
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhoria Nutricional 

em Cereais de 

Pequeno-almoço 

Francisca Casas Côrte-Real Oliveira 

Tecnologia e Ciência Alimentar 
Departamento de Química e Bioquímica 
2020 

Orientador  
Victor Armando Pereira Freitas, Professor Catedrático, Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto 

Supervisora 
Margarida Bacelar, Responsável Departamento de Inovação e Desenvolvimento, 

Cerealis Produtos Alimentares, S.A. 



i 

 

 

FCUP 

Melhoria Nutricional em Cereais de Pequeno-almoço 

  

Todas  as  correções  determinadas  

pelo júri, e só essas, foram efetuadas. 

O Presidente do Júri, 

Porto, ______/______/_________ 



ii 

 

 

FCUP 

Melhoria Nutricional em Cereais de Pequeno-almoço 

  



iii 

 

 

FCUP 

Melhoria Nutricional em Cereais de Pequeno-almoço 

Agradecimentos 
 

Nenhum percurso se faz sozinho e deve ser dado o valor àqueles que o merecem 

e por isso agradeço aos que me apoiaram e acompanham ao longo desta caminhada: 

À minha tutora, Margarida Bacelar pela oportunidade, apoio e confiança ao longo 

dos últimos meses, pela partilha de conhecimentos, compreensão e paciência, bem 

como no apoio durante a escrita da tese, pela boa disposição contagiante durante todo 

o período de estágio.  

À Cerealis pela oportunidade de realização deste estágio curricular no 

departamento de Inovação e Desenvolvimento, com ótimo espírito de equipa e 

entreajuda que levo comigo para a vida pessoal e profissional. 

Ao meu orientador, Professor Doutor Victor Freitas pelo apoio, partilha de 

conhecimento e prontidão em ajudar. 

À Ana, Cassandra, Diana, Mónica e Sandra pelo bom espírito de grupo, por tão 

bem me acolherem na Cerealis, pela amizade, pela partilha de conhecimentos, pela boa 

disposição e pelo incentivo para terminar esta etapa com sucesso.  

Aos meus amigos por estarem presentes, por me acompanharem e apoiarem, 

incondicionalmente.  

A todas as crianças que participaram nas provas sensoriais dos produtos 

desenvolvidos. Agradeço também aos encarregados de educação pela disponibilidade.  

Por último, mas não menos importante, à minha família agradeço por serem 

incansáveis, por toda a ajuda, compreensão e encorajamento necessários para a 

realização e término de mais um ciclo. São um exemplo para mim. 

 

 

 

 

 

 

  



iv 

 

 

FCUP 

Melhoria Nutricional em Cereais de Pequeno-almoço 

Resumo 
 

Os cereais de pequeno-almoço (CPA) são um produto cada vez mais popular na 

casa de todas as famílias devido à sua praticidade, conveniência e sabor. No entanto, 

muitas vezes estes produtos têm valores nutricionais desadequados, nomeadamente 

no que diz respeito aos teores de açúcar. A indústria alimentar, por pressão dos 

consumidores e das autoridades de saúde, desde há vários anos tem investido por 

tornar estes alimentos em produtos mais saudáveis, com menos aditivos alimentares e 

açúcar, de forma a promover uma alimentação mais rica e equilibrada da população em 

geral, mas em particular dos consumidores mais jovem (Leusner, 2020; Peltz, 2016). É 

neste contexto que empresas como a Cerealis têm em prática projetos que visam a 

melhoria nutricional dos seus produtos. 

Este trabalho incidiu na melhoria nutricional de cereais de pequeno-almoço do 

segmento infantil, nomeadamente as Estrelas de Mel e Pétalas de Chocolate, onde se 

pretendia que as alterações feitas nas receitas não tivessem impacto negativo no sabor 

e/ou textura.  

O trabalho desenvolvido em Estrelas de Mel prendeu-se com a utilização de 

ingredientes corantes alternativos ao betacaroteno, que não fossem considerados 

aditivos alimentares. Após realização de alguns ensaios industriais, através de uma 

prova sensorial, realizada com crianças, foi possível constatar que este produto teve 

uma aceitação muito boa e concluiu-se que não existem diferenças significativas entre 

o produto deste teste e o produto standard. No que diz respeito a Pétalas de Chocolate, 

foram realizados testes piloto e industriais, com uma nova formulação, de modo a baixar 

significativamente o teor de açúcar e melhorar textura. Os valores de açúcar atingidos 

não foram tão baixos como o objetivado, tendo ainda assim ficado perto do target, com 

um sabor bastante satisfatório. Com as amostras do teste foi realizada outra prova 

sensorial com crianças, contra o produto standard. Dessa prova sensorial resultou uma 

aceitação grande pelo produto do teste industrial, onde o produto de teste mostrou ser 

preferido em relação ao produto standard, com 51% de preferência.   

 

Palavras-Chave: Cereais de pequeno-almoço, redução de açúcar, corantes 

alternativos, melhoria nutricional. 
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Abstract 
 

Ready-to-eat breakfast cereals are an increasingly popular product on the table 

of all families due to their practicality, convenience and taste. However, these products 

often have inadequate nutritional values, particularly in sugar levels. The food industry, 

under pressure from consumers and health authorities, has been investing for several 

years in making these foods healthier, with less food additives and sugar, in order to 

promote a richer and more balanced diet for the population in general, but particularly 

for younger consumers (Leusner, 2020; Peltz, 2016). It is in this context that companies 

such as Cerealis have in practice projects aimed at a nutritional improvement of their 

products 

This work focused on the nutritional improvement of breakfast cereals for 

children, Honey Stars and Chocolate Shells, and it is intended that the changes made in 

the recipes would not have a negative impact on its taste and/or texture.  

On one hand, the work developed in Honey Stars focused in using alternative 

ingredients for food colouring (alternative to beta-carotene), which were not considered 

food additives. After some industrial trials, and through a sensory test, carried out with 

children, it was perceived that this product had a very good acceptance and it was 

possible to conclude that there are no significant differences between the product of this 

trial and the standard product. On the other hand, on Chocolate Shells, all the work 

conducted resulted in a new recipe, that aimed to significantly reduce the sugar content. 

Tough the sugar values reached were lower than the initial goal, the product had a 

pleasant flavour. With samples from the industrial trial, another sensory test was carried 

out with children, against standard product. This sensory test resulted in a great 

acceptance of the new recipe, even being preferred over the standard product, with 51% 

preference. 

 

Keywords: Ready-to-eat breakfast cereals, sugar reduction, alternative colorants, 

nutritional improvements. 
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1. Introdução e Objetivos 

 

O presente trabalho foi desenvolvido em colaboração com a Cerealis Produtos 

Alimentares, S.A. (Cerealis) com o objetivo de promover melhorias nutricionais nos 

cereais de pequeno almoço direcionados para crianças.  

Melhorias nutricionais têm adquirido crescente importância desde que certas 

doenças crónicas começaram a ser associadas à alimentação (Combris et al., 2011). 

Em 2012, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou que fosse feita uma 

redução para menos de 2g/dia de sódio (5g/dia de sal) em adultos e este é um valor que 

deve ser ajustado com base nas necessidades de energia das crianças em relação às 

dos adultos (OMS, 2012). Relativamente ao consumo de açúcares por adultos e 

crianças, a OMS definiu em 2015 objetivos de redução, sendo que estes devem 

representar menos de 10% do valor energético total ingerido (OMS, 2015). 

 As empresas do setor agroalimentar têm responsabilidade social e objetivos de 

melhorar os seus produtos de forma a cumprir os requisitos de entidades superiores, 

tais como o Governo, e ainda satisfazer as necessidades dos consumidores, sem que 

sejam percecionadas alterações sensoriais significativas dos produtos. A Cerealis 

mostra uma forte preocupação com este tema, sendo o equilíbrio nutricional dos seus 

produtos um dos eixos principais, no que concerne à inovação alimentar. 

 De forma a melhorar o perfil nutricional dos cereais de pequeno-almoço, a 

empresa definiu metas para a redução dos teores de açúcar e sal, utilização de gorduras 

mais saudáveis do ponto de vista nutricional, para além da procura de substitutos de 

corantes sintéticos utilizados em alguns destes produtos. Para tal, foram testadas 

diversas alternativas com o objetivo de eleger ingredientes com comportamento 

tecnológico semelhante aos convencionais, que visassem redução significativa do 

aporte de açúcar, sem comprometer a experiência sensorial (sabor, aroma, textura…).  

Este trabalho teve como propósito a reformulação de receitas já existentes no 

mercado. Estas reformulações foram sujeitas a testes piloto, bem como testes na linha 

de produção e, quando validadas a nível industrial, no que diz respeito ao processo 

produtivo, foram sujeitas a avaliações sensoriais e nutricionais. 
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2. Enquadramento Teórico 

 

2.1. Descrição da Empresa 

 

A Cerealis foi fundada por José Alves de Amorim e Manuel Gonçalves Lage 

como “Amorim, Lage e Soares, Lda” em 1919. Esta empresa familiar era uma indústria 

de moagem de trigo e produção de farinhas de trigo para panificação, instalada em 

Águas Santas, Maia, Portugal. 

No ano 1933 foi criada a marca Milaneza que levou à necessidade de investir 

numa fábrica de massas. A produção da empresa aumentou nos anos seguintes, 

obrigando a aumentar e modernizar as instalações da empresa. Em 1999, a “Amorim 

Lage, Lda” aumentou a sua dimensão com a aquisição da Nacional, tornando-se no 

maior grupo português na área da transformação de cereais para consumo humano. Em 

2002 foram construídas novas fábricas de massas alimentícias e a fábrica de cereais de 

pequeno-almoço sofreu uma modernização nas linhas de fabrico, que se refletiu num 

grande investimento por parte da empresa. Devido ao seu crescimento exponencial, em 

2005 houve uma reestruturação de Amorim Lage Grupo e subsidiárias Milaneza, 

Nacional e Harmonia para uma nova designação – Cerealis SGPS S.A. – que abrange 

a Cerealis Produtos Alimentares S.A., Cerealis Moagens S.A. e Cerealis Internacional 

S.A. (Figura 1). 

 

Figura 1 - Organização do grupo Cerealis (Adaptado de Cerealis (2019)). 

 

A Cerealis Produtos Alimentares, S.A. é responsável por produzir e comercializar 

produtos alimentares para o consumidor, tal como massas, bolachas, cereais de 

pequeno-almoço, barras de cereais, farinhas e produtos refrigerados, à “Cerealis 

Moagens” cabe a responsabilidade de produção e comercialização de trigo e farinha de 

centeio e a “Cerealis Internacional” está envolvida na exportação dos produtos da 
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empresa e também na compra de commodities para processamento nas empresas do 

grupo. 

A empresa encontra-se organizada em 5 centros de produção - Maia, Trofa, 

Porto, Coimbra e Lisboa (Figura 2) – onde se transformam anualmente mais de 380 

toneladas de cereais e onde estão empregadas mais de 650 pessoas.  

 

 

A Cerealis está direcionada para a atividade industrial e comércio do setor 

agroalimentar, focando em produtos derivados da transformação de cereais, 

nomeadamente na produção de massas alimentícias, cereais de pequeno almoço, 

farinhas industriais e culinárias, onde pretende ser líder, e outros produtos como 

bolachas e barras de cereais. De forma a garantir a maior qualidade possível e o cumprir 

com requisitos que são essenciais para a confiança do consumidor, a empresa possui 

certificação ISSO 9001, ISSO 22000 (desde 2006), tem implementado o Sistema 

HACCP e BRC (este último apenas na Cerealis “Moagens”). 

A Cerealis é um dos grupos agroalimentares portugueses com maior importância 

no mercado. A sua presença consta nos 5 continentes (com exportação para mais de 

38 países) e os produtos Cerealis são a eleição de milhões de consumidores.  

 

  

 

Figura 2 - Distribuição dos centros de produção da Cerealis pelo país (adaptado de Cerealis (2019)). 
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2.2. Cereais de Pequeno-Almoço 

 

O mercado de cereais de pequeno-almoço na Europa vale aproximadamente 6 

biliões de euros. A produção anual de cereais de pequeno-almoço na Europa é superior 

a 1,2 milhões de toneladas, divididas por mais de 75 empresas, onde estão empregadas 

mais de 18.000 pessoas (CEEREL, 2015).  

Em Portugal existem duas empresas que produzem cereais de pequeno-almoço 

em grande escala: a Cerealis com fábrica na Trofa, e a Nestlé, com fábrica em Avanca. 

São produzidas anualmente mais de 16 mil toneladas de cereais de pequeno-almoço 

nas instalações da Cerealis   

O estudo global feito em 2017 pela Marktest revelou que os cereais de pequeno-

almoço são um produto bastante comum na alimentação dos portugueses. Dentro do 

universo de inquiridos que afirmou ter consumido os cereais de pequeno-almoço nos 12 

meses anteriores, 64,9% dos indivíduos pertencem à faixa etária entre os 15 e os 24 

anos. Destes, 34,3% revelaram que o tipo de cereais mais consumidos são os de 

chocolate (TGI, 2018). 

Segundo a Associação Portuguesa de Produtores de Flocos de Cereais 

(AFLOC), cada português consome, em média, 2,8kg de cereais de pequeno-almoço 

por ano, o que torna Portugal num dos países da Europa com maior consumo anual de 

flocos de cereais per capita (AFLOC, 2016). De fato, estudos relatam que os cereais 

prontos a comer podem representar até 50% de todos os pequenos-almoços 

consumidos por menores de 18 anos (Deshmukh-Taskar et al., 2010; Fayet-Moore et 

al., 2017), embora até cerca de um terço das crianças e adolescentes não tomem 

pequeno-almoço regularmente (Huang et al., 2010). 

O ritmo acelerado da vida atualmente e o tempo disponível para a confeção de 

refeições provocaram alterações nos hábitos alimentares, contribuindo para o 

desenvolvimento das indústrias alimentares, entre as quais a indústria dos cereais de 

pequeno-almoço (Černohorský et al., 2008; Krejčová et al., 2007). Os cereais de 

pequeno-almoço foram desenvolvidos nos finais do seculo XIX nos Estados Unidos da 

América, mas só no início do século XX surgiram na Europa (McKevith, 2004). Este 

produto surge com uma posição relevante na alimentação dos jovens, tanto como 

substituto do pequeno-almoço tradicional, como uma refeição completa (van den Boom 

et al., 2006). 

Os cereais de pequeno-almoço têm uma história grande e rica no que toca a 

inovação e uma ampla aceitação pelo consumidor (Peltz, 2016). No entanto, a 

popularidade dos cereais de pequeno-almoço prontos a comer diminuiu, enquanto que 
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outros produtos de pequeno-almoço se tornaram mais apelativos para os consumidores. 

Os consumidores estão cada vez mais em busca de mais conveniência no pequeno-

almoço, enquanto procuram opções mais saudáveis e frescas, ricas em fibras ou 

proteínas, pobres em hidratos de carbono e isentas de cores e sabores artificiais. Dada 

esta procura pelo consumidor, alguns destes fatores começaram recentemente a ser 

abordados no mercado de cereais prontos a comer (Leusner, 2020; Peltz, 2016). 

Nos Estados Unidos, de uma forma geral, os cereais prontos a comer têm alto 

teor de açúcar, alto teor de hidratos de carbono totais e baixo ou nenhum teor de fibra. 

Isso é especialmente notório nos cereais infantis, onde sabores de frutas, marshmallows 

e alto teor de açúcar são as principais ofertas para as crianças (Kovelle, 2020). Os 

produtores destes alimentos precisam de considerar as expectativas dos consumidores 

no que diz respeito a nutrição, saúde e sabor (Leusner, 2020). 

O consumo pequeno-almoço está associado a uma maior ingestão de fibras e 

nutrientes essenciais (Affinita et al., 2013; Barton et al., 2005), à absorção de grandes 

quantidades de micronutrientes e a uma melhor qualidade na dieta de jovens estudantes 

(Vereecken et al., 2009), bem como a um risco mais baixo de obesidade, em 

comparação com quem não faz esta refeição (De La Hunty et al., 2013; Szajewska & 

Ruszczyn´ ski, 2010). Vários investigadores sugerem que a exclusão do pequeno-

almoço da dieta ou o consumo de um pequeno-almoço desadequado pode comprometer 

as necessidades nutricionais e que raramente são compensadas por outras refeições 

ao longo do dia (Nicklas et al., 1993; Rampersaud et al., 2005). Para além disso, o 

consumo do pequeno-almoço pode reduzir o risco de aumento do peso (Szajewska & 

Ruszczyn´ ski, 2010; Veltsista et al., 2010) e tem efeitos benéficos no desempenho 

cognitivo e académico (Adolphus et al., 2013; Hoyland et al., 2009; Rampersaud et al., 

2005) e desenvolvimento de doenças como diabetes tipo 2 (Bi et al., 2015) e doenças 

cardiovasculares (Cahill et al., 2013; Smith et al., 2010). 

 A população universitária aparenta recorrer aos cereais prontos a comer devido 

a diversos atributos a que estão associados, como ser de rápida e fácil preparação, 

ser um produto saboroso e de preço acessível (Lightowler et al., 2005). Este produto 

tem ainda um peso acentuado nos substitutos de refeição pela sua conveniência, por 

ter um sabor agradável, pela facilidade no controlo de porções, e promoção de perda 

de peso (Mattes, 2002). 
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2.3. Projeto de Nutrição em Cereais de Pequeno-almoço 

 

A inovação alimentar tem uma importância cada vez maior no setor pelo facto 

de as empresas serem cada vez mais competitivas, procurarem cada vez mais 

satisfazer as necessidades dos consumidores. Fatores como a globalização, a procura 

por produtos alimentares com maior conveniência, variedade e qualidade levaram o 

setor alimentar a apostar no desenvolvimento de novos produtos que atentem à 

demanda dos consumidores (Bigliardi & Galati, 2016). Torna-se, então, crucial que as 

empresas inovem, de forma a aumentar o espectro de produtos produzidos, bem como 

a sua qualidade, para se inserirem num novo nicho, para melhorar as capacidades de 

produção e para melhorar os produtos já existentes (Bigliardi & Galati, 2016). Pode-se, 

pelas razões apresentadas, considerar que a inovação é uma ferramenta essencial que 

permite diferenciar as empresas (Winger & Wall, 2006). 

Desde 2015, a Cerealis tem empregue muito esforço em efetuar melhorias 

nutricionais nos seus produtos. Definiram-se metas e compromissos com o Governo e 

clientes, fazendo parte das diretivas da empresa melhorar o perfil nutricional dos seus 

produtos, almejando sempre o melhor equilíbrio, bem como a promoção de uma 

alimentação saudável. Este é um projeto de melhoria contínua, o que significa que não 

tem uma data de término definida, uma vez que as metas a cumprir são atualizadas de 

acordo com as ambições das marcas e também em função exigências dos clientes e 

consumidores. Assim, torna-se necessário acompanhar a evolução das tendências 

atuais e trabalhar sempre para o futuro (Cerealis, 2020). Para cumprir estes objetivos é 

necessário um conhecimento profundo sobre os processos produtivos, sobre o 

comportamento das matérias-primas e o empenho de uma equipa dedicada e motivada. 
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2.4. Modo de Produção de Cereais de Pequeno-almoço 

 

Desde a produção dos cereais até que estes cheguem às casas dos 

consumidores existem algumas fases importantes e que podem determinar os atributos 

dos cereais de pequeno-almoço: 

→ Colheita das matérias-primas – por exemplo: trigo, milho, aveia, cevada, 

centeio, arroz 

→ Armazenamento dos cereais em silos 

→ Moagem 

→ Melhoramento do sabor – através da combinação das matérias-primas com 

ingredientes extra, tais como açúcar, sal ou cacau) 

→ Cozedura por extrusão e secagem 

→ Controlo de qualidade 

→ Embalamento – primário e secundário 

→ Distribuição – onde os CPA são expedidos para os pontos de venda (AFLOC, 

2016). 

 Na Cerealis são utilizadas duas tecnologias para a produção de cereais de 

pequeno almoço. Uma das tecnologias baseia-se na cozedura dos grãos, prensagem e 

laminagem, de onde resultam flocos de cereais, como são exemplos os corn flakes e 

wheat flakes, com formato irregular. A outra tecnologia de produção de cereais de 

pequeno-almoço é a de extrusão-cozedura, que origina produtos de variadas formas e 

cores, de aspeto e textura mais uniforme (Bühler, 2019). O presente trabalho refere-se 

apenas sobre os cereais de pequeno-almoço produzidos através da tecnologia de 

extrusão-cozedura. 

 

2.4.1. Extrusão-cozedura 

 

A extrusão-cozedura, ou simplesmente extrusão, é uma técnica utilizada para 

produzir diferentes produtos, onde se incluem cereais de pequeno-almoço e snacks. 

Com o aumento do consumo destes produtos, a extrusão ganhou destaque entre os 

processos tecnológicos, podendo incorporar ingredientes de cereais e amido, 

possibilitando a criação de produtos altamente expansíveis, com uma ampla variedade 

de formas e texturas, cozinha e molda num único passo de processamento, com níveis 

de humidade relativamente baixos (Mercier et al., 1989). 

Os métodos tradicionais de cozimento envolvem altas temperaturas durante 

longos períodos, aos quais se associa deterioração da qualidade nutricional dos 
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alimentos. O método de produção de cereais de pequeno-almoço por extrusão é 

preferível, deste ponto de vista, uma vez que é um processo contínuo com alta 

produtividade e retenção significativa de nutrientes, devido à alta temperatura e ao 

pouco tempo necessário (Guy, 2001). Inicialmente, as extrusoras para alimentos apenas 

faziam a mistura dos ingredientes e davam formas simples aos produtos. Atualmente, 

as extrusoras também funcionam como biorreatores onde os ingredientes crus passam 

a produtos intermédios ou já acabados por causa das altas temperaturas num curto 

espaço de tempo. A extrusão é, então, um processo de alta temperatura e curto período 

de tempo (high-temperature, short-time- HTST) que força um material a fluir sob várias 

condições através de um orifício moldado a uma velocidade pré-determinada de forma 

a gerar diferentes produtos. Neste processo, os ingredientes humedecidos, expansivos 

são plasticizados (tornando-se maleáveis) e cozidos num tubo por uma combinação de 

humidade, pressão, temperatura e forças de cisalhamento, resultando em reações 

químicas e transformações moleculares (Castells et al., 2005; Havck & Huber, 1989). 

Durante a extrusão são aplicadas forças de cisalhamento e energia sob a forma de calor 

nos ingredientes crus, provocando alterações químicas (Kim et al., 2006), na estrutura 

e nutricionais tais como degradação e desnaturação de proteínas, oxidação lipídica, 

degradação de vitaminas e solubilização de fibras (Camire et al., 1990; Riaz et al., 2009; 

Singh et al., 2007). 

A produção de cereais de pequeno-almoço através de extrusão tem vindo a ser 

cada vez mais popular em relação a outros processos por permitir tempos de 

processamento mais curtos, custos de processamento mais baixos, menor área para 

instalação dos equipamentos e maior flexibilidade, que leva a um maior número de 

produtos finais (Alam et al., 2016). Também existem outras vantagens, nomeadamente 

a automatização do controlo, funcionar de forma contínua, apresentar valores elevados 

de produtividade, ser versátil, ter uma alta eficiência energética e baixo custo. Para além 

disso, também permite o design e desenvolvimento de novos produtos alimentícios, de 

alta qualidade e com formas e características únicas (Faraj et al., 2004). O processo de 

extrusão tem ainda como características desnaturar enzimas indesejáveis, inativar 

alguns fatores anti-nutricionais (inibidores de tripsina, hemaglutininas, taninos e fitatos), 

esterilizar o produto acabado e reter as cores e os sabores naturais dos alimentos 

(Bhandari et al., 2001; Fellows, 2000). Adicionalmente, é possível aplicar um 

revestimento por spray de forma a melhorar a aparência e sabor ou para adição de 

vitaminas ao produto final (Moscicki, 2011).  

A qualidade dos produtos extrudidos está muito relacionada com o controlo de 

várias condições de extrusão, tais como a taxa de alimentação da extrusora, velocidade 

do parafuso e temperatura e pressão na extrusora. Estas condições irão determinar 
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parâmetros críticos sensoriais no produto acabado (Harper, 1981). Uma extrusão onde 

se verifique um valor baixo de humidade resultará no aumento da expansão do 

extrudidos (Davidson et al., 1984; Miller, 1985).  

Nos últimos anos, a produção de produtos co-extrudidos tem vindo a ser cada 

vez mais popular, especialmente entre os consumidores mais jovens, nomeadamente 

na forma de almofadas com recheio. Durante a produção destes cereais, quando o 

extrudido está a sair da extrusora na forma de tubo, é recheado com um creme e 

achatado entre dois rolos, sendo posteriormente cortado e selado nas duas 

extremidades. Este tipo de produtos, geralmente não sofre um revestimento adicional, 

como acontece geralmente no outro caso (Moscicki, 2011). 

A adequabilidade dos alimentos extrudidos para uma aplicação específica 

depende de suas propriedades funcionais, como os índices de absorção de água, 

solubilidade em água e absorção de óleo, índice de expansão, densidade aparente e 

viscosidade da massa (Ali et al., 1996; Hernandez-Diaz et al., 2007). 

 

Recentemente, as extrusoras começaram a oferecer uma unidade de 

plasticização alargada, por módulos adicionais que comunicam com a zona formadora 

dos cereais, o que fez com que os formadores pudessem deixar de ser uma zona extra 

da linha de produção. Numa fase de pré-acondicionamento, com o auxílio de energia, 

de vapor e água, de um parafuso rotativo e calor, os ingredientes sólidos são aquecidos. 

São pré-cozidos de forma mais ou menos intensiva em função do conteúdo de água e 

do tempo de retenção escolhido. Aqui, os ingredientes são submetidos a altas pressões 

e, através de uma matriz, o produto expande-se para a sua forma final. Os extrudidos 

apresentam propriedades físicas e químicas muito distintas quando comparados com 

os produtos produzidos inicialmente (Moscicki, 2011). 

Aspetos tecnológicos como transferência de calor e de massa e tempo de 

residência, têm influência nas propriedades dos alimentos produzidos durante o 

processo de extrusão-cozedura, e podem influenciar drasticamente a qualidade do 

produto final (Mercier et al., 1989). Ao serem ajustados o tempo e a temperatura de 

extrusão, os cereais adquirem as melhores características de forma e qualidade, 

podendo influenciar a crocância, a cor e o sabor. A textura dos flocos depende em 

grande parte do grau de gelatinização da massa, sua espessura e teor de humidade 

(Moscicki, 2011). Podem ser adicionados corantes, agentes aromáticos ou aditivos 

minerais de forma a melhorar o aspeto visual e o sabor do produto final, assim como 

para melhorar o seu perfil nutricional. A adição de aromas pode ser feita no pré-

condicionamento de forma a promover as reações aromáticas desde os primeiros 

instantes (Bühler, 2019). É possível, ainda, utilizar as condições de extrusão de forma a 
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favorecer as características dos produtos, para além das suas características físicas. 

Por exemplo, a desnaturação das proteínas na presença de água e a rutura do amido, 

são ambas afetadas pelo efeito combinado da aplicação do calor e tensão distorcional 

(Mercier et al., 1989). 

 

2.4.2. Características dos produtos extrudidos  

 

Durante a extrusão ocorre uma série de alterações nas características do 

alimento e é necessário ter em conta quando se avalia se o produto final adquiriu as 

características que se pretendia, tanto a nível de textura, cor, tamanho e sabor como 

também no que diz respeito às características nutricionais. Por outras palavras, as 

reações térmicas e mecânico-químicas que ocorrem durante a extrusão alteram as 

propriedades reológicas da matéria-prima, bem como as propriedades funcionais dos 

produtos alimentícios extrudidos (Davidson, 1992). As características físicas, como a 

expansão, a densidade e a dureza são parâmetros importantes para avaliar a 

aceitabilidade do produto final pelo consumidor (Patil et al., 2007), assim como avaliar 

a mudança de cor, que se baseia na comparação da cor antes e após a extrusão, o que 

ajuda a estimar o impacto da extrusão nos ingredientes de cada produto (Alam et al., 

2016). 

De forma a avaliar a qualidade de um produto alimentar devem ser tidos em 

conta os seguintes fatores: aspeto, odor, paladar e textura. O aspeto, percecionados 

através do sentido da visão, é o primeiro fator que determina se o produto é do agrado 

do consumidor ou não, pela sua cor, formato, tamanho do produto, por exemplo. O odor 

(percecionado pelo centro olfativo) e o paladar (percebido na língua) surgem como 

resposta dos recetores nas cavidades oral e nasal a estímulos químicos. A textura está 

associada a estímulos físicos e resulta do contacto do alimento com alguma parte do 

corpo. Para além de ser possível conhecer a textura através do tato, também é possível 

através da visão e da audição, associado a características de crocância, por exemplo. 

A textura tem uma importância elevada no caso de cereais de pequeno-almoço, mas 

pode não ser uma característica de tanto relevo em outros produtos alimentares, como 

é o caso de uma bebida (Bourne, 2002).  

Os produtores de cereais de pequeno-almoço costumam utilizar texturómetros 

para testar a crocância dos cereais. Um dos motivos pelos quais os cereais são 

revestidos com um licor de açúcar atribui-se ao facto de gerar uma barreira entre o 

líquido (geralmente leite de vaca) e o cereal que ajuda a prolongar a sensação de textura 

crocante no produto (Mercier et al., 1989; Moscicki, 2011). 
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A taxa de expansão depende da densidade de massa e o aumento da densidade 

aparente corresponde à diminuição da taxa de expansão e vice-versa (Alam et al., 

2016). O teor de humidade e a temperatura de extrusão foram descritas como as 

características que mais impacto tem na expansão do extrudido (Ilo et al., 1996; 

Padmanabhan & Bhattachayrya, 1989; Thymi et al., 2005) . Thymi et al. (2005) 

investigaram o efeito das condições de extrusão (temperatura, teor de humidade, tempo 

de residência e velocidade de rotação do parafuso) nas propriedades estruturais do 

amido de milho extrudido. A densidade aparente aumentou levemente à medida que o 

tempo de residência aumentou para todos os valores de temperatura e humidade, 

enquanto que a porosidade e a taxa de expansão dos produtos extrudidos diminuíram 

com o tempo de residência. 

A textura é um atributo fundamental nos alimentos extrudidos e muitas vezes a 

crocância é uma propriedade desejável, nomeadamente nos cereais de pequeno-

almoço. Entre outros testes, a análise de textura de produtos expandidos tem vindo a 

ser realizada por meio de compressão, penetração, procedimentos acústicos e análise 

de perfil de textura. O principal integrante que determina a textura do produto extrudido 

é a composição da farinha, embora muitos outros ingredientes tenham um efeito 

pronunciado na textura geral do produto extrudidos. O teor de humidade desempenha 

um papel importante na textura dos produtos prontos a consumir, pois afeta diretamente 

o comportamento crocante, o principal fator relacionado à sua aceitação perante o 

consumidor (Alam et al., 2016). Mezreb et al. (2006) avaliaram o efeito da sacarose nas 

propriedades texturais dos extrudidos de milho e trigo. A sacarose exerceu efeitos 

pronunciados sobre a estrutura e induziu uma redução na expansão do produto, 

provavelmente refletindo a diminuição da temperatura de transição vítrea. No entanto, 

independentemente do tipo de farinha, um aumento na sacarose leva a produtos mais 

crocantes até um certo valor, a partir do qual a crocância volta a diminuir.  

 

Os valores nutricionais das proteínas de um alimento dependem da quantidade, 

digestibilidade e disponibilidade dos aminoácidos essenciais, sendo que a 

digestibilidade é a característica mais determinante. As proteínas dos produtos 

extrudidos apresentam uma digestibilidade superior aos produtos não extrudidos e este 

facto pode dever-se a à desnaturação proteica que possa ocorrer durante o processo e 

à inativação de fatores anti nutricionais que prejudicam a digestão, por ação das forças 

de cisalhamento (Bhattacharya & Hanna, 1988; Marsman et al., 1993; Singh et al., 

2007). 

Os hidratos de carbono variam de açúcares simples a moléculas mais 

complexas, como amido e fibras. Os açúcares, como a sacarose, a frutose e a lactose, 
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são uma fonte de energia rápida, conferem doçura e estão envolvidos em inúmeras 

reações químicas durante a extrusão. Para garantir a qualidade nutricional e sensorial 

dos produtos, é necessário verificar os valores de açúcares durante a extrusão. As 

condições de extrusão e as matérias primas devem ser selecionadas com cuidado de 

modo a obter os resultados desejados (Singh et al., 2007). 

 

2.4.3. Importância tecnológica do açúcar 

 

A sacarose é utilizada em produtos extrudidos, nomeadamente em cereais de 

pequeno-almoço, onde desempenha um papel tecnológico importante. Nestes produtos 

são utilizadas concentrações elevadas de sacarose de forma a afetar a estrutura e 

textura e obter o produto com as características desejadas, para além de ser 

responsável pela doçura (Hsieh et al., 1990). É referido na bibliografia que o açúcar 

contribui para as características de agregação da massa, sabor e escurecimento e que 

é decisivo para o controlo da textura e a sensação na boca e ainda como potenciador 

de sabores (M. A. Godshall, 1988). 

A sacarose é envolvida no processo produtivo de cereais de pequeno-almoço 

tanto na produção do extrudido, ou seja, na base, como na cobertura do mesmo por um 

licor açucarado. Na produção da base, assim como na cozedura do licor, a sacarose é 

importante e a sua substituição pode-se refletir em alterações de sabor, estrutura e 

textura no produto (Moscicki, 2011), pelo que deve ser feito um estudo aprofundado 

prévio para perceber se ao ser feita uma alteração na percentagem de açúcar se está a 

comprometer a qualidade do produto final.  

 

2.4.3.1. Base Extrudida 

 

Os açúcares podem ser adicionados à base dos cereais sob a forma de pó, cristal 

ou xarope. A adição de açúcar à mistura numa quantidade inferior a 10% na massa não 

afeta significativamente o processo de extrusão. Um teor mais alto de açúcar na mistura 

tem um efeito negativo no processo de extrusão, uma vez que reduz a temperatura do 

material, o que implica um consumo excessivo de energia para aquecimento e diminui 

o grau de expansão do extrudido. Também em concentrações mais altas de açúcar, o 

amido não sofre transformação facilmente e a massa é mais difícil de plasticizar 

(Moscicki, 2011). Foi ainda demostrado que a adição de açúcares tem um efeito 

significativo nas propriedades de extrusão do milho (Fan et al., 1996; Hsieh et al., 1990). 

Fan et al. (1996) relataram que a inclusão de sacarose e frutose em percentagens até 
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20% do milho seco origina uma diminuição substancial na expansão e um consequente 

aumento na densidade do produto. 

Em certas condições, ocorre a hidrólise da sacarose, dando origem a glucose e 

frutose, que, quando combinadas com péptidos pode suceder o desenvolvimento da cor 

e do sabor consequentes de reações de Maillard. Podem ser adicionados açúcares 

simples às misturas, mas é de salientar que em altas temperaturas podem ser formados 

vários produtos da reação Maillard  (Moscicki, 2011). 

A seleção adequada dos parâmetros de pressão e temperatura permite garantir 

a forma, cor e sabor característicos do produto (Moscicki, 2011). 

 

2.4.3.2. Licor açucarado para cobertura 

 

Após a extrusão dos cereais, passam por um processo de arrefecimento e 

podem ser diretamente embalados ou podem ainda ser cobertos por um licor açucarado, 

de forma a melhorar o seu aspeto, sabor ou valor nutricional (Moscicki, 2011).  

O revestimento é uma etapa essencial nestes produtos pois afeta a aparência, 

textura, estrutura e ainda o sabor do produto final. O aspeto visual é particularmente 

importante porque é a primeira coisa que o consumidor capta quando abre a 

embalagem. Este revestimento pode incluir uma grande variedade de ingredientes como 

sacarose, glucose, mel, cacau em pó, gordura de palma, aromas, etc. (Clextral, 2019). 

Pode ser aplicado um revestimento de açúcar, aditivos aromatizantes com 

micronutrientes e ainda incluir no último passo antes da embalagem aditivos de 

vitaminas. Do ponto de vista tecnológico, o processo mais exigente durante a produção 

de cereais de pequeno-almoço é a aplicação do revestimento de açúcar (Moscicki, 

2011).  

 O licor é preparado num tanque de mistura onde se regista uma temperatura 

mais elevada de forma a dissolver os açúcares e fazer com que o licor atinja a 

temperatura pretendida de forma a, no final da preparação do licor, este esteja com as 

propriedades esperadas. A viscosidade do licor é importante e é mais baixa quanto 

maior for a temperatura do licor. Quanto menos viscoso for o licor mais fácil é de 

espalhar e os extrudidos ficam cobertos de uma forma mais uniforme e correta. Nesse 

sentido, o ºBrix é um importante indicador na formulação do licor, pois fornece 

informação sobre a sua qualidade e consistência. Trata-se da medida do nível da 

sacarose ou sólidos solúveis, em que 1 ºBrix representa 1 g de sacarose ou sólidos 

solúveis em 100 g de solução (Ying et al., 2018).  A concentração do licor deve oscilar 

entre 40° - 80° Brix. Uma concentração de açúcares elevada permite diminuir o tempo 

de secagem, mas pode dificultar a sua aplicação (Luckett & Wang, 2012). 
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Para substituir o açúcar da cobertura sem afetar a qualidade do produto final, 

tem de se utilizar um edulcorante que impeça a aglomeração das peças extrudidas 

durante o processamento, e que assegure que os cereais continuem crocantes depois 

de embalados. Um dos danos mais importantes de prevenir e que mais impacta o aspeto 

visual do produto é a perda de brilho. 

 

2.5. O açúcar e os seus substitutos 

 

A doçura sempre foi uma característica muito popular nos alimentos e o mel 

poderá ter sido a primeira fonte de açúcar que o Homem utilizou. Muitas plantas contem 

açúcar nos seus tecidos, mas apenas a cana-de-açúcar – Saccharum officinarum – e a 

beterraba – Beta vulgaris – são utilizadas para extração de açúcar em quantidades 

comerciais. Em ambas as plantas o açúcar é a sacarose (Manley, 2000). O açúcar é 

comercializado na forma de açúcar branco, amarelo, açúcar mascavado, refinado e são 

todos similares a nível nutricional. Este é um produto muito utilizado na indústria 

alimentar (Zoulias et al., 2002)  e o tamanho do cristal de açúcar é determinado na 

refinaria de açúcar no momento de cristalização a partir de um licor-mãe (Manley, 2000). 

O açúcar tem um papel fundamental na qualidade do produto final e uma redução 

de açúcar resulta numa alteração da qualidade do produto final. Para além de conferir 

doçura, o açúcar oferece humidade, torna a massa mais macia, liquefaz-se à medida 

que vai sendo cozinhado, carameliza a temperaturas elevadas e aumenta o tempo de 

vida dos produtos finais. O facto de o açúcar estar envolvido em todos estes aspetos 

faz com que a sua redução sem afetar as características do produto final seja desafiante 

(Manley, 2000). 

A substituição de açúcar não é um processo simples e direto e é sempre 

necessário considerar várias opções e fazer os testes suficientes para garantir que, no 

final, os resultados são semelhantes. Todos esses testes e experiências devem-se ao 

facto de os diferentes substitutos de açúcar terem diferentes tolerâncias à temperatura, 

alguns provocarem alteração do sabor e até alteração da cor e textura (Tandel, 2011). 

Os motivos pelos quais se procura diminuir a quantidade de açúcar estão 

relacionados com a saúde, desde a saúde oral, passado pelo excesso de peso e 

Diabetes mellitus até à propensão para gerar doenças cardiovasculares (Chattopadhyay 

et al., 2014; Mackie, 1995; Swithers & Davidson, 2008). 
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2.5.1. Substitutos de Açúcar 

 

Nos últimos anos aumentaram as preocupações com a saúde, aparência e 

condição física, o que levou a certas alterações na dieta. A prevenção da obesidade, 

que é um fator primário do diabetes tipo II, levou a uma crescente conscientização sobre 

a saúde hoje aumentou a procura por produtos alimentares que não prejudiquem a 

saúde. Os consumidores procuram uma variedade maior de produtos com menos 

calorias de forma a conseguirem fazer escolhas alimentares mais saudáveis (Tandel, 

2011).  

Um substituto de açúcar, vulgarmente intitulado de adoçante, é um aditivo 

alimentar que mimetiza o efeito do açúcar no sabor e tem, por norma, poder adoçante 

igual ou superior à sacarose e geralmente com menos calorias (Chattopadhyay et al., 

2014; Tandel, 2011). A indústria de alimentos e bebidas tem vindo a substituir cada vez 

mais o açúcar comum por adoçantes artificiais numa ampla variedade de produto. Os 

adoçantes artificiais são mais baratos em relação aos adoçantes naturais, apesar das 

margens de lucro extremamente altas para os fabricantes de adoçantes artificiais 

(Heller, 2008). Por norma, os substitutos de açúcar utilizados têm um poder adoçante 

superior à sacarose, logo, é usada uma pequena quantidade para substituir a doçura de 

uma quantidade maior de açúcar (M. Godshall, 2007). 

Os aditivos alimentares passam por um rigoroso procedimento de avaliação de 

forma a garantir que são seguros para o consumo e não representam nenhuma ameaça 

ao consumidor. Na Europa, a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA- 

European Food Safety Authority) define quais os níveis aceitáveis de ingestão por dia e 

analisa continuamente novas evidências sobre as questões de segurança sobre estes 

aditivos (EFSA, 2019). Nos Estados Unidos a Administração de Alimentos e 

Medicamentos (FDA - Food and Drug Administration) aprovou o uso de seis 

substâncias: aspartame, sacarina, sucralose, neotame, acessulfame-k e o advantame 

(derivado do aspartame) recentemente aprovado (FDA, 2018). Na União Europeia (UE), 

a EFSA aprovou o uso de acessulfame-K, advantame, aspartame, ciclamato, 

neohesperidina DC, neotame, sacarina, sal de aspartame-acessulfame, glicosídeos de 

esteviol, sucralose (EFSA, 2019). 

Os edulcorantes ou adoçantes podem ser classificados como calóricos ou não 

calóricos, conforme se trate de um composto que apresente valor energético ou não. 

São exemplos de adoçantes calóricos o açúcar e os álcoois de açúcar, como eritritol, 

sorbitol, manitol, xilitol, maltitol, lactitol e xarope de amido redutor (Zero, 2008). Também 

é possível fazer distinção conforme o modo como se obtêm. Os edulcorantes podem 

ser obtidos de plantas, incluindo Stevia, taumatinas e monelina, ou podem ser 
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sintetizados quimicamente, onde se incluem sacarina, aspartame e sucralose (Takazoe, 

1985). Existe, ainda, outra maneira de classificar os adoçantes, tendo por base há 

quanto tempo foram descobertos. Sacarina, ciclamato e aspartame, que foram os 

primeiros adoçantes a serem conhecidos e são, por isso, chamados de "adoçantes de 

primeira geração". Os adoçantes mais recentes, como acessulfame-K, sucralose, 

alitame e neotame, são classificados como adoçantes de segunda geração (Lindley, 

1999).  

 

Xilitol, maltitol e sorbitol são exemplos de polióis usados na indústria alimentar. 

O xilitol tem um efeito refrescante na boca e é usado principalmente em pastilhas 

elásticas (Chattopadhyay et al., 2014). O maltitol tem 75 a 80% da doçura da sacarose 

e tem um bom desempenho como substituto de açúcar quando aplicado em produtos 

derivados dos cereais (Matsukubo & Takazoe, 2006). A polidextrose é uma fibra que 

apresenta em muitas situações um comportamento reológico semelhante à sacarose e 

pode ser utilizado em diversos produtos, incluindo cereais de pequeno-almoço (Tate & 

Lyle, 2012). A inulina é um polissacarídeo extraído da raiz da chicória que tem um efeito 

pré-biótico, sendo uma ótima opção para produtos alimentares (Shoaib et al., 2016). 

Isomalto-oligossacarídeos (IMO) são uma mistura de oligossacarídeos de baixa 

digestão, estruturalmente muito estáveis em pH baixos e temperatura moderadamente 

alta durante o processamento de alimentos (Seo et al., 2007) e têm uma doçura relativa 

de cerca de 50-60% em relação à sacarose (BioNeutra, 2020). Existem estudos que 

mostram que as propriedades funcionais do IMO estão relacionadas com a saúde 

humana. Por um lado, funciona como pré-biótico (Kohmoto et al., 1991) e, por outro 

lado, ajuda a reduzir o colesterol (Wang et al., 2001). Devido a esses efeitos benéficos, 

o IMO é amplamente utilizado como adoçante funcional na indústria alimentar. 

 

Como todos os aditivos alimentares, a segurança dos adoçantes é avaliada 

antes da sua autorização no mercado. Na União Europeia (UE), a responsabilidade pela 

análise de novas evidências sobre a segurança relativa a ingredientes alimentares é da 

EFSA, assim como o papel de rever as opiniões sobre os adoçantes quando necessário. 

A EFSA aconselha que o uso de adoçantes aprovados de baixas calorias em alimentos 

e bebidas, consumidas dentro do nível de ingestão diária aceitável, não representa uma 

ameaça para a saúde humana (EFSA, 2019). Mesmo assim, ainda há alguma 

controvérsia sobre se o uso de adoçantes artificiais acarreta riscos para a saúde, os 

edulcorantes artificiais são constantemente acusados de causar inúmeros sintomas, 

desde distúrbios comportamentais a dores de cabeça, esclerose múltipla, obesidade, 

doenças cardiovasculares e cancro. Na verdade, não há dados cientificamente 
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provados e publicados que suportem essas acusações (ADA, 2011; Schirmer et al., 

2012). 

Apesar das avaliações de segurança dos adoçantes artificiais pelas autoridades 

reguladoras antes da aprovação para uso, estes costumam estar associados a uma 

série de resultados adversos à saúde. Outras questões preocupantes abrangem o 

possível papel dos adoçantes artificiais em relação à ingestão de alimentos, humor, 

pressão arterial, peso corporal e obesidade, diabetes, cáries dentárias, doenças 

neurodegenerativas ou demência. As evidências disponíveis até ao momento sobre 

essas questões não são completamente consistentes (Lohner et al., 2017). 

Existem várias razões que justificam o aumento da procura de alimentos com 

substitutos de açúcar, nomeadamente como forma de ajudar a controlar o peso, na 

saúde dental, na regulação dos níveis de açúcar no sangue, nomeadamente para 

pessoas com Diabetes mellitus. De forma a limitar o consumo de energia, há pessoas 

que substituem o açúcar por outros adoçantes de forma a ter um menos aporte calórico. 

Desta forma, podem consumir alimentos muito semelhantes aos que usualmente 

consumiam evitando outros  problemas associados à ingestão excessiva de calorias e 

aumento do peso (Bellisle & Drewnowski, 2007). 

As pessoas com diabetes e excesso de peso procuram produtos com substitutos 

de açúcar, com poucas calorias ou mesmo sem calorias, porque procuram alimentos 

doces mas com menos calorias. Assim, a opção alimentar fornecida por este tipo de 

produtos pode ser útil tanto no tratamento da obesidade como da Diabetes mellitus 

(Chattopadhyay et al., 2014). 

 

 De forma a contornar a perda de intensidade de sabor causada pela redução de 

açúcar, são cada vez mais utilizados na indústria alimentar aromas e modeladores de 

sabor. As empresas da indústria alimentar ao promover a substituição de açúcar por 

edulcorantes deparam-se, por vezes, com sabores estranhos ou menor persistência de 

sabor, que afeta negativamente a aceitação dos produtos pelo consumidor. Uma 

questão também importante acerca dos aromas é o problema temporal do atraso no 

início da doçura que pode ter um impacto negativo na primeira impressão que o 

consumidor constrói acerca do produto. Para além disso, a persistência do sabor doce 

que por vezes é inferior aos produtos com açúcar (DuBois & Prakash, 2012). 

Desta forma, a adição de aromas e modeladores de sabor pode surgir como 

oportunidade de melhorar a perceção do sabor dos alimentos, nomeadamente a 

potenciar a sensação de doce na boca em produtos com redução de açúcar (Kerry, 

2015). 
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2.6. Gordura 

 

Nos CPA, os valores de lipídios geralmente não ultrapassam 6 a 7% das 

matérias-primas utilizadas no processo de extrusão e atuam como lubrificantes nos 

constituintes mecânicos das extrusoras, reduzindo o atrito (Jager et al., 1991).  

A gordura é o ingrediente mais propenso a rancificação. A suscetibilidade a 

oxidação lipídica está relacionada com a concentração e tipo de gorduras utilizadas, 

bem como o número de ligações insaturadas dos ácidos gordos. Proteger da luz e 

controlar as pressões parciais dos gases presentes, através da barreira física que é a 

embalagem, ajudam a minimizar esta reação química (Min et al., 2010).  

Com o objetivo de preservar as propriedades nutricionais e organoléticas dos 

alimentos e prolongar o seu tempo de vida, os antioxidantes são frequentemente 

usados, nomeadamente quando é realizada uma redução de açúcar. No entanto, apesar 

de sua eficácia comprovada, os antioxidantes sintéticos são cada vez mais vistos com 

desconfiança por causa de seus riscos potenciais à saúde do consumidor (Malkinson et 

al., 2002). Por outro lado, existe uma tendência generalizada de preferir produtos, 

ingredientes e aditivos de origem natural, considerados mais saudáveis para os 

consumidores. 

 

2.7. Sal 

 

Embora tenham trazido praticidade para os dias de hoje, muitos alimentos 

industrializados têm um elevado teor de sal. Os alimentos processados são a maior 

fonte de sal na dieta do homem, contribuindo entre 60 e 80% com a quantidade de sódio 

ingerida e, portanto, de sal ingerido (Mattes & Donnelly, 1991).  

Sabe-se, porém, que um consumo excessivo deste pode ter reflexos negativos 

na saúde, nomeadamente na aquisição ou agravamento de diferentes doenças. Existem 

estudos que sugerem que a ingestão excessiva de sódio, na forma de sal, contribui para 

o desenvolvimento de diversas patologias, tais como a hipertensão arterial (Polónia et 

al., 2006). Num estudo realizado por Freixo (2010), verificou-se que de amostra para 

amostra de cereais de pequeno-almoço os valores de sódio podem variar 

consideravelmente. Isto significa que há cereais que contribuem mais significativamente 

do que outros para a dose diária recomendada, havendo casos em que o impacto é 

significativo e outros em que é quase desprezível. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) recomenda que a ingestão diária de sal deve ser restrita a menos de 5 gramas 

por dia (OMS, 2016). 
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O sal é um intensificador de sabor em alimentos processados e prontos a comer, 

sendo esta uma das suas principais funções nestes alimentos, para além de ser uma 

das ferramentas utilizadas na preservação para controlar o crescimento microbiano 

(Moreau et al., 2009). Desta forma, quando se combina a redução de sal e açúcar, o 

desafio torna-se grande e, por vezes, moroso.   

 

2.8. Corantes 

 

A cor é um dos principais atributos sensoriais que influenciam a escolha e 

aceitação dos alimentos pelos consumidores e também é considerado um parâmetro 

importante no controlo de qualidade. Durante o processamento, a aplicação de corantes 

naturais ou sintéticos tem como objetivo restabelecer a cor original ou dar cor aos 

alimentos incolores (Aberoumand, 2011). 

Os corantes sintéticos surgem como aditivos alimentares e são amplamente 

utilizados pela indústria alimentar, pois permitem cores intensas e são estáveis. No 

entanto, alguns estudos evidenciam reações adversas associadas ao consumo desses 

aditivos alimentares, como desenvolvimento de alguns tipos de cancro, reações 

alérgicas, indução de hiperatividade e alterações comportamentais em crianças (Kus & 

Eroglu, 2015; McCann et al., 2007; Stevens et al., 2011). Consequentemente, a 

segurança destes corantes tem sido muito questionada, forçando a indústria alimentar 

a encontrar fontes naturais como substitutas.  

Quando se considera a utilização de corantes naturais, a estabilidade, 

rendimento e preço são as principais restrições para a indústria alimentar. A maioria dos 

corantes naturais são sensíveis ao pH, temperatura e luz solar (Hallagan et al., 1995). 

Embora existam estas restrições, os corantes naturais têm vindo a ganhar importância 

devido à saúde, nutrição e consciência ambiental (Hari et al., 1994). 

Curcumina, antocianinas e betalaínas são três dos corantes naturais mais 

utilizados para aplicação comercial em alimentos. As antocianinas são pigmentos 

solúveis em água, amplamente distribuídos no reino vegetal. O tom das antocianinas 

varia em função do pH, e sua a estabilidade depende de fatores como temperatura, 

presença de luz e oxigénio (Buchweitz et al., 2013). As betalaínas são pigmentos 

vermelhos, amarelos, rosa ou laranja, derivados principalmente de beterraba e algumas 

flores (Güneşer, 2016). A curcumina é um pigmento amarelo obtido das raízes do 

açafrão, apresenta solubilidade limitada em água e sua estabilidade depende 

principalmente da exposição à luz e alterações de pH (Akram et al., 2010). 

O uso de corantes naturais é uma tendência atual do mercado, não apenas pela 

função da cor, mas também pelos potenciais benefícios à saúde atribuídos aos 
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pigmentos naturais, que incluem propriedades antioxidantes e prevenção de doenças 

cardiovasculares e condições neurológicas (Esatbeyoglu et al., 2015; Rodriguez-

Amaya, 2016). 

 

2.9. Análise Sensorial 

 

Em Análise Sensorial foram desenvolvidos diversos testes sensoriais e que 

atualmente são utilizados, tais como Testes discriminativos – triangular; duo-trio; 

ordenação; comparação emparelhada; comparação múltipla; Testes descritivos – perfil 

de sabor; perfil de textura e análise descritiva quantitativa; e Testes afetivos – 

preferência; aceitação por escala hedónica; aceitação por escala ideal e intenção de 

compra (Meigaard et al., 2016). 

Para a medição da aceitação/ preferência de determinado produto utiliza-se a 

escala hedónica com vários pontos de classificação, nomeadamente 6 pontos, visto que 

possui uma aplicabilidade geral neste tipo de medições. O provador indica a sua reação 

subjetiva sobre o produto, indicando se gosta ou não gosta do produto, se o aceita ou 

não, ou se o prefere a um outro produto. Trata-se de uma escala hedónica única, simples 

de descrever e igualmente fácil de usar, que origina resultados confiáveis e válidos. Esta 

última característica – fácil de usar – apresenta-se como uma das principais razões para 

a sua utilidade geral na avaliação de gostos de produtos alimentares e outros produtos 

(Stone & Sidel, 2004). O teste de preferência através do uso da escala hedónica 

consiste em disponibilizar as amostras aos avaliadores, questionando-os sobre a sua 

preferência entre as diferentes amostras, de acordo com a escala estabelecida. Na 

escala hedónica, o avaliador expressa a sua aceitação pelo produto, seguindo uma 

escala previamente estabelecida que varia gradualmente, com base nos atributos que 

expressam a sua intensidade. Os pontos da escala são distinguidos verbalmente, de 

modo que podem ser associados a valores numéricos (neste caso de 1 – Péssima a 6 

– Excelente), permitindo a sua posterior análise estatística. Estes testes aplicam-se em 

situações de avaliação tão diversas como a manutenção das características de um dado 

produto; a melhoria ou otimização de um produto; o desenvolvimento de novos produtos 

ou a avaliação potencial de mercados (Varela & Ares, 2016). 
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2.10. Melhoria do perfil nutricional dos alimentos  

 

O aumento da produção de alimentos processados, a rápida urbanização e a 

mudança de estilos de vida são as principais causas das transformações dos padrões 

alimentares. Os alimentos altamente processados estão cada vez mais disponíveis e de 

fácil acesso para toda a população. Em todo o mundo há um consumo elevado de 

produtos mais calóricos, com mais gordura, mais gordura saturada, açúcar e sal. Dados 

estes valores, e todos os avisos constantemente lançados pelas entidades 

responsáveis, a indústria procura produzir alimentos com receitas reformuladas, de 

forma a reduzir estes ingredientes que, como anteriormente visto, têm impacto na saúde 

da população (OMS, 2016).  

Dada a grande relação entre doenças crónicas e os consumos alimentares, a 

melhoria nutricional dos alimentos processados tornou-se numa questão crucial para 

quem formula medidas na área da saúde bem como para as indústrias deste sector. Ao 

existirem medidas mais rígidas sobre a qualidade dos alimentos, faz com que as opções 

disponibilizadas aos consumidores sejam de melhor qualidade, mesmo quando se trata 

de consumidores com menos conhecimentos sobre este tema (Combris et al., 2011). 

Essas alterações na composição dos alimentos podem passar por reduzir a utilização 

de açúcar e substituir o mesmo por opções mais interessantes nutricionalmente (Tandel, 

2011), reduzir o teor de sal dos alimentos (Thomson, 2009), aumentar o teor de cereais 

integrais utilizados (Mancino et al., 2008), optar por gorduras  melhor percecionadas 

para o consumidor pelo seu perfil nutricional e até a utilização de corantes de origem 

natural em vez de optar por corantes obtidos artificialmente (Aberoumand, 2011). 

Dados todos estes fatores, cabe às empresas com representatividade no 

mercado a responsabilidade de melhorar o perfil nutricional dos seus produtos, neste 

caso dos cereais de pequeno-almoço extrudidos, direcionados para crianças. É crucial, 

neste processo, que os produtos obtidos após as melhorias efetuadas sejam, em 

primeiro lugar, seguros do ponto de vista da qualidade alimentar, mas também mais 

saudáveis, com menor aporte calórico e com características organoléticas semelhantes. 

Na Cerealis os projetos de Nutrição principiaram há cinco anos com o objetivo de 

melhorar o perfil nutricional das várias famílias de produtos de forma a manter a 

confiança dos consumidores. 

 

 

  



22 

 

 

FCUP 

Melhoria Nutricional em Cereais de Pequeno-almoço 

3. Materiais e Métodos 

 

A fase experimental deste trabalho incidiu no desenvolvimento de receitas 

melhoradas de cereais de pequeno-almoço extrudidos do segmento infantil. Por um 

lado, os desenvolvimentos recaíram sobre o desenvolvimento de novas formulações da 

cobertura (licor) da base previamente extrudida e, por outro lado, parte dos 

desenvolvimentos foram feitos diretamente a nível industrial, uma vez que envolviam 

alterações na formulação da base extrudida, que não é possível reproduzir em ambiente 

laboratorial. O principal objetivo deste trabalho passou pela redução de açúcar e sal dos 

cereais, bem como a passagem de corantes artificiais, para alternativas de origem 

natural (que não sejam considerados aditivos alimentares). Para tal, foram realizados 

esforços de testar estas melhorias nas referências com mais representatividade do 

segmento, com maior volume de vendas e, posteriormente, as últimas formulações 

desenvolvidas para cada referência foram avaliadas sensorialmente em painéis de 

prova.  

 

3.1. Materiais 

 

Selecionaram-se os 2 tipos de cereais de pequeno-almoço extrudidos mais 

representativos na empresa (no segmento infantil), apresentados na Tabela 1, para 

testar melhorias nutricionais, a nível de redução de sal e açúcar. As matérias-primas 

utilizadas neste âmbito foram fornecidas pela Cerealis Produtos Alimentares, S.A. A 

escolha das matérias-primas testadas foi feita com base em quatro critérios: pesquisa 

bibliográfica, disponibilidade das matérias-primas alternativas dentro da empresa, 

contacto com fornecedores para solicitar matérias-primas e custos das mesmas. Pelos 

fornecedores foram feitas recomendações em linha com novidades da indústria 

alimentar e a sua aplicabilidade no processo de extrusão. 
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Tabela 1 - Tipos de cereais de pequeno-almoço que foram alvo de melhorias nutricionais. 

Pétalas de Chocolate Estrelas de Mel 

  

 

 

Em certos testes com o objetivo de reduzir o teor em açúcar no produto final, foi 

feita uma redução direta de açúcar (isto significa que não foi utilizado nenhum 

ingrediente com o objetivo de o substituir e adoçar o produto). No entanto, em testes 

mais ambiciosos, onde se pretenda atingir valores nutricionais mais satisfatórios, por 

vezes é necessário utilizar substitutos de açúcar e/ou aromas.  

Como resposta à pressão do mercado e embora não incidisse nos principais 

objetivos da empresa para este projeto de nutrição, foram feitos esforços no sentido de 

utilizar corantes que não sejam considerados aditivos alimentares nos cereais de 

pequeno-almoço, nomeadamente nas Estrelas de Mel. Para tal, foram testados variados 

substitutos para o corante atualmente utilizado, o betacaroteno. Entre todos os corantes 

alternativos utilizados, procurou-se que estes tivessem um comportamento semelhante 

(idealmente igual) ao betacaroteno, tanto a nível de cor, opacidade e sabor (idealmente 

sem sabor característico). Neste sentido, foram testados diversos corantes naturais - 

concentrado de cenoura, extrato de cártamo, beterraba em pó, extrato de paprica e 

extrato de açafrão – de fornecedores distintos, em diferentes concentrações e 

combinações. 
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3.2. Métodos 

 

3.2.1. Desenvolvimento do produto 

 

 Alguns desenvolvimentos incidiram apenas na alteração do licor de cobertura, 

mas também foram feitas melhorias a nível da base extrudida. Deste modo, os 

desenvolvimentos de produtos decorreram de formas distintas, uma vez que a base 

extrudida apenas é produzida na linha de produção e não é passível de reprodução em 

escala laboratorial. Assim, desenvolvimentos que incidiram em alterações na base 

extrudida foram realizados na linha de produção, enquanto que quando se tratou de 

alterações no licor, estas foram feitas em laboratório e aplicadas sobre bases extrudidas 

recolhidas na fábrica (sem licor), para avaliar se era possível de replicar na fábrica de 

cereais. 

 

3.2.1.1. Desenvolvimentos laboratoriais 

 
A base de cereal foi recolhida na linha de produção, à saída da extrusora sem 

passar pelo tambor de cobertura, ou seja, sem a cobertura de licor. Deste modo, a base 

utilizada correspondeu a base standard dos produtos comercializados pela Cerealis. 

Antes do início do desenvolvimento, tal como acontece a nível industrial, é 

determinada a taxa de aplicação de licor nos cereais, calculada com base na quantidade 

de cereais extrudidos que se pretende cobrir. Normalmente, para estes produtos, a taxa 

de aplicação está compreendida entre 20 e 30%. 

A preparação dos diversos licores foi feita nas instalações da Maia, no 

laboratório de desenvolvimento de produtos. Os ingredientes foram pesados com 

recurso às balanças semi-analíticas Mettler Toledo PB1501-S e Kern PLS 1200 3-A e 

foram misturados e aquecidos num recipiente adequado com uma placa de aquecimento 

elétrica. Nesse aquecimento ocorreu a dissolução completa dos ingredientes e de forma 

a garantir que a temperatura não ultrapassava os 85°C foi usado um termómetro 

eletrónico digital Lacor 62459. No fim da cozedura de cada licor, fez-se a leitura do seu 

grau de Brix (ºBrix) por meio de um refratómetro digital formato pocket size da Atago 

PAL-2. No ponto final de cozedura do licor, este foi aplicado sobre a base extrudida num 

recipiente com capacidade de 8L de aço inoxidável. O produto foi envolvido com auxílio 

de uma espátula, durante cerca de 1 minuto até se encontrar distribuído de forma 

homogénea. A amostra foi colocada no forno elétrico semi-industrial num tabuleiro 

metálico perfurado durante cerca de 20 minutos a cerca de 100ºC, até a amostra ficar 

seca. Quando o produto atingiu a temperatura ambiente, este foi armazenado em sacos 
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de película complexada de polietileno de alta densidade (PEHD) semi-opaca (de 

espessura 40 (±4,8) μm e permeabilidade ao vapor de água ≤ 3,17 g/m2/24h. A Figura 

3 ilustra, de forma simplificada, como foram realizados os ensaios laboratoriais. 

 

 

 

Figura 3 - Fluxograma simplificado do processo de preparação de cereais de pequeno-almoço em laboratório. 

 

3.2.1.2. Desenvolvimentos industriais 

 

Tal como anteriormente mencionado, quando foi necessário realizar alterações 

na base extrudida, esses ensaios foram realizados na linha de produção uma vez que 

apenas existiam condições para realizar em laboratório alterações na cobertura.  

O processo de produção dos cereais extrudidos inicia-se com a pesagem dos 

ingredientes de acordo com a receita pretendida. Estas matérias-primas são 

homogeneizadas numa misturadora e seguem para a extrusora, onde é adicionada água 

e aplicados calor e pressão. Na extrusora, num curto período de tempo, é transferida 

energia e pressão para o produto. A diferença de pressão entre o interior da extrusora 
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e o meio ambiente origina a sua expansão e é o molde à saída da extrusora que 

determina a forma do produto. De seguida é aplicado um licor, solução à base de água 

e açúcar que, dependendo do produto, pode ter outras matérias-primas como o 

chocolate ou o mel. Para finalizar, o produto é submetido a uma secagem, perdendo 

assim algum teor de humidade, até um valor baixo, normalmente entre 3 e 4,5%.  

Para além disso, também foram reproduzidas na linha de produção as 

formulações desenvolvidas em laboratório que cumpriam os objetivos pretendidos a 

nível tecnológico, sensorial e organolético, de forma a perceber melhor o 

comportamento dos ingredientes numa escala maior e nas condições de produção. De 

uma maneira geral, para se proceder ao scale-up é necessário estimar as quantidades 

de matérias-primas necessárias e avaliar as fichas técnicas das matérias-primas a 

testar, feito pelo departamento de Qualidade, de forma a inquirir sobre possíveis 

alergénios, contaminação cruzada para além da verificação da conformidade das 

normas e certificações do produto. Com a aprovação do departamento da Qualidade é 

feita a encomenda das matérias-primas e planeia-se o dia em que será realizado o teste 

industrial na fábrica de cereais de pequeno-almoço. 

 

3.2.2. Análise Sensorial 

 

Ao longo de todos os desenvolvimentos foi realizado um acompanhamento 

sensorial realizado por um painel treinado, familiarizado com os produtos, tanto para 

amostras laboratoriais como industriais. Este painel é composto por 3 especialistas, 

elementos da equipa de Inovação e Desenvolvimento (I&D), com vários anos de 

experiência de análise sensorial de cereais de pequeno-almoço. Esta análise é realizada 

em modo de conversa/discussão sobre as características mais importantes do produto 

de forma a considerar quais as alterações necessárias de realizar e é sempre feita a 

comparação com o produto standard. Os parâmetros avaliados são a aparência, sabor 

e textura (em seco e após imersão em leite). Periodicamente, é feita uma avaliação 

sensorial mais alargada na empresa, onde se incluem, para além dos elementos da 

equipa de I&D, elementos da área comercial, produção, departamento de Qualidade, 

etc. Sempre que se entende ser necessário, recorre-se a estudos sensoriais externos. 

As formulações com melhor desempenho e com melhor melhoria de perfil 

nutricional foram sujeitas a uma análise sensorial organizada internamente, com 

consumidores externos. 

Foi realizada uma prova sensorial com o produto do último Teste Industrial de 

Estrelas de Mel. Por se tratar de um tipo de produto direcionado para os consumidores 

mais novos, foram entregues amostras crianças com idade compreendida entre os 6 e 
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os 14 anos de forma a estas preencherem um inquérito simples e curto acerca da sua 

preferência entre duas amostras. Cada criança recebeu um inquérito (Anexo I) e duas 

amostras codificadas com um número aleatório de 3 dígitos, conforme apresentado na 

Figura 5. Com esta prova, foi pedido que as crianças provassem as amostras em casa, 

num ambiente que não lhes fosse estranho de forma a mimetizar as condições em que 

normalmente consomem este tipo de produtos. 

 

 
Figura 4 - Amostras de Estrelas de Mel codificadas entregues para análise sensorial. 

 

Com o último produto de Teste Industrial de Pétalas de Chocolate foi realizada 

uma nova prova sensorial, novamente com consumidores com idade compreendida 

entre 6 e 14 anos. Cada consumidor recebeu duas amostras cada uma codificada com 

um número aleatório de 3 dígitos, conforme apresentado na Figura 6, e um inquérito 

(Anexo II) onde foi questionada a preferência entre as duas amostras. À semelhança do 

pedido com a prova sensorial de Estrelas de Mel, foi pedido que as crianças provassem 

as amostras em casa, num ambiente calmo e familiar, de forma a mimetizar as 

condições em que normalmente consomem este tipo de produtos. 
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Figura 5 - Amostras de Pétalas de Chocolate codificadas entregues para análise sensorial. 

 

3.2.3. Determinação do valor °Brix do licor 

 

A determinação do valor de °Brix do licor foi usado como um dos parâmetros de 

controlo do processo, devendo este valor oscilar entre 40 e 80 º Brix para estes produtos. 

Como tal, tanto para desenvolvimentos laboratoriais como industriais, foi utilizado um 

refratómetro digital Atago pocket size. 

 

3.2.4. Determinação da composição nutricional 

 
Antes da realização de cada teste, principalmente para os testes industriais, foi 

realizado o cálculo de valores nutricionais através de balanços mássicos e cálculos 

nutricionais, tendo em conta o contributo nutricional de cada ingrediente e a sua 

percentagem no produto acabado. 

As amostras mais significativas ao longo dos desenvolvimentos foram 

analisadas nutricionalmente, por uma empresa externa, com laboratório acreditado para 

análises nutricionais. Estas análises foram realizadas de forma a perceber se os valores 

se alteravam no sentido de atingir os objetivos traçados para o projeto, no que diz 

respeito aos valores de açúcar e sal, e se estavam de acordo com o previsto através de 

balanços mássicos.  

Para além disso, e embora não tenha sido utilizado no presente estudo, também 

pode ser feita uma análise nutricional pelo método NIR (Near Infrared), com recurso ao 

espetrofotómetro NIRS DS2500 Analyser. No entanto, este método não é 
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frequentemente utilizado neste tipo de produtos e para obter resultados fidedignos é 

necessário realizar a calibração do equipamento para esta classe de produtos 

alimentares.  

 

 

3.2.5. Determinação da Humidade 

 

Nos ensaios industriais realizados, é efetuada, de forma a garantir a qualidade 

do produto, a medição do teor de humidade do produto. Para tal, foi utilizada a 

termobalança A&D MX-50 (Figura 7), com medições em duplicado. Para cada medição 

é colocado na balança aproximadamente 5g de produto previamente triturado num 

moinho Kunft KCG690. Assim que se fecha a termobalança, inicia-se o seu aquecimento 

através de uma secagem (aproximadamente a 120°C) com luz de halogéneo intensa, 

que decorre, normalmente, durante entre 3 a 6 minutos. O tempo de medição varia 

consoante a percentagem de humidade, sendo que quanto maior for a percentagem de 

humidade de uma amostra, maior será o tempo de medição. Sujeita a este calor, a água 

da amostra evapora e a humidade é determinada através da perda direta de peso. Para 

estes produtos, o teor de humidade final varia, normalmente, entre 3 e 4,5%. 

 

  

Figura 6 - Termobalança A&D MX-50. À esquerda: aberta com produto triturado. À direita: em funcionamento. 
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3.2.6. Análise Estatística 

 

De forma a avaliar estatisticamente os resultados obtidos das provas sensoriais 

com crianças, foram calculadas as médias e desvios padrão para a classificação de 

cada amostra com recurso ao Microsoft Office Excel 2010. Para além disso, para os 

testes de preferência entre cada duas amostras realizou-se um teste de hipóteses para 

um intervalo de confiança de 95%. 
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4. Resultados e Discussão 

4.1. Estrelas de Mel 

Como já foi referido anteriormente, este projeto teve início na empresa há cerca 

de cinco anos, pelo que estes não foram os primeiros desenvolvimentos do mesmo e 

dificilmente serão os últimos, uma vez que se trata de um projeto de melhoria continua 

e por isso permanecerá nos objetivos da empresa.  

No início deste projeto foi possível atingir os objetivos de valores nutricionais de 

açúcar e sal objetivados para essa fase, embora o produto apresentasse pouca 

intensidade no que concerne ao sabor e cor. Por isso, em 2019 foi realizado um teste 

industrial com aumento de corante e redução de sal, onde foi possível obter um produto 

com uma cor mais intensa e um sabor ligeiramente mais doce. Contudo, o sabor e a 

textura ainda não se encontravam de acordo com o pretendido. 

Posto isto, e par com o início deste estágio, foi realizado um teste industrial onde 

se reduziu o açúcar na base e no licor, mas aumentou-se a taxa de aplicação (com o 

objetivo de intensificar o sabor no primeiro impacto) e fez-se uma alteração na receita 

para melhorar a textura do produto. Contudo, a textura manteve-se pouco crocante e 

ligeiramente dura e o sabor ficou um pouco insípido, pelo que foram realizados dois 

novos testes industriais. Um teste com alteração das percentagens de farinha de milho 

e semolina de milho, de onde resultou um produto insípido e fim de boca desagradável 

a milho, mas textura melhor. Um segundo teste com essas mesmas percentagens dos 

ingredientes referidos e aroma, originando num produto com sabor e odor agradável, 

com after taste a milho mascarado e textura agradável, embora não ideal. Nestes testes 

industriais também foi adicionado antioxidante para evitar o aparecimento precoce de 

odor ou sabor a ranço (consequência das reduções de açúcar). A redução de açúcar do 

licor causou uma diminuição no valor de ºBrix, passando de um valor entre 60 e 70ºBrix, 

do produto standard para um valor inferior cerca de 3ºBrix. Isto significa que a 

quantidade de sacarose presente em 100g de solução baixou, conforme o esperado, já 

que que 1 ºBrix representa 1g de sacarose ou sólidos solúveis em 100 g de solução 

(Ying et al., 2018). Esta diferença refletiu-se na facilidade de cobrir as estrelas, que ficou 

facilitada com o valor mais baixo, obtido no teste. 

Neste último conjunto de testes, não foi medida a humidade do produto final. 

Embora este seja um parâmetro importante a ter em consideração, em pequenos testes, 

como estes, nem sempre ocorre quando não se atinge um protótipo aceitável. No 

entanto, em futuros testes, com resultados mais satisfatórios, este parâmetro será 

certamente medido e controlado. 
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Na Tabela 2 são apresentados os valores de açúcar e sal, tanto do produto 

standard como do produto do último teste referido. 

Tabela 2 - Valores Nutricionais de Estrelas de Mel (laboratórios externos acreditados). 

 Produto Standard Produto de Teste 

Açúcar (g/100g) 30,0 25,6 

Sal (NaCl) (g/100g) 0,70 0,245 

 

Pela análise dos dados apresentados na Tabela acima, neste teste foi possível 

atingir uma redução de cerca de 13% de açúcar, enquanto que o sal teve uma redução 

de cerca de 66% relativamente ao produto standard. Ambos valores atingidos foram 

muito positivos, mas será necessário realizar novos testes, principalmente pelo facto de 

o produto não ter a textura ideal e ser necessário prosseguir o desenvolvimento de 

produto nesse sentido, bem como testes suplementares de vida útil dos produtos. 

 

Adicionalmente, foi dado início a um desenvolvimento laboratorial com corantes 

alternativos, que não sejam considerados aditivos alimentares, com o objetivo de 

substituir o atual corante artificial utilizado neste produto, o betacaroteno. Pretendia-se 

encontrar um corante com uma cor e opacidade idêntica ao corante atual e, portanto, 

foram testadas 5 referências – concentrado de cenoura, extrato de cártamo, beterraba 

em pó, extrato de paprica e extrato de açafrão – de 3 fornecedores distintos. Numa 

primeira fase, os vários corantes foram testados em concentrações idênticas ao corante 

atualmente utilizado e/ou concentrações recomendadas pelos fornecedores. Quando 

estes não apresentavam a cor e opacidade idênticos ao target, isto é, idênticos ao 

corante artificial, eram então combinados entre si, em diferentes proporções. Estes 

testes foram realizados, numa fase inicial, através da diluição do corante em água (à 

temperatura ambiente) e posterior comparação visual. Numa fase posterior, e depois de 

selecionados os melhores corantes ou combinação de corantes, foram testados em 

licores de estrelas para posterior prova sensorial do produto coberto, em seco e em leite. 

Com base em desenvolvimentos laboratoriais, foi possível selecionar um corante e uma 

combinação de corantes com potencial, nomeadamente concentrado de cenoura 

(resultou num produto com sabor e cor bastante idêntico ao produto standard) e a 

combinação de extrato de cártamo com beterraba em pó (originou um produto com 

sabor ligeiramente mais doce face ao produto standard e cor idêntica). Importa salientar 

que durante este desenvolvimento foram identificadas inúmeras dificuldades, 

nomeadamente: sabor não inerte e em alguns casos bastante caraterístico que 

inviabiliza a sua utilização; concentrações não proporcionais a soluções artificiais; não 

resistentes à temperatura (e, portanto, com perda de cor); possibilidade de 

alteração/perda de cor consoante a pressão ou ao longo da validade do produto final e, 
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por fim, o custo destes ingredientes alternativos revelava-se excessivamente oneroso, 

quando comparado com o betacaroteno.  

Por fim, foi realizado um teste industrial com corantes alternativos e até mesmo 

com remoção de corante, tanto na base como no licor. Primeiro foi feito um primeiro 

teste do produto completamente sem corantes de forma a perceber se os corantes têm 

um grande impacto na cor do produto, uma vez que a semolina tem um tom amarelo 

claro. A diferença entre o produto não coberto e o produto coberto não se mostrou muito 

gritante, notando-se que o produto fica mais brilhante depois de coberto, mas não 

adquire uma cor mais intensa.  O produto do teste, em comparação com o produto 

standard (com betacaroteno na base e no licor), ficou mais pálido, embora não se tenha 

verificado nenhuma diferença significativa no sabor. Posteriormente foi realizado o teste 

com a combinação de corantes naturais com melhor desempenho, o extrato de cártamo 

e beterraba em pó, tanto na base extrudida como no licor. Aqui obtiveram-se resultados 

mais positivos do que o previsto. Os corantes naturais foram aplicados tanto na base 

extrudida como no licor, embora em maior quantidade na base extrudida.  A base 

extrudida teve uma grande melhoria em relação à amostra sem aplicação de corantes, 

embora tivesse uma cor menos intensa à base extrudida do produto standard (com 

betacaroteno). Com a aplicação do licor, as estrelas ficaram com uma cor mais intensa, 

viva e agradável, embora menos intensa em relação ao produto standard. Relativamente 

ao valor de ºBrix dos produtos deste teste, este não se alterou uma vez que as únicas 

diferenças em relação ao produto standard incidem nos corantes, que não tiveram 

qualquer impacto neste parâmetro. Relativamente ao valor de humidade, pelas mesmas 

razões apresentadas para o valor de ºBrix, não foi feita a determinação desta 

característica neste primeiro teste com corantes alternativos. No entanto, em futuros 

testes, deve ser considerada esta medição. 

No dia do teste não foram identificadas diferenças significativas no sabor das 

estrelas em relação ao produto standard, mas será necessário acompanhar ao longo do 

tempo e com imersão em leite, para verificar se há migração de sabor e também cor dos 

cereais para o leite. Para além do sabor, também será necessário monitorizar a 

evolução da cor, uma vez que se prevê que aconteça uma degradação de cor mais 

acentuada do que o que se verifica no produto com betacaroteno. Um mês após a 

realização do teste é possível que a cor esteja um pouco degradada, embora a única 

referência que existe são registos fotográficos. No entanto, ficou como indicação para 

testes futuros fazer uma medição da cor com recurso a aparelhos para esse propósito 

(Konica Minolta Color Analyzer) de forma a obter uma análise mais real e exata.  

Optou-se por realizar uma prova dos produtos do teste com corantes alternativos 

versus o produto standard para perceber a relação entre os dois produtos na perspetiva 
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dos consumidores mais jovens. Também poderia ter sido incluída a amostra sem 

corantes nesta prova, mas, para além de uma prova com 3 amostras ser mais confusa 

para as crianças, não se conhece a aceitação deste produto e podia gerar resultados 

menos fidedignos. A amostra codificada com o código 207 correspondeu ao produto 

standard e a amostra codificada com o código 223 correspondeu ao teste com corantes 

alternativos.  

A análise sensorial é uma disciplina científica usada para analisar e interpretar 

características de um produto através da visão, olfato, paladar, tato e audição. Esta 

análise estuda, de forma ordenada e estruturada, as propriedades de um produto de 

modo a poder classificá-lo, ou de o melhorar de maneira objetiva e rigorosa para o 

consumidor (McEwan et al., 2002).  

Foi realizado um teste de preferência entre as duas amostras de forma a 

perceber se a diferença entre as mesmas é significativa. Normalmente, este teste tem 

como desvantagem não permitir para analisar a aceitação de cada amostra 

individualmente, ou seja, se ambas as amostras forem más, uma tem de ser escolhida 

como preferida. De forma a contornar esta situação, a cada amostra foi associada uma 

escala hedónica de 6 valores, distinguidos verbalmente. Os resultados obtidos com esta 

prova são agora apresentados. 

Foram inquiridos, no total, 40 provadores, 19 do género masculino e 21 do 

género feminino (Figura 7), com idades entre os 6 e os 14 anos.  

 

 

Figura 7 - Género dos provadores de Estrelas de Mel. 

 

A idade média dos inquiridos é 10,20 anos e na Figura 8 encontra-se a 

distribuição de idades. A idade com mais provadores é os 13 anos, enquanto que 12 

anos corresponde à idade com menos provadores. 



35 

 

 

FCUP 

Melhoria Nutricional em Cereais de Pequeno-almoço 

 

Figura 8 - Distribuição das idades dos provadores de Estrelas de Mel. 

 

Entre este painel de provadores, 72,5% afirmaram ser consumidores habituais 

de cereais de pequeno almoço, que corresponde a 29 provadores. Destes 29 

provadores, 14 consome cereais de pequeno-almoço na primeira refeição da manhã, 

que corresponde a 48,3%, 11 consomem estes produtos ao pequeno-almoço e no 

lanche da tarde, que corresponde a 37,9%. Os restantes 4 consomem estes produtos 

apenas no lanche da tarde ou noutras refeições. Relativamente ao formato que 

habitualmente consomem, foi possível observar que existe uma preferência pelos 

formatos de Estrelas de Mel e Pétalas de Chocolate, variando a marca que costumam 

consumir. De todos os provadores, 60,0% mencionou que consome Estrelas de Mel ou 

Pétalas de Chocolate ou ambos os formatos. 

Na Figura 9 é apresentado um gráfico que mostra a preferência entre as duas 

amostras.  

 

Figura 9 - Preferência entre amostra standard e amostra com corantes alternativos. 
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Pela análise da Figura 9, observa-se que a diferença percentual entre a amostra 

standard e a amostra com corantes alternativos não é muito grande, havendo uma 

ligeira preferência pela amostra standard. Os provadores que preferiram a amostra 

standard tinham uma idade média de 10,6 anos e correspondem a 46% dos inquiridos. 

Já os provadores que preferiram a amostra com os corantes alternativos tinham uma 

idade média de 9,7 anos e corresponde a 42%. Para além disso, 12% dos provadores 

não identificaram diferenças entre as amostras, que corresponde a 4 provadores com 

idade média de 10,3 anos. Apenas 1 provador justificou a sua preferência baseando-se 

na intensidade da sua cor. Todas as outras respostas obtidas não referiram a questão 

da cor, abordando apenas a crocância e/ou doçura. 

Para além de ser questionada qual a amostra preferida, também foi pedido para 

analisar cada amostra individualmente entre Excelente, Muito Boa, Boa, Má, Muito Má 

e Péssima. Com base nas respostas obtidas, construiu-se o gráfico da Figura 10.  

 

Figura 10 - Classificação individual de cada amostra de Estrelas de Mel. 

 

Aqui pode-se verificar que a amostra com os corantes alternativos foi a que 

obteve uma maior contagem de votações “Excelente”, com 16 votos, enquanto que a 

amostra standard apenas obteve 12 votos. No que diz respeito à classificação “Muito 

Boa”, a amostra standard tem uma clara vantagem no número de votações em relação 

à amostra com corantes alternativos, tendo obtido 19 e 10 votações, respetivamente. 

No entanto, juntando as duas categorias, “Excelente” e “Muito Boa”, a amostra standard 
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contou com 31 votos, enquanto que a amostra de corantes alternativos apenas contou 

com 26 votos. 

Para analisar os resultados de um teste de preferência, pode ser usado o teste 

de comparação emparelhada. Como o teste de preferência é um teste que força a 

escolha de uma amostra, para analisar estatisticamente se as amostras são 

significativamente diferentes, para este caso, foi necessário excluir os provadores que 

não encontraram diferenças entre as amostras e, por isso, não escolheram a amostra 

preferida. Assim sendo, foram desconsiderados os 4 provadores que não identificaram 

diferenças, contando apenas com 36 como se pode ver na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Preferência das amostras, desconsiderando os provadores que não assinalaram preferência. 

Preferência Contagem 

Standard 19 

Corantes Alternativos 17 

 

De forma a avaliar estatisticamente se existe diferença significativa entre as 

amostras de Estrelas de Mel, realizou-se um teste de hipóteses para um intervalo de 

confiança de 95%. 

• H0 = As amostras são iguais. 

• H1 = As amostras são diferentes. 

 
Se para o número de provadores testados, a contagem de respostas esperadas 

(ou maiores) for igual ou superior ao resultado da tabela, pode dizer-se que existe uma 

diferença significativa entre produtos para o nível de significância estabelecido, logo a 

H0 é rejeitada. 

Pela tabela do Anexo III (Meigaard et al., 2016), para o total de 36 provadores, 

a contagem com maior número de respostas (19) tem um valor mais baixo do que o da 

tabela (25), logo, não é possível rejeitar a H0, pelo que não se pode concluir que as 

amostras de Estrelas de Mel são significativamente diferentes para α = 0,05 em termos 

da sua preferência. 

Por se saber que este produto tem um custo de produção significativamente mais 

elevado em relação ao produto standard, foram colocadas questões aos encarregados 

de educação acerca da valorização de produtos sem corantes artificiais e se estariam 

dispostos a pagar mais por um produto sem os mesmos. Apenas 2 dos encarregados 

de educação afirmaram não dar preferência a produtos com corantes naturais em vez 

de corantes artificiais. Dos 38 encarregados de educação que afirmaram valorizar 

corantes naturais em vez dos artificiais, 33 declararam estar dispostos a pagar mais por 

produtos com corantes naturais, que corresponde a 86,8%. 



38 

 

 

FCUP 

Melhoria Nutricional em Cereais de Pequeno-almoço 

4.2. Pétalas de Chocolate 

 

Sobre a referência de Pétalas de Chocolate, no início do projeto, foi feita a 

substituição de cacau gordo por cacau magro e foram feitas reduções de açúcar que 

permitiram atingir o valor de açúcar objetivado no início do projeto. Face à deteção de 

oxidação lipídica precoce, alterou-se a formulação desta referência, incluindo óleo de 

girassol com alto teor oleico, bem como se passou a adicionar antioxidante. Como 

consequência da diminuição de açúcar, e migração de cacau entre cobertura e base, as 

Pétalas de Chocolate sofreram alterações, quer de cor quer de formato (na extrusão a 

diminuição do teor de açúcar altera a reologia da massa, podendo fazer aumentar a 

expansão). Esta alteração no formato contribuiu para uma dificuldade acrescida na 

cobertura das mesmas, o que deixava uma diferença significativa de cor entre pétalas 

zonas cobertas e zonas não cobertas. Isto é, passou a existir maior contraste entre a 

cor da base e a cor do licor. Foram, então, iniciados trabalhos no sentido de melhorar a 

aparência das pétalas, com o objetivo de reduzir a diferença de cor anteriormente 

descrita através do escurecimento da base dos cereais extrudidos. Para tal, o 

desenvolvimento laboratorial teve dois focos, por um lado, optou-se por reduzir 30% da 

quantidade de cacau magro do licor, onde não se verificou nenhuma alteração sensorial. 

Por outro lado, deu-se início a um trabalho com ingredientes que pudessem escurecer 

a base dos cereais extrudidos, nomeadamente o extrato de malte. Para tal, foram 

testados vários tipos de extrato de malte em pó em diferentes percentagens, sendo que 

alguns foram excluídos de imediato face ao odor desagradável ou cor demasiado clara 

(caraterísticas que poderiam ter impacto no produto final). As amostras com maior 

percentagem de extrato de malte apresentaram alteração significativa de cor face às 

amostras standard, tal como se pretendia. Posto isto, decidiu-se testar a redução de 

30% de cacau no licor a nível industrial (testou-se uma redução de 30% de cacau no 

licor, que transitou para a base extrudida), onde não foram verificadas melhorias 

significativas. Relativamente à segunda opção, esta ficou em “carteira” para, 

possivelmente, estudar de uma forma mais pormenorizada no futuro. Ainda neste 

seguimento, decidiu-se realizar um novo teste industrial, com alteração de receita de 

forma a ajudar a expandir a pétala, porém o produto obtido apresentava um formato 

diferente do pretendido, assim como um sabor ligeiramente amargo. Face ao produto 

obtido, decidiu-se testar um aroma modelador de doçura, em laboratório, cuja 

percentagem a incorporar para conferir doçura ao produto era elevada e, por isso, 

incrementava bastante o custo do produto final.  
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Foi realizado um teste piloto onde foi feita uma substituição parcial do açúcar por 

IMO e foi também aplicado um aroma modelador de doçura, de forma a compensar a 

perda de sabor. Apesar do produto obtido neste teste ter apresentado características 

agradáveis, no que diz respeito a doçura e textura, não foi possível dar continuidade a 

este desenvolvimento com IMO por questões legislação, tendo sido continuado os 

desenvolvimentos noutro sentido, recorrendo à utilização de aromas. 

Foi realizado um novo teste em que se pretendeu alinhar os níveis de açúcar 

com os praticados no mercado em produtos análogos. O produto que resultou deste 

teste industrial era ligeiramente mais claro, tinha um sabor agradável a chocolate, e com 

menos intensidade de doçura em relação ao produto standard. Visualmente, a forma 

das peças ficou ligeiramente alterada, não formando a concavidade habitual, 

semelhante ao produto standard, originando pétalas mais achatadas e menos côncavas. 

Também devido a esta forma menos côncava, a distribuição do licor nas pétalas ocorreu 

de uma forma mais uniforme, pelo que as peças estão melhor cobertas pelo licor em 

relação ao produto standard. Por outro lado, o facto de as peças estarem mais planas 

fez com que estas se colassem mais facilmente e criassem aglomerados com uma 

grande quantidade de licor, embora a taxa de aplicação de licor seja a mesma. Devido 

a avarias na linha desde o arranque do teste, não foi possível registar o valor do ºBrix 

do licor. No entanto, o valor teórico deste licor, calculado nos balanços mássicos, não 

era significativamente diferente do valor do produto standard, com valores entre 60 e 

70ºBrix e com diferenças entre os dois inferiores a 1ºBrix. Com base nos valores 

teóricos, pode-se concluir que a fluidez do licor não foi muito diferente da que se observa 

no produto standard, logo a facilidade de distribuir o licor nos cereais foi sensivelmente 

a mesma. Entretanto ficou a assinalado para futuros testes, que é importante o registo 

deste parâmetro. 

A humidade é um parâmetro medido quando são feitos testes industriais e a sua 

determinação é um procedimento importante e regular, principalmente em testes, como 

este, onde ocorreu uma alteração na formulação. No entanto, devido às avarias já 

mencionadas que ocorreram neste teste, a sua determinação não foi realizada. Assim 

como o valor de ºBrix, também ficou registado que no próximo teste, a medição da 

humidade deve ser realizada. 

Com este teste procurou-se atingir valores de açúcar mais baixos em relação ao 

produto standard, prevendo-se uma redução teórica de cerca de 15% de açúcar, com 

base em balanços mássicos calculados antes de cada teste. Na Tabela 4 são 

apresentados os valores de açúcar e sal do produto standard, bem como os valores 

obtidos neste teste.  
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Tabela 4 - Valores Nutricionais de Pétalas de Chocolate (laboratórios externos acreditados). 

 Produto Standard Produto de Teste  

Açúcar (g/100g) 29,0 25,7 

Sal (NaCl) (g/100g) 0,23 0,32 

 

Pela análise dos dados apresentados, neste teste foi possível atingir uma 

redução de cerca 11,4%, ligeiramente abaixo do valor esperado através dos balanços 

mássicos realizados antes do teste. Esta diferença entre o valor de açúcar esperado e 

o valor obtido pode estar relacionada com uma margem de erro associada a esta 

análise. No entanto, este teste com reformulação da receita, foi o primeiro e será 

necessário continuar de forma a atingir os valores de açúcar pretendidos. Relativamente 

ao sal, o valor obtido no teste está de acordo com o esperado para o teste, embora seja 

um valor mais elevado em relação ao produto standard. Contudo, como se trata de um 

projeto contínuo, será necessário continuar a trabalhar nesta referência no sentido de 

atingir os objetivos traçados. 

Face aos resultados positivos, a nível sensorial, obtidos no último teste descrito, 

decidiu-se realizar uma prova sensorial com crianças, para perceber a aceitação desta 

amostra em relação ao produto standard. Foi entregue a cada provador uma amostra 

do produto standard e do produto deste teste, cada uma devidamente codificada, onde 

a amostra com o código 427 corresponde ao produto do teste e a amostra com o código 

458 corresponde ao produto standard.  

À semelhança da prova sensorial de Estrelas de Mel, para além de ter sido 

questionada a preferência de cada provador, foi associada a cada amostra uma escala 

hedónica de 6 valores, distinguidos verbalmente. Os resultados obtidos com esta prova 

são agora apresentados. 

 Para esta prova sensorial foram inquiridos 35 provadores no total, 17 do género 

masculino e 18 do género feminino (Figura 11), com idades compreendidas entre os 6 

e os 14 anos.  

 

Figura 11 - Género dos provadores de Pétalas de Chocolate. 
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Na Figura 12 encontra-se representada a distribuição de idades dos inquiridos, 

onde se verificou uma média de 10,23 anos de idade.  

 

 

Figura 12 - Distribuição das idades dos provadores de Pétalas de Chocolate. 

 

Pela análise da distribuição de idades dos provadores, pode verificar-se que a idade 

com mais provadores corresponde a 10 anos, seguindo-se 8 e 13 anos com 5 

provadores cada um. As idades com menos representatividade são a de 6 e 11 anos, 

com 2 provadores cada uma. 

 Entre os provadores, 71,4% dos inquiridos são consumidores habituais de 

cereais de pequeno almoço, que corresponde a 25 provadores. Dentro deste universo 

de 25 provadores, 76% afirmaram consumir cereais de pequeno-almoço habitualmente 

ao pequeno-almoço, que corresponde a 19 provadores, 20% afirmaram consumir ao 

pequeno-almoço e lanche, que corresponde a 5 provadores, e 1 provador consome 

habitualmente apenas ao lanche.  

Observando o total de 35 provadores, à semelhança do observado na prova 

sensorial em Estrelas de Mel, também neste conjunto de provadores se verificou uma 

clara preferência pelo formato de Estrelas de Mel e Pétalas de Chocolate. Aqui, 71,4% 

dos provadores mencionou que consome estrelas ou pétalas ou ambos os formatos, de 

diferentes mascas. 
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Relativamente à preferência entre estas duas amostras, a Figura 13 ilustra os 

resultados obtidos. 

 

 

Figura 13 - Preferência entre a amostra standard e a amostra do teste de aproximação aos níveis de açúcar do 
mercado. 

 

 Pela observação do gráfico da Figura 13, pode-se afirmar que a amostra 

preferida foi a do teste onde se trabalhou por alinhar os valores de açúcar com os do 

mercado, embora não seja por uma diferença percentual muito elevada. Os 15 

provadores que assinalaram a amostra standard como a sua preferida, corresponde a 

43% dos provadores, têm idade média de 10,20 anos. Já a amostra do teste de 

aproximação aos níveis de açúcar do mercado para produtos análogos, com 51% de 

preferência, está associada a provadores com uma idade média de 10,33 anos e 

corresponde a 18 provadores. Para além disso, 2 provadores não assinalaram nenhuma 

das amostras como a preferida, por não encontrarem diferenças ou por gostarem 

igualmente das duas, que corresponde a 6%.  

Não houve conformidade nos comentários dos provadores acerca de qual a 

amostra mais doce. Por um lado, diversas crianças disseram que a amostra de teste era 

mais doce, mas também ocorreu outras crianças dizerem o contrário. Apesar da maioria 

dos comentários recaírem sobre a doçura das amostras, houve ainda comentários 

acerca da textura. 6 provadores indicaram que a amostra de teste tinha uma textura 

mais agradável, mais crocante. É possível que esta alteração de textura, percecionada 

apenas por 6 crianças, se deva à diminuição de açúcar da formulação da base extrudida, 

já que a diminuição de açúcar provoca o aumento da expansão da peça (Moscicki, 

2011). Para além disso, duas das crianças justificaram a preferência pela amostra de 

teste por estarem mais próximas do sabor de um produto análogo do mercado. 
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Para além de ser questionada a preferência entre as duas amostras, também se 

procurou conhecer a aceitação de cada amostra individualmente entre Excelente, Muito 

Boa, Boa, Má, Muito Má e Péssima. As respostas obtidas encontram-se representadas 

na Figura 14.  

 

Figura 14 - Classificação individual de cada amostra de Pétalas de Chocolate. 

 

 Pela análise do gráfico da Figura 14 pode-se entender que ambas as amostras 

foram estão de acordo com os gostos dos provadores uma vez que nenhum provador 

classificou como “Má”, “Muito Má” ou “Péssima”. A amostra com maior contagem de 

classificação “Excelente” foi a amostra do teste, com 14 votos, enquanto que a amostra 

standard apenas obteve 11 votos para esta classificação. Já no que diz respeito às 

classificações “Muito Boa” e “Boa”, a amostra standard foi a que obteve mais votações 

nestas categorias, com 12 votos para cada classificação.  

Para serem convenientemente analisados os resultados do teste de preferência, 

por ser um teste que obriga à escolha de uma amostra, são desconsiderados os 

provadores que não indicaram qual a amostra preferida. Desta forma, será possível 

conhecer se as amostras são significativamente diferentes, estatisticamente falando. 

Por essa razão, apenas são considerados e utilizados os dados dos 33 provadores que 

identificaram a sua preferência, tendo sido desvalorizados os 2 provadores que não o 

fizeram. Os dados são apresentados na Tabela 5.  
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Tabela 5 - Preferência das amostras, desconsiderando os provadores que não assinalaram preferência. 

Preferência Contagem 

Standard 15 

Teste Aproximação Valores do Mercado 18 

 

De forma a avaliar estatisticamente se existe diferença significativa entre as 

amostras de Pétalas de Chocolate, realizou-se um teste de hipóteses para um intervalo 

de confiança de 95%. 

• H0 = As amostras são iguais. 

• H1 = As amostras são diferentes. 

 
Se para o número de provadores testados, neste caso 33, a contagem de 

respostas esperadas (ou maiores) for igual ou superior ao resultado da tabela, pode 

dizer-se que existe uma diferença significativa entre as amostras para o nível de 

significância estabelecido, logo a H0 é rejeitada. 

Pela tabela do Anexo III (Meigaard et al., 2016), para o total de 33 provadores, 

a contagem com maior número de respostas (18) tem um valor mais baixo do que o da 

tabela (23), logo, não é possível rejeitar a H0, pelo que não se pode concluir que as 

amostras de Pétalas de Chocolate são significativamente diferentes para α = 0,05 em 

termos da sua preferência. 

Relativamente às questões colocadas aos encarregados de educação acerca da 

preocupação com a quantidade de açúcar dos produtos que ofereciam aos filhos, 

praticamente todos se mostraram sensibilizados para essa questão. Apenas 1 dos 

encarregados de educação afirmou que a informação acerca da quantidade de açúcar 

não é relevante no momento de compra de cereais de pequeno-almoço. Por outro lado, 

4 encarregados de educação disseram que não optariam por comprar um produto com 

redução de açúcar se isso implicasse perda de intensidade de sabor, mostrando aqui 

que privilegiam a intensidade de sabor apesar da quantidade de açúcar. Os restantes 

encarregados de educação afirmaram que optariam por um produto com menos açúcar, 

mesmo que significasse perda de intensidade de sabor.  
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5. Conclusões 

 

A introdução de novos produtos alimentares e a promoção da melhoria contínua dos 

existentes, enquanto compromisso fundamental da Cerealis propicia processos de 

análise e ensaios que estão na base do estudo aqui apresentado. Tanto na referência 

de Estrelas de Mel como na referência de Pétalas de Chocolate, embora exista uma 

grande aceitação por parte dos consumidores, há necessidade de melhorar, tanto para 

fazer face às exigências do consumidor como para cumprir metas definidas com 

entidades superiores (com o Governo). Para tal, este projeto conta com toda a atenção 

e sentido crítico da equipa de I&D da Cerealis que programa e acompanha testes 

laboratoriais e industriais nestes produtos, para além de fazer pesquisa de novas 

matérias primas, de estudar os processos tecnológicos, e de fazer o acompanhamento 

sensorial. 

Neste tipo de produtos, as amostras desenvolvidas em laboratório ficam 

relativamente semelhantes ao produto obtido na linha de produção, uma vez que em 

laboratório apenas é possível efetuar a cobertura com o licor açucarado. Assim, quando 

se pretende testar alterações no licor, é possível tirar conclusões a partir de amostras 

preparadas em laboratório, embora seja necessária uma validação do processo a nível 

industrial. Por outro lado, quando se pretende fazer alterações na base extrudida, esse 

processo tem de ser feito a nível industrial, ao qual estão associados custos e 

desperdícios muitíssimo elevados. 

Todas as alterações feitas nas formulações são validadas a nível sensorial, 

internamente antes de se passar para uma análise por provadores ou para estudo de 

consumidor, nos casos em que se aplique. Para melhor avaliação sensorial, para além 

de ser provado em seco, os produtos também são provados em leite/bebida vegetal. 

Desta forma, é mais fácil analisar a migração de cor dos cereais para o leite, uma 

característica apreciada pelos consumidores, para além de permitir uma melhor análise 

da textura ao longo do tempo. Neste sentido, nas provas sensoriais realizadas com 

crianças, teria sido importante dar indicações de como devia decorrer a prova, se em 

seco ou em leite/bebida vegetal de forma a obter resultados mais fidedignos. 

Acerca da referência Estrelas de Mel, é necessário continuar a trabalhar no sentido 

de diminuir o teor em açúcar e sal para valores mais baixos embora já se tenha 

conseguido baixar ligeiramente estes dois valores. Para além disso, o trabalho 

desenvolvido com corantes alternativos teve uma boa aceitação e surge, assim, a 

possibilidade, de produzir este produto sem estes aditivos alimentares. Nesta prova 

sensorial, foi possível perceber que as diferenças para o produto standard não são 



46 

 

 

FCUP 

Melhoria Nutricional em Cereais de Pequeno-almoço 

significativas, já que 43% dos provadores preferiram a amostra com os corantes 

alternativos e 10% não detetaram diferenças entre as duas amostras. 

Assim, ficam em aberto dois temas de melhoria para a referência de Estrelas de Mel, 

por um lado, atingir os valores nutricionais que se procura e, por outro lado, encontrar 

uma forma de produzir este produto sem corantes artificiais sem que isso implique 

custos de produção muito mais elevados, de forma a poder satisfazer clientes mais 

exigentes ou de um mercado mais específico.   

Em relação à referência de Pétalas de Chocolate, a maior parte do trabalho 

desenvolvido, e que necessita de mais investigação, está relacionado com a quantidade 

de açúcar e sal. Contudo, apesar de não sejam utilizados em todas as referências de 

cereais de pequeno almoço, nesta referência foi utilizado IMO e um aroma modelador 

de sabor de forma a contornar a perda de intensidade de sabor. Ainda assim, por 

questões de legislação sobre o IMO, esta hipótese teve de ser abandonada, apesar dos 

resultados positivos. A utilização de substitutos de açúcar deve ser uma hipótese a 

considerar em trabalhos futuros uma vez que a doçura é um atributo muito apreciado 

pelos consumidores e reduções elevadas de açúcar podem precisar de compensação 

por outras substâncias. Para além disso, ao reduzir a quantidade de açúcar no licor, o 

ºBrix sofre alteração e é um fator que deve ser controlado através da sua medição em 

testes industriais, bem como a humidade, que se pode alterar significativamente quando 

se efetuam alterações na formulação. 

O trabalho desenvolvido em Pétalas de Chocolate culminou com um teste industrial 

onde foi possível obter uma redução de cerca de 11% de açúcar, embora o valor de sal 

seja superior ao do produto standard. Este produto teve uma aceitação boa, apesar de 

apresentar uma forma ligeiramente diferente daquela a que os consumidores estão 

habituados, facilmente ajustável nos parâmetros de produção. O produto de teste foi 

preferido em relação ao produto standard, com 51% de preferência. Contudo, apesar 

destes esforços e trabalho desenvolvido, esta referência continua a requerer melhorias 

nutricionais, assim como melhoria no processo de fabrico de forma a conseguir cobrir 

melhor os cereais quando estes apresentam a sua concavidade ideal. 

As tendências e hábitos alimentares dos consumidores encontram-se em constante 

mudança, gerando uma procura contínua de alimentos mais práticos, mais rápidos e 

mais saudáveis. A concorrência e competitividade crescente no mercado, exigem das 

indústrias alimentares uma permanente adaptação às mudanças legislativas e às 

alterações normativas, requerendo competências nas áreas da Engenharia Alimentar, 

da Nutrição e da Higiene e Segurança Alimentar. 
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Krejčová, A., Černohorský, T., & Meixner, D. (2007). Elemental analysis of instant soups 

and seasoning mixtures by ICP-OES. Food Chemistry, 105, 242-247.  

Kus, E., & Eroglu, H. E. (2015). Genotoxic and cytotoxic effects of sunset yellow and 

brilliant blue, colorant food additives, on human blood lymphocytes. Pakistan 

Journal of Pharmaceutical Sciences, 28(1), 227-230.  

Leusner, S. (2020). Breakfast Cereals and How They Are Made. In: Elsevier. 

Lightowler, H. J., Henry, K., Warren, J. M., & Richardson, D. P. (2005). The use of ready-

to-eat breakfast cereals as a meal substitute for weight loss - the impact of 

variety. Proceedings of the Nutrition Society, 64, 52A-52A.  

Lindley, M. (1999). New developments in low-calorie sweeteners. World Rev Nutr Diet., 

85, 44–51.  

https://khni.kerry.com/taste/application-of-flavour/
https://khni.kerry.com/taste/application-of-flavour/
https://www.metroparent.com/daily/food-home/cooking-tips-nutrition/kids-cereals-sugar/
https://www.metroparent.com/daily/food-home/cooking-tips-nutrition/kids-cereals-sugar/


52 

 

 

FCUP 

Melhoria Nutricional em Cereais de Pequeno-almoço 

Lohner, S., Toews, I., & Meerpohl, J. (2017). Health outcomes of non-nutritive 

sweeteners: analysis of the research landscape. Nutr J, 16, 55.  

Luckett, C. R., & Wang, Y. J. (2012). Application of enzyme-treated corn starches in 

breakfast cereal coating. Journal of Food Science, 77(8), C901-C906.  

Mackie, I. (1995). Children’s dental health and medicines that contain sugar. BMJ, 15, 

141-142.  

Malkinson, A. M., Radcliffe, R. A., & Bauer, A. K. (2002). Quantitative trait locus mapping 

of susceptibilities to butylated hydroxytoluene-induced lung tumor promotion and 

pulmonary inflammation in CXB mice. Carcinogenesis, 23, 411–417.  

Mancino, L., Kuchler, F., & Leibtag, E. (2008). Getting consumers to eat more whole-

grains: The role of policy, information, and food manufacturers. Food Policy, 

33(6), 489–496.  

Manley, D. (2000). Technology of biscuits, crakers and Cookies (3rd ed.). Cambridge, 

England. 498 pp: Woodhead Publishing Ltd. 

Marsman, G. J. P., Gruppen, H., Van der Poe, A. F. B., Resink, J. W., Verstegen, M. W. 

A., & Voragen, A. G. J. (1993). The effect of shear forces and addition of a mixture 

of a protease and a hemicellulase on chemical, physical and physiological 

parameters during extrusion of soybean meal. Anim. Feed Sci. Technol., 56, 21–

35.  

Matsukubo, T., & Takazoe, I. (2006). Sucrose substitutes and their role in caries 

prevention. International Dental Journal, 56(3), 119-130.  

Mattes, R. D. (2002). Ready-to-eat Cereal Used as a Meal Replacement Promotes 

Weight Loss in Humans. Journal of the American College of Nutrition, 21(6), 570-

577.  

Mattes, R. D., & Donnelly, D. (1991). Relative contributions of dietary sodium sources. 

Journal of the American College of Nutrition, 10(4), 383–393.  

McCann, D., Barrett, A., Cooper, A., Crumpler, D., Dalen, L., Grimshaw, K., . . . 

Stevenson, J. (2007). Food additives and hyperactive behaviour in 3-year-old 

and 8/9-year-old children in the community: a randomised, double-blinded, 

placebo-controlled trial. Lancet, 370(9598), 1560-1567.  

McEwan, J. A., Hunter, E. A., van Gemert, L. J., & Lea, P. (2002). Proficiency testing for 

sensory profile panels: measuring panel performance. Food Quality and 

Preference, 13(3), 181-190.  

McKevith, B. (2004). Nutritional aspects of cereals. Nutrition Bulletin, 29, 111-142.  

Meigaard, M. C., Civille, G. V., & Carr, B. T. (2016). Sensory Evaluation Techniques (5th 

ed.): Taylor & Francis Group. 

Mercier, C., Linko, P., & (Ed), J. M. H. (1989). Extrusion Cooking. 



53 

 

 

FCUP 

Melhoria Nutricional em Cereais de Pequeno-almoço 

Mezreb, K., Goullieux, A., Ralainirina, R., & Queneudec, M. (2006). Effect of sucrose on 

the textural properties of corn and wheat extrudates. Carbohydr. Polym, 64, 1–8.  

Miller, R. C. (1985). Low moisture extrusion: Effects of cooking moisture on product 

characteristics. J. Food Sci., 50, 249–253.  

Min, S. C., Kim, Y. T., & Han., J. H. (2010). Packaging and the Shelf Life of Cereals and 

Snack 57 Foods. In: G. L. Robertson (Ed.). Food Packaging and Shelf Life: A 

Practical Guide. New York, CRC Press. 339-352.  

Moreau, L., Lagrange, J., Bindzus, W., & Hill, S. (2009). Influence of sodium chloride on 

colour, residual volatiles and acrylamide formation in model systems and 

breakfast cereals. International Journal of Food Science and Technology. 

2009;44:2407-2416. DOI: 10.1111/j.1365-2621.2009.01922.x, 44, 2407-2416.  

Moscicki, L. (2011). Extrusion-Cooking Techniques – Applications, Theory and 

Sustainability. Germany: Wiley-VCH. 

Nicklas, T., Bao, W., Webber, L., & Berenson, G. (1993). Breakfast consumption affects 

adequacy of total daily intake in children. J Am Dietet Assoc., 93, 886-891.  

OMS. (2012). Organização Mundial de Saúde. Guideline: Sodium intake for adults and 

children.  

OMS. (2015). Organização Mundial de Saúde. Guideline:  Sugars intake for adults and 

children.  

OMS. (2016). Organização Mundial de Saúde. Salt Reduction. Consultado a 19 de 

janeiro de 2020, disponível em: www.who.int.  

Padmanabhan, M., & Bhattachayrya, M. (1989). Extrudate expansion during extrusion 

cooking of foods. Cereal Food World, 34, 945-949.  

Patil, R. T., Berrios, J. D., Tang, J., & Swanson, B. G. (2007). Evaluation of methods for 

expansion properties of legume extrudates. Appl. Eng. Agric., 23(6), 777–783.  

Peltz, J. F. (2016). Why Americans Are Eating Less Cold Cereal for Breakfast - LA Times. 

Consultado a 3 de setembro de 2020, disponível em : 

http://www.latimes.com/business/la-fi-agenda-breakfast-cereals-20161010-

snap-story.html.  

Polónia, J., Maldonado, J., Ramos, R., Bertoquini, S., Duro, M., Almeida, C., . . . Martins, 

L. (2006). Determinação do consumo de sal numa amostra da população 

portuguesa adulta pela excreção urinária de sódio. Sua relação com rigidez 

arterial. Revista Portuguesa de Cardiologia, 25, 801-817.  

Rampersaud, G., Pereira, M., Girard, B., Adams, J., & Metzl, J. (2005). Breakfast habits, 

nutritional status, body weight, and academic performance in children and 

adolescents. J Am Diet Assoc., 105(5), 743–760.  

file:///C:/TESE/www.who.int
http://www.latimes.com/business/la-fi-agenda-breakfast-cereals-20161010-snap-story.html
http://www.latimes.com/business/la-fi-agenda-breakfast-cereals-20161010-snap-story.html


54 

 

 

FCUP 

Melhoria Nutricional em Cereais de Pequeno-almoço 

Riaz, M., Asif, M., & Ali, R. (2009). Stability of vitamins during extrusion. Crit. Rev. Food 

Sci. Nutr., 49, 361-368.  

Rodriguez-Amaya, D. B. (2016). Natural food pigments and colorants. Current Opinion 

in Food Science, 7, 20-26.  

Schirmer, M., Jekle, M., Becker, T., & Arendt, E. K. (2012). Less calories with stevia and 

polydextrose. Baking+Biscuit Issue, 1, 14-19.  

Seo, E.-S., Nam, S.-H., Kang, H.-K., Cho, J.-Y., Lee, H.-S., Ryu, H.-W., & Him, D. (2007). 

Synthesis of thermo- and acid-stable novel oligosaccharides by using 

dextransucrase with high concentration of sucrose. Enzyme and Microbial 

Technology, 40(5), 1117–1123.  

Shoaib, M., Shehzad, M., Omar, M., Rakha, A., Raza, H., Sharif, H., . . . Niazi, S. (2016). 

Inulin: properties, health benefits and food applications. Carbohydrate Polymers, 

147, 444–454  

Singh, S., Gamlath, S., & Wakeling, L. (2007). Nutritional aspects of food extrusion: A 

review. Int. J. Food Sci. Technol, 42(8), 916–929.  

Smith, K., Gall, S., McNaughton, S., Blizzard, L., Dwyer, T., & Venn, A. (2010). Skipping 

breakfast: longitudinal associations with cardiometabolic risk factors in the 

Childhood Determinants of Adult Health Study. Am J Clin Nutr., 92(6), 1316–

1325.  

Stevens, L. J., Kuczek, T., Burgess, J. R., Hurt, E., & Arnold, L. E. (2011). Dietary 

sensitivities and ADHD symptoms: thirty-five years of research. Clinical 

Pediatrics, 50(4), 279-293.  

Stone, H., & Sidel, J. L. (2004). Sensory Evaluation Practices. Food science and 

technology International series, 3rd edition, 394.  

Swithers, S., & Davidson, T. (2008). A role for sweet taste: Calorie predictive relations in 

energy regulation by rats. Behav Neurosci, 122, 161-173.  

Szajewska, H., & Ruszczyn´ ski, M. (2010). Systematic review demonstrating that 

breakfast consumption influences body weight outcomes in children and 

adolescents in Europe. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 50(2), 

113–119.  

Takazoe, I. (1985). New trends on sweeteners in Japan. Int Dent J, 35, 58-65.  

Tandel, R. K. (2011). Sugar substitutes: Health controversy over perceived benefits. 

Journal of Pharmacology & Pharmacotherapeutics, 2(4), 236–243.  

Tate, & Lyle. (2012). STA-LITE Polydextrose. Consultado a 30 de dezembro de 2019, 

disponível em: https://www.tateandlyle.com/ingredient/sta-lite-polydextrose.  

https://www.tateandlyle.com/ingredient/sta-lite-polydextrose


55 

 

 

FCUP 

Melhoria Nutricional em Cereais de Pequeno-almoço 

TGI. (2018). TGI – Marktest. Jovens preferem cereais de pequeno almoço de chocolate. 

Consultado a 30 de novembro de 2019, disponível em 

https://www.marktest.com/wap/a/n/id~23cb.aspx.  

Thomson, B. M. (2009). Nutritional modelling: distributions of salt intake from processed 

foods in New Zealand. British Journal of Nutrition, 102(05), 757 pp.  

Thymi, S., Krokida, M. K., Pappa, A., & Maroulis, Z. B. (2005). Structural properties of 

extruded corn starch. J. Food Eng., 519–526.  

van den Boom, A., Serra-Majem, L., Ribas, L., Ngo, J., Perez-Rodrigo, C., Aranceta, J., 

& Fletcher, R. J. (2006). The contribution of ready-to-eat cereals to daily nutrient 

intake and breakfast quality in a Mediterranean setting Journal of the American 

College of Nutrition, 25(2), 135-143.  

Varela, P., & Ares, G. (2016). Novel Techniques in Sensory Characterization and 

Consumer Profilin. CRC Press, 1st edition, 416.  

Veltsista, A., Laitinen, J., Sovio, U., & al., e. (2010). Relationship between eating 

behavior, breakfast consumption, and obesity among Finnish and Greek 

adolescents. J Nutr Educ Behav, 42, 417–421.  

Vereecken, C., Dupuy, M., Rasmussen, M., Kelly, C., Nansel, T. R., Sabbah, H. A., . . . 

Ahluwalia, N. (2009). Breakfast consumption and its socio-demographic and 

lifestyle correlates in schoolchildren in 41 countries participating in the HBSC 

study. International Journal of Public Health, 54, 180-190.  

Wang, H.-F., Lim, P.-S., Kao, M.-D., Chan, E.-C., Lin, L.-C., & Wang, N.-P. (2001). Use 

of isomalto-oligosaccharide in the treatment of lipid profiles and constipation in 

hemodialysis patients. Journal of Renal Nutrition, 11(2), 73–79.  

Winger, R., & Wall, G. (2006). Food Product Innovation – A background paper. Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 35pp.  

Ying, S. W., Dian, M. H. L. N., Wasoh, H., & Ming, O. L. (2018). Formulation of a low 

glycemic binder fortified with palm vitamin E (tocotrienol-rich fraction) for 

functional granola bars. Journal of Oil Palm Research, 30, 591-601.  

Zero, D. (2008). Are sugar substitutes also cariogenic? J Am Dent Assoc., 139, 5S–10S.  

Zoulias, E., Oreopoulou, V., & Kounalaki, E. (2002). Effect of fat and sugar replacement 

on cookie properties. Journal of the Science of Food and Agriculture, 82, 1637–

1644.  

 

 

 

https://www.marktest.com/wap/a/n/id~23cb.aspx


56 

 

 

FCUP 

Melhoria Nutricional em Cereais de Pequeno-almoço 

Anexos 

Anexo I 

 

 



57 

 

 

FCUP 

Melhoria Nutricional em Cereais de Pequeno-almoço 

Anexo II 

 



58 

 

 

FCUP 

Melhoria Nutricional em Cereais de Pequeno-almoço 

 

 

 



59 

 

 

FCUP 

Melhoria Nutricional em Cereais de Pequeno-almoço 

Anexo III 

 

 

 

 

 


