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INTRODUÇÃO: 
Analisar as etapas do processo, formular e obter a 
informação nutricional dos chocolates elaborados é o 
desejo de muitos profissionais do setor chocolateiro, 
principalmente, quando se trata de chocolates gourmet. O 
mesmo é um produto feito com ingredientes de alta 
qualidade e, geralmente, apresenta uma quantidade de 
cacau maior que a dos chocolates comuns. O 
desenvolvimento proposto, fortalecerá as regiões 
produtoras de cacau e estimulará os pequenos produtores 
e agricultores familiares a investir em novas tecnologias, no 
uso sustentável dos recursos, no aperfeiçoamento dos 
processos para obtenção de amêndoas de qualidade e de 
verticalizar a sua produção por meio da elaboração de 
chocolates com elevados teores de cacau. Com base 
nesse contexto foi desenvolvido um software que pode 
auxiliar os usuários a desenvolver formulações, controlar o 
processo e obter a informação nutricional do produto. 
  MATERIAL E MÉTODOS: 
Utilizou-se linguagem de programação Java e a base de 
cálculo para formular chocolates e os controles geralmente 
utilizados durante as etapas do processamento de 
chocolate pela equipe técnica do Centro de Tecnologia de 
Alimentos (CTA - IF Baiano). Para avaliar a qualidade 
nutricional das formulações, foram realizadas consultas das 
composições centesimais de cada ingrediente num banco 
de dados da USDA - U.S. Department of Agriculture, 
Agricultural Research Service, disponível em USDA (2001). 
Em seguida, realizou-se a estruturação e adequação da 
Tabela com as informações nutricionais conforme 
(ANVISA). 
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 

 
 Figura 01 – Dados de entrada do software 

 
 
 
 
 

A Figura 1 apresenta os dados de entrada necessário s 
para obter a massa em quilogramas dos ingredientes 
que serão utilizados para produzir uma determinada 
quantidade de chocolate. O valor total em percentual, 
permite que o usuário certifique se a sua formulação 
está sendo elaborada corretamente. Após fechamento 
da formulação, a planilha calculou de forma instantânea 
as massas, em kg, necessárias para elaborar o 
chocolate, o que facilitou o controle do processo e as 
necessidades anuais de matérias-primas e insumos. 
Também desenvolveu-se um código, que por meio dos 
dados nutricionais coletados no banco de dados 
disponíveis na web, gerou-se a tabela de informações 
nutricionais do chocolate formulado; item obrigatório nos 
rótulos dos produtos alimentício (Figura 2). 

 
Essa tabela é de suma importância para os profissionais 
que elaboram chocolates para o mercado gourmet, pois 
facilita a tomada de decisão de forma rápida, referente à 
formulação e, também, a interpretação do valor 
energético e dos ingredientes que apresentam maior 
valor nutricional. 
  CONCLUSÃO: 
Percebeu-se que houve uma melhora significativa na 
otimização dos processos de formulação e uma maior 
organização na apresentação dos dados de entrada e 
saída. Portanto, com a utilização do software, tanto a 
acessibilidade, como a praticidade de manuseio foram 
atendidas, o que fez a realização das demandas de 
rotina do Centro de Tecnologia de Alimentos do IF 
Baiano Campus Uruçuca se tornarem mais práticas. 
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