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COMPOSIÇÕES ALIMENTÍCIAS DE CHOCOLATE E DE GELADO 

COMESTÍVEL CONTENDO "MEL DE CACAU" 

CAMPO DA INVENÇÃO 

A presente invenção refere-se a composições 

alimentícias de chocolate e de gelado comestível, 

nutricionalmente enriquecidas e com redução de sacarose, 

contendo um produto obtido a partir da polpa de cacau 

(Theobroma cacao L) in natura, não fermentado, aqui 

denominado de "mel de cacau". O presente pedido provê 

composições para serem consumidas diretamente ou, 

alternativamente, para serem utilizadas como parte de 

formulações de produtos com sabor de chocolate. 

DESCRIÇÃO DO ESTADO DA TÉCNICA 

O cacaueiro Theobroma cacao pertence à família das 

15 Sterculiaceae originária da América do Sul e Central. O 

gênero Teobroma destaca-se pela produção e exploração 

econômica das sementes que, após secas e beneficiadas, irão 

compor a base de chocolates e derivados. 

O plantio do cacau sempre esteve voltado para a 

20 comercialização de suas amêndoas. O seu processamento tem 

início com a fermentação e secagem das sementes, garantindo 

a preservação das suas características físico-químicas, 

organolépticas e quali ta tivas, para formação de compostos 
-

responsáveis pelo f lavor do chocolate. Na etapa -inicial- -de 

25 obtenção das sementes com a polpa, um líquido mucilaginoso 

é liberado, sendo conhecido como "mel de cacau", 

apresentando um sabor doce-azedo, rico em açúcares e 

compostos bioativos. 

Com a crise do agronegócio do cacau no Brasil, muito 

30 relevante no Sul da Bahia, provocada principalmente pela 
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devastação da doença Vassoura de Bruxa (Crinipellis 

perniciosa), houve a necessidade de buscar alternativas de 

aproveitamento integral do cacau e de seus derivados: 

polpa, néctar e a casca, para produção de geléia, vinagre, 

5 licor. Entretanto, são escassos os estudos relativos a 

determinações físico-química, bioquímicas e microbiológicas 

que permitam avaliar a conservação do "mel de cacau", 

dificultando deste modo o seu aproveitamento e sua 

comercialização. 

10 Estudos anteriores apresentaram o que seria a produção 

de "mel de cacau" como atividade econômica, e concluíram 

que no ano de 1978 apenas 0,4% da produção deste subproduto 

estava sendo utilizada. Foi apontada como causa dessa 

pequena porcentagem a dificuldade na conservação do "mel de 

15 cacau", carência de aprimoramento tecnológico, além da 

baixa qualificação da mão de obra utilizada na lavoura 

cacaueira. 

A utilização do "mel de cacau", prevista pela presente 

invenção, em formulações alimentícias, vem agregar valor 

20 nutricional aos produtos formulados, bem como impor o 

conceito de sustentabilidade à produção de cacau com o 

aproveitamento deste subproduto. 

"Mel de cacau" é o produto não fermentado, não 

conceriTrado 
----

e não teor -mínimo de ·501.ra:-o.s 
25 totais, proveniente da polpa do fruto cacau ( Theobroma 

cacao L), extraído por prensagem dos caroços juntamente com 

a polpa em até 24h após a colheita dos frutos do cacau, sem 

adição de aditivos químicos e açúcar, e acondicionado sob 

refrigeração. 

3 O Chocolate 



Chocolate 

mais de 3 

3/22 

é uma iguaria que 

milênios. Possui 

vem sendo consumida 

alta concentração 

há 

de 

carboidratos e gorduras, sendo fonte energética. Além 

disso, o chocolate também possui o triptofano, que estimula 

5 os receptores da serotonina e da dopamina, que têm a função 

de melhorar o humor, e ainda estimula a biossíntese de 

endorf inas que possuem características semelhantes as da 

serotonina. 

Os f lavonóides do chocolate têm ganhado notoriedade 

10 principalmente por seus benefícios relacionados à saúde do 

coração. Oi versos estudos têm sido conduzidos nesse 

sentido, a fim de tentar comprovar os benefícios do consumo 

diário de chocolate amargo, que é mais rico em flavonóides. 

Além das ações benéficas ao coração, são atribuídas 

15 aos f lavonóides presentes na semente do cacau propriedades 

anticarcinogênica, anti-inflamatória, antibacteriana, 

antialérgica e antioxidante, sendo ainda capazes de modular 

20 

25 

ou diminuir a ativação plaquetária, auxiliando na 

manutenção do sistema cardiovascular. 

As barras de chocolate são uma mistura de 

cacau (ou liquor de cacau), manteiga de cacau, 

emulsificantes (por exemplo, a lecitina de soja) 

uma barra de chocolate ao leite, leite em 

aâicionaâo. 

massa de 

açúcar e 

Se for 

pó será 

A massa e a manteiga de cacau acima citadas são 

obtidas das sementes de cacau fermentadas, secas, torradas 

e moídas. 

A etapa de torração dos nibs (cotilédones das 

sementes) é também a responsável pela formação do aroma 

30 característico de chocolate. O binômio tempo / temperatura 
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pode variar, mas cuidados são necessários para evitar 

falhas de torração das sementes, excedendo ou não atingindo 

as características ideais. 

A massa de cacau obtida é então prensada para 

5 separação da manteiga e do pó de cacau. 

A volatilização dos compostos desenvolve o sabor do 

chocolate. As partículas sólidas, tais como açúcar, cacau e 

leite em pó são revestidas pela gordura, dissociando-se por 

atrito e tornando-se arredondadas. O revestimento das 

10 partículas por gordura promove a textura lisa desejada no 

15 

chocolate. O tempo/condições de temperatura durante a 

conchagem pode variar razoávelmente para o tipo de 

chocolate a ser processado. 

O consumo de produtos de cacau e chocolate contribui 

para a nutrição humana provendo lipídeos, 

minerais (potássio, magnésio, cobre 

antioxidantes, especialmente os polifenóis. 

Ge1ados Comestíveis/Sorvete 

e 

açúcares, 

ferro) e 

Gelados comestíveis são os produtos congelados obtidos 

20 a partir de uma emulsão de gorduras e proteínas; ou de uma 

mistura de água e açúcar ( es) Podem ser adicionados de 

outro(s) ingrediente(s) desde que não descaracterize(m) o 

produto. Preparados para gelados comestíveis são os 
- -- -

produtos que, após serem submetidos ao congelamento, 

25 resultam em gelados comestíveis, não necessitando da adição 

de outro(s) ingrediente(s). 

Os gelados comestíveis são constituídos por emulsão 

estabilizada, congelada e aerada formada por fase oleosa e 

aquosa. Para obter-se a emulsificação é necessário o uso de 

30 emulsificantes, para reduzir a cristalização são utilizados 
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estabilizantes. Por ser um produto perecível, é necessária 

a pasteurização para segurança higiênico-sanitária. 

Documentos do Estado da Técnica 

o documento us 4.206.245 intitulado "COMPLETE 

5 UTILIZATION OF COCOA FRUIT ANO PRODUCTS" apresenta que 

valiosos produtos são obtidos dos frutos do Theobroma cacao 

por, preferencialmente, remoção da casca do fruto, abrindo-

se o fruto, separando as sementes da parte parenquimatosa 

do frtito preferencialmente sem pele, e imediatamente depois 

10 disso fermentando as sementes e processando a parte 

parenquimatosa. Preferencialmente os frutos são 

preaquecidos, por exemplo, com uma solução alcalina e, após 

pelagem, são neutralizadas, ou são pré-tratados com agente 

conservante. A parte parenquimatosa dos frutos é expressa 

15 como produto do suco de fruta fresca contendo um 

hidrocolóide que tem provado ser um valioso emulsificante, 

espessante, estabilizante, agente para suspensão e colóide 

de proteção. A fruta fresca do Theobroma é convertida em 

uma nutritiva ração animal, especialmente para pequenos 

20 animais. Assim os frutos do Theobroma são completamente 

utilizados. 

O documento US 2011/0123675 Al intitulado "METHOD FOR 

PROCESSING COCOA BEANS" relata um método para processamento 

fermentadas, onde a semente de 

25 cacau é despolpada e onde a polpa separada e semente de 

cacau despolpada são separadamente tratadas. Em particular, 

o método compreende uma fermentação da polpa e pelo menos 

um tratamento da semente de cacau despolpada sob condições 

ácidas, seguidos pelo preparo de uma mistura de polpa 

30 fermentada e semente de cacau despolpada tratada com ácido, 
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e o processamento adicional de cada mistura. A invenção 

também relata que a semente de cacau é obtida ou obtenível 

pelos métodos da invenção, para seu uso para o preparo de 

produtos alimentícios, preferencialmente produtos de 

5 chocolate, ou produtos de cacau, incluindo extrato de 

cacau, e para produtos alimentícios e produtos de cacau, 

incluindo extrato de cacau assim obtido. 

BREVE DESCRIÇÃO DA INVENÇÃO 

A presente invenção se refere a composições 

10 alimentícias de chocolate e gelado comestível, 

nutricionalmente enriquecidas e com redução de sacarose, 

contendo "mel de cacau". O presente pedido se refere a 

composições para serem consumidas diretamente ou, 

alternativamente, para serem utilizadas como parte de 

15 formulações de produtos com sabor de chocolate. 

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS 

A figura 1 é uma representação gráfica do teste de 

varredura de tensão das amostras de gelado 

comestível/sorvete (amostra de sorvete padrão e amostra de 

20 sorvete contendo "mel de cacau"). 

A figura 2 é uma representação gráfica do teste de 

varredura de frequência das amostras de gelado 

comestível/sorvete (amostra de sorvete padrão e amostra de 
-- ---

sôr-vet.e- conte-ndo ''rriér--de cacau") . 

25 A figura 3 é uma representação gráfica da porcentagem 

de overrun das amostras de gelado comestível/sorvete 

(amostra de sorvete padrão e amostra de sorvete contendo 

"mel de cacau") . 

A figura 4 é uma representação gráfica do teste de 

30 comportamento de fusão das amostras de gelado 
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comestível/sorvete (amostra de sorvete padrão e amostra de 

sorvete contendo "mel de cacau"). 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO 

A presente invenção se refere a composições 

5 alimentícias de chocolate e gelado comestível, 

nutricionalmente enriquecidas e com redução de sacarose, 

contendo "mel de cacau". 

Composição Al.imentícia de Choco1ate 

A presente invenção se refere à composição alimentícia 

10 de chocolate, nutricionalmente enriquecido e com redução de 

sacarose, contendo "mel de cacau", que consiste em: 

- O a 39,4% de açúcar refinado ou cristal; 

- 47 a 70% de massa de cacau ou cacau em pó, e/ou 

leite em pó integral ou desnatado; 

15 - 5,0 a 44,4% de "mel de cacau"; 

- 8,0 a 33,4% de manteiga de cacau desodorizada, 

e/ou equivalente da manteiga de cacau ("cocoa butter 

equivalent" CBE), e/ou gordura vegetal (substituto da 

manteiga de cacau - CBS); 

20 - 0,4 a 0,5% de lecitina de soja; 

- O a 0,5% de vanilina em pó; 

- 28 a 36,2% de base gordurosa. 

Parte da massa de cacau, ou do cacau em pó, pode ser 
- ------ --

-substitüída -por -reife em-pó;-denominando-se chocolate ao 

25 leite. Toda massa de cacau pode ser substituída por lei te 

em pó, denominando-se chocolate branco. 

A massa de cacau, ou o cacau em pó, pode ou não ser 

alcalinizada. 

Preferencialmente, o "mel de cacau" foi previamente 

30 liofilizado, sendo neste caso a opção de processo de 



8/22 

secagem a fim de manter suas características iniciais. 

Opcionalmente, podem ser utilizados outros métodos de 

secagem como spray dryer, tambor ou estufa. 

Preferencialmente, os componentes sólidos da 

5 formulação devem passar previamente por processo de refino 

10 

15 

20 

e/ou ajuste de granulometria. Especialmente o açúcar 

refinado ou cristal, que deve ser 

granulometria entre 0,02 a 0,03 mm. 

Composição Al.imentícia de Ge1ado Com.estíve1 

triturado com 

A composição alimentícia de gelado da presente 

invenção compreende a seguinte formulação: 

- 36,5 - 63,5% de água; 

- 7,2 - 12% de leite em pó integral ou desnatado, 

e/ou soro do leite, e/ou leite fluido; 

- 6 a 10% de gordura vegetal e/ou do leite; 

- O a 20% de "mel de cacau"; 

- O a 4% de glicose desidratada; 

- 0,4 a 0,5% de emulsificante; e 

- O a 20% de carboidratos. 

Pode ser adicionado ainda à composição um aroma 

desejado na concentração de 0,1% a 0,6%. 

Além disso, de o a 23% do leite em pó pode ser 

substituído por cacau em pó. 

Preferencialmente, o "mel de cacau" foi previamente 

25 liofilizado (desidratado), sendo neste caso a opção de 

processo de secagem, a fim de manter suas características 

iniciais. Opcionalmente, podem ser utilizados outros 

métodos de secagem como spray dryer, tambor ou estufa. 

Opcionalmente, pode ser utilizado o "mel de cacau" in 

30 natura pasteurizado. 

---- - -
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A gordura vegetal pode ser hidrogenada, low trans, 

palma, cupuaçu e/ou suas misturas, desde que apresentem 

semelhantes perfis de sólidos e ponto de fusão variando 

entre 35 e 40ºC, que sejam próprias para aplicação em 

5 gelados/sorvetes. 

Dentre os carboidratos pode-se utilizar: sacarose, 

xarope de glicose, xarope de milho, açúcar invertido e/ou 

glicose desidratada. 

Exemp1o de composição de choco1ate contendo "me1 de cacau" 

10 Um exemplo de composição alimentícia de chocolate, 

15 

nutricionalmente enriquecido contendo "mel de cacau" e com 

redução de sacarose, consiste em: 

34,6% de açúcar refinado; 

- 47% de massa de cacau em pó 

- 9,8% de "mel de cacau"; 

- 8,0% de manteiga de cacau desodorizada; 

- 0,5% de lecitina de soja; 

- 0,1% de vanilina em pó 

Exemp1o de composição de ge1ado contendo "me1 de cacau" 

20 Um exemplo de composição alimentícia de gelado, 

25 

30 

nutricionalmente enriquecido contendo "mel de cacau" e com 

redução de sacarose, consiste em: 

- 63,5% de água; 

- 10% de sacarose; 

- 12% de leite em pó integral; 

- 6% de gordura vegetal; 

- 4% de "mel de cacau"; 

- 4% de glicose desidratada; 

- 0,5% de emulsificante. 

Exemp1o de processo para :fabricação da composição 
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alimentícia de chocolate 

A granulometria dos ingredientes em pó foi acertada 

para 19-30 µm antes do início do processo. Foram 

adicionados a um equipamento "concha" tipo planetária 

5 encamisada e previamente aquecida a 45ºC, 50 g de manteiga 

de cacau os 470 g da massa de cacau, previamente fundidos a 

não mais que 40°C; 98 g de "mel de cacau", 346 g de açócar 

e 3 g de lecitina de soja, com o equipamento operando a 60 

rpm com a temperatura variando entre 45 ÔC a 50 ºC por um 

10 período de 6h. Antes do término da conchagem (1:30 h) foi 

adicionado o restante da manteiga de cacau, 1 h depois o 

restante da lecitina de soja, e 10 minutos antes do término 

a vanilina. 

Exemplo de processos de :fabricação da composição 

15 alimentícia de gelado comestível 

20 

25 

O processo de fabricação da composição alimentícia de 

gelado contendo "mel de cacau" foi desenvolvido conforme as 

seguint~s etapas: 

a) Pesagem 

b) Mistura 

c) Pasteurização 

d) Homogeneização 

e) Resfriamento 

f) Maturação 

g) Congelamento e Aeração 

h) Embalagem 

todos os ingredientes são 

pesados em balança semi-analítica. 

Na etapa "a,, de pesagem, 

Na etapa "b" de mistura, a glicose desidratada e a 

30 sacarose foram diluídas em parte da água (aproximadamente 
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30 %) . O leite em pó foi dissolvido no restante da água sob 

aquecimento, com cuidado para não ultrapassar 7 O ºC e a 

solução diluída de açúcares foi misturada ao lei te em pó 

(fase aquosa) . A gordura foi aquecida separadamente até 

5 fundir completamente e então, o emulsificante foi 

adicionado (fase gordurosa). A fase gordurosa foi aquecida 

até 7 OºC para auxiliar a dissolução do emulsif icante. A 

fase aquosa foi aquecida até 70ºC e a fase gordurosa foi 

adicionada. 

10 Na etapa "c" de pasteurização, a mistura foi 

pasteurizada a 75ºC por 15 minutos, pois a esta temperatura 

obtém-se um sorvete com melhor viscosidade, que facilita o 

congelamento e a estabilidade das proteínas é mantida. 

Deve-se tomar cuidado para que a temperatura não atinja 

15 85ºC, pois ocorre a desnaturação das proteínas do leite. 

Na etapa "d", a mistura foi mantida sob homogeneização 

durante todo o processo no agitador mecânico a 1200 rpm. A 

agitação forma gotículas de gordura de tamanho mais 

homogêneo resultando em uma maior estabilidade dos glóbulos 

20 de gordura durante a maturação e um produto final com uma 

textura mais macia e uniforme. 

Na etapa "e" de resfriamento, a mistura é transferida 

para recipiente adequado e resfriada em banho de gelo sob 

constante agitação até 20°C, para que a cristalização de 

25 parte das gotículas de gordura ocorra de forma homogênea 

evitando a formação de grandes cristais, e resfriada em 

refrigerador até lOºC. 

30 

Na etapa "f" de 

recipiente e o mesmo 

maturada a lOºC por 

maturação, 

é colocado 

20 horas. 

é realizada vedação do 

em geladeira para ser 

Um tempo de maturação 
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superior a 4 horas é recomendado antes do congelamento. 

Isto permite a hidratação das proteínas do leite, 

cristalização dos glóbulos de gordura e o rearranjo de 

membranas. 

5 Na etapa "g" de congelamento e aeração, a mistura é 

congelada e aerada na produtora vertical com um banho 

refrigerante a -25ºC. A mistura foi mantida sob 

congelamento/aeração por aproximadamente 10 minutos, até 

que a massa atingisse -6ºC e obtivesse uma viscosidade 

10 aparente ideal. 

Na etapa "h", o produto foi embalado e colocado para 

continuidade do congelamento da massa por 2 horas em um 

freezer a -28ºC, ocorrendo congelamento do restante da água 

evitando-se a formação de grandes cristais de gelo e para 

15 estabilização de todos os cristais formados durante o 

processo de congelamento. 

Após a fabricação do referido produto, sugere-se que o 

mesmo seja armazenado em refrigerador a -20°C . 

.Análises ÍÍsicas e ÍÍsico-quím.icas do gelado comestível com 

2 O ,,mel de cacau" 

Reologia 

As características reológicas das amostras (amostra de 

sorvete padrão; amostra de sorvete elaborado com sacarose; 

e amostra de sorvete com substituição parcial da sacarose 

25 pelo "mel de cacau") foram determinadas através de testes 

oscilatórios. Os ensaios foram realizados em um Reômetro 

MARS, Haake, à temperatura de lOºC. Usou-se o sensor de 

cone placa (C35/1 Ti polido), com gap de 0,024mm. As 

análises foram realizadas no mínimo em triplicata, com 

30 varreduras de amplitude de tensão 0,1 100 Pa, com 
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frequência constante de 1 Hz e varreduras de frequência 

0,1-100 Hz, com tensão constante de 0,1 Pa. As deformações 

microestruturais foram acompanhadas através de um sistema 

de microscopia óptica acoplado ao equipamento (Módulo 

5 Rheoscope) e as imagens capturadas através de uma câmera 

eco. A quantidade de amostra colocada sobre a placa fixa do 

equipamento foi suficiente para cobrir uma área de 

aproximadamente 2 cm2
• As análises foram realizadas com as 

misturas para preparo dos sorvetes. 

10 Na figura 1 podemos observar a varredura de tensão das 

amostras de misturas para sorvete. 

Na figura 2 podemos observar a varredura de frequência 

das amostras de misturas para sorvete. 

Overrun 

15 Para a determinação do overrun, na amostra padrão de 

sorvete elaborada com sacarose e na amostra elaborada com 

sacarose + "mel de cacau", foi pesado um volume definido da 

mistura após a maturação em um béquer de vidro de 10 mL, e 

o valor foi anotado. Logo após o congelamento e aeração do 

20 sorvete, o mesmo volume foi pesado na mesma cápsula, e o 

25 

valor foi anotado. 

O overrun foi calculado através da equação proposta 

por Goff e Hartel (2004): 

% overrun = mmcn .... a - =,,,,.,,,ns X 100 
1'nsarvsta 

Na figura 3 é possivel observar a porcentagem de 

overrun das amostras de sorvetes. 

A formulação produzida com a adição do "mel de cacau" 

obteve um menor overrun. Sistemas viscosos não favorecem a 

30 formação de espuma. Como observado pela análise reológica, 
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o "mel de cacau" aumenta a viscoelasticidade do produto, o 

que comprometeria a incorporação de ar na mistura, 

resultando no menor valor de overrun. 

Comportamento de fusão 

5 Amostras (padrão e outra contendo "mel de cacau" em 

substituição parcial aos carboidratos) de 100 ± lg mantidas 

em f reezer a -20°C foram colocadas sobre uma grade metálica 

durante 45 minutos à temperatura ambiente controlada (25 ± 

O, 5°C) O peso drenado foi anotado a cada 5 minutos. Os 

10 dados obtidos são utilizados para construir as curvas de 

fusão de cada formulação. 

Conforme a figura 4, o resultado do comportamento de 

fusão indica que a formulação com o "mel de cacau" 

apresentou uma taxa de derretimento mais acelerada. 

15 Exempl.o de processo de extração de "mel. de cacau" 

20 

25 

30 

·O processo de extração de "mel de cacau" pode ser 

realizado seguindo as seguintes etapas: 

a) Colheita dos frutos 

b) Higienização dos frutos 

c) Quebra dos frutos e separação das sementes com 

polpa da casca 

d) Extração do "mel de cacau" por prensagem das 

sernen_te_§ com p9lp9 ~ 

e) Filtração 

f) Resfriamento 

g) Transporte do "mel de cacau" para a unidade de 

beneficiamento 

h) Tratamento térmico 

i) Envase 

j) Estocagem 
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Etapa "a" - Colheita dos frutos 

O melhor indicador do ponto de colheita do cacau é a 

sua coloração. Nessa fase, quando observado, o cacau 

apresenta uma coloração amarelada ou roxa clara e sua 

5 retirada da planta é feita manualmente através de uma 

ferramenta cortante, geralmente o podão. Além disso, por 

ser um fruto climatério, ou seja, não completa o 

amadurecimento após a colheita, o fruto do cacau tem que 

ser colhido completamente maduro, quando apresenta as 

10 melhores características de sabor e aroma (máximo teor de 

açúcares e menor acidez) Por esse motivo, os colhedores 

devem percorrer o plantio semanalmente, durante a produção, 

para saber qual o melhor dia que deve ser feito a colheita 

com o maior número de frutos maduros. Os frutos do cacau 

15 devem ser acondicionados em rumas próximos aos tanques de 

higienização na própria plantação, protegido do sol. 

·Os frutos do cacau destinados à extração do mel de 

cacau devem estar completamente sãos e maduros, com um teor 

de sólidos solúveis de preferência entre 14 e 20ºBrix, não 

2 O importando se estes sejam do tipo roxo ou amarelo. Não 

devem também estar impregnados de areia e material do solo. 

A colheita dos frutos deve ser feita de modo que 

- -pessibili te a _quebra da G9.$C--9 __ pª:ça ___ ob1:.enção das amêndoas e, 

posteriormente, o mel de cacau por um período inferior às 

25 24h. Esse procedimento é necessário para garantir a 

eficiência do rendimento do mel de cacau e evitar mudanças 

físico-químicas e fisiológicas do fruto. 

Etapa "b" - Higienização dos frutos 

Nessa etapa, os frutos são lavados. Essa operação visa 

30 eliminar sujidades que porventura venham a contaminar a 
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matéria-prima a partir do campo e acarretar problemas de 

desgaste de equipamentos de processo. Os frutos do cacau no 

campo estão geralmente com uma carga microbiana elevada, 

devido ao contato com o chão durante a colheita e manuseio. 

Essa lavagem tem como 

microbiana presente na 

objetivo 

superfície 

a redução 

dos frutos 

da carga 

além de 

eliminar sujidades. Deve ser feita com imersão dos frutos 

pof um período de 15 a 20 minutos em uma solução de 

hipotlorito de sódio, ou água sanitária, na concentração de 

10 50 ppm de cloro. Posteriormente, os frutos deverão ser 

15 

enxaguados com água clorada 3 ppm 

excesso de cloro. 

para a remoção do 

Etapa "c" - Quebra dos Frutos e separação das sementes com 

polpa da casca 

Essa etapa é realizada para obtenção dos caroços/polpa 

que devem ser dispostos em ambiente higienizado. Durante 

esse processo os utensílios devem ser sanitizados com água 

clorada (3 ppm de cloro). Posteriormente, utilizar álcool 

etílico na concentração de 70%. Os manipuladores envolvidos 

20 na retirada dos caroços devem estar com as unhas aparadas e 

ou utilizar luvas. 

Etapa "d" - Extração de "meu de cacau" por prensagem das 

. _semen_t e.s ç_Qm _ po 1 pa 

Outro aspecto que deve ser observado no que se refere 

25 à qualidade do "mel de cacau", é o tipo de prensagem 

empregada para a extração. Uma prensagem mais rigorosa, com 

dilaceração das amêndoas, irá gerar um mel de cacau mais 

adstringente, além de danificar as amêndoas, o que 

acarretará em sabor diferente do sabor de um produto obtido 

30 por meio de uma prensagem mais branda. Porém, esta 
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prensagem deve ser realizada de forma racional, ou seja, 

apresentar um bom rendimento com uma qualidade do mel de 

cacau satisfatória, evitando o esmagamento das amêndoas com 

polpa. 

A extração do "mel de cacau" deve ser realizada por 

prensagem hidráulica ou mecânica, deve ser em estrutura de 

aço carbono, aço inox AISI-304, podendo ser de madeira, por 

conta da composição do produto e custo para o produtor. O 

"mel de cacau" assim obtido deve ser coletado em recipiente 

10 de aço inoxidável. 

Etapa "e" - Filtração 

Mesmo que se tenha tomado todos os cuidados 

necessários, o 

impurezas como: 

"mel de 

pedaços 

cacau" poderá conter algumas 

de galhos e folhas ou terra. 

15 Portanto, é importante a etapa da filtração, para se obter 

um "mel de cacau" de boa qualidade. Para filtrar o "mel de 

cacau", deve-se utilizar uma vasilha limpa e uma peneira ou 

um pano branco e fino, muito bem lavado e fervido. Se usar 

o pano, este deve estar sobreposto ao recipiente e preso 

20 firmemente, evitando assim, que caia, suje e apresente 

qualquer inconveniente. 

Etapa "f" - Resfriamento 

e--resfr-iame-n-to -do_ ·~mel __ de_ ç_q.c-ª11 ''__pós-extração deve ser 
--- ---- ~-- ~--- - --

feito o quanto antes, pois a temperatura ambiente é ideal 

25 para o desenvolvimento dos fungos nele existentes. O 

30 

resfriamento do "mel de cacau" pode ser feito em geladeira 

ou freezer para pequenas quantidades. A temperatura de 

refrigeração deve ser de 4 a 5 ºC para locais próximos a 

unidade de beneficiamento. 

Para locais mais distantes deve ser feito o 



18/22 

congelamento a temperaturas negativas, o mais rápido 

possível para evitar a acidificação. 

Etapa "g" Coleta do "mel de cacau" para a unidade de 

beneficiamento 

5 Para o processamento, o "mel de cacau" pode ser 

transportado à unidade de beneficiamento pelos próprios 

produtores, ou pode ser coletado na fazenda. Nos dois 

casos, deve-se ter um controle do tempo em que o "mel de 

cacau" fica à temperatura ambiente. Em áreas distantes pode 

10 ser difícil coletar o "mel de cacau" e levá-lo diretamente 

a unidade de beneficiamento. Por esse motivo é necessário 

que a unidade de beneficiamento esteja o mais próximo 

possível do local de produção. 

Etapa "h" - Tratamento térmico 

15 Diversos tipos de tratamento térmico podem ser 

aplicados, dependendo da sensibilidade térmica do alimento 

e da sua suscetibilidade à deterioração, bem como da 

estabilidade requerida do produto final. 

Com base nas composições física, química e bioquímica 

20 do "mel de cacau", a pasteurização é o método físico mais 

eficaz e econômico a ser empregado para manutenção das 

características sensoriais e funcionais do produto . 

. . A--- pasteurizaç_ão ___ t_em __ C<::l!!"lº objetivo principal a 
-- -- --- ---- ~ -- - -- --- ----

destruição de microrganismos patogênicos associados ao 

25 alimento em questão e aumentar a vida de prateleira do 

alimento, reduzindo as taxas de alterações microbiológicas 

e enzimáticas. Os produtos pasteurizados podem conter, 

ainda, mui tos organismos vi vos capazes de crescer, o que 

limita sua vida de prateleira. 

30 A pasteurização pode ser combinada com outros métodos 
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de conservação no "mel de cacau" utilizados durante a 

estocagem a refrigeração. O método de pasteurização 

empregado no "mel de cacau" deve ser do tipo rápido e 

resfriado imediatamente à temperatura de 2 a 3 ºC. O 

5 produto deve ser armazenado à 4±2 ºC. 

Etapa "i" - Envase 

O "mel de cacau" pode ser envasado tanto em embalagem 

plástica como em vidro. No caso da embalagem plástica, 

observar a resistência do material a um tratamento térmico. 

10 Em vidro ou plástico, pode ser envasado manualmente ou por 

meio de enchedeiras semiautomáticas e fechadas. Após a 

operação de enchimento, as garrafas devem ser fechadas com 

tampa metálica ou plástica e submetidas ao tratamento 

térmico recomendado anteriormente. 

15 Para o "mel de cacau" a granel, destinado a atender a 

indústria, o envase deve ser feito logo após o tratamento 

térmico. Em qualquer dos casos apresentados, recomenda-se 

que o "mel de cacau" seja mantido sob temperatura de 

refrigeração até a sua utilização. 

20 Etapa "j" - Estocagem 

O "mel de cacau" deve ser mantido resfriado até o 

momento do consumo. A temperatura recomendada para o 

-ar:-mazenamento ___ v:aria ___ de_ ~_2_0 ç_ __ ª----- 5__'.'_Ç. Também podem ser 

utilizados refrigeradores domésticos, cuja temperatura 

25 interna está na faixa recomendada para o produto. 

A regra básica de movimentação dos estoques 

armazenados deve ser observada quanto à ordem de entrada e 

saída da mercadoria, "o primeiro produto que entra é o 

primeiro que sai", por conta do tempo de validade. 

30 No rótulo da embalagem devem existir as seguintes 
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informações: 

• Denominação: mel de cacau; 

• Quantidade em mililitros; 

• Prazo de validade; 

5 • Data de fabricação; 

• Valor nutricional do produto; 

• Expressão: 100% natural; 

Análise do "mel de cacau" extraido 

A tabela 1 apresenta os indicadores f isico-quimicos do 

1 O "mel de cacau". 

Tabela 1. Indicadores fisico-quimicos do "mel de cacau". 

Determinações 

Sólidos solúveis totais 

Matéria seca 

Umidade 

Acidez total titulável 

pH 

Densidade 

Cinzas 

Proteinas 

Fibras totais 

Fibras insolúveis 

- F±bra-s---soJ:-úveis-- -

( ºBrix) 

(g.lOOg-1
) 

(g.lOOg-1
) 

(%) 

(g.ml-1
) 

(%) 

(%) 

(%) 

( % ) 

-~%)-

* resultado de fibras em base seca 

Média 

18,00 

11,80 

88,20 

1,16 

3,30 

1,34 

1,8 

0,17 

8,47 ± 0,68 

0,35 ± 0,06 

~ __ 8_(_0_4 ± o' 69 

A tabela 2 apresenta os valores dos indicadores 

bioquimicos do "mel de cacau". 

15 Tabela 2. Indicadores bioquimicos no "mel de cacau". 

Análises 

Açúcar redutor 

Açúcar total 

g. 100 ml -l 

g .100 ml -l 

Resultados 

1,20 

2,90 
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Flavonóides totais µg .ml-1 7,19 

Vitamina C mg .100 ml-1 10,90 

A tabela 3 apresenta os indicadores dos teores 

fenólicos do "mel de cacau" e da atividade antioxidante. 

Tabela 3. Indicadores dos Teores de fenólicos totais, 

5 atividade antioxidante e EC 50 no mel de cacau. 

Extrato *FT **MAA ***ECso DPPH 

MG mg. lOOg-1 g extrato. g- 1 

20 101,50 66,80 

30 132,90 74,70 64,74 6,34 

40 811,8 75,50 

50 1200 85,00 

. * fenólicos totais, **medida atividade antioxidante, *** metade da 

concentração máxima eficaz, **** l-difenil-2picrylhydrazyl. 

Os compostos f enólicos, presentes no "mel de cacau" 

são um dos responsáveis pela atividade antioxidante. 

10 Os teores obtidos para os fenólicos totais foram 

superiores aos obtidos por Kuskoski et al. (2005) os quais 

estudaram a aplicação dos diferentes métodos químicos para 

determinar a atividade antioxidante em polpas de frutas, 

sendo observado para o -Tfüifri15foma --gra-nd-i-f-1-o-rum --·{ G-upua.çu_) __ 

15 20,5±3,0 mg lOOg-1 GAE para os fenólicos totais e 43,18±2,3 

20 

mg.lOOg- 1 para atividade antioxidante equivalente da 

vitamina C. Os autores não apresentaram o valor para o EC 50 

(representa a concentração de extrato com 50% de atividade 

antioxidante) 

determinaram 

crassif lora) 

Estudos realizados por Roes ler et al. (2007) 

o ECso na polpa 

correspondente a 

de Araticum 

1.321,93 1 -1 µg.m . 

(Annona 

Valor 
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superior ao encontrado neste ensaio que foi de ECso 64, 7 4 

1 -1 
µg .m ' considerando que quanto maior o valor para este 

índice menor será a eficiência da atividade antioxidante. 

Isto pode ser atribuído pela natureza química dos fenólicos 

5 nas matrizes analisadas. 

De acordo com os resultados obtidos, constata-se que o 

"mel de cacau" pode ser considerado uma fonte de compostos 

fenólicos bioati vos com potencial atividade antioxidante, 

além de apresentar elevado teor de açúcares redutores, 

10 fonte de energia. Apresenta ainda grande aplicação 

tecnológica na indústria de alimentos. 

Embora a invenção tenha sido amplamente descrita, é 

óbvio para aqueles versados na técnica que várias 

alterações e modificações podem ser feitas visando 

15 aprimoramento do projeto sem que as referidas alterações 

não estejam cobertas pelo escopo da invenção. 
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REIVINDICAÇÕES 

1- Composição Alimentícia de Chocolate caracterizado 

pelo fato de compreender: 

- O a 39,4% de açúcar refinado ou cristal; 

- 47 a 70% de massa de cacau ou cacau em pó e/ou 

leite em pó integral ou desnatado; 

- 5,0 a 44,4% de "mel de cacau"; 

- 8,0 a 33,4% de manteiga de cacau desodorizada, 

e/ou equivalente da manteiga de cacau, e/ou gordura 

10 vegetal; 

0,4 a 0,5% de lecitina de soja; 

- O a 0,5% de vanilina em pó; 

- 28 a 36,2% de base gordurosa. 

2- Composição Alimentícia de Chocolate, de acordo com 

15 a rei vindicação 1, caracterizado pelo fato do "mel de 

cacau" ser previamente desidratado ou ser utilizado "in 

natura" pasteurizado. 

3- Composição Alimentícia de Chocolate, de acordo 

com a rei vindicação 2, caracterizado pelo fato da 

20 desidratação do "mel de cacau" ser por liofilização, spray 

dryer, tambor ou estufa. 

4- Composição Alimentícia de Chocolate, de acordo com 

a reivindicação 1, caracterizado pelo fato dos componentes 

sólidos da formulação serem refinado_s_ e/ou--s-orrerem a~just-e~ 

25 de granulometria. 

30 

5- Composição Alimentícia de Chocolate, de acordo com 

a re.i vindicação 4, caracterizado pelo fato do açúcar ser 

refinado ou cristal, e ser triturado à granulometria entre 

0,02 a 0,03 mm. 

6- Composição Alimentícia de Chocolate, de acordo com 
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a rei vindicação 1, caracterizado pelo fato da massa de 

cacau ou do cacau em pó ser alcalinizado. 

7- Composição Alimentícia de Gelado Comestível 

caracterizado pélo fato de compreender: 

- 36,5 - 63,5% de água; 

- 7,2 - 12% de leite em pó integral ou desnatado, 

e/ou soro de leite, e/ou leite fluido; 

- 6 a 10 % de gordura vegetal e/ou do leite; 

- O a 20 % de "mel de cacau"; 

- O a 4% de glicose desidratada; 

- 0,4 a 0,5% de emulsificante; e 

- O a 20% de carboidratos. 

8- Composição Alimentícia de Gelado Comestível, de 

acordo com a rei vindicação 7 caracterizado pelo fato de 

15 ainda ser adicionado um aroma na concentração de O, 1 a 

o' 6%. 

9- Composição Alimentícia de Gelado Comestível, de 

acordo com a rei vindicação 7 caracterizado de O a 2 3% do 

leite em pó ainda ser substituído por cacau em pó. 

20 10- Composição Alimentícia de Gelado Comestível, de 

acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato do 

"mel de cacau" ser previamente desidratado ou ser utilizado 

"in natura" pasteurizado. 

11- Composição Alimentícia de Gelado Comestível, de 

25 acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato da 

desidratação do "mel de cacau" ser por liofilização, spray 

dryer, tambor ou estufa. 

12-Composição Alimentícia de Gelado Comestível, de 

acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato da 

30 gordura vegetal ser hidrogenada, low trans, palma, cupuaçu 
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- e/ou suas misturas, com semelhantes perfis de sólidos e 

ponto de fusão variando entre 35 e 40ºC. 

13-Composição Alimentícia de Gelado Comestível, de 

acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato dos 

5 carboidratos serem :sacarose, xarope de glicose, xarope de 

milho, açúcar invertido, e/ou glicose desidratada. 
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RESUMO 

COMPOSIÇÕES ALIMENTÍCIAS DE CHOCOLATE E DE GELADO 

COMESTÍVEL CONTENDO "MEL DE CACAU" 

A presente 

alimentícias de 

invenção se 

chocolate e 

refere a 

gelado 

composições 

comestível 

nutricionalmente enriquecidas e com redução de sacarose, 

contendo "mel de cacau". O presente pedido se refere a 

composições para serem consumidas diretamente ou, 

alternativamente, para serem utilizadas como parte de 

10 formulações de produtos com sabor de chocolate. 
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