expressas como equivalentes estéviol são de 1,9-2,3 mg/kg de peso corporal/dia, e de 5,6-6,8 mg/kg 

de peso corporal/dia para as exposições de alto nível (97,5%), onde as bebidas não alcoólicas 

aromatizadas, os adoçantes de mesa, a cerveja e a cidra são os principais contribuintes a esta 

exposição (EFSA, 2010). 

A JECFA analisou a segurança dos glucósidos estevióis em 2000, 2005, 2006, 2007 e 2009 e 

estabeleceu uma DDA destes (expressa em equivalentes esteviol) de 4 mg/kg de peso corporal/dia, o 

que corresponde a 967 mg de esteviosídeo/kg de peso corporal/dia (EFSA, 2011). Considerando os 

dados disponíveis de toxicidade (estudos em animais in vitro e in vivo e alguns estudos de tolerância 

humana), a EFSA concluiu que os glucósidos estevióis que cumprem as especificações da JECFA, 

não são carcinogénicos, genotóxicos ou associados com a toxicidade reprodutiva ou de 

desenvolvimento, durante a gravidez (EFSA, 2011).  

 

4.1.1.1. Rebaudiosídeo A 

O rebaudiosídeo A é um glucósido conhecido como steviol, tem um poder edulcorante cerca 

de 200-450 vezes maior que a sacarose, valor semelhante ao do aspartame. De acordo com o 

Prakash (2008) não fornece calorias e tem um sabor doce limpo sem sabores indesejáveis 

significativos (sem cool effect- sensação de frio na boa que alguns outros edulcorantes possuem), é 

também o esteviosídeo que apresenta menor amargor residual. Funciona numa ampla variedade de 

bebidas e alimentos, é adequado para a mistura com outros adoçantes não calóricos ou glucídicos. A 

molécula é estável quer em seco, quer em sistemas de alimentos aquosos, sendo muito mais estável 

que o aspartame ou o neotame.  

O interesse comercial pelos glucósidos da estévia tem vindo a aumentar nos últimos anos. No 

entanto, questões como o sabor amargo residual, ou ainda a regulação do seu uso, causadas por 

especificações inadequadas ou questões de segurança não resolvidas, nomeadamente na Europa, 

têm impedido que o seu uso seja mais difundido no mundo (Carakostas, 2008). 

Reb-A foi aprovado para uso como adoçante em vários países, incluindo Japão, China e 

Brasil. Em 2010, a EFSA deu o parecer positivo para a aprovação dos extractos da estévia na UE, o 

que se prevê que aconteça ainda em 2011. Na França já foi autorizada o uso da estévia e dos seus 

extractos como aditivos alimentares em 2009. 
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4.1.2. Sucralose 

A sucralose é um edulcorante intenso descoberto durante um programa de pesquisa 

colaborativa entre a Tate & Lyle e o Queen Elizabeth College da Universidade de Londres durante a 

década de 70 do século passado. É comercializado sobre o nome de Splenda pela empresa 

Tate&Lyle e a McNeil. 

É produzido através da substituição selectiva dos grupos hidroxilo da sacarose por cloro (fig. 

10). A molécula resultante é 600 vezes mais doce que o açúcar (sacarose) e apresenta 

características de sabor muito semelhantes a este composto (Binns, 2003). 

 

 

Tem o sabor do açúcar e mantém a doçura durante um longo período de tempo, é 

extremamente estável durante uma grande variedade de processos de fabrico e funciona bem numa 

ampla gama de sistemas de alimentos e bebidas, incluindo ambientes de baixo pH e na presença de 

culturas vivas, além de criar sinergias de doçura com muitos adoçantes nutritivos e não nutritivos 

(Binns, 2003).  

Recebeu a aprovação da FDA em 1998, assim como pelo mundo inteiro pelas diferentes 

autoridades reguladoras. Tem um DDA de 15mg/Kg de peso corporal (Webb, 2002). 

 

4.1.3. Polióis 

Os polióis possuem menos calorias por grama comparativamente a sacarose, cerca de 

2,4kcal/g, devido à forma como são digeridos. A maioria dos polióis é maioritariamente fermentada no 

intestino grosso, ao invés de absorvidos no intestino delgado, o que tem consequências importantes 

no seu valor energético. Se um hidrato de carbono é absorvido no intestino delgado torna-se 

totalmente disponível para o corpo como energia, ao passo que, se for fermentado no cólon, apenas 

metade (50%) estará disponível como energia. Quando um poliól é ingerido, uma parte significativa 

do mesmo (variando de 10% a 99%, dependendo do poliól) não é absorvido no intestino delgado e, 

portanto, entra no intestino grosso, logo o seu valor energético depende desses factores. 

No entanto, os polióis têm um poder adoçante menor que o da sacarose, variando entre 40% 

(Lactitol) e 95% (Xilitol) (Zumbé et al, 2001). Têm um sabor agradável, limpo e neutro em solução, e o 

seu “corpo”, a sensação na boca e o perfil de sabor, podem ser comparados aos da sacarose.  

 

Sacarose Sucralose 

Figura 10- Conversão da sacarose em sucralose (Binns, 2003) 
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Como a doçura dos polióis é menor que a da sacarose, os edulcorantes intensos são a opção 

geralmente utilizada para obter os perfis de doçura pretendidos. No entanto, os edulcorantes intensos 

são sensíveis ao calor, pH e/ou à humidade, o que faz com que se tenha de ter em consideração a 

formulação e o processo, quando são definidos os níveis de doçura pretendidos nos produtos (Zumbé 

et al., 2001). 

 

4.1.3.1. Isomalte 

O Isomalte é um adoçante descoberto em 1960, muito parecido com o açúcar de mesa 

(branco, cristalino e inodoro) e obtido através da mistura de dois outros polióis: o manitol e o sorbitol. 

Dissolve-se mais lentamente na boca e não possui o indesejado efeito de "arrefecimento" que outros 

polióis provocam na boca. O seu poder edulcorante depende da concentração, temperatura e forma 

do produto em que é usado. Quando utilizado isoladamente, contribui com 45 a 65% da doçura que 

resultaria da mesma quantidade de sacarose (poliol.org, 2011). 

Os produtos feitos com este poliól têm a mesma textura e aparência que os feitos com açúcar. 

O isomalte pode ser aquecido sem perder a sua doçura ou sem haver separação, logo é 

predominantemente usado em produtos que são submetidos a altas temperaturas. Não absorve 

água, ou absorve muito pouca, logo os produtos confeccionados com ele não tendem a tornar-se 

pegajosos, e como não absorvem a humidade têm um tempo de vida útil mais longo.  

Os benefícios na saúde nomeadamente, não provocar cáries dentárias e não ser totalmente 

digerido pelo organismo, e a sua estabilidade tornam este derivado do açúcar, um ingrediente versátil 

e valioso para inúmeros alimentos com reduzido teor calórico, bem como para produtos 

farmacêuticos. 

É frequentemente usado em combinação com edulcorantes intensos. Enquanto o isomalte dá 

a textura e a doçura suave, o edulcorante intenso dá o nível de doçura que o produto teria se fosse 

utilizado o açúcar. Uma vantagem adicional da utilização combinada de isomalte é que tende a 

disfarçar o sabor amargo de alguns edulcorantes intensos. 

 

4.1.4. Inulina 

A inulina é uma frutana, um polissacarídeo cuja cadeia é composta predominantemente por 

unidades de frutose, com uma unidade de glucose terminal (GFn), sendo a ligação entre as moléculas 

de frutose do tipo β1,2, ou seja, uma molécula de sacarose associada a n moléculas de frutose 

(n≈30-50). Dentro do grupo das frutanas, a inulina está presente em mais de três dezenas de 

milhares de espécies, algumas de uso comum. Constitui o glúcido não estrutural mais abundante, a 

seguir ao amido (Januário, 1999).  
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Não é digerida no estômago nem absorvida no intestino delgado, logo a sua contribuição 

calórica é pequena: cerca de 1 kcal/g contra as 4 kcal/g da sacarose. Quando é ingerida, a inulina 

chega ao intestino grosso quase integralmente, e não é hidrolisada em unidades de 

monossacarídeos. Como consequência, não ocorre aumento da glicemia e nem dos níveis de insulina 

no sangue, o que faz com que seja recomendada para diabéticos. O único contribuinte calórico da 

inulina resulta do metabolismo dos seus produtos de fermentação, no cólon (Gomes et al., 2007).  

É solúvel em água, mesmo em altas concentrações, apresenta boa dispersão nos líquidos, no 

entanto é pouco estável a pH inferior a 4 e a altas temperaturas. Substitui a matéria gorda sem 

grandes modificações no processo de fabricação, e pode ser usada em vários produtos em que há 

uma substituíçao da sacarose, como o caso do chocolate hipocalórico. 

Comercialmente a inulina é considerada como um ingrediente e não um aditivo. Doses 

inferiores a 20 g/refeição não causam efeitos colaterais, e são as quantidades adequadas segundo os 

fabricantes (BeneoOrafti, 2009). Já quantidades superiores a 60 g/dia podem apresentar efeito 

laxativo (Januário, 1999). Possui um efeito prebiótico no organismo humano, sendo fermentada pelas 

bifidobactérias no cólon, além de estimular uma maior absorção de cálcio e outros elementos 

minerais, factores que a tornam nutricionalmente importante. 

 

4.1.5. Polidextrose 

A polidextrose é um polímero obtido pela policondensação térmica a vácuo da glucose com 

uma pequena quantidade de sorbitol e ácido cítrico (Figura 11). 

Confere corpo, textura, atribui características funcionais semelhantes às da sacarose, e 

possui alta higroscopicidade. Apresenta-se na forma de pó, com coloração creme e não confere 

sabor e odor aos alimentos, tornando-se necessário o uso combinado com outros agentes de corpo 

ou edulcorantes que confiram sabor doce.  
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Uma grande vantagem apresentada pela polidextrose é o seu baixo valor calórico, de 1 kcal/g, 

enquanto os glúcidos em geral conferem 4 kcal/g. Esta característica deve-se ao facto da molécula 

ser grande, complexa e ramificada ao acaso, o que impossibilita a sua quebra por enzimas digestivas, 

uma vez que não a reconhecem.  

A sua degradação ocorre por bactérias no intestino grosso, o que a torna independente de 

insulina. Esta propriedade tem levado á aceitação da polidextrose como uma fibra dietética em muitos 

países (Craig et al., 1999), e também a torna adequada para pessoas que sofrem de diabetes.  

Figura 11- Estrutura Molecular da Polidextrose (ProDiet). 

R= H, Sorbitol ou 
mais Polidextrose 
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5. Fisíca dos Alimentos 

5.1. Reologia 

5.1.1. Introdução 

A reologia é um ramo da Física que estuda o escoamento e a deformação dos materiais, e 

cuja aplicação na indústria alimentar tem-se tornado cada vez mais importante (Sousa, 2009). Esta 

descreve o comportamento dos alimentos quando sujeitos a tensões ou forças, permitindo-nos 

observar a sua estrutura interna, através da atribuição de grandezas e valores numéricos a 

características sensoriais de textura, o que torna desnecessário o recurso a certas análises sensoriais 

e, por vezes, ajuda a prever como um alimento se irá comportar face às forças a que estará sujeito 

durante o processamento. Por este motivo, a reologia tem vindo a tornar-se numa poderosa 

ferramenta no controlo de qualidade, na pesquisa e no desenvolvimento de novos produtos, sendo 

responsável por reduções de custos e de tempo. 

A reologia começa por definir os diversos estados da matéria. Segundo Bachrun (2003) um 

sólido, quando não se encontra sujeito a forças externas, tem uma forma definida, ao invés do fluído 

que adopta a forma do seu recipiente. O mesmo autor subdivide ainda os fluidos em gases e líquidos, 

afirmando que um líquido difere de um gás por ter uma estrutura interna suficientemente coesa para 

manter o seu volume.  

Uma vez definidos os estados da matéria, define-se o seu comportamento face a forças 

externas, onde podemos distinguir três tipos principais de comportamento dos materiais:  

 O sólido elástico ideal ou Corpo de Hooke, que se caracteriza por apresentar a tensão 

proporcional à deformação. A deformação recupera instantaneamente, e em resposta a 

uma tensão instantânea, gera-se uma deformação instantânea, onde não existe 

dependência do tempo, e portanto, a deformação mantém-se constante como resposta a 

uma tensão constante. 

 O líquido viscoso ideal ou Newtoniano, cujo comportamento se identifica com as 

propriedades vulgarmente atribuídas aos líquidos, em resposta a uma tensão instantânea 

gera-se uma deformação a velocidade constante, a tensão é proporcional à velocidade de 

deformação, e quando a tensão é removida a deformação não recupera, mantendo-se 

constante. 

 O líquido e sólido viscoelástico ou não-Newtoniano, é o comportamento típico da maioria 

dos produtos alimentares, e que se caracteriza por um comportamento intermédio entre o 

de um sólido e de um fluído, ou seja, tem uma componente viscosa e uma componente 

elástica. 

A maioria dos alimentos apresenta características viscoelásticas, isto é, ou apresentam 

comportamento elástico com deformação modificada por comportamento viscoso, ou exibem 

características de escoamento que possuem algum comportamento elástico (Bachrun, 2003). 
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Para efectuar a caracterização reológica de um alimento, ou seja, estudar o seu 

comportamento na deformação ou no escoamento, podem ser efectuados três tipos de testes, os 

fundamentais, os empíricos e os imitativos. 

Os testes fundamentais têm como objectivo a compreensão profunda do comportamento do 

material. São utilizados aparelhos sofisticados e dispendiosos e os resultados são expressos em 

unidades físicas bem definidas, ou seja, em unidades fundamentais o que permite que tenham 

significado independentemente das condições experimentais e do aparelho utilizado. 

Os testes empíricos são de fácil execução, expressos em unidades empíricas, pelo que só 

têm significado quando inseridos num contexto específico. 

Nos testes imitativos tenta-se reproduzir, a uma escala reduzida, as condições a que o 

material é sujeito durante o processamento e avaliar, sob essas condições, qual o seu 

comportamento reológico. Os resultados são expressos em unidades empíricas. 

 

5.1.2. Viscosidade 

A viscosidade pode ser definida como uma medida do atrito interno num líquido, responsável 

pela sua resistência ao escoamento (Sousa, 2009).  

É avaliada pela medição da velocidade de deformação obtida ao submeter uma amostra a 

tensões sucessivamente maiores, através do cálculo do quociente do valor de tensão com o valor de 

deformação.  

Quando os valores de viscosidade obtidos são constantes e independentes da tensão, o 

líquido é classificado como Newtoniano, e o seu escoamento é caracterizado unicamente por este 

parâmetro. Se a viscosidade variar para valores de tensão diferentes, estamos perante líquidos não - 

- Newtonianos, que exigem mais parâmetros para a classificação do seu escoamento. 

Os líquidos não- Newtonianos estão divididos em dois grupos, os reofluidificantes, onde a 

viscosidade diminui inversamente com a tensão, e os reoespessantes, em que a viscosidade 

aumenta juntamente com a tensão. 

 

5.1.3. Tensão de Cedência 

A tensão de cedência é a tensão necessária para iniciar o escoamento, e é um parâmetro 

essencial na descrição do escoamento de um material, na medida em que alguns líquidos 

inicialmente comportam-se como materiais elásticos até uma dada tensão, a partir da qual começam 

a escoar, ou seja, é necessário mais energia para iniciar o escoamento do que para mantê-lo (Harris, 

1977).  
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Esta característica poderá justificar-se pelo facto de um material suficientemente denso se for 

deixado em repouso, as suas partículas aproximam-se, entrando em contacto umas com as outras, 

logo, quando uma tensão é aplicada, o atrito estático, que existe devido à aproximação das 

partículas, tem de ser vencido para que possa ocorrer o escoamento (Bachrun, 2003). 

 

5.2. Fases e Interfaces 

De acordo com Timms (2002) uma fase é homogénea e é definida pela sua composição 

química, temperatura e pressão, que difere das fases adjacentes, das quais se encontra separada por 

uma barreira física, designada de interface. 

As interfaces são regiões de fronteira e possuem propriedades que as distinguem do interior 

das fases.  

Dentro de uma fase, uma molécula está sujeita a forças de atracção e repulsão provenientes 

das restantes moléculas que a cercam em todas as direcções. O somatório destas forças é, por isso, 

nulo e a molécula encontra-se em equilíbrio dinâmico. Na interface, uma molécula só estará sujeita a 

este conjunto de forças do lado da fase a que pertence. Do outro lado estará sujeita a um conjunto 

diferente de forças de atracção e repulsão. Como as fases são imiscíveis, estas forças serão mais 

repulsivas e tentarão empurrar a molécula para o interior da fase a que pertence. No entanto, as 

forças no interior dessa fase, não permitem que a molécula saia do seu lugar. Como não se podem 

deslocar, as moléculas da superfície anulam o somatório das forças a que estão sujeitas gerando 

uma tensão ao longo da superfície, denominada de tensão superficial (y) que é responsável pelas 

propriedades de filme que a superfície apresenta. 

Na indústria alimentar as interfaces de maior interesse são as produzidas nos sistemas 

líquido- líquido (emulsão), líquido - sólido (suspensão e dispersão) e líquido - gás (espuma). 

 

5.3. Reologia do Chocolate  

O Chocolate derretido é uma suspensão semi-sólida composta por partículas sólidas 

dispersas em gordura, que actua como fase contínua (Afoakwa, 2007).  

 

5.3.1. Fase Dispersa 

As partículas presentes no chocolate são sólidos de cacau, cristais de açúcar e sólidos 

provenientes de outros ingredientes, como por exemplo, leite, e correspondem a 70% do volume total 

(Bachrun, 2003). 

Os cristais de açúcar têm grande impacto sobre as propriedades das massas de chocolate, 

não só devido à grande quantidade que é utilizada no fabrico do chocolate, mas também pelas suas 

propriedades como a presença de arestas ou a sua higroscopicidade. 
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A presença de arestas, mesmo tendo sido suavizadas pela abrasão durante o 

processamento, conferem maior resistência ao escoamento. Os ângulos rectos aumentam a fricção 

estática, sendo por isso, necessário aplicar mais energia para iniciar o fluxo. 

A grande afinidade do açúcar com a água confere-lhe uma reduzida afinidade com a gordura, 

dificultando que a fase contínua cubra a superfície dos cristais, o que faz com que sejam necessárias 

maiores quantidades de gordura para garantir a formação da dispersão. O açúcar é também 

responsável pela incorporação de água nas massas de chocolate. Ao absorverem a água, os cristais 

aumentam de volume, e a camada adsorvida de água à superfície torna ainda mais complicado o 

processo de envolvimento da partícula pela gordura, o que gera maior resistência ao escoamento. 

Os sólidos do cacau também são higroscópios, logo os efeitos relativos a higroscopicidade 

que se observam nos cristais de açúcar também se aplicam aos sólidos de cacau. A superfície dos 

sólidos de cacau são irregulares e repletas de pequenas reentrâncias. Estas actuam como 

armadilhas para a fase líquida, uma vez que é necessário que estes espaços sejam preenchidos para 

haver o completo envolvimento da partícula. Outro facto importante é que aparentemente os sólidos 

de cacau tendem a depositar-se uns sobre os outros, escorregando e formando agregados 

complexos onde as partículas mais pequenas preenchem os espaços entre as maiores, logo, quando 

é aplicada uma força para iniciar o escoamento, as partículas têm de se desagregar antes de 

poderem deslocar-se livremente. 

 

5.3.2. Fase Contínua 

A fase contínua ou líquida do chocolate é constituída pela gordura, nomeadamente a 

manteiga de cacau, ou outras gorduras substitutas, e compostos solúveis em gordura (Weyland, 

1997).  

A fase contínua funciona como dispersante das partículas sólidas, ou seja, preenche os 

espaços entre as partículas, o que aumenta a distância entre elas, e envolve-as. Cria-se assim uma 

base de escoamento, uma vez que reduz o atrito entre elas, bem como o atrito entre partícula e 

gordura. 

 

A determinação das propriedades reológicas do chocolate é importante no processo de 

fabricação porque permite a obtenção de produtos de alta qualidade e com textura bem definida 

(Servais et al, 2004). O escoamento do chocolate derretido, como foi justificado anteriormente, é não 

– Newtoniano, e pode ser descrito por vários modelos matemáticos, incluindo os modelos de 

Bingham, Herschel-Bulkley e Casson (Chevalley, 1999; Servais et al, 2004). 

A International Office of Cocoa, Chocolate and Sugar Confectionery (IOCCC), a National 

Confectioners Association (NCA) e ainda a Confectioners Manufacturing Association (CMA) 
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adoptaram a Equação de Casson como método oficial para o cálculo dos parâmetros reológicos do 

chocolate (Bouzas and Brown, 1995). 

 

5.4. Textura 

A textura é uma propriedade física cuja percepção envolve os sentidos e é, muitas vezes, a 

característica determinante na aceitabilidade dos produtos pelo consumidor, sendo, por isso mesmo, 

um atributo fundamental. 

Segundo Stampanoni e Noble (1991) a textura é fundamentalmente uma propriedade 

sensorial que pode ser quantificada se a reduzirmos à sua componente mecânica, isto é, se usarmos 

métodos físicos simples para medir a resistência que o alimento opõe à deformação provocada por 

acção de uma força.  

Pode ser avaliada por métodos instrumentais ou sensoriais. 

A determinação instrumental baseia-se na resposta do material ao contacto de uma sonda 

que o deforma. O grau de deformação e/ou resistência oferecida é registada sendo usada como 

índice de textura do alimento.  

O texturómetro é o aparelho utilizado para determinar estes parâmetros. Os testes efectuados 

são empíricos, logo são muito dependentes das condições experimentais, como a geometria da 

amostra (tamanho e forma), do tipo de sonda e das condições do ensaio, como a velocidade e a 

deformação, bem como a temperatura e a velocidade de desidratação da amostra. 

Para avaliar a textura do chocolate, podem ser realizados vários testes. No entanto, devido à 

natureza deste trabalho, optou-se pelo Teste de Perfil de Textura, mais propriamente o Teste das 

Duas Dentadas, um teste que envolve a penetração da amostra por duas vezes, com uma pausa 

entre elas, cujo objectivo é simular o efeito de duas dentadas no alimento. Considera-se que as duas 

primeiras dentadas são as mais representativas da textura do alimento, pois nas dentadas seguintes, 

o alimento fica demasiado embebido na saliva para que possa ser devidamente avaliada a textura e 

distinguir de outros alimentos de textura diferente (Szczesniak, 1966). 

Durante o Teste de Perfil de Textura (ATP), é obtido um gráfico como o da figura 12 do qual 

se retiram parâmetros que nos permitem avaliar a textura do alimento, tais como a dureza, a 

fracturabilidade, a coesividade e a adesividade. 
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 Dureza (hardness): força máxima registada no primeiro ciclo de penetração ou compressão. 

Na maior parte dos casos a dureza está relacionada com a força de ruptura do material. 

Unidades: N ou kgf. 

 Fracturabilidade (fracturability (brittleness)): existe quando são registados dois picos 

durante o primeiro ciclo, é dado pela força registada no primeiro pico. Unidades: N ou kgf. 

 Coesividade (cohesiveness): razão do trabalho realizado no segundo ciclo pelo trabalho 

realizado no primeiro ciclo (A2/A1). 

 Adesividade (adhesiveness): o trabalho necessário para ultrapassar as forças de atracção 

entre o material e a superfície da sonda. É dado pelo valor da área correspondente á força 

negativa A3. Unidades: N×m. 

  

Figura 12- Representação esquemática dos dados obtidos no Texturograma 

Força 

Tempo 

Dureza 

Fracturabilidade 

Área1 Área2 

Área3 
a b 
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6. Análise Sensorial 

6.1. Introdução 

A aceitabilidade ou aceitação de um produto pelo consumidor está directamente relacionada 

com a reacção do indivíduo, num determinado momento, a esse produto (Rosa, 2001). Ao contrário 

de algumas características dos alimentos, como é o caso da cor, textura ou viscosidade, que podem 

ser avaliadas química e/ou instrumentalmente, a aceitabilidade, assim como o cheiro/aroma e o 

gosto, só podem ser avaliadas subjectivamente por análise sensorial (Heath, 1981). 

A Análise Sensorial, ou Exame Organoléptico é definida como o “exame das características 

organolépticas de um produto pelos órgãos dos sentidos”, onde o termo “organoléptica” define algo 

que qualifica uma propriedade de determinado produto, perceptível pelos órgãos dos sentidos 

(Noronha, 2003). Trata-se de uma disciplina científica que se utiliza para medir, analisar e interpretar 

as reacções que produzem as características dos produtos e como são percebidas pelos sentidos 

vista, olfacto, gosto, tacto e audição (Rosa, 2001).  

Esta análise é realizada por um conjunto de provadores, treinados ou não, que analisam as 

características organolépticas do produto. Deve-se ter especial atenção às limitações fisiológicas da 

equipa de provadores e a sua impossibilidade de comparar muitas amostras numa mesma sessão 

(Batalha, 2009).  

A análise sensorial responde a vários tipos de questões, como: a que sabe o produto, quais 

são as consequências de uma modificação no processo, formulação, embalagem ou condições de 

armazenamento nos seus atributos, será que o consumidor nota a diferença, estes produtos são 

diferentes, quantas pessoas gostam deste produto, se é aceitável ou não, será que este é melhor que 

o anterior, qual o preferido do consumidor? (Noronha, 2003). 

Esta análise é essencial no desenvolvimento de produtos ou no controlo de qualidade, onde a 

compreensão, determinação e avaliação das características sensoriais dos produtos é importante em 

muitas situações. 

 

6.2. Testes Sensoriais 

Para alcançar o objectivo específico de cada análise, seguem-se diferentes métodos de 

avaliação, que conduzem à obtenção de respostas mais adequadas ao perfil do produto. O resultado 

é expresso de forma específica conforme o teste aplicado, sendo posteriormente tratado 

estatisticamente para assim se concluir a viabilidade do produto (Batalha, 2009). De acordo com 

Esteves (2009) os testes sensoriais podem classificar-se em dois tipos, os analíticos e os afectivos.  

Nos testes analíticos, encontramos as provas discriminativas e as descritivas, e nos afectivos 

as provas de preferência, de medição do grau de satisfação e de aceitação. 
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Tendo em conta o objectivo do trabalho, foi necessário escolher um teste que nos dissesse 

quais eram as principais diferenças percebidas sensorialmente nos chocolates, em relação ao 

chocolate com sacarose, o que nos levou a optar por uma análise descritiva. 

 

6.2.1. Provas Descritivas 

As provas descritivas utilizam-se quando estamos interessados em qualidades sensoriais 

complexas e multidimensionais de um produto/amostra, porque permitem o uso de termos descritivos 

para a avaliação dos atributos sensoriais da amostra bem como a sua intensidade. 

A informação obtida nas provas descritivas pode ser utilizada para diversos fins (Noronha, 

2003): 

 Pode servir para tirar a impressão digital ou Bilhete de identidade a um dado produto 

para posterior comparação com outros lotes do produto ou com outros produtos 

semelhantes; 

 A informação (quantificada) de características sensoriais importantes pode ser utilizada 

para a construção de Cartas de Controlo (um método gráfico utilizado no Controlo de 

Qualidade para verificar se um dado processo está sob controlo ao longo do tempo); 

 Determinar diferenças entre famílias de produtos existentes no mercado; 

 A informação obtida pode ser relacionada, utilizando várias técnicas estatísticas, com 

informação relativa à aceitação/ preferência do produto pelo consumidor ou com dados 

físicos e químicos; 

 Em alguns casos a informação obtida nas provas descritivas poderá se utilizada em 

campanhas de marketing em que sejam realçadas as características sensoriais distintas 

do produto, ou aquelas que lhe confiram uma vantagem competitiva. 

Dentro das provas descritivas existem diversos teste/ análises que podem ser feitos, como 

por exemplo, os perfis de flavour e textura, a análise descritiva quantitativa (QDA), o método 

spectrum, ou ainda diversos testes de perfil (Noronha, 2003). 
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II. Parte Experimental 

1. Introdução 

1.1. Descrição geral do trabalho 

A parte experimental do trabalho foi desenvolvida em duas etapas principais. 

Na primeira procedeu-se à confecção de massas de chocolate em laboratório, ensaiando 

diferentes formulações com sacarose e com edulcorantes,  

Na segunda, estas massas foram caracterizadas, de modo a estudar os principais efeitos da 

substituição da sacarose pelos edulcorantes, nas suas características sensoriais e físicas. Assim, 

procedeu-se, numa primeira fase, à caracterização reológica e de textura das massas de chocolate 

negro, produzido com sacarose, industrialmente e em laboratório (que designamos, neste trabalho, 

como “chocolate padrão”), de modo a conhecer as principais modificações que decorrem dos 

diferentes processamentos. De seguida, efectuou-se a caracterização reológica e de textura das 

formulações contendo edulcorantes, produzidas em laboratório. Numa fase final, procedeu-se à 

avaliação sensorial descritiva dos chocolates, o que permitiu não só descrevê-los sensorialmente 

como avaliar a sua semelhança com o ”chocolate padrão”, confeccionado com sacarose. 

Estes estudos foram precedidos por um estudo preliminar de caracterização organoléptica de 

chocolates comerciais produzidos com diferentes tipos de edulcorantes. 

 

1.2. Tratamento dos dados 

Os resultados foram introduzidos no software "STATISTICA for Windows Release 7.0 - 

Copyright StatSoft, INC (2004)" para efectuar ANOVA de factor único, nomeadamente o Teste de 

Tukey, no caso da Textura, e Análise em Componentes Principais (ACP ou PCA, de “Principal 

Component Analysis”) para a análise sensorial (Bicho, 2008). 

O Teste de Tukey tem como objectivo a comparação de médias, de modo a verificar se 

existem diferenças estatisticamente significativas entre amostras. 

O objectivo da análise em componentes principais é encontrar uma transformação mais 

representativa e geralmente mais compacta das observações.  

O método de ACP transforma um conjunto de dados com m variáveis, num outro de n 

variáveis (para n ≤ m) projectando as observações nas n direcções ortogonais de maior variância, as 

componentes principais. Estas componentes são individualmente responsáveis pela variância das 

observações, e neste sentido, representam-nas mais claramente. Geralmente grande parte da 

variância dos dados é explicada por um número reduzido de componentes, sendo possível descartar 

as restantes sem grande perda de informação (Marques, 2005). Cada componente principal é uma 

combinação linear de todas as variáveis originais. Por exemplo, um sistema com oito variáveis, após 

a transformação, terá oito componentes principais. Cada uma destas componentes principais será 
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uma combinação linear das oito variáveis originais. Nestas combinações, cada variável inicial terá 

uma importância ou peso diferente. Estas novas variáveis, as componentes principais, são obtidas 

em ordem decrescente da quantidade de informação estatística que descrevem. A primeira 

componente principal aponta a direcção de maior variância dos dados, seguindo-se a segunda 

componente principal que aponta outra direcção. Esta descreve a maior variância dos dados, que 

contém menor variância que a anterior e maior que as seguintes, e assim sucessivamente. A soma 

da variância das Componentes Principais é igual à soma da variância das variáveis originais (Bicho, 

2008). 

Segundo o critério de Kaiser, retêm-se apenas as Componentes Principais cujo valor próprio 

seja superior a um, uma vez que só estas podem ser consideradas significativas (Bicho, 2008) 

  



48 

 

2. Estudo Preliminar 

Neste estudo, diversos tipos de chocolates tradicionais e hipocalóricos disponíveis no 

mercado (Quadro 2) foram sujeitos a análise sensorial. O objectivo foi compreender a sensibilidade 

de consumidores comuns, que habitualmente não consomem este tipo de chocolate, para este tipo de 

produtos. Além disso, estas provas permitiram-nos familiarizar o painel de provadores para os 

chocolates hipocalóricos, e treiná-lo para as provas que decorreram na parte final do trabalho. 

As provas dividiram-se em 2 partes, numa primeira provaram-se diferentes tipos de 

chocolates, chocolate negro, de leite, branco e culinária, comerciais produzidos com sacarose, para 

que os provadores conhecessem o produto e se familiarizassem com os seus atributos. Numa 

segunda fase, deram-se a provar os chocolates hipocalóricos com substituição da sacarose por 

edulcorantes, no caso, maltitol e frutose, que são os que verificámos serem mais comummente 

usados nos chocolates comercializados em Portugal. Esta fase foi dividida em 2 provas, uma de 

chocolates negros e outra de chocolates de leite (quadro 2). 

 

 

O painel de provadores foi composto por 13 pessoas, e as provas foram realizadas no 

Laboratório de Agronomia Tropical. Foram avaliados os seguintes atributos: cor, brilho, cheiro a 

cacau, a chocolate, e outros, sabor a cacau, a chocolate, doce, amargo e outros sabores, e ainda a 

adstringente, a dureza e a apreciação global. Utilizou-se a mesma folha de prova (Anexo 1) em todas 

as sessões de prova.  

Após cálculo das médias das notações atribuídas pelos provadores aos diferentes atributos 

das amostras, construiu-se uma matriz, apresentada no anexo 2, que serviu de base ao tratamento 

dos dados por ACP (Anexo 3), que forneceu os gráficos das figuras 13 e 14. 

 

 

 

Quadro 2- Tipos de Chocolate e sua marca utilizados nas diversas provas sensoriais. 

1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 

Tipo de Chocolate Marca Tipo de Chocolate Marca Tipo de Chocolate Marca 

Chocolate Negro 
(74% de Cacau) 

Fin Carré 
Chocolate Negro 

Maltitol (54% Cacau) 
Guylian 

Chocolate de Leite 
(34% Cacau) 

Comercial 

Chocolate Negro 
(49 % Cacau) 

Nestlé 
Chocolate Negro 

Maltitol (47% Cacau) 
Nestlé 

Chocolate Leite 
Maltitol (34% Cacau) 

Guylian 

Chocolate de Leite 
(34% Cacau) 

 
Fin Carré 

Chocolate Negro 
Frutose (60% Cacau) 

Frankonia 
Chocolate Leite 

Maltitol (34% Cacau) 
Nestlé 

Chocolate Branco Fin Carré 
Chocolate Negro 

Frutose (54% Cacau) 
SchneeKoppe 

Chocolate Leite 
Frutose (35% Cacau) 

Full Milk 

Chocolate Culinária 
(52% Cacau) 

Fin Carré -- -- 
Chocolate Leite 

Frutose (35% Cacau) 
Frankonia 
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Figura 13- Projecção dos atributos sensoriais* sobre o plano F1 x F2 definido pelas duas 
Componentes Principais. 
 

*Dur= Dureza; Adst= Adstringência; Am= Amargor; Doc= Doce;SBCac= Sabor Cacau; SBChoc= 
Sabor Chocolate; CHCac Cheiro Cacau; CHOut=Outros Cheiros; CHChoc= Cheiro Chocolate; COR= 
Cor Castanha; Br= Brilho; APG= Apreciação Global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14- Projecção dos diversos tipos de chocolates* sobre o plano F1 x F2 definido pelas duas 
Componentes Principais. 

 

*CN(*)= Chocolate Negro (% Cacau); CL(*)= Chocolate de Leite (%Cacau); CC(*)= Chocolate 
Culinária (% Cacau); CB= Chocolate Branco; CNM(*)= Chocolate Negro com Maltitol (% Cacau); 
CNF(*)= Chocolate Negro com Frutose (% Cacau); CLM(*)= Chocolate Leite com Maltitol (% Cacau); 
CLF(*)= Chocolate Leite com Frutose (% Cacau). 
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Analisando o gráfico da figura 13, verifica-se que os provadores conseguiram diferenciar e 

agrupar características semelhantes e/ou que se influenciam mutuamente, distinguindo-as de outras 

que lhes são opostas, ou meramente diferentes. Por exemplo, associaram o cheiro e sabor a cacau, 

com amargo e adstringência, ou ainda, cheiro e sabor a chocolate, e cor com brilho. 

Analisando em conjunto as figuras 13 e 14, podemos tirar várias conclusões.  

Primeiro, os provadores conseguiram distinguir, na maior parte dos casos com grande 

segurança, os chocolates negros dos de leite e o chocolate branco. Aos chocolates negros 

associaram as características de sabor e cheiro a cacau, amargor e elevada adstringência. O 

chocolate branco distinguiu-se pelo seu maior sabor a doce. Os chocolates de leite foram os mais 

apreciados, por possuírem características consideradas mais próximas do que o painel associa ao 

chocolate, por serem menos amargos, adstringentes, com menor teor de cacau, entre outras. A 

preferência pelos chocolates de leite dever-se-á ao facto de os portugueses preferirem sabores doces 

e estarem mais habituados a consumir chocolate de leite, mas, também, por estes serem mais 

baratos que os chocolates com maior teor de cacau. 

Relativamente aos chocolates hipocalóricos, verifica-se que quanto maior era o seu teor de 

cacau, mais difícil foi a sua diferenciação em função do tipo de edulcorante. Verificou-se, mesmo, que 

para teores de cacau entre 50-60%, os provadores não distinguiram de forma clara os chocolates 

hipocalóricos, dos produzidos com sacarose. 

Para os chocolates de leite, a identificação dos diferentes edulcorantes, foi, pois, mais 

específica e mais evidente. Nestes, os que continham maltitol foram os preferidos em detrimento dos 

produzidos com frutose, situados no quadrante oposto ao da apreciação global. Contudo, foram 

detectados, nos chocolates com maltitol, outros cheiros e sabores, talvez para disfarçar algum sabor 

residual que este composto possa deixar. 

Os chocolates com frutose foram considerados mais amargos e adstringentes, embora mais 

doces, apesar do teor de cacau ser idêntico aos dos chocolates com maltitol. Este resultado pode 

justificar-se pelo facto do “doce” da frutose permanecer menos tempo na boca, quando comparado a 

outros açúcares, logo, permite melhor a percepção do amargor e da adstringência do cacau. 

Os resultados deste estudo, ou seja preferência dos provadores por chocolates com maltitol 

levaram-nos a optar pela utilização de polióis em detrimento da Frutose. 
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3. Confecção dos Chocolates 

3.1. Material 

Os chocolates foram confeccionados com Pasta de Cacau (Nederland, África), Manteiga de 

Cacau (Nederland, África) e Lecitina de Soja (Verolec F62, Espanha). Ao Padrão foi adicionado 

sacarose em pó (RAR), e nas formulações em estudo foram utilizados os agentes de corpo 

Polidextrose (StaLite, Tate & Lyle, Holanda), Inulina HPX (BeneoOrafti, Bélgica) e Isomalte (Cargill, 

Espanha), e os edulcorantes intensos Rebaudiosídeo A, com grau de pureza 98% e 99% (HFG, 

Holanda), e ainda a Sucralose (Splenda, Tate & Lyle, Inglaterra). 

 

3.2. Equipamentos e Utensílios 

Para a pesagem dos ingredientes, foram utilizadas uma balança técnica com capacidade para 

a aproximação ao 0,1g (Mettler Toledo PB3001) e uma balança analítica com capacidade de 

aproximação ao 0,1mg (Mettler AJ100). 

Para a confecção dos chocolates utilizou-se um moinho de bolas da KH com motor 

Concessus Multifix, que foi aquecido com o auxílio de um termoventilador (Silvercast). 

Para retirar o chocolate do moinho era necessário escorre-lo para que as bolas ficassem 

retidas no escorredor, e apenas o chocolate ficasse na tigela, utilizou-se também um raspador. O 

chocolate era colocado nos moldes com o auxílio de uma colher, que depois eram introduzidos no 

frigorífico. 

 

3.3. Métodos 

As massas de chocolate foram confeccionadas no laboratório de Produtos Tropicais do ISA, 

com o recurso a um moinho de bolas (Fig. 15) aquecido a 38ºC, onde a massa de chocolate foi 

submetida a moenda entre 2 a 3 horas, de forma a reproduzir os processos de refinação e de 

conchagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida a massa foi moldada e arrefecida a 12ºC ± 1ºC. Foram confeccionados chocolates 

com 59% de cacau, em forma de discos de chocolates com cerca de 3g (Fig. 16) seguindo as 

formulações apresentadas no quadro 3. 

Figura 15- Moinho de bolas utilizado na confecção dos chocolates. 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escolha dos edulcorantes teve em conta os resultados obtidos nos estudos preliminares. 

Contudo, embora a preferência dos provadores tenha sido por chocolates produzidos com maltitol, 

optou-se pelo uso de outros polióis com menor poder adoçante. Na verdade, nos chocolates 

comerciais analisados, a doçura provinha exclusivamente do maltitol, que tem um poder adoçante 

idêntico ao do açúcar. No nosso estudo, a utilização do maltitol iria limitar a quantidade de 

edulcorantes intensos que pretendíamos utilizar, comprometendo o nosso objectivo de obter produtos 

com menor valor calórico. 

Na confecção dos chocolates hipocalóricos foram utilizados dois tipos de produtos: os 

edulcorantes intensos e os agentes de corpo. Nas formulações apenas se fez variar a quantidade 

destes ingredientes, mantendo-se inalterável a restante composição dos chocolates. 

Quadro 3- Adoçantes intensos e agentes de corpo utilizados nas Formulações de chocolate ensaiadas. 

Chocolate 
Inulina 

(g) 
Isomalte 

(g) 
Polidextrose 

(g) 
Reb - A 98% 

(g) 
Reb - A 99% 

(g) 
Sucralose 

(g) 
Açúcar 

(g) 

Padrão -- -- -- -- -- -- 40,3 

IsoSte98 -- 40,3 -- 0,04 -- -- -- 

InuIsoSte98 10 30,3 -- 0,04 -- -- -- 

InuIsoSuc 10 30,3 -- -- -- 0,06 -- 

PolSte -- -- 40,3 -- 0,04 -- -- 

PolSuc -- -- 40,3 -- -- 0,06 -- 

IsoSte -- 40,3 -- -- 0,04 -- -- 

IsoSuc -- 40,3 -- -- -- 0,06 -- 

PolIsoSte -- 20,2 20,2 -- 0,04 -- -- 

PolIsoSuc -- 20,2 20,2 -- -- 0,06 -- 

Figura 16- Chocolates confeccionados no laboratório. 
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Foram utilizados os edulcorantes intensos, rebaudiosídeo A com um grau de pureza de 98 e 

99% (edulcorante natural), com cerca de 450 vezes maior poder adoçante que a sacarose, e a 

sucralose (edulcorante artificial), que tem 600 vezes maior poder adoçante. As concentrações 

utilizadas foram obtidas por cálculo da quantidade necessária para obter o grau de doçura pretendido 

e, também, no caso da estévia, para evitar sabor amargo residual. Como agentes de corpo foram 

utilizados a inulina, a polidextrose, e o poliól isomalte,  

Na elaboração das formulações (Quadro 3), a quantidade de sacarose usada na fórmula 

padrão foi substituída, pelos edulcorantes intensos e pelos agentes de corpo, mediante combinações 

que permitissem perceber não só a sua acção isolada como conjunta nas características dos 

chocolates.  

 

3.4. Resultados e Discussão 

Foram confeccionadas no laboratório as seguintes formulações de chocolate: Padrão (com 

sacarose), IsoSte98 (Isomalte com Reb-A 98%), InuIsoSte98 (Inulina, com Isomalte e Reb-A 98%), 

InuIsoSte (Inulina, com Isomalte e Reb-A 99%), PolSte (Polidextrose com Reb-A 99%), PolSuc 

(Polidextrose com Sucralose), IsoSte (Isomalte com Reb-A 99%), IsoSuc (Isomalte com Sucralose), 

PolIsoSte (Polidextrose e Isomalte com Reb-A 99%) e PolIsoSuc (Polidextrose e Isomalte com 

Sucralose). 

No Quadro 4 resumem-se as características mais marcantes dos chocolates obtidos nos 

primeiros ensaios de formulações. 

Quadro 4- Breve descrição dos chocolates obtidos nos primeiros ensaios de formulações. 

Chocolate Notas mais marcantes 

IsoSte98 

 São doces no entanto fica na garganta, como um sabor residual. 

 São muito amargos devido ao reb-A 98%. 

 Muito viscosos e granulosos.  

InuIsoSte98 

 Muito Viscosos.  

 Presença de aglomerados de partículas - não se distribuíram 
uniformemente ou não houve formação de dispersão. 

 São muito amargos devido ao reb-A 98%. 

 Fat e sugar bloom. 

InuIsoSuc 

 Muito Viscoso e Granuloso.  

 Presença de aglomerados de partículas - não se distribuíram 
uniformemente ou não houve formação de dispersão. 

 Fat e sugar bloom. 

PolSte 
 Muito amargos e adstringentes. 

 Não são muito quebradiços, mas apresentam boa granulometria. 

PolSuc 
 São amargos e adstringentes, mas são doces. 

 Não são muito quebradiços 

IsoSte 
 Muito viscoso e com estrutura muito quebradiça. 

 Não tem amargo residual e são muito doces. 

IsoSuc 
 Muito viscoso e com estrutura muito quebradiça. 

 É muito doce e tem um sabor agradável a chocolate. 

PolIsoSte  Apresenta maior viscosidade que o confeccionado com 
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Os chocolates com rebaudiosídeo A 98% de pureza apresentavam um amargor exagerado, e 

nada agradável.  

Chocolates confeccionados com inulina não apresentaram as propriedades físicas 

adequadas. Estes resultados não estão de acordo com os obtidos por Shah et al (2010), que concluiu 

que chocolates com Inulina HP tinham as mesmas características físico-químicas e sensoriais de 

chocolates com sacarose, No entanto, estes resultados dizem respeito a chocolates de leite, em que 

as proteínas e a gordura do leite também influenciam estas características. O mesmo autor também 

concluiu que o tamanho da cadeia da inulina pode afectar a cristalização e o processo de agregação 

e consequentemente, as propriedades viscoelásticas. Como desconhecemos as características da 

inulina utilizada por aqueles autores, pode ser possível, que o tamanho da molécula de inulina tenha 

sido diferente da que foi utilizada neste estudo.  

Da análise dos resultados apresentados no Quadro 4, foi possível identificar que as seguintes 

formulações foram as que conduziam a chocolates com características sensoriais mais parecidas 

com as do “Padrão”: PolSte, PolSuc, IsoSte, IsoSuc, PolIsoSte e PolIsoSuc. Assim, optou-se por, nas 

fases seguintes do trabalho, analisar apenas os chocolates confeccionados segundo estas 

formulações. 

 

 

  

polidextrose.  

 Apresenta textura e granulometria óptima e uma doçura agradável. 

PolIsoSuc 

 Apresenta maior viscosidade que o confeccionado com 
polidextrose.  

 Apresenta textura e granulometria óptimas. 

 Muito Doce. 
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4. Análise Física 

4.1. Caracterização Reológica 

4.1.1. Material 

Para a análise física e dos chocolates foram utilizados chocolates comerciais produzidos 

industrialmente com sacarose e os chocolates confeccionadas no laboratório: Padrão (com 

sacarose), PolSte (Polidextrose com Reb-A 99%), PolSuc (Polidextrose com Sucralose), IsoSte 

(Isomalte com Reb-A 99%), IsoSuc (Isomalte com Sucralose), PolIsoSte (Polidextrose e Isomalte com 

Reb-A 99%) e PolIsoSuc (Polidextrose e Isomalte com Sucralose). 

 

4.1.2. Equipamentos e Utensílios 

Reómetro de tensão controlada CS (RS 75) da HAAKE (Alemanha), com pratos paralelos serrados de 

35 mm de diâmetro (PP35) para evitar o escorregamento da amostra, com um gap de 1 mm. 

 

4.1.3. Métodos 

 Varrimento de Tensões 

O objectivo deste teste é determinar a zona de viscoelasticidade linear, zona onde as 

propriedades viscoelásticas são independentes da tensão aplicada. Este tipo de teste permite 

acompanhar a variação de G’ (componente elástica) e G’’ (componente viscosa) em relação às 

tensões aplicadas, mantendo constante a frequência de 1Hz. 

Condições do Teste: 

Varrimento Tensões (Pa) Frequência (Hz) Temperatura (ºC) 

Tensões 0,1 - 500 1,0 39 ± 0,5 

 

 

 Varrimento de Frequências 

Depois de realizados os varrimentos de tensões, seleccionou-se uma tensão na zona de 

viscoelasticidade linear, e efectuaram-se os varrimentos de frequência. Estes permitem observar a 

variação de G’ e G’’ em função da frequência a uma tensão constante, o que nos ajuda a entender a 

estrutura do material. 

Condições do Teste: 

Varrimento Tensões (Pa) Frequência (Hz) Temperatura (ºC) 

Frequências 1,00 0,01-100 39 ± 0,5 
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 Varrimento de Velocidade de Deformação 

Nos varrimentos de velocidade de deformação o objectivo é obter a curva de escoamento, ou 

seja, estudar a viscosidade apresentada pelo material em função da velocidade de deformação. 

Condições do Teste: 

Varrimento Tensões (Pa) Frequência (Hz) 
Velocidade de 
Deformação 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade de 
Deformação 

1,00 1,00 10
-6 

- 500 39 ± 0,5 

 

 

 Varrimento de Temperatura 

O objectivo do varrimento de temperatura é a obter a temperatura a partir da qual se dá a 

solidificação das massas de chocolate. 

Condições do Teste: 

Varrimento Tensão (Pa) Frequência (Hz) Temperatura (ºC) Tempo (min) 

Temperatura 1,00 1,00 45 - 12 (± 0,5) 33 
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4.1.4. Resultados e Discussão 

Observando as curvas obtidas através dos varrimentos de tensões a 1Hz (Figura 17), verifica-

se que o chocolate comercial apresenta uma pequena variação dos módulos G’ e G’’ até uma tensão 

de cerca de 100 Pa. A partir desta tensão a estrutura é destruída e os módulos diminuem 

bruscamente. Verifica-se que o chocolate Padrão é muito menos estruturado (G´e G´´ muito inferiores 

aos obtidos para o chocolate comercial), e existe a indicação de que a estrutura poderá não ter 

resistido em toda a gama de tensões aplicadas. Será necessário um varrimento de tensões abaixo de 

1 Pa para confirmar esta hipótese. Outro aspecto é o facto do chocolate Comercial possuir uma 

componente elástica (G’) superior à componente viscosa (G’’), no entanto isso já não se verifica para 

o Padrão, que tem G’’ superior a G’, o que nos leva a concluir que o Padrão é mais fluido que o 

Comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

Nas figuras 18A, 18B e 18C são apresentados os varrimentos de tensões para os chocolates, 

padrão e com as diferentes formulações, produzidos em laboratório. Verifica-se que todos os 

produtos onde foram incorporados diferentes agentes de corpo e edulcorantes intensos, excepto o 

PolSuc, apresentam uma zona de viscoelasticidade linear a baixas tensões. Verifica-se que os 

chocolates modificados apresentam uma estrutura mais forte do que o chocolate padrão. No entanto, 

todos os chocolates produzidos em laboratório (incluindo o padrão) apresentam uma resistência à 

tensão muito inferior ao produto processado a nível industrial. É possível concluir que é necessário ter 

em conta, não só a formulação, mas também as condições de fabrico, como parâmetros que 

influenciam as propriedades físicas do produto final. É possível concluir ainda que o produto que 

favorece a obtenção de um produto mais resistente à tensão é o Isomalte, dado que os valores de G’ 

e G’’ obtidos para o chocolate IsoSte são os mais elevados (acima de 5000 Pa) e a tensão crítica 

para este chocolate também é superior (cerca de 2 Pa).  
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Figura 17- Varrimento de tensões do chocolate Comercial e do Padrão 
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Figura 18- Varrimento de Tensões dos Chocolates confeccionados no laboratório com: 
 

A. Isomalte; 
B. Polidextrose; 
C. Polidextrose e Isomalte. 
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Nos varrimentos de frequência a 1 Pa (Figura 19 e 20), verifica-se que a componente elástica 

(G’) é superior à componente viscosa (G’’), na maioria dos chocolates, excepto no que diz respeito 

aos confeccionados com Polidextrose: apenas com Polidextrose ou com Polidextrose e Isomalte. 

Comparando o chocolate comercial com o padrão, verifica-se que o comercial apresenta valores de 

G’ e G’’ superiores, variando muito pouco com a frequência, mostrando uma maior estruturação deste 

chocolate, o que vai de encontro aos resultados obtidos nos ensaios de varrimento de tensão. 

Podemos observar também que, em relação aos chocolates produzidos no laboratório (Fig. 18), o 

chocolate padrão apresenta valores de G’ e G’’ superiores a todos os outros em toda a gama de 

frequências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Figura 20- Varrimento de Frequências de chocolates confeccionados em laboratório 
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Figura 19- Varrimento de Frequências dos Chocolates Comercial e Padrão. 
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Ao analisarmos as curvas de escoamento (Figuras 21 e 22) conclui-se que todos os 

chocolates têm um comportamento reofluidificante. Porém, observamos que o comportamento do 

chocolate comercial difere bastante do Padrão (Fig 21), na medida em que para a mesma taxa de 

deformação, apresenta valores de viscosidade aparente muito superiores. Podemos observar 

também que a viscosidade diminuiu de forma mais brusca com o aumento da taxa de deformação, 

que no chocolate Padrão, e que a partir de velocidades na ordem dos 10 s
-1

 a viscosidade do Padrão 

tende a estabilizar, mas no chocolate Comercial isto não acontece, pelo menos, até aos 500 s
-1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 22 observamos que o escoamento apresentado pelos vários chocolates é quase 

idêntico, evidenciando que a sua viscosidade também é parecida. Os chocolates com Polidextrose 

são aqueles que apresentam valores de viscosidade mais baixos, enquanto os chocolates com 

Isomalte são os que possuem valores superiores. Os chocolates que possuem os dois agentes de 

corpo apresentam valores de viscosidade intermédia. Quanto ao chocolate Padrão este apresenta, 

para velocidades de deformação mais baixas (0,2 s
-1

), uma viscosidade idêntica ao IsoSte, no 

entanto, no final do varrimento (velocidades de deformação de 200 s
-1

) a sua viscosidade assemelha-

se mais ao do PolIsoSte, ou seja, à uma maior variação da viscosidade neste chocolate que nos 

outros. O chocolate que apresenta um comportamento mais parecido com este é o PolSte, apesar 

dos valores de viscosidade deste serem mais baixos. 
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Figura 21- Curvas de escoamento de chocolates do chocolate comercial e do Padrão. 
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Os varrimentos de Temperatura permitem conhecer a temperatura a partir da qual se inicia a 

solidificação do chocolate que corresponde à fase em que se dá um aumento repentino na 

viscosidade complexa. 

Como podemos observar na figura 23, todos os chocolates produzidos no laboratório, têm um 

aumento de viscosidade por volta dos 24ºC ± 1 ºC. No entanto, nos chocolates de polidextrose, este 

aumento de viscosidade dá-se de forma mais acentuada. Esta característica pode dever-se ao facto 

das moléculas da polidextrose serem muito ramificadas, o que poderá influenciar a estruturação 

aquando da transição líquido-sólido. 
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Figura 22- Curvas de escoamento de chocolates confeccionados em laboratório 

Figura 23- Varrimento de Temperatura dos Chocolates 
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4.2. Análise de Perfil de Textura 

4.2.1. Equipamentos e Utensílios 

A textura dos chocolates com as diferentes formulações foi avaliada recorrendo ao teste de 

Análise do Perfil de Textura| Texture Profile Analysis – TPA. Estes testes foram efectuados por 

penetração, com uma sonda de 1,1 mm de diâmetro realizado no Texture Analyser.XT.plus, Stable 

Micro Systems. O teste foi realizado a uma velocidade de 1 mm/s, distância de penetração de 1,5 mm 

(cerca de 50% de altura da amostra) e pausa entre as duas dentadas de 5 s, a uma temperatura 

ambiente de ± 20 ºC. 

4.2.2. Resultados e Discussão 

Foram obtidos gráficos Força vs Tempo, através dos quais se calcularam a dureza dos 

chocolates confeccionados em laboratório e do comercial. 

Como podemos observar pela Figura 24, a força máxima exercida no chocolate comercial é 

cerca de 4 vezes superior à força máxima necessária para quebrar o chocolate padrão produzido 

laboratorialmente. Esta diferença pode resultar do diferente processamento a que foram submetidos, 

sendo que o equipamento utilizado a nível industrial conduz a massas com características mais fortes 

e estruturadas. 

. 

 

 

 

  

 

 

 

Na análise dos gráficos da figura 25 verifica-se que existe um padrão no comportamento dos 

chocolates confeccionados com o mesmo agente de corpo, indicando-nos que são estes ingredientes 

os responsáveis pelas diferenças observadas na estrutura dos chocolates. 

Os chocolates com polidextrose (A), independentemente do edulcorante utilizado, possuem 

um comportamento semelhante. Tanto no chocolate produzido com reb-A como no produzido com 

sucralose observamos a existência de fracturabilidade, onde inicialmente se dá uma quebra da 

estrutura. De todos os chocolates, são aqueles que possuem a estrutura mais semelhante à do 

Figura 24- Análise dos Perfis de Textura dos chocolates Comercial e Padrão. 
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Padrão, no entanto, os valores de fracturabilidade e dureza são superiores aos obtidos na formulação 

padrão. Não possuem uma dureza muito definida, visto existir um período em que a Força aplicada 

durante a penetração é constante, dando a entender que o chocolate poderá apresentar uma certa 

elasticidade, ou seja, não é totalmente quebradiço. 

Nos chocolates com Isomalte (B), verificamos que a sua estrutura é muito diferente da 

apresentada pelo Padrão. Nestes chocolates já não se observa a presença de fracturabilidade, e a 

quebra da estrutura dá-se mais rapidamente. Quando a sonda penetra o chocolate, dá-se 

imediatamente a quebra da estrutura, indicando-nos que são chocolates mais quebradiços, e que se 

partem completamente, logo na segunda penetração a Força que é necessária aplicar é muito menor. 

Nos chocolates em que foram usados ambos os agentes de corpo, a polidextrose e o 

isomalte (C), verificamos que não existe coerência no comportamento. A estrutura é completamente 

diferente, assim como a Força que é necessária aplicar. Contrariamente ao que seria de esperar, não 

se verificou sinergia entre os dois agentes de corpo, quando estes foram associados. Em PolIsoSuc, 

observamos que o comportamento se aproxima mais do apresentado pelos chocolates com Isomalte, 

onde há um pico bem definido de dureza, enquanto em PolIsoSte, o comportamento é semelhante ao 

dos chocolates com Polidextrose, onde não existe um pico definido de dureza, e a Força aplicada 

durante a penetração é quase constante. 
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Figura 25- Análise de Perfil de Textura dos chocolates confeccionadas no laboratório com os 
diferentes agentes de corpo: 

A. Polidextrose; 

B. Isomalte; 

C. Polidextrose e Isomalte. 
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Como podemos verificar na figura 26, não há um padrão comum no comportamento dos 

chocolates com o mesmo edulcorante intenso, o que sugere que são os agentes de corpo que 

contribuem para a textura do chocolate. 

 

 

4.2.3. Análise Estatística da Dureza 

Depois de analisados os Texturogramas e verificados os comportamentos dos diferentes tipos 

de chocolates em relação à estrutura, procedeu-se ao cálculo da respectiva dureza. 

Os valores de dureza, como já foi referido anteriormente, dizem respeito ao valor máximo de 

Força que é aplicada durante a primeira penetração. 

A fracturabilidade é dada pelo primeiro pico de Força que é verificado antes da Dureza, 

durante a primeira penetração. Como observamos na figura 25 (A, B e C), nem todas as massas 

possuem esta característica, e, nas que possuem, não está bem definida, o que não permite 

sustentar um tratamento estatístico dos dados. Este facto levou-nos a não calcular este parâmetro,  

No quadro 5 podemos observar a dureza dos diferentes chocolates. Os valores foram obtidos 

pela média dos valores de dureza obtidos nas diversas repetições do teste. O diferente número de 

repetições realizadas nas diferentes amostras tem a ver com diferente disponibilidade de massa de 

amostra, já que, por falta de alguns ingredientes, não foi possível confeccionar mais quantidade de 

algumas formulações  

Como podemos observar, apenas o chocolate Comercial apresenta uma diferença 

significativa (p-value=0,05) relativamente às restantes formulações, o que não é surpresa, uma vez 

que a confecção foi completamente diferente.  
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* média ± desvio padrão; amostras com letras diferentes 

apresentam diferenças significativas para o nível de significância 

p=0,05 

  

Amostras Dureza (N/ cm
2
) * Nº de repetições 

Comercial 23,399 ± 4,860
a
 9 

Padrão 7,343 ±1,143
b
 7 

PolSte 7,906 ± 1,077
b
 8 

PolSuc 9,109 ± 1,032
b
 7 

IsoSte 11,053 ± 1,405
b
 3 

IsoSuc 11,744 ± 6,158
b
 12 

PolIsoSte 8,4 ± 1,304
b
 4 

PolIsoSuc 13,627 ± 5,861
b
 9 

Quadro 5- Valores de dureza (N/ cm
2
) para as diferentes formulações de chocolate confeccionados. 
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5. Análise Sensorial 

5.1. Método 

A análise sensorial foi realizada por um painel composto por treze provadores que foram 

familiarizados com provas de chocolate, clássico e hipocalórico, durante o estudo preliminar deste 

trabalho e que já tinham participado noutros ensaios sensoriais. As provas foram realizadas no 

laboratório de Tecnologia dos Produtos Tropicais do ISA, onde foram garantidas as condições 

necessárias para a realização de provas sensoriais, como boa luminosidade, temperatura ambiente 

de 21ºC, divisão das bancadas para que os provadores estivessem isolados uns dos outros, torneiras 

com água potável e cuspideiras. Os chocolates foram apresentados num prato, onde se colocaram 

divisões, para não haver trocas nos códigos de identificação, uma vez que todas as amostras tinham 

a mesma forma. Juntamente com a folha de prova (Anexo 5) foi dado um copo de água e bolachas de 

água e sal, para que limpassem o paladar entre chocolates. 

 

Como referido anteriormente, procedeu-se a uma ADQ, quantificando os atributos cor 

castanha, brilho, cheiro a cacau e a chocolate, sabor a cacau e a chocolate, amargor, doce, 

adstringência, outros sabores, e ainda a apreciação global, segundo uma escala de valores, que 

variou entre 0 e 5 (“ausente” e “muito intenso”, respectivamente). A análise foi realizada em duas 

sessões de provas. 

 

5.2. Resultados e Discussão 

No quadro 6 apresentam-se os valores médios das notações atribuídas pelos provadores aos 

atributos sensoriais analisados nos chocolates. 

Quadro 6- Notações atribuídas aos atributos sensoriais analisados nos chocolates confeccionados no 
laboratório*. 

 
CorCast Bri ChCac ChChoc SabCac SabChoc SabDoc SabAmg SabAdst SabOut ApGlo 

Padrão 3,846 2,923 3,231 2,308 3,000 2,769 3,538 1,769 0,846 0,154 2,615 

PolSte 4,462 2,692 3,385 2,231 4,154 2,231 2,000 3,231 1,538 0,000 1,846 

IsoSuc 3,538 2,692 3,000 2,385 2,308 3,308 3,846 0,692 0,538 0,231 3,077 

IsoSte 4,000 3,077 3,154 2,385 2,462 2,923 3,385 1,462 1,154 0,000 2,846 

PolSuc 4,000 3,077 3,538 2,308 3,231 2,154 2,923 2,154 1,538 0,000 2,385 

PolIsoSuc 3,462 2,615 3,077 2,154 2,615 3,231 3,615 1,231 1,231 0,000 2,692 

PolIsoSte 3,615 3,000 3,385 2,231 3,231 2,692 2,846 2,000 1,692 0,000 2,615 

*média de 13 provadores 

Os dados foram submetidos a ACP, onde as variáveis eram os atributos sensoriais, e os 

casos os diferentes tipos de chocolates. As figuras 27 e 28 mostram graficamente os principais 

resultados obtidos. 
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Figura 27- Projecção dos atributos sensoriais* sobre o plano F1 x F2 definido pelas duas 
Componentes Principais. 

*CorCast= Cor Castanha; Bri= Brilho; ChCac= Cheiro Cacau; ChChoc= Cheiro Chocolate; SabCac= 
Sabor a Cacau; SabChoc= Sabor a Chocolate; SabDoc= Sabor Doce; SabAmg= Sabor Amargo; 
SabAdst= Sabor Adstringente; ApGlo= Apreciação Global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28- Projecção dos chocolates* sobre o plano F1 x F2 definido pelas duas Componentes 
Principais. 

 

*Padrão (com sacarose); IsoSte (com Isomalte e reb-A 99%); IsoSuc (com Isomalte e Sucralose); 
PolSte (com Polidextrose e reb-A 99%); PolSuc (com Polidextrose e Sucralose); PolIsoSte (com 
Polidextrose, Isomalte e reb-A 99%); PolIsoSuc (com Polidextrose, Isomalte e Sucralsose). 
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a) Sobre os atributos 

Relativamente às variáveis, pode-se verificar através da figura 27, que os provadores 

conseguiram diferenciar características consideradas opostas na avaliação sensorial do chocolate. 

Assim, as características geralmente mais associadas ao cacau, como amargor e adstringência, 

estão perfeitamente distinguidas (em situações opostas) das mais comummente identificadas com o 

chocolate, caso da doçura. 

A doçura e o sabor a chocolate são as características mais apreciadas, facto igualmente 

constatado nos estudos preliminares e que evidencia, mais uma vez, a preferência do consumidor 

médio português por produtos açucarados. Daí a associação do sabor Doce ao sabor a Chocolate, 

que nem sempre é doce.  

A associação da cor ao cheiro a cacau, justifica-se com o facto da intensidade da cor 

castanha depender, geralmente, da quantidade de cacau, Assim, uma maior sensação de cheiro terá 

a ver com maior quantidade de cacau, que, por sua vez, implicará maior intensidade de cor. 

O atributo “brilho” depende fundamentalmente da operação tecnológica temperagem e 

condições de conservação, e não do tipo de chocolate, sobretudo se se tratar de chocolate negro, 

como é o caso. Daí o seu afastamento dos restantes atributos. Praticamente não influenciou a 

apreciação global, já que os provadores atenderam sobretudo às sensações bucais e olfactivas. 

 

b) Sobre os chocolates e a sua relação com os edulcorantes e os agentes de corpo usados 

Para a análise dos resultados das amostras, começou-se por elaborar gráficos radar (Anexo 

7) com (A) a totalidade das amostras, (B) com Polidextrose, (C) com Isomalte, (D) com os dois 

agentes de corpo, Polidextrose e Isomalte, (E) com o edulcorante Reb-A 99% e (F) com a Sucralose. 

Ao analisar o gráfico A do anexo 7, podemos verificar que as amostras, com excepção 

PolIsoSuc, apresentam um perfil sensorial relativamente semelhante. 

O chocolate preferido foi IsoSuc, ao qual foram atribuídas as notações superiores de cheiro 

a chocolate, sabor a chocolate e doce, e as menores notações no sabor a cacau, amargor e 

adstringência (Quadro 6 e Anexo 7 (A e C)). O chocolate que menos agradou aos provadores, o 

PolIsoSuc, é o mais amargo e adstringente, o que possui maior sabor e cheiro a cacau e também o 

mais escuro (Quadro 6 e Anexo 7 (A e D)). 

O chocolate IsoSte, apesar de não ser o preferido dos provadores, de um modo geral, foi 

aquele cujas notações atribuídas pelos provadores aos atributos sensoriais mais se aproximaram do 

chocolate Padrão (Anexo 7 (A, C e E), tendo por isso ficado mais próximo deste na ACP (Figura 28). 
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Os chocolates mais apreciados continham Isomalte (Figura 29), que obtiveram notações de 

Apreciação Global, superiores ao do Padrão, com excepção de PolIsoSte, cuja notação foi igual ao 

do Padrão. O factor determinante para esta preferência foi a menor sensação de amargor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevante é o facto de, neste grupo, estarem incluídos dois chocolates confeccionados com 

estévia (IsoSte e PolIsoSte). Verifica-se, também, que esse efeito é mais notório quando o isomalte é 

utilizado sem ser associado à polidextrose, de facto, os chocolates com PolSte e PolIsoSte, segundo 

os provadores, são os que possuem maior sabor e cheiro a cacau, maior amargor e maior 

adstringência (Fig. 28). O rebaudiosídeo deixa um sabor amargo residual no paladar, e talvez por isso 

os provadores tenham confundido com o amargo do cacau. Isto não acontece com o chocolate que 

tem apenas isomalte porque o seu poder adoçante torna o chocolate mais doce, o que acaba por 

disfarçar o amargo característico do rebaudiosídeo A, de tal modo que a formulação IsoSte não só foi 

das que apresentaram características sensoriais mais próximas das do “Padrão” (Anexo 7 (A, C e E) 

como foi o segundo mais apreciado. Tal permite concluir que a acção do isomalte consegue provocar 

não só a redução da sensação de amargor característico dos esteviosídeos, como associar outros 

benefícios aos chocolates. 

Concluiu-se, pois, que o isomalte confere aos chocolates maior doçura, atenuando o amargor, 

quer proveniente do cacau quer da estévia. A polidextrose, por ser não possuir poder edulcorante não 

afecta as características transmitidas pelos restantes ingredientes do chocolate. 

Comparando os resultados obtidos para os chocolates PolSte e PolSuc, confeccionados com 

polidextrose e, respectivamente com reb-A e sucralose, verifica-se que os principais atributos 

responsáveis pelas suas diferenças sensoriais são o amargor (maior em PolSte) e o doce (maior em 

PolSuc). Concluiu-se que, utilizada juntamente com um agente de corpo que não é edulcorante, como 

a polidextrose, a sucralose conduz a melhores resultados. E, de facto, como se pode ver na Figura 

28, o PolSuc foi das formulações que mais se assemelharam sensorialmente com o chocolate 

“padrão”.  

Figura 29- Notações atribuídas à Apreciação global e desvio padrão, pelos provadores aos diversos 
chocolates confeccionados em laboratório. 
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III. Conclusões 

Os resultados obtidos no estudo sobre substituição da sacarose pelos edulcorantes intensos 

rebaudiosídeo A e sucralose, e sua associação aos agentes de corpo polidextrose, inulina e isomalte, 

permitem retirar as seguintes conclusões fundamentais: 

1 – Efeito nas Características físicas 

Relativamente à análise reológica, através dos varrimentos de tensão observou-se que, em 

todos os chocolates, a primeira zona viscoelástica se situa a 1Pa, e que a segunda se situa entre 7 a 

10Pa. Além disso, verificou-se que os chocolates com isomalte são aqueles cujo comportamento de 

G’ e G’’ mais se assemelha ao do chocolate comercial. Nos varrimentos de frequência, observou-se 

que G’ (componente elástica) é sempre superior a G’’ (componente viscosa), excepto nos chocolates 

com polidextrose, associada ou não ao isomalte. Os chocolates com isomalte além de apresentarem 

valores de G’ e G’’ semelhantes, também, são aqueles que mais se assemelham ao Padrão, e que 

possuem uma estrutura mais forte. Nos varrimentos de velocidades de deformação, o Padrão 

apresenta maior variação de viscosidade na gama de velocidades de deformação testadas (0,2 a 200 

s-1), comportamento apresentado também pela formulação contendo polidextrose e rebaudiosídeo A, 

apesar dos respectivos valores de viscosidade serem inferiores. Nos restantes chocolates, não se 

verificaram diferenças indicando-nos que a sua estrutura interna é semelhante. O varrimento de 

temperaturas dos chocolates mostrou que a temperatura de solidificação é de 24 ± 1ºC em todas as 

formulações. 

Da Análise de Perfil de Textura, destaca-se o facto dos chocolates com isomalte 

apresentarem um perfil de textura muito parecido ao do chocolate comercial, o que comprova os 

resultados obtidos na análise reológica. A formulação que apresenta um perfil de textura mais 

parecido ao do chocolate Padrão, bem como valor de dureza mais semelhante, é a que contém 

polidextrose e rebaudiosídeo. No entanto, ao compararmos os valores de dureza dos chocolates 

confeccionados no laboratório, não encontrámos diferenças significativas entre eles. 

Em conclusão, a partir dos resultados obtidos nos testes reológicos, concluiu-se que o agente 

de corpo que conduz a características mais próximas do chocolate Padrão (confeccionado no 

laboratório com sacarose) e/ou o seu correspondente comercial, é o isomalte, indicando-nos que este 

agente de corpo proporciona uma estrutura interna semelhante à sacarose. Dos resultados da análise 

de textura, concluímos, porém, que a polidextrose é o agente de corpo que conduz a um perfil de 

textura mais próximo do chocolate Padrão, e o isomalte do chocolate comercial. 

2 – Efeito nas características sensoriais 

Sobre os agentes de corpo: 

a) O isomalte favorece a sensação de doce, e por este motivo, os chocolates confeccionados com 

este agente foram os preferidos. Pela mesma razão, o seu efeito foi particularmente evidente na 

redução da sensação de amargor característico dos esteviosídeos. Concluiu-se, pois, que o isomalte 
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confere aos chocolates maior doçura, atenuando o amargor, quer proveniente do cacau quer da 

estévia.  

b) A polidextrose, por não apresentar sabor ou poder edulcorante, não afecta as características 

transmitidas pelos restantes ingredientes do chocolate, como o amargor ou a adstringência. 

Sobre os edulcorantes intensos: 

a) O rebaudiosídeo A possui um elevado poder adoçante mas provoca sensação de amargor, 

particularmente evidente quando são associados a agentes de corpo com características mais 

neutras (sem sabor ou poder edulcorante), como é o caso da polidextrose. Por estes motivos, a sua 

associação ao isomalte é particularmente benéfica, sendo uma excelente solução para usufruir do 

elevado poder adoçante deste edulcorante natural sem desagradáveis efeitos sensorialmente 

perceptíveis.  

b) A sucralose conduziu a melhores resultados, em termos de preferência do painel de provadores 

(que, tal como o consumidor comum português tem maior apetência pela sensação doce) pois 

transmitiu maior doçura, favorecendo a percepção do flavour a chocolate, em detrimento do cacau 

(mais amargo e adstringente). Quando associada ao isomalte, deu origem ao chocolate mais 

apreciado, embora apresentasse evidentes diferenças, em termos sensoriais, relativamente ao 

chocolate padrão. 
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IV. Considerações Finais 

A sucralose conduziu a bons resultados mas, para quem pretenda usar um edulcorante 

natural (maior tendência devido às cada vez maiores apreensões dos consumidores relativamente 

aos edulcorantes artificiais), o esteviosídeo reb-A mostrou conduzir a resultados quase tão bons, 

quando associado ao isomalte. 

Sugerimos, pois, a continuação dos estudos com esta planta no sentido de maior purificação dos 

esteviosídeos bem como a realização de estudos de optimização de formulações contendo este 

produto. 

Apesar da utilização de isomalte em chocolate conduzir a resultados quase tão bons como os 

chocolates com sacarose, deve-se ter em conta que este agente de corpo, além de possuir poder 

edulcorante, o que limita a redução calórica, também tem efeitos negativos na saúde, nomeadamente 

efeito laxativo, logo, deve ser encontrada uma alternativa mais saudável. 

Sugere-se, também, a realização de estudos de shel-life dos chocolates em paralelo a estudos de 

optimização das formulações, de modo a melhorar não só o processo, mas também as quantidades 

de agentes de corpo e edulcorantes intensos, de forma a obter formulações estáveis fisicamente.  
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Anexos



 

 

Anexo 1- Folha de prova do Estudo Preliminar 

Folha de Prova 

Nome:       Data:      

Idade:    Sexo:    Profissão:    

 

Classifique as amostras que lhe são apresentadas, utilizando a seguinte escala: 

0 

Ausente 

1 

Muito Ligeiro 

2 

Ligeiro 

3 

Moderado 

4 

Forte 

5 

Muito Forte 

 

1. Aparência 

1.1. Cor Castanha 

Código da Amostra     

Classificação     

 

1.2. Brilho 

Código da Amostra     

Classificação     

 

2. Cheiro 

2.1. Chocolate 

Código da Amostra     

Classificação     

 

2.2. Cacau 

Código da Amostra     

Classificação     

 

2.3. Outro. Qual?      

Código da Amostra     

Classificação     

 

3. Sabor 

3.1. Chocolate 

Código da Amostra     

Classificação     

 

 

 



 

 

 

3.2. Cacau 

Código da Amostra     

Classificação     

 

3.3. Doce 

Código da Amostra     

Classificação     

 

3.4. Amargo 

Código da Amostra     

Classificação     

 

3.5. Adstringente 

Código da Amostra     

Classificação     

 

3.6. Outro. Qual?     

Código da Amostra     

Classificação     

 

4. Textura 

4.1. Dureza 

Código da Amostra     

Classificação     

 

5. Classificação Global 

Utilize a seguinte escala para classificar os chocolates de acordo com a sua preferência: 

0 

Muito Mau 

1 

Mau 

2 

Satisfatório 

3 

Bom 

4 

Muito Bom 

 

Código da Amostra     

Classificação     

 

 

Obrigado pela sua colaboração! =)



 

 

Anexo 2- Matriz dos valores médios obtidos nas notações atribuídas aos atributos sensoriais pelos provadores a vários tipos de chocolates comerciais, 

clássicos e hipocalóricos. 

Código da 
Amostra 

Aparência Cheiro Sabor Textura 
Classificação 

Geral 
Marca Cor 

Castanha 
Brilho Chocolate Cacau Outro Chocolate Cacau Doce Amargo Adstringente Outro Dureza 

H82-CN(74) 4,92 3,85 3,31 4,31 0,15 3,00 4,31 0,85 4,08 2,00 0,00 3,77 2,00 Fin Carré 

L24- CN(49) 4,07 3,20 3,20 2,73 0,00 2,40 4,30 4,33 2,47 1,67 0,40 4,00 1,93 Nestlé 

D85- CNM(54) 3,67 3,07 2,53 2,80 0,13 2,80 3,96 4,18 1,87 1,53 0,33 3,00 1,97 Guylian 

M69- CNM(47) 3,47 3,60 4,07 2,00 0,60 3,27 4,16 4,40 1,27 0,80 0,27 2,33 2,43 Nestlé 

S77- CNF(60) 4,40 2,13 2,33 3,20 0,07 2,13 4,07 4,19 2,93 1,87 0,20 3,53 2,23 Frankonia 

Q43- CNF(54) 4,27 2,80 2,47 2,87 0,07 2,20 4,10 4,23 2,93 2,13 0,27 3,80 2,17 SchneeKoppe 

J13- CL 3,00 2,62 3,15 1,85 0,46 3,15 1,69 3,69 0,69 0,46 0,23 2,15 2,31 Fin Carré 

C33- CB 0,00 1,46 0,85 0,85 0,54 0,92 0,23 4,77 0,15 0,46 0,31 3,46 1,77 Fin Carré 

A73-CC(52) 4,69 3,77 2,75 3,31 0,15 2,69 3,00 2,46 2,92 2,00 0,00 4,23 1,77 Fin Carré 

39M- CLM (34) 2,83 2,67 2,67 1,50 0,75 2,75 1,25 3,75 0,17 0,33 0,33 1,83 2,58 Guylian Leite 

Z46- CL (34) 
3,25 2,75 2,33 1,67 0,33 2,83 1,17 3,58 0,33 0,50 0,75 2,25 2,08 

Comercial de 
Leite 

JB6- CLF (35) 3,58 2,67 2,33 2,17 0,25 2,83 2,17 2,75 1,17 1,08 0,08 2,42 1,92 Full Milk 

MJ7- CLM (34) 3,83 3,00 3,17 1,58 0,42 3,50 1,58 3,75 0,42 0,67 0,42 2,92 2,83 Nestlé Leite 

B78- CLF (34) 
2,83 1,83 2,17 1,83 0,42 2,58 1,75 3,33 0,92 1,50 0,17 2,75 2,08 

Frankonia 
Leite 

 

Legenda 
 

  

CN Chocolate Negro CLM Chocolate de Leite com maltitol 

CNM Chocolate Negro com Maltitol CLF Chocolate de Leite com Frutose 

CNF Chocolate Negro com Frutose CB Chocolate Branco 

CL Chocolate de Leite CC Chocolate de Culinária 



 

 

Anexo 3- Resultados da Análise em Componentes Principais do Estudo Preliminar. 

 

  

Componente 
Principal 

Valor 
Próprio 

Variância 
(% Total) 

Variância 
Acumulada 

1 6,593962 50,72278 50,7228 

2 3,243914 24,95319 75,6760 

3 1,281001 9,85385 85,5298 

4 0,653092 5,02378 90,5536 

5 0,489174 3,76288 94,3165 

6 0,333467 2,56513 96,8816 

7 0,196483 1,51141 98,3930 

8 0,081906 0,63005 99,0231 

9 0,065317 0,50244 99,5255 

10 0,036497 0,28074 99,8063 

11 0,017905 0,13773 99,9440 

12 0,005629 0,04330 99,9873 

13 0,001652 0,01271 100,0000 



 

 

Anexo 4- Resultados da ANOVA de um factor (Teste de Tukey) dos valores médios obtidos 

da dureza. 

 

Tukey HSD test; variable Var2 (Dureza)  
Approximate Probabilities for Post Hoc Tests  

Error: Between MS= 17,888, df= 51,000 

 

Var1 {1} 
29,297 

{2} 
7,3426 

{3} 
7,9063 

{4} 
9,1091 

{5} 
11,053 

{6} 
11,744 

{7} 
8,4002 

{8} 
13,627 

Comercial   0,000131 0,000131 0,000131 0,000132 0,000131 0,000131 0,000131 

Padrão 0,000131   0,999996 0,993442 0,905182 0,376019 0,999920 0,083863 

PolSte 0,000131 0,999996   0,999328 0,954173 0,499863 0,999999 0,122053 

PolSuc 0,000131 0,993442 0,999328   0,997575 0,890981 0,999995 0,416741 

IsoSte 0,000132 0,905182 0,954173 0,997575   0,999996 0,991131 0,983499 

IsoSuc 0,000131 0,376019 0,499863 0,890981 0,999996   0,866718 0,970893 

PolIsoSte 0,000131 0,999920 0,999999 0,999995 0,991131 0,866718   0,455929 

PolIsoSuc 0,000131 0,083863 0,122053 0,416741 0,983499 0,970893 0,455929   

  



 

 

Anexo 5- Folhas de prova dos chocolates confeccionados no laboratório. 

Folha de Prova I 

Nome:       _____________ Data:    

Idade:    mail:    _____ Profissão:   

Classifique as amostras que lhe são apresentadas, utilizando a seguinte escala: 

0 

Ausente 

1 

Muito Ligeiro 

2 

Ligeiro 

3 

Moderado 

4 

Intenso 

5 

Muito Intenso 

1. Aparência 

Código da Amostra B6J 5HK MN2 LX0 

Cor Castanha     

Brilho     

 
2. Cheiro 

Código da 
Amostra 

B6J 5HK MN2 LX0 

Cacau     

Chocolate     

Outros
1
     

1
 Quais?______________________________________________________________________ 

 
3. Sabor 

Código da 
Amostra 

B6J 5HK MN2 LX0 

Cacau     

Chocolate     

Doce     

Amargo     

Adstringente     

Outros
2
     

2
Quais?_______________________________________________________________________ 

 

4. Classificação Global 

Utilize a seguinte escala para classificar os chocolates de acordo com a sua preferência: 

0 

Muito Mau 

1 

Mau 

2 

Satisfatório 

3 

Bom 

4 

Muito Bom 

 
Obrigado pela sua colaboração! =) 

Código da Amostra 

B6J 5HK MN2 LX0 

Apreciação Global     



 

 

Folha de Prova II 

Nome:       _____________ Data:    

Idade:    mail:    _____ ____________________ 

Classifique as amostras que lhe são apresentadas, utilizando a seguinte escala: 

0 

Ausente 

1 

Muito Ligeiro 

2 

Ligeiro 

3 

Moderado 

4 

Intenso 

5 

Muito Intenso 

1. Aparência 

Código da Amostra DU4 F30 PA7 

Cor Castanha    

Brilho    

 
2. Cheiro 

Código da 
Amostra 

DU4 F30 PA7 

Cacau    

Chocolate    

Outros
1
    

1
 Quais?______________________________________________________________________ 

 
3. Sabor 

Código da 
Amostra 

DU4 F30 PA7 

Cacau    

Chocolate    

Doce    

Amargo    

Adstringente    

Outros
2
    

2
Quais?_______________________________________________________________________ 

 
4. Classificação Global 

Utilize a seguinte escala para classificar os chocolates de acordo com a sua preferência: 

0 

Muito Mau 

1 

Mau 

2 

Satisfatório 

3 

Bom 

4 

Muito Bom 

 
 
 
 

 
Obrigado pela sua colaboração! =) 

  

Código da Amostra 

DU4 F30 PA7 

Apreciação Global    



 

 

Anexo 6- Resultados da Análise em Componentes Principais das notações atribuídas aos 

atributos sensoriais pelos provadores aos chocolates confeccionados em laboratório. 

 

 

  

Componente 
Principal 

Valor 
Próprio 

Variância 
(% Total) 

Variância 
Acumulada 

(%) 

1 7,213173 65,57430 65,5743 

2 1,763543 16,03221 81,6065 

3 1,361605 12,37823 93,9847 

4 0,439946 3,99951 97,9843 

5 0,136965 1,24514 99,2294 

6 0,084767 0,77061 100,0000 



 

 

Anexo 7- Gráficos Radar das notações atribuídas aos atributos analisados sensorialmente 

pelos provadores. 
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