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MATERIAIS E MÉTODOS 

As amêndoas fermentadas e secas foram torradas e quebradas, moídas para 

obtenção do liquor, a partir do qual foram preparados chocolates com 65% de 

liquor e 35% de açúcar (sacarose) por processo convencional de mistura e refino 

dos ingredientes, conchagem, temperagem, moldagem, resfriamento, 

desmoldagem. A avaliação sensorial foi realizada com 50 provadores, sendo que 

para avaliação dos atributos sensoriais utilizou-se escala estruturada de 9 

pontos, ancorada da seguinte forma: 9 = “gostei muitíssimo” a 1 = “desgostei 

muitíssimo”. Quanto à intenção de compra, foi utilizada escala de 5 pontos, 

sendo 1= “certamente compraria” a 5 = “certamente não compraria”. O teste foi 

feito em blocos completos casualizados e foram servidas quatro amostras, 

entregues ao provador uma por vez. Os dados obtidos foram submetidos à 

Análise de Variância (ANOVA) e as médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey, ao nível de 5% de significância.  

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

  
O trabalho demonstrou que os resultados obtidos podem ser um indicativo da 

preferência dos consumidores brasileiros quanto às variedades de cacau 

estudadas. No entanto, notou-se que as etapas de fermentação, torração e 

conchagem influenciaram fortemente nas características sensoriais do chocolate, 

influenciando assim a avaliação sensorial dos consumidores.  

Tanto a torração como a conchagem foram realizadas em escala piloto, o que 

pode ter influenciado no desenvolvimento do sabor característico do chocolate, ou 

até mesmo eliminação compostos indesejáveis, como o ácido acético formado na 

etapa de fermentação. Caso o processamento fosse realizado em escala 

industrial, dependendo dos tipos de equipamentos e definições de processo, o 

mesmo poderia ter sido mais eficiente, contribuindo positivamente nas 

características sensoriais do produto final. 

Dessa forma, estudos adicionais podem ser sugeridos, partindo dos resultados 

desse trabalho, visando otimizar tais etapas em escala piloto e assim potencializar 

os resultados sensoriais de forma positiva. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, com a incidência da doença fúngica vassoura-de-bruxa introduziram-se 

novas variedades de cacau em campo, que não apresentam apenas frutos com 

características físicas e visuais distintas, mas também diferenças sensoriais nos 

produtos obtidos a partir das amêndoas. Neste trabalho processou-se e avaliou-se 

a qualidade sensorial de 23 variedades de cacau cultivadas no estado da Bahia, 

por análise de aceitação dos chocolates com consumidores. O teste foi realizado 

com 50 consumidores de chocolate meio amargo, sem restrição de idade, sexo e 

classe social, utilizando escala hedônica de nove pontos. Os atributos avaliados 

foram: aroma e sabor de chocolate, amargor, acidez, derretimento do chocolate na 

boca (rapidez com a qual se funde na boca), dureza ou força necessária para a 

quebra do chocolate. Quanto à intenção de compra, foi utilizada escala de 5 

pontos. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Já em relação à dureza, a amostra FA13 se diferenciou significativamente de 

BJ11, CA1.4, CCN10 e 51, EET397, PH129, PH16, SJ02, TSA792 e VB1151. A 

regularidade nas notas quanto a esse atributo é um indicativo de que a etapa da 

temperagem foi realizada de maneira correta, permitindo a pré-cristalização dos 

cristais de gordura na sua forma estável. 

O fato do atributo aroma não ter apresentado diferença significativa entre as 

amostras pode ter sido acentuado pela não realização da conchagem em escala 

industrial, impossibilitando assim um refinamento do aroma do produto. Este 

fato também pode explicar a acidez mais acentuada de algumas variedades 

 

Verificaram-se poucas diferenças entre as variedades quanto aos atributos 

sensoriais avaliados, sendo que de forma geral, as notas para acidez e sabor 

foram possivelmente responsáveis pela impressão global dos provadores em 

relação aos chocolates. Quanto aos atributos sabor, acidez e impressão global, a 

variedade de maior destaque positivo foi FM31 e negativo CA1.4. 

É possível observar também que quanto ao derretimento as variedades FM 31 e 

PS 1030 obtiveram a maior nota em relação às demais. 

Quanto ao amargor a variedade que obteve a maior nota média foi CCN 51, se 

diferenciando significativamente dos chocolates produzidos com CA1.4, CCN10, 

EET397, PH129, PS13.19 e PS40.7. 
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 Quanto a  intenção de compra 38% dos provadores indicaram que 

provavelmente comprariam e 18% certamente comprariam o chocolate 

produzido com a variedade FM31 caso estivesse a venda e 34% mostraram 

dúvida se comprariam ou não o produto. Pode-se considerar que como essa foi a 

variedade de maior destaque positivo quanto ao sabor, acidez e impressão 

global, sua intenção positiva de compra atingiu um valor expressivo de 56%.  

 Figura 2. Notas da avaliação sensorial em relação ao amargor, acidez e 

impressão global 

 Figura 1. Notas da avaliação sensorial em relação ao sabor ,derretimento e 

dureza 
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