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Resumo 
Esta dissertação foi realizada no âmbito da conclusão do Mestrado em Engenharia 

Alimentar na Escola Superior Agrária - Instituto Politécnico de Beja.  A dissertação tem 

como objetivo estudar a influência das condições ambientais de arrefecimento na 

microestrutura, transição de fase e fat bloom em chocolate negro. Foram estudados três 

tipos de cacau: Chuncho (CN), Piura Blanco (PBN) e São Tomé (ST). Na avaliação física 

e reológica, o chocolate com maior viscosidade plástica e tensão de cisalhamento, dureza, 

luminescência na frente e verso foi o ST. O chocolate com maior whitness índex na frente 

e verso foi o CN.  Na avaliação química e da capacidade antioxidante (ORAC, DPPH e 

Fenólicos Totais) dos chocolates, o chocolate com maior capacidade antioxidante foi o 

CN e o chocolate com maior teor de gordura foi o PBN. Na avaliação sensorial, o 

chocolate ST obteve melhor classificação para a cor castanha, brilho, dureza, flavour a 

chocolate, sabor doce e textura estaladiça e granulosa. O chocolate PBN obteve melhor 

classificação para o aroma a cacau e tostado, sabor ácido e amargo e para a adstringência. 

O chocolate CN obteve melhor classificação para flavour a mofo e ranço. 

Palavras-chave: chocolate, fatbloom, antioxidante, sensorial 
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Abstract 
This dissertation was carried out as part of the conclusion of the Master's Degree in Food 

Engineering at Escola Superior Agrária - Instituto Politécnico de Beja. The dissertation 

aims to study the influence of environmental cooling conditions on the microstructure, 

phase transition and fat bloom in dark chocolate. Three types of cocoa were studied: 

Chuncho (CN), Piura Blanco (PBN) and São Tomé (ST). In the physical and rheological 

evaluation, the chocolate with the highest plastic viscosity and shear stress, hardness, 

luminescence on the front and back was the ST. The chocolate with the highest whitness 

index on the front and back was CN. In the chemical and antioxidant evaluation (ORAC, 

DPPH and Total Phenolics) of the chocolates, the chocolate with the highest antioxidant 

capacity was CN and the chocolate with the highest fat content was PBN. In the sensory 

evaluation, the ST chocolate obtained the best classification for brown color, brightness, 

hardness, chocolate flavour, sweet flavour and crunchy and grainy texture. The PBN 

chocolate obtained the best classification for cocoa and toasted aroma, acidic and bitter 

taste and for astringency. CN chocolate obtained the best rating for musty and rancid 

flavour. 

Key-words:  chocolate, fatbloom, antioxidant, sensory 
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1 
Influência das condições ambientais de arrefecimento na microestrutura, transição de fase e fat bloom em chocolate negro 

1. Enquadramento do trabalho e objetivos 
 

A qualidade do chocolate negro está relacionada com parâmetros nutricionais, 

químicos e, principalmente, parâmetros sensoriais e reológicos onde, na componente 

sensorial, o aspeto visual e a sensação na boca são fundamentais. A formação de fatbloom 

é um defeito indesejado que afeta a qualidade e o tempo de vida útil de um chocolate 

podendo ser causado pelas condições ou tempo de armazenamento ou, por um processo 

de temperagem realizado incorretamente. Este defeito leva à alteração da aparência e da 

textura do chocolate que, apesar de não comprometer a segurança alimentar, vai reduzir 

o seu valor comercial e a aceitação pelo consumidor. Em consequência, o controlo da 

formação de fatbloom é um desafio na produção de chocolate.  

Este trabalho apresenta-se como um contributo para a melhoria do controlo de 

produção de chocolate, enriquecendo o conhecimento sobre os mecanismos que ocorrem 

na estrutura do chocolate negro durante o seu processo de arrefecimento e respetiva 

cristalização, com vista a maximizar e conservar a qualidade do produto. Para a realização 

deste trabalho foram definidos os seguintes objetivos principais: 1) Avaliar a influência 

das condições de arrefecimento, em três tipos de chocolate negro, na formação de fat 

bloom, através do estudo da cinética de arrefecimento, da textura e do aspeto visual; 2) 

Avaliar e comparar a composição química do produto final através da quantificação dos 

compostos fenólicos totais, antioxidantes e do teor de gordura nos chocolates em estudo 

e 3) Avaliar o perfil sensorial das amostras de chocolate. 

As amostras de chocolate foram fornecidas pela empresa Melgão Cacau e 

Chocolates®, com fábrica instalada no edifício da antiga Estação Ferroviária de 

Montemor-o-Novo. O controlo de qualidade nesta empresa é rigoroso, desde o grão de 

cacau até ao produto final. Como principal matéria-prima, os grãos de cacau antes de 

chegarem à fábrica passam por um processo de seleção na sua origem através de uma 

visita às plantações. Estas visitas têm como objetivo a confirmação do cumprimento de 

normas que promovam a preservação da floresta e de todo o seu ecossistema. 

A presente dissertação é dividida em quatro partes, onde a primeira é constituída 

por uma revisão bibliográfica, onde se descreve a origem do cacau, a pós-colheita e o 

processamento do cacau ao chocolate. Inclui também aspetos relacionados com o 

chocolate negro, nomeadamente nutrição, caracterização bioquímica, sensorial, reológica 

e formação de fatbloom. Na segunda parte, são descritas as metodologias utilizadas nos 
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trabalhos de análise, através da consulta de normas e procedimentos existentes na 

literatura cientifica. A terceira parte, inclui a apresentação e discussão dos resultados. Na 

quarta parte, serão apresentadas as conclusões finais de acordo com os objetivos 

principais delineados à realização deste trabalho. 
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Influência das condições ambientais de arrefecimento na microestrutura, transição de fase e fat bloom em chocolate negro 

2. Revisão Bibliográfica 

2.1 Produção de cacau (origem, descrição da planta e variedades) 
O cacau é o fruto do cacaueiro, de nome cientifico Theobroma cacao L., foi 

proposto por Carl Linnaeus (1707 – 1778) em 1753. O termo “Theobroma” tem origem 

grega e significa “alimento dos deuses” e a palavra “cacao” é uma adaptação castelhana 

do termo “kakawa” atribuído pelos povos Maias ao cacau (Beckett et al., 2017; Lippi, 

2015; McNeil, 2006; Souza et al., 2018). O cacau é o principal ingrediente do chocolate, 

responsável pelo seu sabor e aroma, bem como pelas propriedades que o levam a derreter 

na boca (Beckett et al., 2017). A árvore do cacau é nativa da América do Sul e Central 

podendo encontrar-se culturas na Venezuela, Colômbia, Peru, México e Brasil, mas cerca 

de 70% da produção mundial vem da África Ocidental, principalmente da Costa do 

Marfim (40%) e do Gana (20%) (Afoakwa, 2010; Souza et al., 2018). De acordo com 

Beckett et al., (2017) e Souza et al., (2018), esta árvore tem entre cinco a oito metros de 

altura e quatro a seis metros de diâmetro de copa, contudo, em condição selvagem onde 

se proporcione a competição pela luz solar com outras espécies, pode atingir entre 15 a 

20 metros. As folhas são perenes e podem ter até 30 cm de comprimento (Beckett et al., 

2017). As suas cores podem variar do verde ao violeta quando são novas. Durante o 

envelhecimento, estas vão perdendo a pigmentação, tornando-se rígidas (Souza et al., 

2018). As inflorescências e os posteriores frutos crescem no tronco e em ramos grossos 

(Afoakwa, 2010; Beckett et al., 2017), como representado na figura 1. 

 

 

 

Figura 1- Árvore e fruto do Cacau.  Fonte: Schwan & Wheals (2004) 
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Segundo Afoakwa (2010) e Beckett et al., (2017), as zonas que reúnem as condições 

edafo-climáticas ótimas para as culturas de cacau encontram-se entre as latitudes 20°N e 

20ºS do equador, caracterizado por climas climas quentes e húmidos, temperaturas 20- 

30ºC, precipitação anual 1500-2500mm e cerca de 2000 h de luz solar por ano. No caso 

de ocorrer um período superior a três meses de seca, será necessário a irrigação das 

culturas devido à elevada necessidade de água para o desenvolvimento e maturação do 

cacau (Beckett et al., 2017). O cacaueiro cresce numa grande variedade de solos mas 

preferencialmente em solos profundos, com boa drenagem e pH de 5,0 a 7,5 (Afoakwa, 

2010; Beckett et al., 2017). 

O desenvolvimento dos frutos de cacau e respetivo amadurecimento acontece 

durante um período de cinco a seis meses desde da polinização da flor. Podem ter 10 a 35 

cm de comprimento e pesar entre 200g a 1 kg (Afoakwa, 2010). Durante o 

amadurecimento há uma grande variação na forma, textura da superfície e cor dos frutos. 

Quando amadurecem, a maioria dos frutos muda de cor, normalmente de verde ou 

vermelho para amarelo ou laranja, respetivamente (Beckett et al., 2017). 

Cada fruto de cacau contém entre 30 e 40 sementes ovais, mais conhecidas por 

grãos de cacau, em que estes estão ligados a uma placenta central e envolvidos numa 

polpa doce, branca e mucilaginosa, como representado na figura 2A (Afoakwa, 2010; 

Beckett et al., 2017; Schwan & Wheals, 2004).  

Cada grão é composto por dois cotilédones e um embrião circundados por um 

tegumento (casca), como representado na Figura 2B (Okiyama et al., 2017; Schwan & 

Wheals, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

As variedades principais de cacau são Forastero, Criollo, Trinitário e Nacional , 

representados na Figura 3 (Fahrurrozi, 2015). O Forastero é o cacau mais comum, nativo 

do Amazonas e responsável por 95% da produção mundial. Tem como principais países 

produtores o Brasil, Costa do Marfim, Gana e Indonésia. Este cacau pode ter como 

Casca (Pericarpo) 

Figura 2-A: Fruto de cacau fresco. Adaptado de Afoakwa (2010); B: Grão de cacau. Adaptado de 
Okiyama et al. (2017). 

A B 
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finalidade o fabrico de chocolate de leite, massa de cacau, manteiga de cacau e cacau em 

pó. O Criollo foi a variedade de cacau que fez parte dos primeiros movimentos comerciais 

de cacau sendo encontrado em plantações na Venezuela, América Central, México e 

Madagáscar. A árvore deste cacau é suscetível a desenvolver muitas doenças 

prejudicando o rendimento e o interesse na sua produção. O cacau Trinitário é um híbrido 

das variedades Forastero e Criollo, apresentando uma maior resistência a doenças. O 

Nacional é uma variedade de cacau com origem e cultivo apenas no Equador, 

apresentando contudo maior susceptibilidade a doenças. (Afoakwa, 2010; Beckett et al., 

2017) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

As variedades de cacau distinguem-se pelo seu aspeto e principalmente pelo aroma. 

O aroma é o atributo que determina a qualidade do cacau e também a forma como este é 

comercializado. Com isto é possível classificar os cacaus em cacau a granel/comum 

(Forastero) e cacau de aroma fino/saboroso (Criollo, Trinitário e Nacional) que é 

caraterizado por um aroma frutado, floral, noz, caramelo e entre outros (Chetschik & 

Kneubu, 2017; Kongor et al., 2016). As variedades de aroma fino são comercializadas 

como cacau a granel quando não apresentam as caraterísticas desejadas ou se a 

fermentação ou secagem não se processam de forma correta (Beckett et al., 2017). Estas 

variedades são principalmente usadas no fabrico de chocolate negro, onde é possível 

apreciar os seus sabores especiais (Beckett et al., 2017). O aroma é formado por 

compostos voláteis que são detetados pelo tecido olfativo da cavidade retro nasal (Castro-

Alayo et al., 2019), resultantes da torra do grão onde se transformam a partir de 

percursores de aroma formados durante o processo de fermentação onde se dá a proteólise 

Figura 3-Tipos de Cacau. A: Forastero; B: Criollo; C: Trinitário; D: Nacional.       
Adaptado de Fahrurrozi (2015). 
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enzimática das proteínas da semente de cacau (Janek et al., 2016). De acordo com 

Afoakwa (2010), os percursores de aroma são essenciais para a produção de compostos 

voláteis aromáticos.  

 

2.2 Transformação do cacau em chocolate 
O sabor e a textura são caraterísticas apreciadas pelos consumidores e todo o 

processamento do cacau em chocolate destina-se a optimizar a sua valorização. O sabor 

do chocolate e do cacau tem origem em várias etapas de processamento onde as mais 

importantes são a fermentação pós-colheita, a secagem e torrefação dos grãos e o processo 

de conchagem do chocolate. Uma caraterística principal da textura do chocolate é que 

esta deve ser sólida a temperaturas entre 20-25ºC e quando consumido deve derreter na 

boca a 37ºC, resultando numa emulsão cremosa e suave para a língua (Beckett et al., 

2017).  

 

2.2.1 Fermentação da polpa do cacau 

A polpa que envolve os grãos sofre fermentação alcoólica, láctica e acética, 

constituindo uma etapa muito importante, onde se formam os precursores de sabor do 

cacau. Após a colheita do fruto é removida a casca externa com uma parte da polpa interna 

e a fermentação inicia imediatamente através da inoculação da restante polpa por 

bactérias e leveduras. A presença destes microrganismos tem origem em inúmeras fontes, 

tais como as mãos dos agricultores, as cascas do fruto de cacau e principalmente a 

atividade de insetos (Afoakwa, 2010; Beckett et al., 2017). Este processo tem uma 

duração média de cinco dias, onde a polpa e os respetivos grãos de cacau estão 

amontoados, permitindo o crescimento e multiplicação das leveduras e bactérias. (Beckett 

et al., 2017). No sentido de aumentar a uniformidade da fermentação ao longo de todos 

os grãos de cacau, estes amontoados de polpa e grãos de cacau são removidos 

normalmente ao segundo ou terceiro dia de fermentação por forma a maximizar o 

arejamento e favorecer a fermentação (Beckett et al., 2017). 

A polpa do cacau é um meio ótimo para o crescimento dos microrganismos devido 

à sua composição, nomeadamente 32–39% de água, 30–32% gordura e 10–15% de 

açúcares. Em menores concentrações, para além de proteínas, vitaminas e aminoácidos, 

contém 1–3% de ácido cítrico, 1–1,5% de pectina, 1– 2% de teobromina, 1% de ácidos e 

1% de cafeína (Afoakwa, 2010; Beckett et al., 2017; Kongor et al., 2016). 
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Estes microrganismos através da sua atividade levam à quebra dos açúcares 

presentes na polpa causando a degradação desta. Esta atividade microbiana desenvolve 

um ambiente que resulta na formação dos precursores do sabor do cacau. A fermentação 

da polpa é realizada através da atividade microbiana englobando duas fases (Beckett et 

al., 2017; Schwan & Wheals, 2004): i) A primeira fase ocorre nas primeiras 36 horas com 

leveduras anaeróbicas a gerarem rapidamente uma fermentação alcoólica através da 

conversão da sacarose da polpa em etanol e dióxido de carbono (Afoakwa, 2010; Beckett 

et al., 2017; Schwan & Wheals, 2004) por acção de leveduras, onde se inclui a 

Saccharomyces cerevisiae ou Kluyveromyces marxianus (Schwan & Wheals, 2004). 

Existe ainda conversão do ácido cítrico por acção das leveduras, levando ao aumento 

lento do pH, constituindo assim um fator limitante na proliferação destas leveduras. Estas 

leveduras também produzem ácidos orgânicos, incluindo ácido acético, oxálico, 

fosfórico, sucínico e málico (Schwan & Wheals, 2004). Nesta fase da fermentação da 

polpa, as enzimas libertadas pelas leveduras atacam a pectina dos tecidos da polpa do 

cacau onde, o respetivo conteúdo vai escorrendo num processo chamado de "sudorese" 

(Acierno et al., 2016). A perda de fluidos através deste processo aumenta a taxa de 

depleção de ácido à medida que é levado no escoamento (Afoakwa, 2010). A liquefação 

da polpa tem como consequência a formação de espaços vazios permitindo que o ar 

percorra a massa polposa. Assim, a mudança das condições anaeróbicas para aeróbicas 

na massa polposa, o aumento do pH à medida que o ácido cítrico é consumido, a perda 

de fluidos por sudorese e o aumento do teor alcoólico gerado pela fermentação dos 

açúcares resultam no seu conjunto na inibição da atividade das leveduras, sinalizando o 

final da fermentação alcoólica e também da fase anaeróbica do processo (Afoakwa, 

2010); ii) A segunda fase é conhecida como condensação oxidativa da polpa e engloba 

uma fermentação láctica seguida de acética. Esta fase é iniciada sob condições aeróbicas 

com o rápido domínio de bactérias lácticas quando grande parte da polpa é drenada e a 

população de leveduras diminui. Estas bactérias utilizam a glicose presente na polpa, 

sendo convertida em ácido láctico (Afoakwa, 2010; Schwan & Wheals, 2004). Exemplos 

de bactérias lácticas mais abundantes nas primeiras 24 horas de fermentação incluem 

Acetobacter lovaniensis, Acetobacter rancens, Acetobacter xylinum, Gluconobacter 

oxydans, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum, Leuconostoc mesenteroides 

e Lactococcus lactis (Schwan & Wheals, 2004). 

À medida que a atividade microbiana aumenta, a temperatura da polpa também 

aumenta, resultando daqui uma condição favorável ao desenvolvimento de bactérias do 
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ácido acético. Desta forma, as bactérias acéticas tornam-se na microflora dominante 

dando inicio à fermentação acética. Esta fermentação é um processo exotérmico que pode 

atingir 50ºC (Afoakwa, 2010; Schwan & Wheals, 2004). Nesta fermentação, as bactérias 

do ácido acético atingem 80-90% da população microbiana e são as responsáveis pela 

oxidação do etanol em ácido acético e, deste último em dióxido de carbono e água. A 

acidez e o calor resultantes da atividade destas bactérias, vão ter como consequência a 

morte dos embriões das sementes do cacau (Afoakwa, 2010; Beckett et al., 2017; Schwan 

& Wheals, 2004). A morte das sementes do cacau resulta na quebra de vários 

componentes celulares e no início de várias reações post-mortem que desempenham um 

papel importante na formação dos precursores do sabor do chocolate. De acordo com 

Eskes et al., (2012), é considerado que os compostos aromáticos resultantes da 

fermentação da polpa e das reações post-mortem penetram no tecido do grão, tendo este 

a capacidade de os reter durante o respetivo processo de secagem. Destas reações, a mais 

importante é a conversão de polifenóis solúveis em polímeros insolúveis que tem como 

resultado a redução da sensação de adstringência do cacau (Beckett et al., 2017).  

 

Polifenóis 

O cacau é rico em polifenóis que provocam adstringência e amargor podendo 

contribuir para sabores verdes e frutados. Consistem em flavonóides, representados na 

Figura 4, nomeadamente as antocianinas com cerca de 4% do teor de polifenóis e que 

formam a cor púrpura do cacau não fermentado. As catequinas e epicatequinas são 

flavanóis, estando presentes no teor de polifenóis em cerca de 37% e 35%, 

respetivamente. As proantocianidinas e outros polímeros de flavanóis  contribuem no teor 

de polifenóis em cerca de 58% (Bordiga et al., 2015; Kongor et al., 2016). 

A epicatequina sofre polimerização sob a influencia do oxigénio onde as 

procianidinas formadas por mais de três subunidades, são insolúveis e não provocam 

sensação de adstringência. As proantocianidinas formadas até três subunidades de 

epicatequina são solúveis e provocam sensação de adstringência. No decorrer da 

fermentação, 50% dos polifenóis solúveis são oxidados e polimerizados, havendo uma 

diminuição da sensação de adstringência e a cor dos grãos de cacau muda de púrpura para 

a cor castanha caraterística (Beckett et al., 2017).  
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Aminoácidos livres 

Os cotilédones dos grãos de cacau são constituídos pelas proteínas albumina e 

globulina e, a degradação destas é fundamental para a formação do sabor do cacau. 

Durante a fermentação, estas proteínas são degradadas por hidrólise enzimática das quais 

resultam 1-2% de peso seco em aminoácidos livres. Moreira et al., (2018 ) confirma que 

a hidrólise enzimática sofrida pelas proteínas do grão é medida pela atividade conjunta 

das enzimas endoprotease aspártica e carboxipeptidase. Destas reações resultam péptidos 

hidrofílicos e aminoácidos hidrofóbicos tais como a leucina, valina, alanina, isoleucina, 

tirosina e fenilalanina.  

 

Açúcares 

Os grãos de cacau não fermentados contêm 5-9% de peso seco em amido e 2-4% 

de peso seco em açúcares livres. No início da fermentação, o principal açúcar é a sacarose 

onde este, através da enzima invertase das leveduras, é hidrolisado em glicose e frutose à 

medida que a fermentação se desenvolve. A concentração de sacarose no fim do processo 

de fermentação aproxima-se de zero com o aumento em 0,6% de peso seco em glicose e 

frutose (Beckett et al., 2017) . Os aminoácidos livres resultantes da hidrólise enzimática 

das proteínas do grão descritos anteriormente, com a presença dos açúcares redutores 

frutose e glicose, desenvolvem o aroma especifico do cacau durante a torra dos grãos de 

cacau, através de reações de Maillard (Afoakwa, 2010; Misnawi et al., 2004). Desta 

Figura 4-Principais Flavonóides no cacau. Fonte: Beckett et al., (2017) 
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forma, estes açúcares redutores constituem grande importância como precursores para a 

formação do sabor do cacau (Beckett et al., 2017). 

 

Ácidos orgânicos 

O etanol produzido na fermentação alcoólica é metabolizado pelas bactérias em 

ácidos orgânicos tais como ácido oxálico, tartárico, fosfórico, sucínico, málico e 

principalmente ácido acético. A acidez do grão é dominada pela retenção do ácido lático 

e acético e que, em conjunto com o aumento da temperatura, causa a morte das sementes 

do cacau (Afoakwa, 2010; Beckett et al., 2017; Schwan & Wheals, 2004). Esta retenção 

por parte do grão vai causar o sabor ácido característico dos grãos de cacau crus (Beckett 

et al., 2017). Durante a fermentação acética, o ácido acético influencia o valor de pH do 

grão de cacau e também as reações enzimáticas que resultam na formação de precursores 

de sabor. Os restantes ácidos orgânicos são fracos com capacidade de diminuir as 

variações no pH, sendo capazes de atuar como soluções- tampão (Schwan & Wheals, 

2004). Assim, devido à influência do ácido acético no valor de pH, a medição e controlo 

deste valor durante a fermentação serve como parâmetro de avaliação do grau da 

fermentação (Beckett et al., 2017). 

 

Alcalóides  

Os alcalóides que fazem parte da constituição dos grãos de cacau são a cafeína, 

teobromina e teofilina. Estes compostos são os percursores do sabor amargo característico 

dos grãos de cacau. Os grãos de cacau contêm entre 1-3% de teobromina, 0,1-0,2% de 

cafeína e vestígios de teofilina (Aprotosoaie et al., 2016; Beckett et al., 2017) . A 

quantidade destes alcalóides diminuem 72 horas após a fermentação e provocam a 

redução do amargor (Aprotosoaie et al., 2016). Esta perda é consequência da difusão dos 

alcalóides dos cotilédones (Aprotosoaie et al., 2016), bem como da migração destes para 

a gordura do grão do cacau (Matissek, 1997) 

 

2.2.2 Secagem dos grãos de cacau 

Depois da fermentação estar concluída, é realizado o processo de secagem dos grãos 

de cacau, por meio de fontes de calor naturais ou artificiais. Normalmente este processo 

tem um período de seis a oito dias até os grãos apresentarem um teor de humidade relativa 

inferior a 8%, com objetivo de prevenir o desenvolvimento de fungos (Afoakwa et al., 

2009a; Afoakwa, 2010; Beckett et al., 2017), facilitando o armazenamento e transporte 
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(Afoakwa, 2010; Beckett et al., 2017). Durante o processo de secagem, continua o 

desenvolvimento dos precursores de sabor dos grãos de cacau através de reações de 

Maillard. Estas reações resultam na diminuição dos polifenóis e ácidos gordos voláteis 

tais como o ácido propiónico, acético e butírico, induzindo a formação da cor castanha 

caraterística e a diminuição da adstringência dos grãos de cacau (Afoakwa, 2010; Beckett 

et al., 2017). Com as reações de Maillard, formam-se os compostos de Amadori que são 

os primeiros intermediários destas. Estes formam-se através da reação de aminoácidos 

livres com os açúcares redutores, glicose e frutose. São importantes visto que a sua 

degradação resulta em compostos voláteis na etapa posterior à secagem, produzindo o 

sabor característico de cacau (Toker et al., 2020). As reações de Maillard são complexas 

e dividem-se em três fases principais: i) A primeira fase ocorre quando os grupos “amino” 

dos aminoácidos livres reagem com os grupos “carbonil” dos açúcares redutores 

(Jumnongpon et al., 2012) e formam as bases de Schiff, glicosil amina e frutosil amina. 

Estas por tautomerização sofrem um rearranjo e transformam-se nos compostos de 

Amadori (Aprotosoaie et al., 2016). Estes compostos são originados pela reação dos 

aminoácidos treonina, serina, alanina, valina, leucina e fenilalanina com a frutose 

resultando nos compostos Fru- Tre, Fru- Ser, Fru- Ala, Fru- Val e Fru- Leu, 

respetivamente (Aprotosoaie et al., 2016; Beckett et al., 2017); ii) Na segunda fase, os 

compostos de Amadori decompõem-se e resultam na produção de compostos α-

dicarbonilos. Através de desidratação, fragmentação e transaminação dos compostos α-

dicarbonilos formados, ocorre a produção de aldeídos e cetonas que são essenciais ao 

desenvolvimento do sabor do cacau; iii) A terceira fase ocorre com a degradação de 

Strecker dos aminoácidos livres resultando em compostos heterocíclicos voláteis como 

aldeídos, cetonas, pirróis, piridinas e pirazinas que sofrem polimerização e formam 

pigmentos de melanoidina, dando a cor castanha caraterística do cacau (Aprotosoaie et 

al., 2016; Toker et al., 2020). 

 

2.2.3 Torrefação dos grãos de cacau 

A torrefação dos grãos de cacau tem como objetivo o desenvolvimento, através das 

reações de Maillard,  do sabor que existe sob a forma dos precursores que se formam nos 

processos anteriores e a remoção de compostos indesejáveis com baixo ponto de ebulição, 

tal como o ácido acético  (Afoakwa, 2010; Beckett et al., 2017; Marseglia et al., 2020). 

Este processo realiza-se normalmente a temperaturas entre 120-140ºC, e os grãos de 

cacau podem ser torrados de três formas: i) grãos inteiros; ii) grãos partidos (nibs de 
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cacau) e; iii) transformar primeiramente os grãos de cacau em nibs de tamanho reduzido, 

através de uma moagem fina, e de seguida, realizar a liquefação destas na sua própria 

gordura derretida (manteiga de cacau). A torrefação dos grãos inteiros, partidos e dos nibs 

tem uma duração de 30, 12 e 2 minutos, respetivamente (Beckett et al., 2017). É a partir 

da torrefação dos grãos inteiros que se produz o licor de cacau e, para este processo, os 

grãos são torrados com o objetivo de facilitar a remoção das cascas. Na torrefação dos 

grãos partidos são removidas primeiro as cascas dos grãos para posteriormente se realizar 

a torra dos grãos. Durante a torrefação, para além de ser reduzido o número de 

microrganismos presentes nos grãos (Afoakwa, 2010), ocorrem também várias mudanças 

físico-químicas tais como a perda de humidade até 2% do conteúdo final, o escurecimento 

dos grãos através da produção de melanoidinas, a degradação dos aminoácidos livres e a 

perda de compostos voláteis que contribuem para a acidez e o amargor. A alta reatividade 

térmica dos compostos de Amadori leva à respetiva formação destes durante a torrefação 

quando esta acontece a baixas temperaturas. Quando a temperatura aumenta, os 

compostos de Amadori anteriormente formados na secagem e os que se formaram durante 

a torrefação, decompõem-se em vários compostos voláteis (Afoakwa, 2010; Beckett et 

al., 2017). Destes fazem parte os aldeídos, cetonas, pirazinas, álcoois e ésteres (Afoakwa, 

2010; Marseglia et al., 2020).  Assim, os grãos de cacau têm um sabor adstringente, 

amargo e azedo antes da torrefação e após esta, possuem um aroma intenso característico 

do cacau com uma acidez reduzida (Afoakwa, 2010). 

 

2.2.4 Conchagem do cacau 

A conchagem é um processo essencial na transformação do cacau e é o último onde 

o fabricante tem oportunidade de obter a viscosidade, textura e sabor que pretende para o 

seu cacau (Beckett et al., 2017). No entanto, o fabricante não pode corrigir erros que 

tenham ocorrido anteriormente, por exemplo a obtenção de sabores estranhos 

provenientes de uma má secagem dos grãos de cacau(Beckett et al., 2017). São objetivos 

da conchagem a obtenção de uma massa fluída, a eliminação de sabores desagradáveis e 

a retenção dos sabores mais desejados. Isto porque, mesmo quando os grãos de cacau são 

bem fermentados, secos e torrados, o sabor destes é muito ácido. Este processo promove  

o desenvolvimento do sabor característico pretendido pelo fabricante, reduz o teor de 

humidade inferior a 1% do conteúdo final (Toker et al., 2020) e remove sabores 

indesejados de compostos voláteis com baixo ponto de ebulição, por exemplo o ácido 

acético (Beckett et al., 2017). Neste processo os ingredientes principais são o licor de 
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cacau (massa de cacau obtida da torrefação), manteiga de cacau, açúcar e emulsionante 

(normalmente lecitina). A manteiga de cacau é constituída pela gordura do cacau e a sua 

função é o revestimento das partículas da massa de cacau para que possam fluir entre elas, 

evitando a formação de aglomerados (Beckett et al., 2017). Antes da conchagem, estes 

ingredientes são misturados e submetidos a uma moagem fina, resultando numa massa 

pulverulenta com partículas de 30 μm de tamanho (Gutiérrez, 2017). Após esta, a massa 

obtida é submetida a uma agitação contínua durante longos períodos de tempo, 

normalmente entre 6 e 24 horas e a temperaturas que podem atingir 80ºC (Afoakwa, 2010; 

Beckett et al., 2017). A agitação prolongada permite a mistura dos ingredientes e a 

transferência de componentes de sabor entre eles. Nesta fase ocorre cisalhamento entre 

partículas permitindo que as partículas sólidas sejam revestidas por uma camada fina de 

gordura, obtendo uma massa liquefeita (Gutiérrez, 2017). Desta forma, o fabricante 

prepara a massa de cacau para o processo seguinte, ajustando a viscosidade com objetivo 

de formar uma massa com boas propriedades de escoamento e com uma textura suave 

para a boca (Afoakwa, 2010; Beckett et al., 2017). É de grande importância a existência 

de sistemas de ventilação durante este processo. Estes têm como finalidade a retenção e 

extração da humidade contida na massa de cacau e dos compostos voláteis libertados 

durante a conchagem, o arejamento do ambiente exterior aos equipamentos e evitar a 

migração de compostos voláteis indesejados entre os processos de fabrico (Afoakwa, 

2010; Beckett et al., 2017).  

 

2.2.5 Temperagem do cacau 

A manteiga de cacau resulta da esterificação de três ácidos gordos com uma 

molécula de glicerol, originando os triglicéridos. No cacau existem três triglicerídeos 

principais: o 1-palmitoil-2-oleoil-3-estearolglicerol (POS), o 1,3-diesterol-2-oleolglicerol 

(SOS) e o 1,3-dipalmitol-2-oleolglicerol (POP) (Afoakwa, 2010; Beckett et al., 2017). 

Tabela 1-Polimorfismo cristalino da manteiga de cacau. Fonte: Almeida (2016). 
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Estes triglicerídeos constituem 97% da gordura do cacau tornando-a numa gordura 

altamente polimórfica, em que esta tem capacidade de cristalizar em seis formas 

diferentes (Afoakwa, 2010; Beckett et al., 2017). Na tabela 1, estão representadas as 

temperaturas de fusão, a estabilidade e quais entre as seis formas polimórficas apresentam 

mecanismos diferentes de formação (Almeida, 2016). Com isto, a temperagem do 

chocolate é uma etapa crítica e definida como um processo de pré-cristalização da 

manteiga de cacau com objetivo de esta solidificar na forma cristalina mais estável. A 

forma cristalina mais estável que se pretende para a manteiga de cacau é a Forma V com 

um ponto de fusão de 32-34ºC (Afoakwa, 2010; Beckett et al., 2017)., resultando num 

chocolate com aspeto brilhante, dureza e crocância apropriada, que resiste ao fatbloom e 

que mantem estas caraterísticas contribuindo para um maior tempo de prateleira 

(Afoakwa, 2010; Beckett et al., 2017).  

Assim, o chocolate obtido da conchagem é submetido a determinada temperatura 

e a agitação contínua, com objetivo de se formarem cristais de gordura dispersos 

uniformemente pela massa de cacau para que, durante o arrefecimento, se forme uma rede 

de cristais de gordura sólida na sua forma estável. Este processo envolve três etapas 

principais: 1) o chocolate é submetido a uma temperatura de aproximadamente 50ºC, até 

ocorrer a fusão completa da manteiga de cacau, 2) arrefecimento até 28-29ºC, onde ocorre 

a cristalização da Forma V e das outras formas instáveis e 3) a temperatura sofre um 

ligeiro aumento até 31-32ºC com objetivo de fundir as formas instáveis da manteiga de 

cacau (Beckett et al., 2017). 

 

2.2.6 Arrefecimento do chocolate  

Tal como a temperagem, o arrefecimento é uma etapa crítica na produção de 

chocolate, de elevado custo energético e por isso deve ser o mais otimizado possível e 

onde, as más condições de arrefecimento resultam na formação de cristais de gordura 

instáveis (Forma IV e VI) (Rothkopf & Danzl, 2015) e num chocolate com pouco brilho, 

textura e crocância inapropriada, suscetível à formação de fatbloom comprometendo o 

tempo de prateleira do produto (Gutiérrez, 2017). 

O arrefecimento tem como principais objetivos, a cristalização das gorduras 

instáveis fundidas no término do processo anterior e a formação de uma rede cristalina 

estável onde, a Forma V domine a composição desta. O inicio deste processo tem lugar 

quando a massa de cacau, após ter sido submetida ao processo de temperagem, é colocada 

em moldes e estes são submetidos à ação de correntes de ar frio num túnel de refrigeração. 
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Este túnel contém um tapete rolante que transporta os moldes ao longo do interior do 

túnel. No interior deste, existem ventiladores configurados a temperaturas diferentes, 

criando correntes de convecção com objetivo de a temperatura da massa de cacau 

diminuir gradualmente. Este percurso tem uma duração de 10-20 minutos e o 

arrefecimento do chocolate termina quando os moldes chegam ao final do túnel onde este, 

normalmente se encontra a uma temperatura de 13ºC (Beckett et al., 2017; Gutiérrez, 

2017). 

 

2.3 Aspetos nutricionais e benefícios do consumo de chocolate  
O chocolate é um alimento muito popular sendo aconselhável, atualmente, o seu 

consumo com moderação. A composição nutricional de um chocolate depende do teor 

em sólidos de cacau presente e de vários macronutrientes tais como gorduras, hidratos de 

carbono, minerais e vitaminas essenciais, bem como componentes bioativos, incluindo 

polifenóis e metilxantinas. Contém alto teor de gordura e açúcar, contudo, quanto maior o 

teor de cacau, menor é a quantidade de açúcar. Em relação a outros alimentos com 

quantidades idênticas de gordura, o teor desta no chocolate tem efeitos neutros a 

benéficos, justificado pela composição e respetiva natureza dos ácidos gordos. (Beckett 

et al., 2017). A gordura do chocolate tem origem principalmente na manteiga de cacau, 

sendo que o ácido esteárico tem um efeito mínimo nos níveis de colesterol, o ácido oleico 

melhora-os e o ácido palmítico aumenta-os moderadamente (Beckett et al., 2017; Torres-

Moreno et al., 2015). 

A composição em hidratos de carbono tem origem, na maior parte, na sacarose 

adicionada durante o processo de fabrico do chocolate (Tabela 2). Além disso, o cacau 

contém uma quantidade significativa de fibra (37% em peso seco) (Beckett et al., 2017). 

 

 

 

Na tabela 3, estão representados os teores de minerais e vitaminas no cacau e no 

chocolate, onde, os minerais dependem das condições do solo em que o cacau é cultivado. 

Tipo de 
chocolate Energia (kcal) Proteína 

(g) Gordura (g) Hidratos de 
Carbono (g) 

Negro (45-59%) 546 4,88 31,3 61,2 
Leite 535 7,65 29,7 59,4 

Branco 587 5,87 32,1 59,2 

Tabela 2-Teor típico de macronutrientes e valor calórico dos principais tipos de chocolate. 
Adaptado de Beckett (2017) 
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Em relação ao teor de minerais, os mais abundantes são o potássio, magnésio e cálcio 

(chocolate de leite) e os de quantidades menores são o ferro, selênio e magnésio (Beckett 

et al., 2017).  

Em relação ao teor de vitaminas, o cacau e o chocolate contêm pequenas 

quantidades, incluindo tiamina, riboflavina e vitamina E. Estas concentrações dependem 

da quantidade de sólidos de cacau, da quantidade de manteiga de cacau e da presença de 

outros ingredientes, incluindo leite, que podem aumentar os níveis de certas vitaminas e 

minerais, tais como o cálcio e a vitamina B12 (Beckett et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo total de polifenóis no chocolate depende das variedades dos grãos de 

cacau e das etapas do processamento na produção de chocolate (Beckett et al., 2017). A 

epicatequina e a catequina representam cerca de 10% do total de polifenóis, e as 

procianidinas representam quase 90% do total de polifenóis (Hurst et al., 2011; Miller et 

al., 2009) 

O cacau e o chocolate contêm metilxantinas tais como a teobromina e cafeína, em 

que a teobromina é a mais abundante.  Os níveis de teobromina e cafeína em sólidos de 

cacau são 2,5% e 0,24% do peso seco, respetivamente (Franco et al., 2013).  Estas têm 

efeitos na saúde humana, através da estimulação do sistema nervoso central e do coração. 

Estudos demonstraram que a cafeína induz estes efeitos mais que a teobromina e que o 

teor destas no chocolate dependem da origem e do cultivo dos grãos de cacau, das etapas 

Tabela 3-Teor de vitaminas e minerais de cacau e chocolate (por 100g). Adaptado de Beckett (2017) 
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de processamento e também da quantidade de sólidos de cacau e manteiga de cacau. 

Embora diferente entre produtos, uma barra de 50g de chocolate negro pode conter até 

50mg de cafeína, dependendo sempre do teor de sólidos de cacau (Franco et al., 2013). 

Vários estudos relatam os diversos benefícios na saúde e no comportamento 

humano que resultam do consumo de chocolate tais como, a redução do risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e outras doenças relacionadas com a idade 

(Afoakwa, 2010; Cooper et al., 2008). Os fitoquímicos são associados a benefícios na 

saúde pela sua capacidade antioxidante, efeito anti-inflamatório e protetor do sistema 

cardiovascular (Afoakwa, 2010; Beckett et al., 2017). Ludovici et al., (2017) referem que 

o cacau é das fontes mais ricas em polifenóis e através de estudos epidemiológicos em 

indivíduos saudáveis e em pacientes com fatores de risco (hipertensão arterial, diabetes, 

tabagismo e doenças cardiovasculares) demonstraram os vários efeitos positivos na 

função vascular e na redução da pressão arterial.  Além disso, vários ensaios clínicos 

demonstraram melhorias da função epitelial do intestino após o consumo de chocolate, 

com efeitos neutros no colesterol total (Engler & Engler, 2006; Mathur et al., 2002). 

Estudos relatam os efeitos neuro protetores, cognitivos e psicoativos do cacau onde, a 

cafeina e a teobromina são conhecidas por terem efeitos estimulantes do sistema nervoso 

central. Ritchie et al., (2007), através de um estudo populacional, associaram 

inversamente a ingestão de chocolate à perda de memória e ao risco de demência em 

indivíduos com mais de 65 anos. Nurk et al., (2009) demonstraram os efeitos afrodisíacos 

e o aumento do desempenho cognitivo na ingestão de chocolate num estudo populacional, 

onde os indivíduos mostraram grandes períodos de boa disposição, com sentimentos de 

felicidade e elevação do humor. Pase et al., (2013) associaram também o consumo de 

chocolate à melhoria do humor através de um estudo dos seus efeitos em 72 participantes 

saudáveis, com idades entre 40 e 65 anos, na ingestão de uma bebida à base de cacau, 

resultando no aumento da calma e contentamento destes comparados aos indivíduos 

controlo. Em suma, o cacau e o chocolate são uma fonte rica em compostos bioativos que 

trazem muitos benefícios à saúde dos seus consumidores, aconselhando-se a sua ingestão 

moderada. Na tabela 3 estão representados os valores calóricos e os valores típicos dos 

macronutrientes dos chocolates mais consumidos, onde é compreendido o alto valor 

calórico que o chocolate tem. Nos últimos tempos, este tem sido considerado um produto 

não-saudável estando associado à obesidade resultando desta, doenças como a diabetes e 

doenças cardiovasculares (Afoakwa, 2010; Beckett et al., 2017).  
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No entanto, Beckett et al., (2017) afirma que o aumento da obesidade nas últimas 

décadas, para além de ser causada pela dieta alimentar, também resulta do modo de vida 

sedentário da sociedade. Com a ligação da ingestão de calorias à acumulação de energia 

em forma de gordura, e esta última relacionada com o aumento da obesidade, resulta 

numa crescente preocupação dos consumidores com a sua dieta alimentar. Com isto, os 

fabricantes adaptam-se cada vez mais às necessidades dos consumidores através do 

desenvolvimento de métodos inovadores com ingredientes menos calóricos. 

 

2.4 Propriedades reológicas do chocolate negro 
O chocolate é definido como uma mistura de partículas sólidas de cacau e açúcar 

dispersas numa fase continua gordurosa, normalmente a manteiga de cacau. É sólido à 

temperatura ambiente (25ºC) e quando ingerido (37ºC de temperatura bocal) este derrete, 

ocorrendo a sua transformação numa suspensão de partículas sólidas em manteiga de 

cacau. Esta última composta por cristais de gordura formados no fabrico do chocolate, 

durante a etapa de temperagem e arrefecimento e que influenciam fortemente a textura e 

a estabilidade do chocolate (Fernandes et al., 2013; Glicerina et al., 2013; Gonçalves & 

Lannes, 2010). 

A reologia do chocolate estuda a deformação do chocolate e o fluxo deste quando 

em forma de fluido, sob a influência de forças mecânicas. As determinações reológicas 

são muito importantes no controlo de qualidade do produto, permitindo a correlação com 

a microestrutura deste e, com isso, desenvolver métodos e produtos novos (Gonçalves & 

Lannes, 2010). A reologia do chocolate é quantificada normalmente em dois parâmetros 

que são a tensão de escoamento e a viscosidade plástica. A tensão de escoamento é um 

parâmetro que avalia a transição do material entre os comportamentos pseudo-sólido e 

pseudo-liquido, ou seja, a transição da forma elástica para a forma viscosa do material. A 

viscosidade plástica avalia a resistência ao fluxo, o preenchimento de superfícies rugosas, 

determina as caraterísticas do sistema de bombeamento da massa de cacau e avalia o 

caráter sensorial desta  (Glicerina et al., 2013; Gonçalves & Lannes, 2010). 

As propriedades reológicas do chocolate podem ser afetadas pelo teor de gordura 

(Beckett et al., 2017), distribuição do tamanho das partículas (Afoakwa, 2010; Beckett et 

al., 2017), teor de humidade (Beckett et al., 2017), presença de emulsionantes (Norton & 

Fryer, 2012), tempo de conchagem e temperatura (Beckett et al., 2017; Gonçalves & 

Lannes, 2010).  
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O comportamento reológico do chocolate é descrito por vários modelos 

matemáticos, dos quais o modelo de referência é o de Casson, representado através da 

equação 1.  

(1) 

A equação de Casson tem origem em equações clássicas, onde  é a tensão de 

cisalhamento,  CA é a tensão de cisalhamento de Casson, CA é a viscosidade plástica de 

Casson e ẏ é a taxa de cisalhamento (Afoakwa, 2010; Biswas et al., 2017; Toker et al., 

2016; Townsend & Wilson, 2016). A tensão de cisalhamento é a quantidade mínima de 

energia necessária para iniciar o fluxo de um fluido, a viscosidade plástica é a quantidade de 

energia necessária para manter um fluido em movimento, em que este já tenha sido 

iniciado e a taxa de cisalhamento é a frequência das forças de cisalhamento numa 

determinada distância entre partículas (Afoakwa, 2010). Os parâmetros do modelo de 

Casson são obtidos a partir de viscosímetros cilíndricos rotacionais, que seguem este 

modelo e que são autorizados pela International Confectionery Association desde 1973. 

Estas condições de deformação foram alteradas a partir do ano 2000, justificadas pela 

baixa repetibilidade dos resultados obtidos. Estas incluem a alteração da velocidade de 

deformação do material, para velocidades de deformação entre 2-50 segundos, após uma 

etapa de cisalhamento de 5 segundos durante um período de 5minutos (Afoakwa, 2010; 

Beckett et al., 2017). 

 

2.5 Fat bloom 
O fat bloom é um fenómeno de deterioração que ocorre na produção ou conservação 

de chocolate, provocando defeitos físicos, caracterizado pela formação de manchas 

esbranquiçadas na superfície (Afoakwa et al., 2009a; Afoakwa, 2010; Beckett et al., 

2017). A formação destas manchas é resultado da recristalização de gordura na superfície 

do chocolate, como representado na figura 5, e têm sido um dos principais problemas na 

conservação do chocolate causando reprovação por parte do consumidor (Afoakwa et al., 

2009a; Afoakwa, 2010; Beckett et al., 2017) .  
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Como referido anteriormente, no processo de arrefecimento há a formação de uma 

rede cristalina de gorduras. A estabilidade e organização desta rede e o estado polimórfico 

dos cristais de gordura que a constituem, são os principais fatores que influenciam as 

propriedades reológicas e a microestrutura do chocolate. Fatores estes, que dependem do 

grau de temperagem atingido pelos cristais no processo de pré-cristalização (Afoakwa et 

al., 2009a; Afoakwa, 2010; Toro-Vazquez et al., 2004). Assim, a recristalização de 

gordura na superfície do chocolate é causada por um processo de temperagem incorrecto 

causando a formação insuficiente de cristais na Forma V, ou devido a condições 

incorrectas de armazenamento resultando na transição da Forma V para VI, ou devido à 

fusão e recristalização de cristais polimórficos de baixo ponto de fusão quando as 

temperaturas de armazenamento são variáveis (Afoakwa et al., 2009b; Beckett et al., 

2017). Beckett et al., (2017) afirma que a migração de gordura para a superfície do 

chocolate ocorre principalmente por escoamento através de estruturas capilares tais como, 

poros ou fendas, apoiando a teoria capilar estudada por  (Genovese et al., 2007). 

Afoakwa et al., (2009a) mostra que a formação das estruturas capilares está 

relacionada com o tamanho das partículas do chocolate, através de um estudo entre 

chocolates com tamanhos de partículas diferentes. Onde, os chocolates com tamanho de 

partículas menores (18 μm), potenciam uma maior floculação e agregação entre 

partículas, desenvolvendo uma rede de partículas com maior interação, do que os com 

tamanho de partículas maiores (50 μm), que tendem a ser menos floculados e agregados 

e, desta forma desenvolvem uma rede de partículas mais fraca, permitindo assim a 

formação das estruturas capilares. Afoakwa et al., (2009a) concluí por fim, que os 

chocolates com tamanhos de partículas maiores, resultam numa maior taxa de escoamento 

de gordura que os chocolates com tamanhos de partículas menores. 

Figura 5- Exemplo de formação de fat bloom em chocolate.  
Fonte: https://www.labrioche.co/blogs/news/chocolate-fat-bloom 
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Estas causas vão resultar na formação de manchas esbranquiçadas caraterísticas do 

fat bloom, e em consequência, no impacto da microestrutura, textura, cor e brilho do 

chocolate (Afoakwa, 2010; Afoakwa et al., 2009a; Beckett et al., 2017). 
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3. Metodologias 
Para a concretização dos objetivos principais deste estudo foram definidos métodos 

para estudar o perfil térmico, a textura e o aspeto visual do chocolate, bem como para 

quantificar os compostos fenólicos totais, antioxidantes e o teor de gordura tanto na 

matéria-prima (cacau) como no produto final (chocolate).  

 

3.1 Chocolates em estudo 
Para este trabalho foram escolhidos os chocolates produzidos com o cacau 

Chuncho, Piura Blanco e São Tomé, representados na figura 6. Estes produtos foram 

providenciados, como referido anteriormente, pela empresa Melgão Cacau e 

Chocolates®. 

O cacau Chuncho é proveniente da região de Cuzco (Perú), sendo considerado um 

dos mais finos e aromáticos do mundo, com notas cítricas, de frutos secos e noz. Os frutos 

e sementes são mais pequenos do que os do cacau normal e a sua produção ronda as 35/40 

toneladas por ano, o que faz dele um dos cacaus finos de aroma mais raros do mundo. O 

cacau Piura Blanco é proveniente de Piura (Perú) e é considerado um produto de alto 

valor para a indústria do chocolate, sendo o preferido de muitos especialistas 

internacionais e de empresas transformadoras em todo o mundo. Este cacau tem uma 

complexidade de sabores e aromas superior a qualquer outra variedade de cacau, onde se 

sobressaem um sabor especial a frutas cítricas e notas florais de baixo amargor. As suas 

sementes são de cor branca, rosada e branca rosada. A sua produção representa apenas 

0,25% da produção mundial de cacau, justificado pelas suas caraterísticas genéticas e do 

Figura 6-Grãos de Cacau e Bombons de Chocolate. A: Chuncho Negro; B: Piura Blanco 
Negro; C: São Tomé. 
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solo peruano, tornando impossível que este tipo de cacau se desenvolva noutro local. O 

cacau São Tomé foi introduzido neste arquipélago desde do século XVII pelos 

portugueses e, a partir daí, tornou-se num produto muito importante para a economia 

desta região. Esta região produz essencialmente esta variedade, mas conta com outros 

cacaus trinitários de interesse ao nível de finura, aroma e sabor. 

Na tabela 4 está representada a informação nutricional, percentagens de cacau e a 

codificação dos chocolates utilizados no presente estudo. 

 Tabela 4- Valores nutricionais médios por 100g de chocolate. ST: São Tomé, CN: Chuncho Negro e PBN: 

Piura Blanco Negro. 

Fonte: Melgão Cacau e Chocolates® 

3.2 Preparação das amostras 
Para avaliar o perfil termográfico do arrefecimento dos chocolates, os chocolates 

foram derretidos a uma temperatura de 45ºC até completa fusão e, de seguida, submetidos 

a um processo de temperagem onde foram arrefecidos até atingirem 29ºC e depois 

reaquecidos até uma temperatura de 31ºC, sempre sob agitação manual (Beckett et al., 

2017). Após este processo, os chocolates foram mantidos a 31ºC até posterior utilização 

na moldagem e respetivas leituras. Depois de solidificadas, as amostras de chocolate 

foram armazenadas 20ºC para análises posteriores. 

Para avaliar a viscosidade e reometria, os chocolates foram derretidos e mantidos a 

45ºC até posterior utilização, sem ser realizado o processo de temperagem. 

 

 

Chocolate São Tomé Chuncho Piura Blanco 
Codificação ST  CN  PBN 
Percentagem de cacau (%) 62 70 74 
Valor energético (kcal/100g) 581 598 kcal 589,7 
Lípidos (g/100g) 41,0 45,0 44,5 

Dos quais saturados (g/100g) 25,8 27,5 26,8 
Hidratos de carbono (g/100g) 43,3 37,1 35,6 

Dos quais açúcares (g/100g) 39,4 32,0 30,2 
Proteínas (g/100g) 6,7 7,5 7,9 
Fibra (g/100g) 6,1 7,2 7,6 
Sal (g/100g) < 0,19 < 0,02 < 0,02 
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3.3 Termografia por infravermelho 
Na termografia por infravermelho, a radiação infravermelha emitida por um objeto 

é captada sendo convertida em valores de temperatura. Através de uma câmara térmica 

que capta esta radiação, é possível obter uma imagem termográfica da temperatura 

superficial do objeto (Morello & De Capua, 2020). 

Assim, para conhecer o gradiente da temperatura versus tempo de arrefecimento, 

as amostras dos chocolates temperados foram colocadas em moldes com cerca de 2,5 g 

de chocolate em cada compartimento individual deste e arrefecidas a uma temperatura de 

13ºC durante 15 minutos. A captura das imagens termográficas digitais foi realizada em 

períodos de 30 segundos, com recurso a uma câmara termográfica “Testo 875i”, colocada 

25 cm acima dos moldes, como representa a figura 7. 

Esta câmara tem uma sensibilidade espectral entre 8-14 μm, matriz de plano focal 

de 320 x 240 pixels e uma lente de campo de visão de 32º x 23º com uma distância focal 

mínima de 0,4m. A resolução térmica desta é inferior a 50 mK a 30ºC com uma precisão 

de temperatura ± 2ºC e de 2% da respetiva leitura para uma temperatura ambiente de 10-

35ºC. A emissividade para estes ensaios foi configurada a 0.93 de acordo com Debaste et 

al., (2008) e, a temperatura refletida em 13ºC. A análise das imagens termográficas foi 

realizada com o software Testo IRSoft versão 4.6. O processamento das imagens 

termográficas inclui os seguintes passos: 1) seleção manual da região de interesse (ROI, 

do inglês Region Of Interest) e 2) identificação da temperatura mais elevada na região de 

interesse. A partir das temperaturas mais elevadas de cada ROI de cada amostra de 

chocolate, determinaram-se os perfis termográficos no arrefecimento dos chocolates. 

Todas as amostras foram analisadas em quintuplicado. 

 

 

Figura 7-Câmara termográfica Testo 875i. 
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3.4 Viscosimetria 
Na avaliação da viscosidade dos chocolates foi utilizado um viscosímetro rotacional 

(Thermo Haake VT550, Alemanha), equipado com geometria de cilindros concêntricos 

MV-DIN de acordo com a norma "Viscosity of cocoa and chocolate products" (ICA, 

2000). Todas as amostras foram analisadas em triplicado. 

 

3.5 Dureza  
A determinação da dureza das amostras dos chocolates foi realizada 30 dias após 

produção das amostras. As leituras decorreram em ambiente laboratorial com temperatura 

controlada (20ºC) através de um texturómetro (TA XT Plus100, Stable Micro Systems, 

Reino Unido) equipado com uma célula de carga de 100N, sonda cilíndrica de alumínio 

de 3 mm de diâmetro, configurado para 10mm de profundidade de penetração e 0.2mm/s 

de velocidade de descida. Considerou-se como "dureza", o valor do pico máximo do 

texturograma, sendo os resultados apresentados em quilograma (kg), de acordo com 

Alvarenga et al., (2008). Foram realizadas 10 repetições por amostras. 

 

3.6 Reometria 
As medições oscilatórias das amostras de chocolate foram realizadas usando um re-

ómetro de tensão controlada (Kinexus lab +, Malvern Instruments, Inglaterra) conectado 

a um circuito de refrigeração com regulação de temperatura, usando uma geometria de 

pratos serrados paralelos de 20 mm com 1 mm de distância. As rotinas de arrefecimento, 

e solidificação seguem o procedimento do processo de temperagem apresentado no ponto 

3.2. O varrimento da temperatura foi realizado sob valor constante de shear strain (0.01%) 

e de frequência (1Hz), a uma taxa de arrefecimento de 1ºC/min, até atingir a temperatura 

final de 10ºC. O parâmetro reológico avaliado foi o módulo complexo G*, em Pascal 

(Pa), e a representação gráfica seguiu a do exemplo da figura 8 (Neto, 2021), 

demonstrando o efeito da temperatura nas propriedades reológicas dos chocolates (log G 

* versus temperatura). Onde HTi é a temperatura de endurecimento inicial, ou seja, a 

temperatura abaixo da qual log G* é afetado, e HTf a temperatura de endurecimento final 

sendo que abaixo desta, log G* já não é afetado.  

 

 



 

26 
Influência das condições ambientais de arrefecimento na microestrutura, transição de fase e fat bloom em chocolate negro 

 

3.7 Colorimetria 
A avaliação da cor foi feita instrumentalmente, com recurso a um colorímetro 

Minolta CR-300R (Minolta, Osaka, Japão), a qual usa o sistema de coordenadas CIELAB, 

definido pela comissão “Commission Internationale de L’Eclairage” – “CIE 1976 L*a*b* 

Uniform Colour Space”. Foram efectuadas medições em quintuplicado à frente e verso 

de cada amostra de chocolate. Através das coordenadas L*, a*, b*, determinou-se o 

whiteness índex (WI), com variação entre 0 (menos branco) e 100 (branco), utilizando a 

equação 2 (Nopens et al., 2008): 

(2) 

 

Figura 8- Representação gráfica do efeito da temperatura nas propriedades 
reológicas dos chocolates.  Fonte: Neto (2021) 
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3.8 Análise imagem digital 
A capturação da imagem digital foi realizada com uma câmara digital “Canon EOS 

M6” (resolução de 6000 x 4000 pixels, 24 bits, sRGB, formato JPEG, abertura f/8.0, 

tempo de exposição 1/40 s ISO400, sem flash e formato RAW não compactado) e duas 

lâmpadas fluorescentes D65 (Luxtek T5-FHE 14W/865). A amostra de chocolate foi 

colocada sobre fundo branco, seguindo o esquema da figura 9.   

 

Esta avaliação foi realizada 30 dias após o processo de temperagem dos chocolates 

para o ensaio da termografia, em que neste período ficaram armazenados a uma 

temperatura de 20ºC. A análise das imagens foi realizada em quintuplicado através do 

software ImageJ versão 1.53k. Seguiu-se um procedimento aproximado ao de (Briones 

et al., 2006; Nopens et al., 2008) onde, primeiro se selecionou a ROI na imagem digital 

da amostra e de seguida se recolheram os valores médios dos parâmetros RGB fornecidos 

pelo histograma da respetiva ROI. Com esses parâmetros, através da equação 3, calculou-

se a luminescência (Y) (Nopens et al., 2008). 

(3) 

 

3.9 Atividade antioxidante: Oxygen Radical Absorbance Capacity  
A avaliação da capacidade de absorção de radicais de oxigénio (ORAC) tem como 

fundamento a capacidade de eliminar radicais através do uso de uma fonte de radicais 

livres, um antioxidante e uma sonda molecular oxidável. Esta técnica mede a cinética da 

reação e quantifica a atividade antioxidante com base em curvas cinéticas (Prior et al., 

2005). 

Figura 9-Esquema da captura da imagem digital das amostras dos chocolates. 
(a) câmara digital, b) lâmpadas D65 e c) amostra de chocolate. 
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Assim, a ORAC baseia-se na reação de radicais peroxilo com um composto 

fluorescente, originando um composto não-fluorescente. Esta transformação e a respetiva 

perda de fluorescência determina a atividade antioxidante, sendo esta resultado da 

formação dos compostos não-fluorescentes (Prior et al., 2005; Tan & Lim, 2015). De 

acordo com Prior et al., (2005),esta técnica expressa os resultados em equivalentes de 

Trolox (TE). 

O método seguido foi adaptado de Gu et al., (2006) e Miller et al., (2009) 

começando com a diluição metanólica dos extratos dos cacaus e chocolates para uma 

diluição de fator 1:10, onde estes tinham sido previamente extraídos e preparados para 

uma diluição de fator 5:20. A diluição final de 1:10 utilizada para este método, foi obtida 

após diversos ensaios que permitiram aferir uma concentração adequada com o objetivo 

de as leituras estarem dentro do intervalo dos valores de fluorescência dos padrões de 

Trolox preparados para o efeito. Desta forma, foi preparada uma curva de calibração com 

seis padrões com as respetivas concentrações de 100, 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 

µmol/L de uma solução padrão de Trolox em metanol. O Trolox é um antioxidante 

sintético hidrossolúvel, também conhecido como vitamina E sintética, e é utilizado para 

comparar a sua capacidade antioxidante com a de uma dada substância (Gu et al., 2006)  

Depois desta aferição, foi preparada uma microplaca de 96 poços (Greiner 96 F-

Bottom), própria para fluorescência de fundo preto. Nesta microplaca, pipetou-se para 

cada poço: 1) 10 µl de extrato metanólico das amostras, 2) 100 µl de solução-tampão 

(PBS) com concentração de 75 µmol/L a pH 7,4 e 3) 25 µl da solução de trabalho de 

fluoresceína, funcionando como sonda de fluorescência. A fluoresceína foi preparada 

numa solução de stock com uma concentração de 120 µmol/L diluída em PBS e a solução 

de trabalho de fluoresceína preparada a partir da anterior numa concentração de 1,2 

µmol/L. Para iniciar a leitura da atividade antioxidante na obtenção de compostos não-

fluorescentes, pipetou-se 150 µl de solução de AAPH em cada poço e de imediato iniciou-

se a leitura da intensidade de fluorescência, utilizando água ultrapura e metanol como 

brancos e metanol como controlo. A solução de AAPH foi preparada a uma concentração 

de 129 µmol/L diluída em PBS e mantida a baixa temperatura, com recurso a gelo. 

A leitura da fluorescência foi realizada em períodos de um minuto durante duas 

horas, num leitor de microplacas multimodo Fluostar Omega, previamente aquecido a 

37ºC e equipado com um filtro de fluorescência de 520 nm. Os valores de fluorescência 

relativa em cada minuto são originados com base nos valores de intensidade de 

fluorescência das amostras, branco e controlo.  



 

29 
Influência das condições ambientais de arrefecimento na microestrutura, transição de fase e fat bloom em chocolate negro 

A curva cinética da reação de cada um dos poços segue a representação gráfica da 

figura 10 (Prior et al., 2005).   

Onde a área sob a curva (AUC) de cada um dos poços é calculada utilizando a 

equação 4 (Prior et al., 2005). Nesta equação, f0 é a fluorescência relativa ao minuto zero 

e fi é a fluorescência relativa ao tempo i. 

(4) 

Com a equação da regressão linear entre AUC versus concentração de Trolox 

determinaram-se os valores finais de ORAC, expresso em µmol TE/100g de cacau e de 

chocolate. Os extratos de chocolate foram analisados em triplicado sendo que, na 

preparação da microplaca, cada unidade do triplicado foi pipetada em triplicado (três 

poços). 

 

3.10 Atividade antioxidante: captura do radical livre de DPPH 
A avaliação da capacidade de capturar eletrões do radical livre de DPPH (2,2-

difenil-1-picril-hidrazilo) é um método indireto para determinar a atividade antioxidante 

e que envolve uma reação oxidação-redução (redox), onde é medida a capacidade de 

redução de um antioxidante (Tan & Lim, 2015).   

O radical DPPH é um radical estável em que, o seu desaparecimento nas amostras 

é proporcional ao efeito antioxidante destas. Desta forma, é possível determinar e 

quantificar a atividade antioxidante de uma amostra através da monitorização do DPPH 

por espectrofotometria UV. Este radical tem um máximo de absorção a 517 nm, formando 

Figura 10- Representação gráfica da intensidade da fluorescência relativa. 
Adaptado de Prior et al., (2005) 
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a cor violeta, mudando para amarela quando o DPPH absorve o hidrogénio de um 

antioxidante (Bobo-García et al., 2015).  

O método seguido foi adaptado de Bobo-García et al., (2015) e iniciou-se com a 

preparação de  uma curva de calibração com cinco padrões com as respetivas 

concentrações de 100, 200, 300, 400 e 500 µmol/L de uma solução padrão de Trolox em 

metanol. Os extratos a analisar foram os extratos metanólicos dos cacaus e chocolates na 

diluição de fator 5:20. 

Após a preparação dos padrões, foi preparada uma microplaca de 96 poços 

transparente (Greiner 96 F-Bottom). Nesta microplaca, pipetou-se para cada poço: 1) 20 

µl de extrato metanólico das amostras; e 2) 180 µl de DPPH com concentração de 150 

µmol/L diluído numa solução de metanol-água ultrapura (80:20). Depois de preparada, a 

microplaca foi agitada durante 60 segundos num equipamento vórtex adequado, e de 

seguida, esta foi mantida no escuro durante uma hora. 

A leitura da atividade redutora do DPPH realizou-se após o tempo de permanência 

no escuro, e foi realizada no leitor microplacas multimodo Fluostar Omega, equipado 

com um filtro de absorvância a 517 nm. Utilizaram-se água ultrapura e metanol como 

brancos e como controlo utilizou-se metanol com DPPH. 

O cálculo da percentagem de extinção de DPPH de cada poço foi realizado com os 

valores das absorvâncias obtidos, através da equação 5.  Nesta equação, Aamostra/padrão 

representa as absorvâncias a 517 nm de 20 µl de amostra ou de padrão com 180 µl de 

DPPH após uma hora e Acontrolo representa as absorvâncias a 517 nm de 20 µl de metanol 

com 180 µl de DPPH após uma hora.  

(5) 

Com a equação da regressão linear entre % DPPH versus concentração de Trolox 

foram determinados os valores finais de DPPH, expressos em µmol TE/100g de cacau e 

de chocolate. Os extratos de chocolate foram analisados em triplicado sendo que, na 

preparação da microplaca, cada unidade do triplicado foi pipetada em triplicado (três 

poços). 
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3.11 Determinação dos compostos fenólicos totais 
A determinação dos compostos fenólicos totais foi realizada através da utilização 

do reagente Folin-Ciocalteu. É um método que ocorre em meio alcalino, entre os fenóis 

e o molibdénio e o tungsténio presentes no reagente resultando a formação de iões de 

molibdénio coloridos. O produto formado tem uma cor azul e pode ser avaliado através 

de espectrofotometria a 725-765 nm (Huang et al., 2005). 

A metodologia seguida foi adaptada de Al-Duais et al., (2009), onde se começou 

por preparar uma curva de calibração com sete padrões com concentrações respetivas de 

0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 2 e 3 mg/100 ml de uma solução padrão de ácido gálico. Os extratos 

a analisar foram os extratos metanólicos dos cacaus e chocolates na diluição de fator 5:20. 

Após a preparação dos padrões, foi preparada uma microplaca de 96 poços 

transparente (Greiner 96 F-Bottom). Nesta microplaca, pipetou-se para cada poço: 1) 20 

µl de extrato metanólico das amostras; 2) 100 µl do reagente Folin-Ciocalteu diluído em 

metanol, num fator de diluição e 1:10 e 3) 75 µl de solução de carbonato de cálcio 

(Na2CO3) dissolvido em água ultrapura, numa concentração de 75 g/l.  

Depois da preparação da microplaca, esta foi mantida no escuro durante duas horas 

a uma temperatura de 20ºC. Após este tempo, foi realizada a medição das absorvâncias 

no leitor de microplacas multimodo Fluostar Omega, equipado com um filtro de 

absorvância a 740 nm. Utilizaram-se como brancos a água ultrapura e o metanol e, como 

controlo utilizou-se metanol com o reagente Folin-Ciocalteu e Na2CO3. 

Com a equação da regressão linear entre as absorvâncias das amostras versus 

concentração de equivalentes do ácido gálico, determinaram-se os valores finais de 

compostos fenólicos totais, expressos em mg de equivalentes de ácido gálico (GAE) 

/100g de cacau e de chocolate. Os extratos de chocolate foram analisados em triplicado 

sendo que, na preparação da microplaca, cada unidade do triplicado foi pipetada em 

triplicado (três poços). 

 

 

 

 



 

32 
Influência das condições ambientais de arrefecimento na microestrutura, transição de fase e fat bloom em chocolate negro 

3.12 Teor de gordura 
O teor de gordura nas amostras de chocolate foi determinado por um sistema 

semiautomático através de extração com solvente quente (éter petróleo), realizado com 

utilização do equipamento Soxtec ST 255, segundo o método nº 963.15 Official Methods 

of Analysis AOAC, (1990) , baseado no método Soxhlet.  

No inicio deste método, pesaram-se cerca de 4 g de chocolate, onde se seguiu um 

processo de hidrólise ácida pela ação do ácido clorídrico (HCl 4N). Esta hidrólise foi 

realizada a quente durante um período de uma hora, a partir do momento da ebulição da 

solução.   

Após arrefecimento da solução, esta foi filtrada com papel filtro Whatman nº 4 e 

lavada com 150 ml de água destilada morna, repetindo este processo quatro vezes no total. 

No final do processo de lavagem dos filtros, estes foram secos em estufa durante uma 

hora a uma temperatura de 100ºC. 

Depois de secos, os filtros foram colocados nos cartuchos do Soxtec ST 255 com 50 

ml de éter de petróleo e procedeu-se ao inicio da extração. As amostras foram analisadas 

em triplicado e os resultados foram expressos em g de gordura /100g de cacau e de 

chocolate. 

 

3.13 Acidez não volátil e pH 
A acidez não volátil das amostras de cacau e de chocolate foram determinadas 

segundo o método nº 970,21 Official Methods of Analysis (AOAC, 2005). 

No inicio deste método, pesaram-se cerca de 5 g de chocolate, onde se seguiu um 

processo de homogeneização destas amostras em 100 ml de água destilada a ferver e 

filtradas com papel de filtro Whatman nº 4. Do filtrado resultante pipetaram-se 25 ml para 

medição do pH, com um potenciómetro Brinkmann Metrohm 691 pH Meter, equipado 

com um elétrodo de sonda e, previamente calibrado com tampões de pH 4 e pH 7, a uma 

temperatura de 20ºC.  

De seguida, foram pipetados 25 ml do mesmo filtrado para proceder a uma titulação 

potenciométrica com hidróxido de sódio (NaOH 0,1 N) até um ponto final de pH de 8,1. 

As amostras foram analisadas em triplicado e os resultados foram expressos em 

miliequivalentes (mEq) de NaOH/100 g de cacau e de chocolate. 
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3.14 Avaliação Sensorial 
A avaliação sensorial das amostras foi realizada com uma prova hedónica, seguindo 

a norma PR XP V09-500 (2006), onde se compararam as três variedades de chocolate 

negro em estudo com um chocolate negro convencional. Realizaram-se três sessões 

oficiais, onde participaram 24 provadores treinados previamente para o efeito. Este 

consistiu em três sessões de treino, onde em cada uma, se comparou chocolates 

convencionais com cada um dos chocolates negros em estudo, respetivamente. Desta 

forma, a sensibilidade sensorial do painel foi treinada para as sessões oficiais, estando já 

familiarizados com os aspetos visuais e olfato-gustativos em avaliação. Todas as sessões 

foram organizadas em dias diferentes para prevenir habituação de resultados.  

As provas sensoriais oficiais foram realizadas numa sala com caraterísticas 

específicas segundo a ISO 8589, (2007), com obtenção dos resultados através do 

preenchimento da ficha de prova, representada na Figura 11.A e 11.B. 

Figura 11- Ficha de prova sensorial dos chocolates. 
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3.15 Tratamento estatístico  
Para os parâmetros físicos, químicos, reológicos e sensoriais dos chocolates em 

estudo, foram determinados a média, desvio padrão e intervalo de confiança de 0,95. Para 

análise estatística, os dados foram submetidos ao teste unidirecional Anova (comparação 

de médias com teste Scheffé), utilizando o software "Statistica 7" (StatSoft Inc., EUA). 

Esta análise de dados irá avaliar os diversos parâmetros físicos, químicos e reológicos 

permitindo a comparação entre os diferentes chocolates, com elevado nível de 

significância, no caso de existir a formação de fatbloom nos chocolates, bem como 

relacionar estes parâmetros com a avaliação sensorial realizada pelo painel de provadores. 

  

Figura 12- Ficha de prova sensorial dos chocolates. 
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4. Resultados e discussão  
A termografia por infravermelho durante o arrefecimento dos chocolates, permitiu 

avaliar as temperaturas de solidificação destes, lendo as suas temperaturas na superfície.  

Na figura 12 estão representados os perfis térmicos para as três variedades de chocolate 

em estudo, onde é importante referir que estes perfis foram traçados a partir dos valores 

médios das temperaturas da superfície. 

 

Quando acontece o ressalto que se verifica no chocolate PBN, segundo Tewkesbury 

et al., (2000), é resultado da libertacao de calor latente na cristalização da manteiga de 

cacau, causando um pequeno aumento da temperatura da superficie do chocolate. Nos 

chocolates ST e CN, tal fenómeno também acontece, mas muito mais ligeiro que o 

chocolate PBN, não sendo os valores de temperatura nestes (ST e CN), o suficientemente 

variáveis para que se denotem na representação gráfica. Estes chocolates foram 

temperados de igual forma, como referido nos pontos 3.2 e 3.3 e um dos motivos para 

que nestes chocolates a temperatura latente se tenha dissipado melhor, poderá ter sido a 

incidencia das correntes de ar frio da câmara de refrigeração onde os ensaios da 

termografia se realizaram, em que a direção destas não era controlada. 

De acordo com Gutiérrez, (2017) e Rothkopf & Danzl, (2015), na transição para a 

fase sólida, é esperada a formação de cristais polimórficos na Forma V e a formação de 

uma rede cristalina da gordura do cacau estável.  

 

Figura 13-Perfil térmico no arrefecimento das três variedades de chocolate negro. 
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A variação do log G* versus temperatura nos chocolates está representada na figura 

14, através da qual é possivel avaliar a cinética do log G* nos chocolates influenciada 

pela temperatura, onde estes intervalos de temperaturas correspondem às temperaturas 

médias de endurecimento HTF e HTi dos respetivos chocolates, num varrimento de 

temperaturas desde dos 32ºC até estabilizar nos 10ºC. Nos diferentes perfis, é possivel 

observar que o parâmetro log G* não foi afetado no intervalo de temperaturas de 32ºC a 

23ºC, onde os chocolates apresentaram um comportamento semelhante a um liquido, não 

sendo identificadas variacões significativas na estrutura dos chocolates.  

No intervalo de temperaturas de 23ºC-17ºC para o ST, 22ºC-16ºC para o PBN e 

19ºC-14ºC para o CN, os perfis apresentam um comportamento crescente, onde este 

corresponde de acordo com Le Révérend, (2009) e Neto, (2021) ao intervalo de 

temperaturas de solidificação da forma cristalina polifmórfica mais instável (Forma I).  

 

 

Na tabela 5 está representada os valores médios, desvio padrão e resultados do teste 

de Scheffé na tensão de cisalhamento (tc) e na viscosidade plástica (np) obtida nos três 

chocolates onde o chocolate ST obteve um valor superior de tc dos restantes sendo 

significativamente diferente, representado no teste de Scheffé. Atavés deste teste, é 

possivel verificar que a tc não é significativamente diferente entre os chocolates CN e 

PBN. Na avaliação da np obtida nos chocolates, é possivel verificar que todos são 

significativamente diferentes, onde o chocolate ST é o que obteve um valor 

Figura 14-Variação do log G* versus temperatura nos chocolates. 
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significativamente superior de np e o chocolate CN é o que obteve um valor 

significativamente inferior de np.  

 
Tabela 5-Média, desvio padrão e resultados do teste de Scheffé para os parâmetros tc, np, pH, acidez, 
ORAC, DPPH, fenólicos totais e gordura nos chocolates. 

 

Na avaliação da dureza dos chocolates no texturómetro, a amostra que apresentou um 

valor significativamente diferente foi o chocolate ST e os chocolates CN e PBN obtiveram 

valores inferiores de dureza, não se verificando nivel de significância entre eles. 

A avaliação do pH das amostras não foi significativamente diferente entre o chocolate ST 

e CN, em que o chocolate PBN apresentou o maior valor de pH sendo ele 

significativamente diferente dos restantes chocolates.  

Esta avaliacao de pH corresponde aos valores obtidos na acidez onde esta é superior no 

chocolate PBN, não sendo significativemente diferente da amostra CN. O chocolate ST 

foi a amostra que obteve um valor de acidez inferior, sendo desta forma, 

significativamente diferente dos restantes chocolates. 

Na avaliação da capacidade antioxidante destes chocolates, na ORAC, a amotra que 

obteve maior atividade antioxidante foi o chocolate CN, não sendo significativemnte 

diferente da amostra de chocolate de PBN. A amostra de chocolate que obteve menor 

capacidade antioxidade foi o ST, sendo significativemente diferente dos restantes 

chocolates. Na  avaliação da DPPH, a amotra que obteve maior atividade antioxidante 

pela capacidade de capturar eletrões do radical livre de DPPH foi o chocolate CN, não 

sendo significativemnte diferente da amostra de chocolate de PBN. A amostra de 

chocolate que obteve menor capacidade antioxidade foi o ST, sendo significativemente 

diferente dos restantes chocolates. Na  avaliação do teor dos compostos fenólicos totais, 

as amostras não obtiveram nivel de significancia entre elas, onde a que obteve maior 

Variedade 
Chocolate                

tc np 
Dureza 

pH 
Acidez ORAC DPPH Fenólicos 

Totais Gordura 
(kg) (mEq 

NaOH/100 g) 
(µmol 

ET/100g) 
(µmol 

ET/100g) 
(mg 

GAE/100g) (g/100g) 
(N=3) (N=3) (N=10) (N=3) (N=3) (N=3) (N=3) (N=3) (N=3) 

ST                   12,91a 2,87a 5,59a 5,18a 10,62b 17724,25b 2969,98b 3792,95a 37,87b 
1,00 0,06 1,18 0,01 0,47 3154,19 128,47 320,24 0,21 

CN                   7,07b 1,36c 4,22b 5,15a 15,69a 34676,36a 4650,76a 4193,69a 34,25b 
1,05 0,04 0,38 0,02 0,46 2095,56 502,04 442,75 3,49 

PBN                   8,38b 2,13b 3,80b 5,05b 15,98a 29583,39a 4048,57a 3851,38a 43,21a 
0,36 0,02 0,58 0,01 0,04 6773,61 376,46 277,78 0,06 



 

38 
Influência das condições ambientais de arrefecimento na microestrutura, transição de fase e fat bloom em chocolate negro 

resultado foi o chocolate CN e a amostra de chocolate ST foi a que obteve menor teor em 

compostos fenolicos totais. 

A avaliação do teor de gordura nas amostras não foi significativamente diferente entre os 

chocolates ST e CN, em que o chocolate PBN foi a amostra que apresentou o maior teor 

de gordura sendo desta forma, significativamente diferente dos restantes chocolates. 

Após 30 dias de conservacao dos chocolates a 20ºC preparados na termografia, realizou-

se a determinação do parâmetro Y através da leitura dos valores R, G, B da ROI 

selecionada, representados na tabela 6 e respetivo teste de Scheffé.  

 

 

Na avaliação deste parâmetro na parte da frente das amostras, os valores obtidos não 

foram significativemente diferentes, onde o chocolate ST foi o que obteve um resultado 

maior de Y e o chocolate PBN obteve um resultado menor de Y. No verso das amostras, 

os valores obtidos não foram significativamente diferentes entre o chocolates CN e PBN, 

onde o chocolate ST obteve um resultado significativamente maior de Y. 

Representados na tabela 7, estão os valores médios e resultados do teste de Scheffé para 

o parâmetro WI das amostras de chocolate, determinados através da leitura dos valores 

L*, a* e b* da ROI selecionada. Na parte da frente das amostras, o chocolate CN foi o 

que obteve um WI maior não sendo significativamente diferente do chocolate PBN, onde 

o chocolate ST foi o que teve um resultado de WI menor, sendo significativemente 

inferior aos restantes. No verso das amostras, é possivel verificar que todos são 

significativamente diferentes, onde o chocolate CN é o que obteve um valor 

significativamente superior de WI e o chocolate ST é o que obteve um valor 

significativamente inferior de WI. 

 

Variedade 
Chocolate                

Frente Verso 
R G B Y R G B Y 

(N=5) (N=5) (N=5) (N=5) (N=5) (N=5) (N=5) (N=5) 

ST                   104,69a 72,82a 65,56a 81,52a 114,64a 84,25a 76,96a 92,50a 
2,61 4,21 4,20 3,70 1,00 0,77 0,33 0,69 

CN                   101,72a 71,54ab 65,71a 79,90a 106,73b 78,72b 72,13b 86,34b 
1,46 2,29 2,71 2,08 1,91 1,71 1,99 1,78 

PBN                   103,48a 66,33b 58,56b 76,55a 113,86a 79,22b 70,92b 88,63b 
2,70 2,77 3,01 2,75 1,62 1,51 1,91 1,51 

Tabela 6- Média, desvio padrão e resultados do teste de Scheffé para o parâmetro Y  dos chocolates após 
30 dias de conservação  
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Na tabela 8 estão representados os valores médios e os resultados do teste Scheffé  na 

avaliacao sensorial dos chocolates.  

 
Tabela 8-Média, desvio padrão e resultados do teste de Scheffé para a avaliação sensorial dos chocolates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na avaliação visual, a amostra de chocolate que apresentou um valor superior na cor 

castanha foi o chocolate ST, sendo significativamente diferente dos restantes, em que o 

chocolate CN foi o que obteve uma avaliação inferior, não sendo significativamente 

diferente do chocolate PBN . Em relacao ao brilho das amostras,  a amostra de chocolate 

Variedade 
Chocolate 

Frente Verso 
L* a* b* WI L* a* b* WI 

(N=25) (N=25) (N=25) (N=25) (N=25) (N=25) (N=25) (N=25) 

ST                   27,17b 9,46c 6,14c 26,30b 28,94c 9,36c 6,33b 28,04c 
0,37 0,27 0,28 0,40 0,25 0,08 0,13 0,24 

CN                   28,22a 10,71a 6,87b 27,10a 30,76a 11,27a 7,56a 29,43a 
0,25 0,31 0,32 0,29 0,35 0,85 0,62 0,22 

PBN                   28,19a 10,36b 7,47a 27,06a 29,58b 10,21b 7,87a 28,41b 
0,20 0,18 0,27 0,23 0,13 0,12 0,51 0,11 

Variedade 
Chocolate 

Aparência Visual Textura Aroma 
Cor 

Castanha Brilho Dureza Estaladiça Granulosa Cacau Tostado 
(N=49) (N=49) (N=49) (N=49) (N=49) (N=49) (N=49) 

ST                                                            6,35a 5,39a 6,06a 4,65a 3,65a 5,35a 3,78bc 
1,32 1,78 1,39 1,85 1,68 1,64 1,78 

CN                                                            5,51b 4,29bc 4,51b 3,39bc 3,49a 5,43a 4,29ac 
1,46 1,74 1,43 1,57 1,66 1,79 1,98 

PBN                                                  5,53b 4,96ac 5,02b 4,06ac 3,45a 5,84a 4,94a 
1,53 1,43 1,41 1,66 1,49 1,56 2,11 

Variedade 
Chocolate                   

Sabor Flavour Adstringência 
Doce Ácido Amargo Chocolate  Ranço Mofo  

(N=49) (N=49) (N=49) (N=49) (N=49) (N=49) (N=49) 
ST                                                            4,45a 3,37b 4,31b 5,22a 1,55a 1,41a 3,67b 

1,65 1,65 1,43 1,50 1,19 0,81 1,77 
CN                                                            3,9a 4,47a 5,18a 5,12a 1,61a 1,61a 4,61a 

1,50 2,10 1,62 1,74 1,08 1,08 2,01 
PBN                                                  3,08b 4,94a 5,8a 5a 1,41a 1,47a 5,29a 

1,17 2,13 1,76 1,80 0,79 0,96 1,81 

Tabela 7- Média, desvio padrão e resultados do teste de Scheffé para o parâmetro WI dos chocolates após 
30 dias de conservação 
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que apresentou um maior brilho foi o chocolate ST, não sendo significativamente 

diferente do chocolate PBN, onde o chocolate CN obteve uma classificação de brilho 

inferior em relacao aos restantes, mas não sendo significativamente diferente do chocolate 

PBN. Na avaliacao da textura, a amostra de chocolate que apresentou maior classificacao 

na dureza foi o chocolate ST, sendo significativamente diferente dos restantes, em que o 

chocolate CN foi o que obteve uma classificação inferior, não sendo significativemente 

diferente do chocolate PBN. Em relacao à textura estaladiça das amostras,  a amostra de 

chocolate que apresentou maior classificação foi o chocolate ST, sendo uma classificacao 

significativamente diferente do chocolate CN mas não significativemente diferente do 

chocolate PBN. O chocolate CN obteve uma classificação de brilho inferior em relação 

aos restantes mas esta não foi significativemente diferente do chocolate PBN. Na 

avaliacao da textura granulosa não houve classficações significativemente diferentes 

onde a maior classificação pertenceu à amostra de chocolate ST e, a menor classificacao, 

à amostra PBN. 

Na avaliacao do aroma a cacau, não houveram classficações significativamente 

diferentes, onde a maior classificação pertenceu à amostra de chocolate PBN e, a menor 

classificacao, à amostra ST. Em relacao ao aroma a tostado das amostras,  a amostra de 

chocolate que apresentou maior classificação foi o chocolate PBN, sendo uma 

classificacao significativamente diferente do chocolate ST mas não significativemente 

diferente do chocolate CN. O chocolate ST obteve uma classificação inferior de aroma 

tostado em relação aos restantes mas esta não foi significativemente diferente do 

chocolate CN. 

Na avaliacao do sabor doce, a amostra de chocolate com maior classificação foi o 

chocolate ST, não sendo significativamente diferente do chocolate CN e 

significativamente diferente do chocolate PBN, onde esta última amostra foi a que obteve 

menor classificacao a sabor doce. Em relacao ao sabor ácido, a amostra de chocolate com 

maior classificação foi o chocolate PBN, não sendo significativamente diferente do 

chocolate CN e significativamente diferente do chocolate ST, onde esta última amostra 

foi a que obteve menor classificacao. Para a avaliação do sabor amargo, a amostra de 

chocolate com maior classificação foi o chocolate PBN, não sendo significativamente 

diferente do chocolate CN e significativamente diferente do chocolate ST, onde esta 

última amostra foi a que obteve menor classificacao. 

Na avaliacao do flavour a chocolate, não houveram classficações significativamente 

diferentes, onde a maior classificação pertenceu à amostra de chocolate ST e, a menor 
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classificacao, à amostra PBN. Em relação à avaliação do flavour a ranço, não houveram 

classficações significativamente diferentes, onde a maior classificação pertenceu à 

amostra de chocolate CN e, a menor classificacao, à amostra PBN.  Para a avaliação do 

flavour a mofo, não houveram classficações significativamente diferentes, onde a maior 

classificação pertenceu à amostra de chocolate CN e, a menor classificacao, à amostra 

ST. 

Para a avaliação da adstringência, a amostra de chocolate com maior classificação foi o 

chocolate PBN, não sendo significativamente diferente do chocolate CN e 

significativamente diferente do chocolate ST, onde esta última amostra foi a que obteve 

menor classificacao. 
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