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Introdução 
O atual crescente interesse em cacau 

(Theobroma cacao L., Malvaceae) é reflexo dos 
seus benefícios para a saúde. Os grãos de cacau 
são ricos em polifenóis com propriedades 
antioxidantes, preventivas de doenças 
cardiovasculares e promotoras de saúde1, 2. 

As sementes de cacau, depois de 
processadas por secagem e moagem, são usadas 
como ingrediente do chocolate, em quantidade 
variável controlada, conferindo um sabor mais ou 
menos amargo, que atende à preferencia do 
consumidor. 
 Neste trabalho, apresentamos um sensor de 
baixo custo capaz de quantificar o teor de cacau em 
chocolates em poucos minutos. 

Resultados e Discussão 
 A capacidade sensorial de biopolímeros 
impregnados com líquidos iônicos distintos, 
[BMIm][Cl], [BMIm][Br], [EMIm][SO4], [BMIm][Tf2N],  
foi avaliada na análise de amostras de chocolate 
com diferentes teores de cacau. Os quatro biofilmes 
foram depositados por spincoating sobre eletrodos 
interdigitados e conectados a uma placa de 
aquisição de dados, fazendo medidas de 
condutância elétrica a uma taxa de 20 leituras por 
segundo.  

Amostras de barras de chocolate com 28, 
34, 41, 55, 70 e 85% de cacau foram aquecidas a 
60 °C e um sistema pneumático permitiu a 
condução do headspace aos sensores. A maior 
sensibilidade de resposta à presença de cacau foi 
obtida para o sensor contendo [BMIm][Cl], calculada 
pelo coeficiente angular da resposta relativa versus 
percentagem de cacau. 

Na Figura 1 estão representadas as médias 
dos máximos de condutância obtidas quando o 
sensor foi exposto 10 vezes seguidas, por 5 s, às 
amostras de chocolate. 
 

 
Figura 1. Condutância elétrica média em função do 
teor de cacau em barras de chocolate, ajustado 
com modelo de Lorentz. 
 

O gráfico evidencia uma correlação entre a 
condutância do sensor e o teor de cacau nos 
chocolates testados, possibilitando a quantificação 
rápida de cacau numa amostra aleatória. 

Conclusões 
 O sensor apresentado é de baixo custo 
(aproximadamente R$ 2,00), não-descartável, 
capaz de quantificar em poucos minutos o teor de 
cacau de chocolates em barra. 

Agradecimentos 
Ao CNPq pelo apoio financeiro. A Dra 

Fernanda F. Camilo e M.Sc. Tânia Carvalho pelos 
líquidos iônicos. 

 
1 Arlorio, M.; Locatelli, M; Travaglia, F.; Coïsson, J.-D.; Grosso, E. D. e 

Minassi, A. Food Chemistry, 2008, 106, 967–975. 
2 Selmi, C.; Mao, T. K.; Keen, C. L.; Schmitz, H. H. e Eric Gershwin, M. 

Journal of  Cardiovascular Pharmacology, 2006, 47, 163–171. 


