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Solução apresentada
Introdução
O chocolate é definido, segundo Brasil (2005a), como sendo o produto obtido a partir da
mistura de derivados de cacau – massa (ou pasta ou liquor) de cacau, cacau em pó e/ou
manteiga de cacau – com outros ingredientes, mas que deve conter, no mínimo, 25% de
sólidos totais de cacau. Já o chocolate branco é produzido pela mistura de, no mínimo, 20%
de manteiga de cacau com outros ingredientes. Os dois tipos de chocolate podem
apresentar recheio, cobertura, formato e consistência variados.
As variedades mais comuns de chocolate são chocolate amargo, meio amargo, ao leite,
branco, cobertura, hidrogenados, dietético e light. Os chocolates de cobertura apresentam
em sua composição maior teor de manteiga de cacau. Já os hidrogenados são as
variedades em que a manteiga de cacau foi substituída por derivados de óleo vegetal, o que
o torna um produto mais fácil de se trabalhar, porém menos nobre, assim como o de
cobertura (SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS, 2007).

Figura 1 – Chocolate.
Fonte: (ATLACO, 2016)

De acordo com a Resolução nº 270, de 22 de setembro de 2005, da Agência Nacional da
Vigilância Sanitária (ANVISA), a diferença entre óleo vegetal e gordura vegetal é que, à
25ºC, a gordura apresenta-se na forma sólida, enquanto o óleo encontra-se na forma líquida
(BRASIL, 2005b). Esta diferença decorre do tipo de moléculas que compõem cada produto.
As moléculas presentes nas gorduras interagem mais entre si em consequência das suas
estruturas e, por isso, a temperatura de derretimento (ponto de fusão) da gordura é maior do
que a do óleo, variando entre 30º a 42ºC (LIPÍDEOS, 2008).
Óleo de coco x manteiga de cacau
O óleo de coco, geralmente extraído à frio a partir da massa de coco, trata-se de um óleo
vegetal composto em sua maior parte por gordura saturada. Apesar disso, a sua
consistência é líquida à temperatura ambiente (25ºC) por ser constituído, principalmente, por
ácidos graxos de cadeia média (AGCM), entre 70 a 80%. Um dos principais ácidos graxos
saturados que compõe o óleo de coco é o ácido láurico (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 1998
apud RODRIGUES, 2012).
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A manteiga de cacau, ingrediente mais caro presente na formulação do chocolate, é
extraída das sementes de cacau e é constituída, em sua maior parte, por triglicerídeos
simétricos que contêm o ácido oleico esterificado na posição 2. A temperatura na qual a
manteiga de cacau derrete ocorre dentro de uma faixa que varia entre 32 a 35ºC (SHUKLA,
2006). Já o processo contrário, o seu endurecimento, pode ocorrer com formação de
diferentes tipos de cristais – propriedade conhecida como polimorfismo – e depende das
condições utilizadas no resfriamento, como temperatura, taxa de resfriamento e de
cisalhamento. Na fabricação do chocolate, é realizada etapa de pré-cristalização
(temperagem) justamente para induzir a formação de um tipo específico de cristal (βV) que
apresenta maior estabilidade, o que confere ao chocolate mais brilho e melhor textura e
resistência à formação de fat bloom (BECKETT, 2009 apud LUCCAS; BONOMI;
KIECKBUSCH, 2014; QUAST et al., 2013).
De acordo com Ana Paula Badan Ribeiro (2018), especialista em Tecnologia de Alimentos
com ênfase em óleos e gorduras, o óleo de coco não apresenta composição química e
propriedades físicas compatíveis com a manteiga de cacau quando aplicado como um
ingrediente.
Hidrogenação e fracionamento de óleos vegetais
A hidrogenação é o processo que consiste na adição de hidrogênio em moléculas que
contêm insaturações que é utilizado para se obter – a partir de óleos – margarinas, gorduras
e outros produtos semissólidos. Durante a hidrogenação, energia suficiente é fornecida para
que ocorra reação lateral não desejada que transforma lipídeo insaturado cis no seu isômero
trans (LÍPÍDEOS, 2008). O consumo deste tipo de gordura está associado ao aumento dos
níveis de lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) e à diminuição dos níveis de lipoproteína
de alta densidade (HDL-c). O aumento na razão LDL-c/HDL-c é utilizado como importante
indicador do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares (ASCHERIO et al. 1999
apud MARTIN et al. 2007; HUNTER, 2005 apud MARTIN et al. 2007).
Sabe-se que gorduras e óleos são compostos por uma mistura de moléculas, cuja maior
parte é derivada de ácidos graxos e apenas uma pequena parte é constituída de
substâncias não lipídicas (RAMALHO; SUAREZ, 2012). O fracionamento, grosso modo, é
feito através da cristalização (solidificação) da gordura derretida sob controle de temperatura
e agitação, para se obter frações lipídicas que apresentam características físicas similares.
No fracionamento simples são obtidas duas frações, uma fração dura (chamada estearina) e
uma fração líquida (chamada oleína) (LÍPÍDEOS, 2008).
Substitutos da manteiga de cacau
Os substitutos da manteiga de cacau podem ser classificados de acordo com a sua
compatibilidade com a própria manteiga de cacau. As gorduras completamente compatíveis
são chamadas de cocoa butter equivalent (CBE), as parcialmente compatíveis são as cocoa
butter replacers (CBR), enquanto que aquelas pouco compatíveis são chamadas de cocoa
butter substitutes (CBS) (LONCHAMPT; HARTEL, 2004). A seguir, mais características de
cada grupo são detalhadas:
- cocoa butter equivalent (CBE): essa classe de gordura apresenta, em geral, composição
de triacilgliceróis e estruturas polimórficas similares aos da manteiga de cacau. Geralmente,
as CBE são obtidas de matérias-primas exóticas, alguns de seus exemplos são manteiga de
Illipê e de karité (LONCHAMPT; HARTEL, 2004):
- cocoa butter replacers (CBR): as gorduras dessa classe apresentam compatibilidade
intermediária com a manteiga de cacau, menor do que a CBE, porém, mais compatível do
que a CBS. Em geral, são obtidas da hidrogenação e/ou fracionamento do óleo de dendê
(óleo de palma) ou da hidrogenação do óleo de soja ou do óleo da semente de algodão
(LONCHAMPT; HARTEL, 2004);
- cocoa butter substitutes (CBS): essa gordura é pouco compatível com a manteiga de
cacau devido ao seu perfil de ácidos graxos. As CBS são, geralmente, obtidas a partir da
hidrogenação ou fracionamento do óleo de coco ou do óleo de palmeira. Esses processos
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são empregados para se obter lipídeos com maior ponto de fusão e dureza. A partir do
fracionamento, obtém-se a estearina que pode ser utilizada como CBS na sua forma nativa
ou, ainda, após a sua completa hidrogenação (LONCHAMPT; HARTEL, 2004). O CBS não
precisa ser temperado, porém, apresenta perfil nutricional pobre e, na presença de umidade,
são hidrolisados e emitem odor desagradável (CHEILJEDANG CORPORATION, 2012).
Substitutos do açúcar no chocolate
Ao substituir o açúcar na formulação de chocolates, é necessário adicionar dois tipos de
edulcorantes: aqueles que conferem o sabor doce, os edulcorantes de alta intensidade
(EAI), e os chamados agentes de corpo, que são os edulcorantes de baixa intensidade
(EBI). Estes devem ser incluídos para se repor sólidos, conferir estabilidade em diferentes
faixas de pH e temperatura e contribuir para que se atinja uma coloração adequada, de
forma que seja obtido um produto não só com características sensoriais, mas, também,
físico-químicas parecidas com aquelas encontradas no chocolate convencional (GOMES et
al., 2007; RICHTER; LANNES, 2007). Alguns exemplos de agentes de corpo são as
maltodextrinas e a polidextrose (DANISCO, 2004 apud RICHTER; LANNES, 2007; IMESON,
1997 apud RICHTER; LANNES, 2007; SANDROU; ARVANITOYANNIS, 2000 apud
RICHTER; LANNES, 2007).
Conclusões e recomendações
Na presente Resposta Técnica foi apresentado diferenças entre o óleo de coco e a manteiga
de cacau, sobre o processo de hidrogenação e esterificação e sobre substitutos da manteiga
de cacau e do açúcar. Não foi possível encontrar nenhum estudo a respeito do uso do óleo
de coco para substituir a manteiga de cacau em formulações de chocolate.
Alternativamente, foram apresentados ingredientes utilizados atualmente para esse fim,
classificados como CBE, CBR ou CBS. Este último pode ser obtido a partir do óleo de coco,
porém, o processo utilizado nessa transformação emprega etapa de hidrogenação cuja
reação secundária acarreta na formação de gorduras trans, que estão associadas ao
aumento do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
Para obter mais informações, recomenda-se consulta às instituições a seguir:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CHOCOLATES, CACAU, AMENDOIM,
BALAS E DERIVADOS – ABICAD
Av. Paulista, 1313 – 8º andar – cj. 809
São Paulo/SP
CEP: 01310-100
Tel.: (11) 3269-6900
Site: <http://www.abicab.org.br>. Acesso em: 10 abr. 2018.
CENTRO DE TECNOLOGIA DE CEREAIS E CHOCOLATES
Av. Brasil, 2880 – Jardim Chapadão
Campinas/SP
CEP: 13070-178
Te.: (19) 3743-1960
E-mail: <chocotec@ital.sp.gov.br>.
Site: <http://www.ital.sp.gov.br/cerealchocotec/>. Acesso em: 10 abr. 2018.
O SBRT não se responsabiliza pelos serviços a serem prestados pelas entidades/
profissionais indicados. A responsabilidade pela escolha, verificação de certificação, contato
e negociação caberão totalmente ao cliente, já que o SBRT apenas efetua indicações de
fontes encontradas em provedores públicos de informação.
Por último, ressalta-se que as legislações indicadas podem passar por atualizações, e que a
procura por eventuais alterações é de responsabilidade do cliente.
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