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(57) Resumo: PROCESSSO DE TRATAMENTO DE AMÊNDOAS 
DE CACAU DE BAIXA QUALIDADE E PRODUTO OBTIDO. A 
presente invenção refere-se a um processo de aproveitamento de 
amêndoas de cacau de baixa qualidade para a obtenção de cacau 
que, após a torrefação, desenvolva um aroma de chocolate 
significativamente semelhante ao aroma desenvolvido a partir de 
amêndoas de cacau de alta qualidade, dito processo compreendendo 
as etapas de (i) ajustar o pH de uma mistura de amêndoas de cacau 
de baixa qualidade para um valor na faixa de 3,0 a 4,5 para 
desenvolvimento da atividade de protease aspártica; (ii) adição de uma 
quantidade suficiente de uma enzima microbiana, apresentando a 
atividade majoritária de endoprotease, desenvolvida em pH na faixa de 
3,0 a 4,5; (iii) incubação da mistura por um tempo suficiente para a 
ocorrência de hidrólise das proteínas de cacau sensível á atividade da 
endoprotease; (iv) resfriamento rápido da mistura e ajuste do pH para 
um valor na faixa de 7,0 a 8,5; (v) adição de uma quantidade suficiente 
de uma enzima microbiana, preferencialmente a mesma da etapa (ii), 
para o desenvolvimento da outra atividade majoritária que é da 
exopeptidase; (vi) incubação da mistura por um tempo suficiente para 
a ocorrência de hidrólise dos peptídeos liberados das proteínas do 
cacau pela primeira ação enzimática; e (vii) secagem das amêndoas 
fermentadas para posterior torrefação. 
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PROCESSO DE TRATAMENTO DE .AMÊNDOAS DE CACAU DE BAIXA 

QUALIDADE E PRODUTO OBTIDO 

Campo da Invenção 

A presente invenção se refere a um processo para 

5 tratar enzimaticamente amêndoas de cacau de baixa qualidade 

{conhecidas como "ardósia") para garantir a formação de 

precursores de aroma de chocolate. Mais especificamente, a 

invenção trata de um processo que inclui o uso de enzimas 

microbianas para gerar uma mistura de compostos que 

10 liberarão, após a torrefação, o característico aroma de 

chocolate em amêndoas de baixa qualidade. 

Fundamentos da Invenção 

As amêndoas de cacau, a matéria prima para a produção 

de chocolate, são as sementes fermentadas e secas dos 

15 frutos de Theobroma cocoa. Esta árvore, nativa da região 

amazônica, já era cultivada pelas civilizações pré

colombianas no norte da América do Sul e ao longo da 

América Central quando, em 1528, seus frutos foram levados 

para a Europa e seu consumo se espalhou através do mundo 

20 (ver Rohan, T.H., 1964. "El beneficio del cocoa bruto 

destinado al Mercado". Roma. FAO. 223 p.) . O valor 

comercial do cacau está baseado não somente nas 

características de fusão de suas gorduras, que fundem em 

uma faixa muito estreita que é próxima da temperatura do 

25 corpo humano e fornece uma sensação bucal única, mas também 

no aroma de chocolate, que é desenvolvido em sementes 

apropriadamente processadas (ver 

"Industrial chocolate manufacture 

Beckett, 

and use". 

S.T. 1994. 

2ª Ed. New 
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York: Hardcover). As frescas, extraídos da fruta de cacau 

madura, não possuem aroma de chocolate. Em verdade, elas 

são extremamente amargas e adstringentes. Para desenvolver 

o desejado aroma, as sementes precisam sofrer um processo 

5 de cura que envolve um estágio de fermentação e secagem, o 

qual conduz à formação de precursores de aroma (ver Jinap, 

M. S.; Nazamid, S.; Jamilah, B. 2002. "Acti vation of 

remaining key in dried unfermented cocoa beans and i ts 

effect on aroma precursor formation". Food Chem. 78:407-17; 

10 Kratzer, U; Frank, R.; Kalbacher, H.; Biehl, B.; 

Wõstemeyer, J.; Voigt, J. 2009. "Subunit structure of the 

vicilin-like globular storage protein of cocoa seeds and 

the origin of cocoa-and-chocolate-specific aroma 

precursors". Food Chem. 113:903-13). Quando as sementes são 

15 submetidas à torrefação, elas passam por uma série de 

etapas de degradação que conduzem à formação do aroma (ver 

Oetterer, M.; Regitano-d'arce M.A.B.; Spoto, M.H.F. 2006. 

"Fundamentos de Ciência e Tecnologia de Alimentos". 

Barueri, SP: Manole. 612p.). 

20 Desde o início do século vinte, a América do Sul vem 

sofrendo as consequências de uma doença devastadora que 

mata impiedosamente as árvores de cacau e para a qual não 

há, ainda, solução definitiva, sendo adotado o procedimento 

de controle da doença. O basodiomiceto Moniliophtora 

25 perniciosa é o agente causador da doença "vassoura de 

bruxa", cujas sementes são a fonte de chocolate. Ele é o 

problema fitopatológico mais importante das áreas 

produtoras de cacau do continente americano, e tem dizimado 

a indústria cacaueira brasileira. O M. perniciosa foi 
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identificado na Bahia em 1989 e, como consequência de seu 

alastramento, a produção anual de amêndoas de cacau caiu de 

450. 000 para 90. 000 toneladas em um período de 12 anos, 

reduzindo os valores da exportação de cerca de um bilhão de 

5 dólares para 110 milhões. A alta incidência de vassoura de 

bruxa tem levado o Brasil a importar amêndoas de cacau de 

baixa qualidade principalmente dos países africanos. 

Consequentemente, a tecnologia do cacau tem sido 

direcionada para o aproveitamento de amêndoas de baixa 

10 qualidade que em parte são resultantes de processos de 

fermentação e secagem que ainda são realizados no campo, 

transformações que ocorrem sem controle das condições 

empregadas. Assim, uma significativa percentagem de 

amêndoas de cacau de cada batelada não sofre as necessárias 

15 mudanças (acidificação e aumento da temperatura) para que 

as reações enzimáticas essenciais ocorram. Na maioria dos 

casos, as sementes colhidas são amontoadas em pilhas sobre 

folhas de bananeira ou em caixas de madeira no meio da 

plantação e são deixadas em fermentação espontânea por 

20 alguns dias (geralmente não por um tempo suficientemente 

longo) até que a polpa seja removida, independente das 

transformações bioquímicas por que passa o cacau e que são 

as mais importantes. Como resultado, uma parte 

significativa das amêndoas submetidas à torrefação não 

25 desenvolve o característico aroma de chocolate, o que reduz 

a qualidade do chocolate produzido (ver Voigt, J.; Biehl, 

B.; Heinrichs, H. 1994a. "In-vitro formation of cocoa

specific aroma precursors: aroma related peptides generated 

from cocoa-seed protein by co-operation of an aspartic 
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endoprotease and a carboxipeptidase". Food Chem. 49: 173-

80) . Uma possibilidade para remediar este problema é 

aplicar, às amêndoas de baixa qualidade, enzimas comerciais 

exógenas que possuam padrões de atividade similares àqueles 

5 do cacau natural. Sob condições controladas, essas enzimas 

devem hidrolizar as proteínas presentes nas amêndoas, 

liberando os precursores que não foram produzidos durante o 

período de fermentação. Assim, 

do chocolate, é necessária a 

para assegurar a qualidade 

padronização do cacau e, 

10 adicionalmente, realizar o aproveitamento das amêndoas que 

não atendam ao padrão estabelecido. 

15 

Uma das 

qualidade do 

propostas 

chocolate 

mais estudadas para 

envolve a busca de 

materiais usados no tratamento enzimático. 

padronizar 

condições 

a 

e 

No entanto, mui to poucos estudos 

tratamento enzimático de amêndoas 

têm sido 

de cacau 

feitos no 

de baixa 

qualidade. Os estudos que têm sido feitos foram dedicados à 

aplicação de polifenol-oxidases exógenas para reduzir o 

teor de polifenóis totais, taninos e antocianinas que 

W interferem significativamente no sabor amargo, 

adstringência e cor das amêndoas (ver Lima, E.D.P.A.; 

Pastore, G.M.; Barbery S.D.F.; Garcia, N.H.P.; Brito, E.S.; 

de Lima e.A.A. 2001. "Obtaining and use of 

polyphenoloxidase enzyme extracted from ripe custard apple 

25 (Annona squamosa 1.) pulp on the cocoa (Theobroma cocoa 1.) 

nibs in the taste improvement". Revista Brasileira de 

Fruticultura. 

Amancio, A.C. 

23:709-13, Brito, E.S.; 

2002. "Effect of polyphenol 

Garcia, N.H.P.; 

oxidase anda ir 



5/24 

treatments on total phenol and tanin contente of cocoa 

nibs". Food Sei Technol. 22:45-8). 

Uma das preocupações da indústria chocolateira é a 

variabilidade da qualidade do chocolate, que por sua vez 

5 resulta da variabilidade de composição dos precursores de 

aroma obtidos a partir de amêndoas. Várias têm sido as 

propostas no sentido de resolver esse problema, por 

exemplo, no documento EP749694 é descrito um processo para 

o tratamento de licor ou grãos de cacau fermentado com 

10 proteases em combinação com invertase, glicosidase, 

pectinase, celulase e oxidase para obter um processo brando 

para produzir cacau melhorado a partir de amêndoas 

fracamente ou sub-fermentadas. Adicionalmente, na patente 

US5888562 (W002063974) é revelado um processo para a 

15 preparação de licor de cacau enzimaticamente hidrolizado e 

o uso do mesmo na fabricação de farelo de chocolate, sendo 

que o processo envolve um tratamento prévio ácido e 

tratamento com protease de licor de cacau fermentado para 

produzir os desejados precursores de aroma. 

20 A importância do conhecimento da composição dos 

precursores de aroma de chocolate tem motivado o estudo das 

enzimas que atuam na degradação das proteínas constituintes 

do cacau e o papel dessas enzimas nas reações que conduzam 

à melhor composição de precursores (peptídeos resultantes 

25 da ação de ditas enzimas sobre as proteínas de amêndoas e 

sementes de cacau) e, mais que isso, à reprodutibilidade da 

dita composição. Por exemplo, na patente US6790650 é 

revelada a obtenção de uma endoproteinase aspártica 

recombinante de cacau. No mesmo sentido, a patente 
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US7176012 descreve a obtenção de uma sequência nucleotídica 

que codifica uma carboxipeptidase de sementes de cacau. 

Entretanto, não há no 

para obtenção de cacau 

estado da 

contendo 

técnica um processo 

uma composição de 

5 precursores de aroma de chocolate que satisfaça ao padrão 

de qualidade exigido pelo mercado, processo esse que 

permita o aproveitamento de amêndoas de cacau de baixa 

qualidade. 

Sumário da Invenção 

10 A presente invenção objetiva proporcionar um processo 

de aproveitamento de amêndoas de cacau de baixa qualidade 

para a obtenção de cacau que, após a torrefação, desenvolva 

um aroma de chocolate significativamente semelhante ao 

aroma desenvolvida a partir de amêndoas de cacau de alta 

15 qualidade. 

A invenção é concretizada na forma de um processo de 

tratamento de amêndoas de cacau de baixa qualidade 

compreendendo as etapas de: (i) ajustar o pH de uma mistura 

aquosa de amêndoas de cacau de baixa qualidade recém-

20 colhidas para um valor na faixa de 3,0 a 4,5 para 

desenvolvimento da atividade de protease aspártica; ( ii) 

adição de uma quantidade suficiente de uma enzima 

microbiana, 

fermentação 

preferencialmente 

de Aspergillus 

uma enzima produzida pela 

oryzae, e apresentando uma 

25 atividade majoritária de endoprotease, desenvolvida em pH 

na faixa de 3, O a 4, 5; ( iii) incubação da mistura, 

preferencialmente com agitação e a uma temperatura na faixa 

de 40 a 60ºC, por um tempo suficiente para a ocorrência de 
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hidrólise das proteínas de cacau sensíveis à atividade da 

endoprotease; (iv) resfriamento rápido da mistura até a 

temperatura ambiente e ajuste do pH para um valor na faixa 

de 7, O a 8, 5; (v) adição de uma quantidade suficiente de 

5 uma enzima microbiana, preferencialmente a mesma da etapa 

(ii), para o desenvolvimento da outra atividade majoritária 

que é da exopeptidase; (vi) incubação da mistura, 

preferencialmente com agitação, por um tempo suficiente 

para a ocorrência de hidrólise dos peptídeos liberados das 

10 proteínas do cacau pela primeira ação enzimática; e (vii) 

secagem das amêndoas fermentadas para posterior torrefação. 

Preferencialmente, a enzima microbiana utilizada é o 

produto comercializado sob o nome de marca de Flavourzyme® 

disponível no mercado a partir da empresa Novozymes Latin 

15 America Ltda, Paraná, Brasil. No entanto, deve ficar claro 

que também podem ser usadas outras enzimas microbianas 

tendo ambas as atividades de endoprotease e de exoprotease 

·obtidas a partir de fungos, bactérias ou outros 

microrganismos naturais ou geneticamente transformados. 

20 De preferência, a quantidade suficiente de uma enzima 

25 

microbiana para o tratamento enzimático de amêndoas de 

cacau de baixa qualidade está dentro da faixa de ( 5000 a 

35000 UA). Mais preferentemente, dita quantidade está na 

faixa de (20000 a 25000 UA) . 

O tratamento enzimático de amêndoas de cacau de baixa 

qualidade é realizado pela adição de uma enzima microbiana, 

tendo majoritariamente as atividades de endoprotease e de 

carboxipeptidase, a uma mistura aquosa de amêndoas de cacau 

tendo um pH na faixa de 3,0 a 4,5, mais preferencialmente 
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de 3, 5, a uma temperatura na faixa de (25 a 65ºC), mais 

preferencialmente de (40 a 60°C), e mais preferencialmente 

ainda a uma temperatura de 50°C, por um tempo suficiente 

para o desenvolvimento da atividade da endoprotease, 

5 preferentemente na faixa de (4 a 12h), mais preferentemente 

na faixa de (6 a lOh) e mais preferencialmente por cerca de 

8 horas, sendo importante mencionar que o tempo de reação 

é dependente da quantidade de enzima adicionada e das 

condições de pH e temperatura, ou seja, quanto mais enzima 

10 e mais próximo das suas condições ótimas de atividade, 

menor pode ser o tempo de reação. Após o desenvolvimento da 

atividade de endoprotease, a mistura de fermentação é 

resfriada rapidamente até uma temperatura na faixa de (20 a 

SOºC), mais preferencialmente de (30 a 40°C), e mais 

15 preferencialmente ainda a uma temperatura ambiente, por 

exemplo, 36ºC; sendo o pH ajustado para um valor na faixa 

de 7,0 a 8,5, mais preferencialmente de 7,5, por um tempo 

suficiente para o desenvolvimento da atividade da 

20 

25 

endoprotease, preferentemente na faixa de 

preferentemente na faixa de (6 a lüh) 

( 4 a 12h) , 

e, ainda 

mais 

mais 

preferencialmente por cerca de 8 Horas, tempo de reação 

esse que é dependente da quantidade de enzima adicionada e 

das condições de pH e temperatura. Finalmente, o material 

resultante é submetido a uma etapa de 

preferencialmente em estufa a uma temperatura de 

SOºC e torrado. 

secagem, 

cerca de 

O ajuste do pH para a faixa de acidez pode ser feito 

com um ácido mineral ou orgânico apropriado, tal como, 

ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido cítrico, ácido 
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acético. Preferencialmente, 

concentrado. Da mesma forma, 

é empregado ácido acético 

o ajuste do pH para a faixa de 

basicidade pode ser feito com uma base mineral ou orgânica, 

tal como, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. 

5 Preferencialmente, é empregado hidróxido de sódio, mais 

preferencialmente na concentração de lON. 

Breve Descrição dos Desenhos 

A Figura 1 mostra os resultados da avaliação da 

eficiência de hidrólise pelo método de Lowry, devendo ser 

10 notado que as médias são seguidas pela mesma letra 

utilizada na Tabela 2, sendo que tais médias não diferem 

estatisticamente entre si em um nível de erro de 5%. 

Descrição Detalhada da Invenção 

Como já é de amplo conhecimento no estado da técnica, 

15 a produção de precursores de aroma melhora a qualidade das 

amêndoas de cacau. No entanto, as amêndoas de baixa 

qualidade, ou seja, amêndoas de cacau reprovadas no teste 

de corte são usualmente responsáveis pela baixa qualidade 

do licor produzido. Proteases e carboxipeptidases de 

20 diferentes fontes têm sido utilizadas, predominantemente na 

fermentação de amêndoas de boa qualidade. Na presente 

invenção, como ficará demonstrado a seguir, por meio de 

testes realizados sob várias condições, das diferentes 

enzimas empregadas, a que apresentou os melhores resultados 

25 foi a enzima microbiana que desenvolve majoritariamente as 

atividades de endoprotease e de exopeptidase, 

preferencialmente carboxipeptidase. As avaliações foram 
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feitas por análise química (eficiência de hidrólise) e 

análise sensorial do material tratado em comparação às 

amêndoas de boa qualidade. Os resultados mostram que é 

possível, pelo uso de enzimas microbianas, gerar, em 

amêndoas de baixa 

liberarão, após a 

chocolate. 

qualidade, a mistura de compostos que 

torrefação, o característico aroma de 

A presente invenção propõe um tratamento enzimático 

para aumentar a qualidade das amêndoas de cacau e, 

consequentemente, aumentar a qualidade do chocolate 

produzido e consumido no País, tratamento esse baseado no 

emprego de uma enzima microbiana que apresenta 

majoritariamente duas atividades, uma de endoprotease e 

outra de exopeptidase, sendo que cada uma dessas atividades 

15 se desenvolve em pH na faixa de acidez e na faixa de 

20 

25 

basicidade, respectivamente. Uma das enzimas 

representativas do grupo de enzimas microbianas tendo essas 

características é a enzima comercializada pelo nome de 

marca Flavourzyme®. 

fermentação de uma 

O produto Flavourzyme® é 

cepa selecionada do fungo 

obtido por 

Aspergillus 

oryzae e apresenta ambas as atividades de endoprotease e de 

exopeptidase 

Golightly, 

(ver Blinkovsky, A.M.; Byun, T.; Brown, K.M.; 

E. J. "Purification, Characterization, and 

Heterologous Expression in Fusarium venenatum of 

Serine Carboxypeptidase from Aspergillus oryzae". 

and Environmental Microbiology. agosto de 1999, 

3303; e patente US6372452). 

a Novel 

Applied 

p. 3298-

Nos testes realizados com três tipos de enzima, ( i) 

enzima microbiana, sendo utilizado o produto Flavourzyme®, 
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(ii) enzimas de origem animal adquiridas de Sigma-Aldrich 

Corporate Offices, a saber, pepsina suina (uma endoprotease 

aspártica) e carboxipeptidase A de pâncreas bovino, e (iii) 

enzimas extraídas de sementes não-fermentadas de cacau 

5 (enzima vegetal), os resultados mostram um aperfeiçoamento 

no aroma de licor obtido de amêndoas de cacau de baixa 

qualidade após o tratamento enzimático com enzima 

microbiana. 

A seguir são apresentadas concretizações específicas 

10 da invenção. No entanto, deve ser entendido que tais 

exemplos são providos somente para finalidade ilustrativa e 

que várias modificações ou mudanças, à luz das 

concretizações aqui reveladas, serão sugestivas aos 

especialistas na técnica e devem estar incluídas dentro do 

15 espírito e alcance desta descrição e escopo das 

reivindicações que a acompanham. 

EXEMPLO 1 

A. Seleção de preparação das sementes e amêndoas de cacau 

Cem gramas de amêndoas de cacau (oriundas da Cargill, 

20 subsidiária de Ilhéus, Bahia) fermentadas e secas (curadas) 

foram, através do teste de corte, classificadas visualmente 

em dois grupos: amêndoas de baixa qualidade e amêndoas de 

boa qualidade, estas últimas para serem usadas como padrão 

de aroma durante a torrefação. As amêndoas foram 

25 classificadas pelo seu fornecedor de acordo com os 

parâmetros usados regularmente pelo controle de qualidade 

da companhia. 
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Os dois grupos de amêndoas foram limpos (separação do 

embrião, da casca da semente e radícula, se necessário) e 

os cotilédones foram armazenados à temperatura ambiente até 

moagem. 

Os frutos de cacau recém-colhidos com sementes não-

fermentadas para extração enzimática 

produtores de Ilhéus, Bahia. A polpa 

foram oriundos de 

foi extraída e as 

sementes remanescentes foram lavadas para remover a 

mucilagem e pele. As sementes foram armazenadas a -18°C. Os 

três grupos (amêndoas de boa qualidade, 

qualidade e sementes não fermentadas) 

moídos manualmente para obter um pó 

armazenado a -18°C até uso. 

amêndoas de baixa 

foram separadamente 

fino, o qual foi 

B. Determinação da atividade enzimática 

15 As atividades de protease aspártica e de 

carboxipeptidase foram testadas em pó de semente de cacau, 

de Flavorzyme®, e de pepsina suina para padronizar as 

atividades enzimáticas. Todos os ensaios foram realizados 

em triplica ta de acordo com Voigt e colaboradores ( 1994a, 

20 1994b) (ver Voigt, J.; Wrann, D.; Heinrichs, H.; Biehl, B. 

1994b. "The proteolytic formation of essential cocoa

specific aroma precursors depends on particular chemical 

structures of the vicilin-class globulin of the cocoa seeds 

lacking in the globular storage proteins of coconuts, 

25 hazelnuts and sunflower seeds". Food Chem 51:197-205). 

As atividades das enzimas usadas no tratamento 

enzimático estão apresentadas na Tabela 1. Todas as enzimas 
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mostraram boa atividade e, portanto, realizaram a esperada 

reação de hidrólise durante o tratamento enzimático. 

Tabe1a 1: Atividade média de protease e de carboxipeptidase 

Tipo de enzima 

Flavourzyme® 

Pepsina suina/ 
carboxipeptidase A 
de pâncreas bovino 

Pó de amêndoas de 
cacau 

Atividade 
enzimática de 

protease 

14.680 u.a./ml 

7.550.666,60 u.a./g 

15.457,75 u.a./g 

Atividade 
enzimática de 

carboxipeptidase 

972.391,06 u.a./ml 

55 u.a./mlª 

2.509.000,10 u.a/g 

ª atividade enzimática fornecida pelo fabricante 

5 e. Tratamento enzimático 

Alíquotas de 60 g de pó de amêndoas de baixa qualidade 

foram pesadas em frascos erlenmeyer aos quais foram 

adicionados 120 ml de água. O pH foi ajustado até 3,5 com 

ácido acético concentrado, o que especificamente promove a 

10 atividade de protease aspártica. Os frascos erlenmeyer 

foram deixados em banho com agitação e foram adicionadas 

22.000 u.a. de protease aspártica. Os frascos foram 

incubados a 50°C por 8 horas e depois resfriados em um 

banho de gelo. O pH do meio foi ajustado para 7,5 com NaOH 

15 (lON) e foram adicionados 20. 000 u.a. de carboxipeptidase. 

Neste pH, somente a carboxipeptidase deve estar ativa. A 

reação foi depois incubada a 36°C por 8 horas. O material 

resultante do tratamento enzimático foi seco em estufa com 

circulação de ar a 50°C por 5 horas e armazenado a -18°C 

20 até a torrefação. 
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No caso da enzima microbiana ( Flavorzyrne®), o 

procedimento foi o seguinte: (a) o pH da mistura aquosa de 

amêndoas é ajustado para um valor na faixa de 3, O a 4, 5; 

(b) é feita uma primeira adição de enzima microbiana em uma 

5 quantidade suficiente para o desenvolvimento de uma de suas 

duas atividades majoritárias, a de endoprotease; (c) é 

feita a incubação da mistura por um tempo suficiente para a 

ocorrência de hidrólise das proteínas de cacau sensíveis à 

atividade da endoprotease; (d) procede-se a um resfriamento 

10 rápido da mistura e ajuste do pH para um valor na faixa de 

7,0 a 8,5; (e) é feita uma segunda adição de enzima 

microbiana, preferencialmente a mesma que é adicionada na 

etapa (b), em uma quantidade suficiente para o 

desenvolvimento de outra de suas duas atividades 

15 majoritárias, a de exopeptidase; e (f) incubação da mistura 

por um tempo suficiente para a ocorrência de hidrólise dos 

peptídeos liberados das proteínas do cacau pela primeira 

ação enzimática. 

D. Torrefação 

20 O material tratado e seco foi distribuído em bandejas 

de alumínio em camadas com espessura de 2 a 3 mm. O 

material foi submetido a torrefação em uma estufa pré

aquecida a 120°C por 12 minutos. O pó oriundo de amêndoas 

de boa qualidade foi também submetido a torrefação para 

25 obter material com bom desenvolvimento ou boa qualidade de 

aroma de chocolate (BQ) para servir como padrão (controle) 

para a análise sensorial. 

E. Análise sensorial 
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Amostras de pó de cacau tratado enzimaticamente foram 

avaliadas com relação ao aroma de chocolate. Todos os 

testes foram realizados no Laboratório de Análise Sensorial 

da UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana). 

5 As avaliações de aroma foram conduzidas em cabines com 

luz indireta. As amostras foram apresentadas aos 

avaliadores em xícaras brancas de polietileno de 50 ml de 

capacidade, cobertas com folha de alumínio e codificadas 

com números de três dígitos. 

10 O recrutamento de avaliadores foi realizado por meio 

de um questionário baseado nos hábitos de consumo de 

chocolate, interesse, disponibilidade individual para 

participar de uma pesquisa e ausência de fatores que 

prejudicassem a sensibilidade visual, bucal e olfativa. 

15 Teste de diferença do controle 

20 

As amostras de pó de cacau tratado foram avaliadas 

usando uma amostra controle composta de amêndoas de cacau 

de boa qualidade (BQ) . Foi realizado um teste de diferença 

do controle, no qual 20 indivíduos receberam uma amostra 

controle identificada por um e e quatro amostras 

codificadas, uma das quais era igual à amostra controle. 

Cada indivíduo foi solicitado a comparar as amostras com o 

controle e indicar o grau de diferença entre as amostras 

codificadas e o controle por meio de uma escala específica. 

25 Os indivíduos foram instruídos a seguir cuidadosamente as 

orientações de uma folha de pontuação (ver Meilgaars, M.C.; 

Civille, G.V.; Carr, B.T. 2007. "Sensory evaluation 

techniques". 4ª Ed. Boca Raton: Taylor & Francis, 448 p.). 
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Os resultados estatísticos para o teste de diferença 

do controle foram calculados por ANOVA e estão apresentados 

nas Tabelas 2 e 3. 

Tabela 2: Médias obtidas por análise sensorial 

Tipo de enzima Média 

Amostra controle (C) 1,38c 

Enzima animal (Tl) 4' 98b 

Enzima vegetal (T2) 6,65ª 

Enzima microbiana (T3) 4' 73b 
5 Nota: médias seguidas pela mesma letra são as que não 

diferem estatisticamente entre si em um nível de erro 
de 5% 

10 

Tabela 3: Resultados Estatísticos calculados por ANOVA 

Fonte de 
variação 

Amostra 

Indivíduos 

Erro 

Total 

df 

3 

19 

57 

79 

ss MS 

292,24 97,41 

56,68 

94,68 

443,60 

2,98 

1,66 

Tabela 4: Teste de Dunnett 

F (ca1c) 

5,68 

1,80 

F (5%) 

2,83 

F (1%) 

4,28 

LSD Tl para C T2 para C T3 para C T2 para Tl T3 para Tl T2 para T3 

0,91 3,60 5,27 3,35 1,67 0,25 1,92 

A Tabela 3 mostra que, à medida em que a amostra é 

variada, o valor de F calculado (58,68) é cerca de vinte 

vezes maior do que o F tabulado a 5% de significância (2,83) 

e aproximadamente quatorze vezes maior do que o F tabulado a 

1% de significância. Assim, pode ser dito que, em termos de 

15 significância tanto a 5% como a 1%, há uma diferença 



5 

17/24 

significativa entre pelo menos duas amostras. Os resultados 

do teste de Dunnett (Tabela 4) fornecem a diferença 

significativa mínima ( least significant difference LSD) 

para duas amostras que podem 

significativamente diferentes. Se a 

amostras for igual ou maior do 

ser consideradas 

diferença 

que LSD, 

entre 

elas 

as 

são 

consideradas significativamente diferentes no nível de 

probabilidade testado. 

A Tabela 4 mostra que todas as amostras diferem 

10 significativamente do controle em um nível de probabilidade 

de 5% (P D 0,05) porque os valores das diferenças entre as 

médias das amostras Tl, T2 e T3 e o controle ( P) ( 3, 60, 

5,27, 3,35, respectivamente) são maiores do que o valor da 

LSD (O, 91) . Portanto, nenhum dos tratamentos testados foi 

15 capaz de alcançar a qualidade desejada em termos de aroma de 

chocolate. Entretanto, foi possível melhorar o aroma de 

chocolate em cerca de 50% em amêndoas de baixa qualidade por 

tratamento enzimático (Tabelas 2 e 4). Da mesma forma, o 

aroma de chocolate obtido através do uso de enzima vegetal 

20 (T2) é significativamente diferente daquele obtido com 

enzimas animal (Tl) e microbiana (T3). 

Entretanto, não há diferença significativa entre as 

amostras Tl e T3. Este resultado sugere que é possível 

aplicar enzimas microbianas, que são de menor custo e podem 

25 ser fornecidas em quantidades significativas, para melhorar 

o aroma de chocolate em amêndoas de cacau de baixa 

qualidade. 

É importante observar que o valor de F calculado para 

os indivíduos (1, 80) está abaixo do valor de F tabulado, 
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tanto a 5% (2,83) como a 1% (4,28) de significância. Isto 

indica que não há diferença significativa entre as vinte 

avaliações realizadas. Em outras palavras, proporções 

semelhantes de escala sensorial foram usadas para expressar 

5 julgamentos semelhantes. 

Durante a análise sensorial, 

amostras em uma escala de O 

os indivíduos graduaram as 

a 9, com um grau de O 

significando "nenhuma diferença" e um grau de 9 significando 

"extremamente diferente". A Tabela 2 mostra que o tratamento 

10 com enzima microbiana (T3 - média: 4,73) foi o mais próximo 

do controle (C - média: 1,38) e, portanto, o mais próximo em 

termos de aroma de chocolate. Seria esperado que o 

tratamento com enzimas vegetais (T2) forneceria os melhores 

resultados para o aroma de chocolate; entretanto, este 

15 tratamento foi realmente o menos similar ao controle (T2 -

média: 6, 65) . A questão de se a fermentação da polpa de 

cacau é essencial para o desenvolvimento do aroma de 

chocolate tem sido repetidamente discutida. Howat, G. R. e 

colaboradores (1957) e (1960) (ver Howat, G.R.; Powell, 

20 B.D.; Wood, G.A.R. 1957. "Experiments on cocoa drying and 

fermentation in West Africa". J. Sei. Food Agric. 8:65-104; 

Howat, G.R.; Powell, B.D.; Wood, G.A.R. 1960. "The 

preparation of Amelonado Cocoa. In the Conferencia 

Interamericana del Cocoa Palmira-Colômbia. 1958". Editado 

25 pelo Ministério de Agricultura. Bogotá. Colômbia, 1960), 

Rohan (1957) (ver Rohan, T.A. 1957. "Observation of the 

fermentation of West African amelonado cocoa". Report of the 

Cocoa Conference, Londres, 1957) e outros pesquisadores 

questionaram o fato de que amêndoas recém-colhidas lavadas 
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com solução de ácido acético e depois deixadas imersas em 

polpa estéril podiam desenvolver o aroma de chocolate após a 

torrefação. Além disso, Aquarone e colaboradores (2001) (ver 

Aquarone, E.; Borzani, W., Schmidell, W.; Lima, U.A. 

5 Biotecnologia Industrial. 4 v. São Paulo: E. Blucher. 544p.) 

repetiram esses estudos e descobriram que mesmo que o aroma 

típico de chocolate se desenvolvesse, ele não alcançava a 

qualidade que é observada em amêndoas processadas por 

microrganismos. Assim, eles concluiram que a fermentação da 

10 polpa resulta no desenvolvimento de microrganismos que 

fornecem enzimas necessárias para se obter a qualidade final 

de aroma de chocolate. Atualmente, se acredita que reações 

que conduzem à formação de precursores de aroma são 

executadas por enzimas endógenas de sementes de cacau e que 

15 a consequência principal da fermentação é abaixar o pH, 

favorecendo a ação dessas enzimas (Voigt e colaboradores, 

1994). De acordo com os resultados aqui revelados, as 

amêndoas tratadas com enzimas microbianas desenvolvem melhor 

aroma de chocolate. 

20 F. Teste de classificação de preferência 

Foi conduzido um teste de classificação de preferência 

com 40 indivíduos. Esses indivíduos receberam quatro 

amostras codificadas e foram solicitados a classificá-las 

de acordo com a preferência com relação ao aroma de 

25 chocolate. Foi usada uma ordem relativa de preferência de 

amostras (A-B-C-D) (ver Meilgaard e colaboradores, 2007) . 

Os resultados do teste de classificação de preferência 

foram calculados e estão mostrados na Tabela 5. 
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Tabe1a 5: Teste de classificação 

Valor 
crítico 

42 

rTl - rc rT2 - Lc LT3 - rc LT2 - rT3 

62 109 42 67 20 47 

A Tabela 5 mostra que os módulos das diferenças entre 

as somas da ordem das amostras Tl/T2/T3 (62, 109 e 42) e o 

controle (42) foram iguais ou maiores do que o valor 

5 crítico (42), o que indica uma diferença significantiva com 

relação à preferência para o aroma de chocolate em 5% de 

significância. Este resultado mostra que a amostra controle 

foi preferida em relação às amostras Tl (enzima animal), T2 

(enzima vegetal) e T3 (enzima microbiana) com relação ao 

10 aroma de chocolate. Entretanto, é importante observar que 

entre todos os tratamentos, o tratamento com a enzima 

microbiana (T3) foi a mais próxima do controle, na medida 

em que a soma das ordens obtida para esta amostra (42) é 

igual ao valor crítico ( 4 2) . É também digno de nota que 

15 cerca de 18% dos indivíduos indicaram a amostra T3 (enzima 

microbiana) como a amostra preferida. 

De acordo com a escala sensorial, na qual a posição 1 

é equivalente à "mais preferida" e a posição 4 é igual à 

"menos preferida", a amostra com a menor soma de ordens é a 

20 mais preferida pelos indivíduos. Assim, os resultados 

mostram que a amostra controle O:: de ordens 147) foi a 

mais preferida seguida pelo tratamento com enzima 

microbiana (T3; L de ordens= 189), enzima animal (Tl; L de 

ordens = 209) e enzima vegetal (T2; L = 256) Novamente o 

25 tratamento com enzima vegetal (T2) parece ser a menos 
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preferida. Não houve diferença significativa com relação à 

preferência entre as amostras Tl (enzima animal) e T3 

(enzima microbiana). Como mencionado anteriormente, este 

resultado é muito encorajador porque ele indica que as 

5 enzimas microbianas, que são mais baratas e mais 

prontamente disponíveis do que as enzimas animais, podem 

ser usadas para melhorar o aroma de chocolate, sendo 

relevante o fato de que em outro teste 18% dos indivíduos 

preferiram a amostra T3 (tratamento com enzima microbiana) . 

10 G. Avaliação da eficiência da hidrólise 

Foram preparadas aliquotas de pó de cacau de 0,5 g (em 

triplicata) para cada extração de tratamento com 5 ml de 

uma mistura contendo ácido tricloroacético (TCA, O, llM), 

acetato de sódio (0,22M) e ácido acético (0,33M). O produto 

15 da extração foi analisado pelo método de colorimetria de 

Lowry, modificado por Murthy e colaboradores (ver Murthy, 

M.V.R.; Padmanabhan, S.; Ramakrishna, M.; Losane, B.K. 

1997. "Comparison of nine different caseinolytic assays for 

estimation of proteinase acti vi ty and further improvement 

W of the best method". Food Biotechnol, 11:1-23), para 

quantificar aminoácidos livres e peptídeos pequenos 

formados durante o processo enzimático. Para efeito de 

comparação, amêndoas de cacau de boa qualidade e de baixa 

qualidade foram também analisadas. 

25 Os resultados estatísticos para a avaliação da 

eficiência da hidrólise foram calculados por ANOVA e estão 

apresentados na Figura 1. 
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H. Análise estatística 

Os dados obtidos através da análise química e 

sensorial foram exportados para o programa estatístico 

SISVAR (ver Ferreira, D.F. SISVAR Versão 5.0. Federal Univ. 

5 of Lavras UFLA, Lavras) e submetidos à análise de 

variância (ANOVA) . Na análise sensorial, foi aplicado o 

teste de Dunnett para comparar médias de amostras a 5% e 1% 

de significância. 

A análise estatística mostra que o valor de F 

10 calculado ( 1, 18) é menor do que o valor de F tabulado 

(3.06) em 5% de probabilidade, o que indica que não há uma 

diferença significativa entre os tratamentos com relação à 

hidrólise. Entretanto, como descri to acima, não foi 

observada uma diferença estatisticamente significativa 

15 entre os tratamentos com relação ao aroma de chocolate. 

Esta observação indica que apesar de a atividade 

proteolítica ser quantitativamente igual em todos os 

tratamentos (Figura 1), o padrão de atividade enzimática é 

diferente. Em outras palavras, as enzimas hidrolizam as 

20 proteínas em igual proporção, mas em diferentes posições, 

gerando, consequentemente, diferentes peptídeos. Somente 

alguns desses peptídeos são os desejados precursores, após 

a torrefação, que conduzem à formação do aroma de 

chocolate. É esperado que a atividade proteolítica deva ser 

25 quantitativamente igual em todas as amostras porque a mesma 

quantidade de enzima (em unidades de atividade) foi 

adicionada em cada tratamento. Este fato leva a formular a 

hipótese de que o padrão de atividade das enzimas 

microbianas testadas (T3) é o mais apropriado para gerar os 
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precursores de aroma em amêndoas de cacau. Esta é uma forte 

indicação de que as enzimas produzidas pela microbiota 

fermentativa são importantes 

chocolate. 

na geração de aroma de 

5 As análises química, bioquímica e estatística aqui 

reveladas atestam que o processo da invenção traz um 

aperfeiçoamento significativo na indústria de chocolate, 

aperfeiçoamento esse que não seria esperado. As amêndoas de 

baixa qualidade possuem diferentes características 

10 bioquímicas em comparação às amêndoas de boa qualidade, 

fato esse que é evidenciado após a torrefação, quando o 

aroma de chocolate, em amêndoas de baixa qualidade, não é 

desenvolvido ou, pelo menos não é suficientemente 

desenvolvido. 

15 A ação de enzimas vegetais - provenientes das sementes 

recém-colhidas, de enzimas animais e de enzimas microbianas 

foi testada sobre amêndoas 

esperado, pela teoria mais 

enzimas provenientes do 

de baixa qualidade. Seria 

aceita atualmente, que as 

cacau apresentassem melhor 

20 resultado em aroma, mas não foi o que aconteceu. Seria 

também esperado que todas as enzimas apresentassem o mesmo 

grau de hidrólise por ter sido usada a mesma dose de enzima 

em todos os casos. Entretanto o que se verifica é que o 

aroma de chocolate desenvolvido, após a torrefação, em 

25 cacau oriundo de amêndoas de baixa qualidade tratado com 

enzima microbiana pode ser considerado bastante próximo do 

aroma desenvolvido em cacau oriundo de amêndoas de boa 

qualidade, enquanto que o cacau oriundo de amêndoas de 

baixa quanlidade tratadas com enzimas vegetais (extraídas 
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de cacau) apresentou o aroma menos pronunciado Isto se 

deve, provavelmente, às diferenças no padrão de hidrólise 

das enzimas usadas, que geraram a mesma quantidade de 

peptídeos e aminoácidos, porém com característcas 

5 diferenciadas. 

Todas as publicações e pedidos de patente mencionados 

na presente descrição são indica ti vos do nível daqueles 

especialistas na técnica à qual a invenção se refere. Todas 

as publicações e pedidos de patente são aqui incorporados a 

10 título de referência na mesma extensão como se cada 

publicação individual ou cada pedido de patente fosse 

especificamente e individualmente indicado para ser 

incorporado a título de referência. 

Apesar de certas concretizações terem sido descritas, 

15 elas foram apresentadas como um modo exemplificativo 

somente, e não há intenção de limitar o escopo da invenção. 

De fato, as novas concretizações aqui descritas podem ser 

concretizadas em uma variedade de outras formas; mais que 

isso, várias omissões, substituições e mudanças na forma 

20 das concretizações aqui descri tas podem ser feitas sem se 

afastar do espírito da invenção. As reivindicações que 

acompanham esta descrição e suas equivalentes são 

consideradas como cobrindo tais formas ou modificações na 

medida em que elas podem estar dentro do escopo e espírito 

25 da invenção. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Processo de tratamento de amêndoas de cacau de baixa 

qualidade caracterizado pelo fato de compreender as etapas 

de: 

(i) ajustar o pH de uma mistura aquosa de amêndoas de 

cacau de baixa qualidade para um valor na faixa de 3,0 

a 4, 5 para desenvolvimento da atividade de protease 

aspártica; 

(ii) adição de uma quantidade suficiente de uma enzima 

10 microbiana apresentando uma atividade majoritária de 

endoprotease, desenvolvida em pH na faixa de 3,0 a 4,5; 

(iii) incubação da mistura em pH na faixa de 3,0 a 4,5 

por um tempo suficiente para a ocorrência de hidrólise 

das proteínas de cacau sensíveis à atividade da 

15 endoprotease; 

( i v) resfriamento rápido da mistura até a temperatura 

ambiente e ajuste do pH para um valor na faixa de 7,0 a 

8,5; 

(v} adição de uma quantidade suficiente de uma enzima 

20 microbiana, preferencialmente a mesma da etapa ( ii) , 

para o desenvolvimento da outra atividade majoritária 

que é da exopeptidase; 

(vi) incubação da mistura por um tempo suficiente para 

a ocorrência de hidrólise dos peptídeos liberados das 

25 proteínas do cacau pela primeira ação enzimática; e 

(vii) secagem das amêndoas fermentadas para posterior 

torrefação. 
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2. Processo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de dita enzima microbiana ser uma enzima, 

produzida pela fermentação de uma cepa selecionada de 

Aspergillus oryzae, possuindo as características do produto 

5 Flavourzyme®. 

3. Processo·de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que a dita incubação da mistura, na etapa 

(iii), é processada em pH de 3,5. 

4. Processo de acordo com a reivindicação 2, caracterizado 

10 pelo fato de que dita incubação é feita com agitação, a uma 

temperatura de 50ºC por cerca de 8 horas. 

5. Processo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de a dita incubação da mistura, na etapa (iv), é 

processada em pH de 7,5. 

15 6. Processo de acordo com a rei vindicação 5, caracterizado 

pelo fato de que dita incubação é feita com agitação, a uma 

temperatura de 36ºC por cerca de 5 horas. 

7. Produto de cacau obtido a partir de amêndoas de cacau 

de baixa qualidade caracterizado pelo fato de serem as 

20 ditas amêndoas tratadas com uma enzima microbiana, a qual 

apresenta pelo menos duas atividades majoritárias, uma 

primeira de endoprotease que é desenvolvida em pH na faixa 

de 3,0 a 4,5, e uma segunda de exopeptidase que é 

desenvolvida em pH na faixa de 7,0 a 8,5. 

25 8. Produto de acordo com a reivindicação 8, caracterizado 

pelo fato de ser obtido pelo processo definido nas 

reivindicações 1 a 7. 
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9. Produto de acordo com a reivindicação 9, caracterizado 

pelo fato de estar na forma de fragmentos ou de pó. 
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RESUMO 

PROCESSO DE TRATAMENTO DE AMÊNDOAS DE CACAU DE BAIXA 

QUALIDADE E PRODUTO OBTIDO 

A presente invenção refere-se a um processo de 

5 aproveitamento de amêndoas de cacau de baixa qualidade para 

a obtenção de cacau que, após a torrefação, desenvolva um 

aroma de chocolate significativamente semelhante ao aroma 

desenvolvido a partir de amêndoas de cacau de alta 

qualidade, dito processo compreendendo as etapas de ( i) 

10 ajustar o pH de uma mistura de amêndoas de cacau de baixa 

qualidade para um valor na faixa de 3,0 a 4,5 para 

desenvolvimento da atividade de protease aspártica; (ii) 

adição de uma quantidade suficiente de uma enzima 

microbiana, apresentando a atividade majoritária de 

15 endoprotease, desenvolvida em pH na faixa de 3, O a 4, 5; 

(iii) incubação da mistura por um tempo suficiente para a 

ocorrência de hidrólise das proteínas de cacau sensíveis à 

atividade da endoprotease; (iv) resfriamento rápido da 

mistura e ajuste do pH para um valor na faixa de 7,0 a 8,5; 

20 (v) adição de uma quantidade suficiente de uma enzima 

microbiana, preferencialmente a mesma da etapa (ii), para o 

desenvolvimento da outra atividade majoritária que é da 

25 

exopeptidase; (vi) incubação 

suficiente para a ocorrência 

da mistura por 

de hidrólise dos 

um tempo 

peptídeos 

liberados das 

enzimática; e 

proteínas do cacau pela 

(vii) secagem das amêndoas 

primeira ação 

fermentadas para 

posterior torrefação. 
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