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"MÉTODO PARA REDUÇÃO DO TEOR DE ACRILAMIDA EM PRODUTOS À 

BASE DE CACAU, PRODUTOS À BASE DE CACAU APRESENTANDO TEOR 

REDUZIDO DE ACRILAMIDA E ARTIGO COMERCIAL" 

CAMPO DA INVENÇÃO 

..) 

~ 

A presente invenção refere-se à redução do teor 

de acrilamida em produtos de cacau, especialmente a 

redução do teor de acrilamida em chocolate e produtos de 

chocolate. A invenção refere-se, ainda, a um artigo 

comercial. 

10 FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO 

Conhecido como li o alimento dos deuses", o 

chocolate é um dos alimentos mais voluptuosos do mundo. 

Embora o chocolate tenha sido desfrutado pela 

humanidade durante mais de três mil anos, apenas 

15 recentemente os pesquisadores descobriram que o chocolate, 

bem como outros produtos à base de grãos de cacau torrado, 

contém acrilamida. 

Em abril de 2002, a Agência Nacional de 

Alimentação da Suécia e pesquisadores da Universidade de 

20 Estocolmo anunciaram sua descoberta de que a acrilamida, 

uma substância química potencialmente cancerígena, é 

formada em diversos tipos de alimentos e bebidas que são 

submetidos a processamento por calor. Subseqüentemente, 

descobriu-se que os produtos à base de grãos de cacau 

25 torrado, como o chocolate, contêm acrilamida. Em ratos, a 

acrilamida tem uma potência carcinogênica que é similar 

àquela de outros carcinógenos em alimentos, mas para seres 

humanos a potência relativa em alimentos e bebidas não é 

conhecida. Quanto à população humana, apenas dados 
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limitados estão disponíveis sobre a acrilamida, e estes não 

oferecem qualquer evidência de riscos de câncer oriundo de 

exposição ocupacional. ( FAO/WHO Consul tation on the Heal th 

Implications of Acrylamide in Food: Summary Report; 

5 Genebra, Suíça, 25 a 27 de junho de 2002.) 

Embora sejam necessárias pesquisas mais 

aprofundadas para avaliar quais efeitos sobre a saúde, caso 

existam, podem resultar do consumo de acrilamida por seres 

humanos nos níveis normalmente encontrados em produtos de 

10 cacau, muitos consumidores expressaram preocupação. 

Conseqüentemente, um dos objetivos da presente invenção é 

apresentar um método para redução do teor de acrilamida em 

grãos de cacau torrados. É, também, um dos objetivos da 

presente invenção, apresentar grãos de cacau torrados com 

15 teor reduzido de acrilamida. Além disso, um dos objetivos 

da presente invenção é apresentar um artigo comercial que 

comunique ao consumidor que um produto à base de cacau 

torrado tem teor reduzido ou baixo de acrilamida. 

SUMÁRIO DA INVENÇÃO 

20 Em um aspecto, a presente invenção apresenta um 

método para redução do teor de acrilamida em grãos de cacau 

torrados. Em uma modalidade, o método compreende a adição 

de uma enzima redutora de asparagina aos grãos de cacau. 

Em outro aspecto, a presente invenção apresenta 

25 um método para redução do teor de asparagina em grãos de 

cacau. Em uma modalidade, o método compreende a adição de 

uma enzima redutora de asparagina aos grãos de cacau. 

Em outro aspecto, a presente invenção apresenta 

grãos de cacau torrados com teor reduzido de acrilamida. 
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Em outro aspecto, a presente invenção apresenta 

grãos de cacau com teor reduzido de asparagina. 

Em ainda outro aspecto, a presente invenção 

apresenta um artigo comercial que comunica ao consumidor que 

5 um produto compreendendo grãos de cacau torrados tem teor 

reduzido ou baixo de acrilamida. 

Em mais um outro aspecto, a presente invenção 

apresenta um artigo comercial que comunica ao consumidor que 

um produto compreendendo grãos de cacau tem teores reduzidos 

10 ou baixos de asparagina. 

Todos os documentos citados são, em suas partes 

relevantes, aqui incorporados por referência, sendo que a 

menção a qualquer documento não deve ser interpretada como 

admissão de que este represente técnica anterior com 

15 respeito à presente invenção. 

Para uso na presente invenção, todas as 

porcentagens 

contrário. 

% ) estão em peso, exceto onde indicado em 

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS 

20 Figura 1. A Figura 1 apresenta o mecanismo de 

25 

reação proposto, por meio do qual a acrilamida se forma a 

partir de asparagina e de uma fonte de carbonila (como 

glicose). R1 e R2 podem ser H, CH3, CH20H, CH2 (CH2) nCH3, ou 

qualquer outro componente que forme um açúcar 

pode ser qualquer número inteiro menor que 10. 

Figura 2. A Figura 2 demonstra 

redutor; n 

o suposto 

mecanismo de reação por meio do qual a asparaginase reage 

com a asparagina para evitar a formação de acrilamida. 
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Figura 3. A Figura 3 apresenta um cromatograma de 

amostra para análise LC de asparagina e ácido aspártico. O 

eixo geométrico x representa o tempo de retenção e o eixo 

geométrico y representa a resposta. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO 

Os Requerentes descobriram que a asparagina, um 

aminoácido de ocorrência natural encontrado em virtualmente 

todos os sistemas vivos, pode formar acrilamida quando 

aquecido. Portanto, materiais mais ricos em asparagina, 

10 quando aquecidos, tendem a apresentar teores mais altos de 

acrilamida, especialmente quando o aquecimento se dá na 

presença de açúcares redutores. 

Sem se ater à teoria, acredita-se que a 

acrilamida se forma através do mecanismo de reação mostrado 

15 na Figura 1. Acredita-se que o grupo alfa-amino da 

asparagina livre reaja com uma fonte de carbonila, formando 

uma base de Schiff. Sob aquecimento, o aducto da base de 

Schiff sofre descarboxilação, formando um produto que pode: 

( 1) hidrolisar-se para formar beta-alanina amida (a qual 

20 pode, sob aquecimento, degradar-se ainda mais para formar 

acrilamida) ou (2) decompor-se para formar acrilamida e a 

imina correspondente. (Os Requerentes descobriram que os 

átomos precursores marcados por um círculo compreendem os 

carbonos e nitrogênios presentes na acrilamida.) 

25 Conseqüentemente, a formação de acrilamida em 

grãos de cacau torrados pode ser reduzida por meio da 

remoção da asparagina ou de sua conversão para outra 

substância, nos grãos de cacau, antes da torrefação final 

dos mesmos. Esses grãos contendo teores reduzidos de 
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asparagina, quando submetidos à torrefação final, formam 

uma quantidade reduzida de acrilamida. 

A adição de uma enzima que hidrolise o grupo 

amida na cadeia lateral da asparagina, antes da torrefação 

5 final dos grãos de cacau reduz o teor de acrilamida 

presente nos grãos de cacau torrados. Sem se ater à teoria, 

acredita-se que a adição desse tipo de enzima degrade a 

cadeia lateral da asparagina, evitando assim que a 

asparagina forme acrilamida. Assim, a ligação amida é 

10 hidrolisada e a asparagina é convertida em ácido aspártico. 

15 

20 

Esse mecanismo de reação é mostrado na Figura 2. 

As enzimas preferenciais para uso no método da 

presente invenção incluem, 

asparaginase. No entanto, 

hidrolisar o grupo amida da 

formação de acrilamida está 

invenção. 

São numerosas as 

mas não se limitam a, a 

de qualquer enzima capaz 

asparagina livre para evitar a 

dentro do escopo da presente 

vantagens do uso de enzimas. 

Essas vantagens incluem os fatos de que: (a) as enzimas são 

substâncias naturais, não-tóxicas, (b) elas geralmente 

catalisam uma determinada reação sem causar reações 

colaterais indesejadas, (c) são ativas sob condições bastante 

moderadas de temperatura e pH, (d) são ativas em baixas 

concentrações, (e) a velocidade da reação pode ser controlada 

25 por meio do ajuste da temperatura, do pH e da quantidade de 

enzima usada e (f) elas podem ser desativadas quando a reação 

ti ver alcançado o ponto desejado. ( "Food Chemistry", 4a. Ed., 

Owen R. Fennema, Ed., Marcel Dekker, Inc., New York, 1985, 

págs. 427, 433.) 
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A. Método para redução do teor de acrilamida em 

grãos de cacau torrados 

Em um aspecto, a presente invenção apresenta um 

método para a redução do teor de acrilamida em grãos de 

5 cacau torrados. Em uma modalidade, o método compreende a 

redução do teor de asparagina nos grãos de cacau. Em outro 

aspecto, o método compreende a adição de uma enzima 

redutora de asparagina aos grãos de cacau. A enzima 

preferencial é a asparaginase. 

10 Em uma modalidade preferencial, a presente 

15 

20 

25 

invenção apresenta um método para redução do teor de 

acrilamida em grãos de cacau torrados, compreendendo as 

etapas de: 

(1) obter grãos de cacau contendo asparagina; 

(2) opcionalmente, secar os grãos de cacau a baixas 

temperaturas; 

( 3) opcionalmente, torrar os grãos de cacau; 

(4) passar os grãos de cacau por um sistema de 

peneiras para obter os nibs (fragmentos de 

cotilédone); 

(5) opcionalmente, torrar os nibs; 

(6) opcionalmente triturar os nibs para obter o 

liquor de cacau; 

(7) opcionalmente, torrar o liquor de cacau; 

(8) opcionalmente, prensar o liquor de cacau para 

formar torta de cacau e manteiga de cacau; 

(9) opcionalmente, triturar a torta de cacau para 

produzir cacau em pó; 
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(10) opcionalmente, adicionar urna base antes, durante 

ou depois de qualquer das etapas de 1 a 9, acima; e 

(11) adicionar a enzima antes, durante ou depois de 

qualquer das etapas de 1 a 6, acima. 

5 1. Obter grãos de cacau contendo asparagina 

A árvore de cacau, ·que é a fonte do grão de 

cacau, cresce em climas tropicais e subtropicais. Após a 

colhei ta do fruto, é removida a rnucilagern que cobre os 

grãos. Os grãos são fermentados durante um certo número de 

10 dias depois da colheita e, então, secados. Quaisquer grãos 

de cacau secos adequados, inclusive misturas de diversos 

tipos de grãos, podem ser usados de acordo com a presente 

invenção. Para uso na presente invenção, o termo "grãos de 

cacau" ou "grãos" inclui grãos de cacau sob qualquer forma 

15 adequada, conforme conhecidos na técnica. Os grãos de cacau 

adequados incluem aqueles descritos em Chocolate, Cocoa, 

and Confectionery, de Bernard W. Mini fie, AVI Publishing 

Co. /Van Nostrand Reinhold, New York, New York, EUA, 1989 

(mencionado, mais adiante neste documento, corno ''Chocolate, 

20 Cocoa, and Confectionery") 

2. Opcionalmente, secar os grãos de cacau a baixas 

temperaturas 

Os grãos de cacau podem, opcionalmente, ser 

secados por qualquer meio adequado, a baixas temperaturas. Os 

25 métodos de secagem adequados incluem aqueles conhecidos na 

técnica, corno os apresentados em Chocolate, Cocoa, and 

Confectionery. Para uso na presente invenção, o termo 

"secagem a baixas temperaturas" significa secagem a urna 
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temperatura baixa o suficiente para secar os grãos, mas não 

alta o suficiente para torrá-los. 

3. Opcionalmente, torrar os grãos de cacau 

Os grãos de cacau podem, opcionalmente, ser 

5 torrados. Pode ser usado qualquer processo adequado que 

compreenda torrefação. Para uso na presente invenção, o 

termo "torrefação" inclui qualquer tratamento térmico 

adequado de grãos de cacau, para criar sabores que são 

indicativos de cacau. As técnicas de torrefação adequadas 

10 incluem aquelas 

em Chocolate, 

modalidade, os 

conhecidas na técnica, como as descritas 

Cocoa, and Confectionery. Em outra 

grãos de cacau são torrados a baixa 

temperatura, conforme conhecido na técnica. 

4. Passar os grãos de cacau por um sistema de 

15 peneiras para obter os nibs (fragmentos de cotilédone) 

Conforme conhecido na técnica, os grãos de cacau 

secos são, então, passados por um sistema de peneiras para 

formar nibs. Os nibs podem ter qualquer tamanho desejado. No 

entanto, são preferenciais os nibs de menor tamanho, para 

20 facilitar a migração de enzimas através dos mesmos, devido 

ao aumento da área superficial e à redução da distância de 

migração. 

5. Opcionalmente, torrar os nibs 

Os nibs podem, então, ser opcionalmente torrados 

25 por qualquer meio adequado. As técnicas de torrefação 

adequadas incluem aquelas conhecidas na técnica, como as 

apresentadas em Chocolate, Cocoa, and Confectionery. 
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6. Opcionalmente triturar os nibs para obter o 

liquor de cacau 

Os nibs podem, então, ser triturados por qualquer 

meio adequado, como aqueles conhecidos na técnica, para se 

obter liquor de cacau. As técnicas de trituração adequadas 

incluem aquelas apresentadas em Chocolate, Cocoa, and 

Confectionery. 

7. Opcionalmente, torrar o liquor de cacau. 

O liquor de cacau pode, opcionalmente, ser 

10 torrado. Caso os grãos de cacau tenham sido apenas 

moderadamente torrados antes da obtenção do liquor de cacau 

e o teor de umidade seja relativamente alto, 

ser adicionada e deixada reagir. O liquor 

a enzima pode 

de cacau é, 

então, novamente torrado para desenvolver seus sabores. 

15 8. Opcionalmente, prensar o liquor de cacau para 

obter torta de cacau e manteiga de cacau. 

O liquor de cacau pode, opcionalmente, ser 

prensado para a obtenção de torta de cacau e manteiga de 

cacau. Os métodos de prensagem adequados incluem aqueles 

20 conhecidos na técnica, como os apresentados em Chocolate, 

Cocoa, and Confectionery. 

25 

9. Opcionalmente, triturar a torta de cacau para 

produzir cacau em pó. 

A torta de cacau 

triturada por qualquer meio 

pode, opcionalmente, ser 

adequado. Os métodos de 

trituração adequados incluem aqueles conhecidos na técnica, 

como os apresentados em Chocolate, Cocoa, and 

Confectionery. 
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,J 10. Opcionalmente, adicionar uma base antes, 

durante ou depois de qualquer das etapas de 1 a 9, acima. 

A base pode, opcionalmente, ser adicionada 

durante o processamento do grão de cacau, conforme é 

5 conhecido na técnica. Vide, por exemplo, "Choco la te, Cocoa, 

and Confectionery". 

11. Adicionar uma enzima redutora de asparagina 

antes, durante ou após qualquer das etapas de 1 a 6, acima. 

Para uso na presente invenção, o termo "enzima 

10 redutora de asparagina" inclui qualquer enzima capaz de 

reduzir o teor de asparagina em grãos de cacau. Em uma 

modalidade, a enzima redutora de asparagina é uma enzima 

capaz de hidrolisar o grupo amida da asparagina livre. Uma 

enzima preferencial para uso na presente invenção é a 

15 asparaginase. Uma fonte preferencial de asparaginase é a 

Sigma-Aldrich, catálogo A2925. 

Para uso na presente invenção, os termos "enzima 

redutora de asparagina" e "enzima" abrangem uma ou mais 

enzimas, inclusive misturas de duas ou mais enzimas. O 

20 termo abrange, por exemplo, as deamidases que têm 

funcionalidade redutora de asparagina. 

A enzima pode ser adicionada aos grãos de cacau 

sob qualquer forma adequada. Por exemplo, a enzima pode ser 

adicionada sob a forma de um pó ou uma solução. Além disso, 

25 a enzima pode ser adicionada aos grãos de cacau de qualquer 

maneira adequada, seja diretamente (por exemplo, 

1-
polvilhada, vertida ou aspergida sobre os grãos de cacau, 

_. 

ou os grãos de cacau podem ser deixados de molho em uma 
,_ 
, solução de enzima) ou indiretamente. Para uso na presente 



5 

11/39 

invenção, o termo "adicionar" a enzima aos grãos de cacau 

inclui, porém não se limita a, qualquer meio de unir a 

asparagina e a enzima. 

Em uma modalidade, a enzima é adicionada aos 

nibs. Nesta modalidade, a enzima encontra-se, de 

preferência~ sob a forma de uma solução, e é aplicada por 

meio de remolhagem ou aspersão dos nibs, ou combinações 

desses itens. 

A enzima pode ser adicionada durante qualquer 

10 estágio adequado do método, antes que se complete a 

torrefação final para a obtenção dos grãos de cacau torrados. 

Além disso, a enzima pode ser adicionada durante mais de um 

estágio do método. Em uma modalidade, a enzima é adicionada 

aos grãos antes ou durante a fermentação. Em outra 

15 modalidade, uma solução de enzima é deixada penetrar, por 

remolhagem, nos grãos secos. 

20 

As enzimas são comercializadas por unidades de 

atividade, e não 

quantidade eficaz de 

desejado de redução 

por peso ou por volume. Assim, a 

enzima necessária para obter o nível 

no teor de acrilamida dependerá da 

atividade do produto enzimático específico utilizado. 

A quantidade de enzima a ser adicionada pode 

depender do nível de redução no teor de asparagina e, 

conseqüentemente, no nível de redução no teor de 

25 acrilamida, que se deseja obter. A quantidade de enzima a 

ser adicionada depende, também, da quantidade de asparagina 

presente nos grãos de cacau, sendo que grãos com teor mais 

alto de asparagina geralmente necessitarão de maior 

quantidade de enzima ou maior tempo de reação para se obter 
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·-· a mesma porcentagem de redução de acrilamida. A quantidade 

de enzima a ser adicionada pode depender, também, da enzima 

específica sendo utilizada (por exemplo, a atividade 

enzimática de uma enzima específica) e do tipo específico 

5 de grãos de cacau sendo tratados. O versado na técnica será 

capaz de determinar a quantidade eficaz de enzima, com base 

no tipo específico de cacau, na enzima específica, da 

atividade específica da enzima, e no resultado desejado. 

Os métodos preferenciais de adição da enzima aos 

10 grãos de cacau incluem aspersão, imersão, polvilhamento e 

banho dominante. Em uma modalidade, a solução de enzima é 

aplicada por meio de aspersão da solução sobre os grãos, 

juntamente com agitação suave dos mesmos, de modo a criar 

uma aplicação uniforme a todas as superfícies dos grãos. 

15 Em outra modalidade, os grãos de cacau são 

deixados de molho em uma solução de enzima para hidratar os 

ditos grãos. A quantidade de solução usada depende do teor 

de umidade final desejado para os grãos. A solução de 

enzima pode ser usada em uma quantidade tal que todo o 

20 líquido seja absorvido pelos grãos, ou de modo que um 

excesso de solução permaneça, após a absorção de solução 

pelos grãos de cacau. Em ainda outra modalidade, os grãos 

de cacau são hidratados em uma solução e, então, uma enzima 

em pó é polvilhada sobre os mesmos. Os grãos podem ser 

25 removidos da solução por qualquer meio adequado de 

separação de particulados de. uma solução, como por 

'• 
peneiragem. 

Em mais uma outra modalidade, a enzima é 
,_. 

adicionada grãos meio de banho dominante. Uma J aos por um 
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sucessão de diversos lotes de grãos é deixada de molho em 

urna solução contendo enzimas até que os materiais solúveis 

extraídos dos grãos estejam em equilíbrio com a solução, ou 

próximo disso. Em urna modalidade, a enzima no banho 

5 dominante converte asparagina em ácido aspártico, criando 

assim urna condição que favorece a extração adicional de 

asparagina em adições subseqüentes de lotes de grãos. Os 

materiais extraí veis podem equilibrar-se com os grãos, de 

modo que os componentes solúveis adicionais de cacau não 

10 sejam extraídos, exceto pela asparagina, a qual continua a 

reagir e a ser convertida pela enzima. O ácido aspártico que 

é formado a partir da asparagina penetra de volta ao 

interior dos grãos e atinge o equilíbrio. Urna quantidade 

adicional de água e/ou solução contendo enzimas é adicionada 

15 de volta após cada lote de grãos para compensar pela solução 

absorvida pelo lote de grãos anterior, o que mantém um 

volume constante no banho dominante. 

Em urna modalidade, ao menos uma porção da 

asparagina é extraída dos grãos de cacau, o extrato 

20 resultante é tratado com a enzima e, então, ao menos urna 

porção do extrato é adicionado de volta a pelo menos urna 

porção dos ditos grãos sendo que, por exemplo, a enzima 

pode ser adicionada ao extrato, ou o extrato pode ser 

bombeado através de um leito ou coluna de enzima 

25 imobilizada (urna enzima ou adsorvida ou quimicamente ligada 

a um substrato, de preferência um substrato inerte corno, 

por exemplo, pedaços de plástico ou cápsulas em urna 

coluna). 
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A quantidade de tempo necessária para que a 

enzima reaja com a asparagina dependerá de fatores 

incluindo, mas não se limitando a, a redução desejada no 

teor de asparagina (e, portanto, no teor de acrilamida), as 

5 características dos grãos de cacau específicos (por 

exemplo, composição química, quantidade de asparagina 

presente, tamanho de partícula) e a enzima específica 

adicionada. De preferência, a enzima é deixada reagir 

durante uma período de tempo suficiente para resultar em 

10 grãos de cacau nos quais o teor de asparagina seja reduzido 

em ao menos cerca de 10 %, de preferência ao menos cerca de 

30 %, com mais preferência ao menos cerca de 50 %, com mais 

preferência ainda ao menos cerca de 70 % e, com mais 

preferência ainda, ao menos cerca de 90 %. Em geral, quanto 

15 mais tempo se deixar a enzima agir, maior será o nível de 

redução no teor de asparagina e, portanto, maior será o 

nível de redução no teor de acrilamida dos grãos de cacau 

torrados. A etapa de deixar a enzima reagir por tempo 

suficiente pode ser realizada de qualquer maneira adequada 

20 como, por exemplo, simultaneamente à adição da enzima aos 

25 

grãos de cacau, 

a absorção da 

à misturação da enzima com os ditos grãos, 

solução enzimática pelos mesmos, ou 

combinações desses itens. 

Conforme é conhecido na técnica, o pH e a 

temperatura são fatores que afetam a atividade enzimática. 

O versado na técnica saberá determinar prontamente os 

níveis ótimos desses e de outros parâmetros (por exemplo, o 

teor de água). Além do mais, as condições ótimas de pH e de 

temperatura para enzimas específicas estão, tipicamente, 
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disponíveis na literatura e/ ou junto aos fornecedores de 

enzimas. 

Após a enzima ter reagido até o ponto desejado, a 

mesma pode, opcionalmente, ser desativada ou removida dos 

5 grãos de cacau. Quando é utilizada uma enzima segura para o 

consumo (por exemplo, urna enzima de ocorrência natural e 

encontrada em alimentos comuns), pode-se optar por não 

desativar nem remover a enzima. Alternativamente, a enzima 

pode ser desativada por qualquer meio adequado para sua 

10 desativação. Por exemplo, a enzima pode ser desativada por 

calor, por ajuste de pH, por tratamento com uma protease, ou 

por combinações dessas opções. Além disso, a enzima pode ser 

removida dos grãos de cacau por qualquer meio adequado 

incluindo, mas não se limitando a, extração. A enzima pode 

15 ser desativada, removida, ou submetida a urna combinação de 

desativação e remoção. 

A desativação da enzima pode ocorrer por 

aquecimento, portanto a etapa opcional de desativação e a 

torrefação dos grãos de cacau podem ser realizadas 

20 simultaneamente. O processamento por calor pode desnaturar 

e desativar a enzima, de modo que os grãos de cacau 

torrados não sejam submetidos a urna atividade enzimática 

continuada. Além disso, ao menos urna porção do tempo 

designado à reação enzimática pode transcorrer durante a 

25 etapa de torrefação. 

A 

aquecimento, 

torrefação 

desativação da enzima pode ocorrer por 

portanto a etapa opcional de desativação e a 

dos grãos de cacau podem ser realizadas 

simultaneamente. O processamento por calor pode desnaturar 
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e desativar a enzima, de modo que os grãos de cacau 

torrados não sej arn submetidos a urna atividade enzimática 

continuada. Além disso, ao menos urna porção do tempo 

designado à reação enzimática pode transcorrer durante a 

5 etapa de torrefação. 

12. Produtos compreendendo grãos de cacau 

torrados 

Os grãos de cacau torrados podem ser usados corno 

estão ou podem ser usados para fazer diversos produtos à 

10 base de cacau torrado, corno confeitos de chocolate, barras 

de chocolate, coberturas, concentrados líquidos, 

achocolatados instantâneos ou em pó, bebidas achocolatadas 

(por exemplo, bebidas achocolatadas quentes e frias 

prontas para servir, bebidas achocolatadas disponíveis em 

15 máquinas automáticas de venda, bebidas achocolatadas de 

preparo comercial e doméstico), misturas, confeitos (por 

exemplo, doces), sobremesas (por exemplo, bolos, sorvetes, 

mousses, pudins), doces (por exemplo, doces de massa 

folhada, rosquinhas), molhos e sopas (por exemplo, chili). 

20 Produtos à base de grãos de cacau torrado 

compreendendo os grãos de cacau torrados da presente 

invenção podem apresentar urna redução no teor de acrilarnida 

de ao menos cerca de 10 %, de preferência ao menos cerca de 

30 %, com mais preferência ao menos cerca de 50 %, com mais 

25 preferência ainda ao menos cerca de 70 % e, com mais 

preferência ainda, ao menos cerca de 90 %. 

Em urna modalidade, o cacau 

compreende menos que cerca de 350 ppb de 

em pó escuro 

acrilarnida, de 
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preferência menos que cerca de 250 ppb e, 

preferência, menos que cerca de 100 ppb. 

B. Meios para a execução do método 

com mais 

A presente invenção pode ser executada por 

5 qualquer meio adequado. Por exemplo, o método da presente 

10 

invenção pode ser executado em um processo por lotes, por 

semi-lotes, ou de modo contínuo. 

C. Artigo comercial 

Em outro aspecto, a presente 

um artigo comercial. Em uma modalidade, 

compreende: 

invenção apresenta 

o artigo comercial 

(a) um produto compreendendo grãos de cacau torrados, 

os quais têm um teor reduzido de acrilamida; 

{b) um recipiente para conter o produto; e 

15 {c) uma mensagem associada ao recipiente. 

A mensagem associada ao recipiente informa o 

consumidor de que o produto contém um teor reduzido de 

acrilamida. Em uma modalidade, a mensagem informa ao 

consumidor que o produto é feito com grãos de cacau que têm 

20 teores reduzidos ou baixos de asparagina. A mensagem pode 

estar sob a forma de um material impresso fixado direta ou 

indiretamente ao recipiente, fixado direta ou indiretamente 

próximo ao recipiente ou, alternativamente, pode ser uma 

mensagem associada ao recipiente, em via impressa, 

25 eletrônica ou divulgada por meios de comunicação. Mensagens 

adequadas incluem, mas não se limitam a, mensagens que 

comunicam sobre teores de acrilamida "reduzidos" ou 

"baixos", mensagens que comunicam a presença de menos que 

uma determinada quantidade de acrilamida, e mensagens que 
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comunicam que 

compreendendo 

os grãos 

grãos de 

de cacau torrados, o produto 

comercial atendem 

obrigatório (por 

normalizados). 

Qualquer 

cacau torrados, e/ou o artigo 

ou superam um 

exemplo, limite 

recipiente no 

teor sugerido ou 

ou nível de sinal 

qual o produto 

compreendendo grãos de cacau torrados possa ser dispensado, 

apresentado, exibido ou armazenado, é adequado. Os 

recipientes adequados incluem, mas não se limitam a, 

10 bolsas, tubos, caixas, tigelas, pratos, potes e latas. 

MÉTODOS ANALÍTICOS 

Os parâmetros utilizados para caracterizar os 

elementos da presente invenção são quantificados por 

métodos analíticos específicos. Esses métodos são descritos 

15 em detalhes abaixo. 

20 

1. Acrilamida 

Método para a medição da acrilamida (AA) em produtos 

alimentícios 

acrilamida 

Sumário 

Os produtos 

( 13C-AA) 

alimentícios 

e extraídos 

são dopadas com 1-13C-

com água quente. O 

sobrenadante aquoso é extraído três vezes com acetato de 

etila, e os extratos de acetato de etila são combinados, 

concentrados e analisados por meio de cromatografia líquida 

25 / espectrometria de massa com monitoramento de íons 

selecionados para detecção específica de AA e 13C-AA. 

Extração de amostra 

1. Pesar 6, 00 ± O, 01 g de amostra em um frasco de 

Erlenmeyer de 125 ml. Nota: Colocar a amostra em um 



., 

·~· 

5 

10 

15 

20 

25 

19/39 

processador de alimentos e pulsar durante 

30 segundos, de modo que o tamanho de partícula seja 

de cerca de 3,175 mm (1/8 polegada) ou menor. Caso a 

amostra seja pequena demais para ser triturada de 

maneira eficaz em um processador de alimentos, 

coloque a amostra em urna bolsa plástica nova (por 

exemplo, Whirl-Pak™ ou equivalente) e pulverize com 

um martelo de borracha até que o tamanho de 

partícula seja de 3,175 mm (1/8 polegada) ou menor. 

2. Adicionar 120 µl de 13C-AA a 100 ng/µl em água 

destilada deionizada (ISTO 2), com urna pipeta 

ajustável de 1000-µl (calibrada), diretamente sobre 

a amostra. 

3. Utilizando um dosador, adicionar 4 O ml de água 

destilada deionizada ao frasco e cobri-lo com papel 

alumínio. 

4. Colocar em banho-maria a 65 ºC por 30 min. 

5. Com um dosador, adicionar ao frasco 10 ml de 

dicloreto de etileno, e homogeneizar com um Tekmar 

Tissurnizer™ (SDT-1810) ou um Ultra-Turrax® (T18 

Basic) durante 30 segundos, ou até que a mistura 

fique uniforme. Enxaguar a ponta de prova no frasco 

com água destilada deionizada. 

6. Colocar 25 g da mistura homogeneizada em um 

frasco de 30 rnl (8 drarns). 

7. Tampar bem o tubo e 

30 minutos a 2.500-5.200 rpm. 

centrifugar durante 
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8. Transferir 8 g do sobrenadante para outro frasco 

de 30 ml, com cuidado para evitar partículas 

sólidas. 

9. Adicionar 10 ml de acetato de etila com um 

5 dosador, tampar e colocar em vórtice durante 

10 segundos. 

10. Aguardar até que toda a emulsão se desmanche, 

mexendo ou agitando uma ou duas vezes para ajudar, e 

então deixar que as camadas se separem. 

10 11. Transferir tanto quanto possível da camada 

superior (acetato de etila) para um frasco de 

cintilação, sem transferir qualquer líquido (água) 

da interface. Extrair mais duas vezes com porções de 

5 ml de acetato de etila e acrescentar ao mesmo 

15 frasco de cintilação. Então, adicionar 

aproximadamente 2 g de sulfato de sódio anidro. 

12. Concentrar o extrato com um fluxo delicado de 

nitrogênio em um banho-maria a 60-65 ºC, até cerca 

de 1 ml. Transferir o extrato para um frasco de 

20 vidro de formato cônico Pierce REACTI-VIAL™ ou 

equivalente, e concentrar ainda mais o extrato até 

um volume final de aproximadamente 100 a 200 µl. 

Colocar esse extrato em um frasco de autoamostragem 

com luva cônica. 

25 Preparação de padrões 

Soluções de estoque e padrões internos 
Solução Peso Frasco Solvente Concentraçã 

volumétrico o (ppm) 

Estoque 1 0,1000 g de 100 ml Acetato de 1000 
Acrilamida etila 

(AA) 
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ISTO 1 0,0lOOg 100 ml Acetato de 100 

-- J uc- etila 

Acrilamida 

Estoque 2 O, 1000 g de 100 ml Água 1000 
Acrilamida destilada 

(AA) de ionizada 

ISTO 2 O,OlOOg 100 ml Água 100 

uc- destilada 

Acrilamida 
de ionizada 

Padrões intermediários 

Solução Estoque de Frasco Solvente Concentraçã 
volume 1 AA vo1umétri o (ppm) 

(µL) co 
(ml) 

INT 1 100 10 Acetato de 10 
etila 

INT 2 1000 10 Acetato de 100 
etila 

Padrões de calibração 

Padrão Volume Volume Volume Frasco Solvente Cone. Cone. 

INT 1 INT 2 ISTO 1 
volumétr 

AA ISTO ico 
(µL) (µL) (µL) (ppm) 

1 
(ml) 

(ppm) 

o o o 450 10 Acetato de o 4,50 
etila 

0,25 250 o 450 10 Acetato de 0,250 4,50 
etila 

0,75 750 o 450 10 Acetato de 0,750 4,50 
etila 

1,5 o 150 450 10 Acetato de 1,50 4,50 
etila 

3,0 o 300 450 10 Acetato de 3,00 4,50 
etila 

5,0 o 500 450 10 Acetato de 5,00 4,50 
etila 

5 Procedimento de limpeza do homogeneizador 

Utilizar este procedimento de limpeza entre cada uma 

das amostras. 
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1. Preencher um frasco de Erlenmeyer de 1 1 com água 

quente da torneira ("'80 % cheio) e acrescentar uma 

gota de liquido para lavagem de pratos Dawn™ 

( disponi vel junto à The Procter & Gamble Co.) ou 

equivalente. 

2. Inserir a ponta de prova do elemento dispersante 

na água, tão fundo quanto possivel. 

3. Homogeneizar a solução durante cerca de 10 a 

15 segundos. 

4. Despejar a solução de limpeza do Erlenmeyer; 

enxaguar e tornar a encher o frasco com água quente 

da torneira. 

5. Homogeneizar novamente, durante cerca de 10 a 

15 segundos. 

6. Esvaziar o frasco, tornar a encher com água 

quente da torneira; homogeneizar novamente durante 

cerca de 10 a 15 segundos. 

7. Se a água ainda não estiver limpida e isenta de 

particulados, continuar homogeneizando água limpa e 

quente da torneira tantas vezes quantas forem 

necessárias para obter essa condição. 

8. Quando a água quente da torneira se apresentar 

limpida e isenta de particulados, enxaguar a ponta 

de prova com água destilada deionizada. 

Análise por LC/MS 

As amostras são analisadas usando-se um Waters 

2690 LC em interface com um espectrômetro de massa 

Micromass LCZ. 
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Fase móvel: 100 % H20, 10 mm NH 4Ac, pH ajustado para 4' 6 com 
ácido fórmico 

Coluna: 2,0 mm X 150 mm, YMC Cl8 AQ (disponível junto à 
Waters Corp.) 

Vazão 0,2 ml/min 

Interface Direta (sem separação) 

Volume de 5 µL 
injeção 

Modo de Electrospray, modo de íons positivos 
ionização de 
MS 

Modo de Monitoramento de íons selecionados: m/z 72 (AA}, 
detecção de MS m/z 73 (

13C-AA); tempos de permanência: 0,5 s 

Análise de dados 

As razões de resposta (área de pico de AA / área 

de pico de 13C-AA) são plotadas contra as razões de 

concentração correspondentes para urna série de cinco 

padrões em acetato de etila. Todos os padrões contêm 

4, 5 µg /rnl de 13C-AA, e concentrações de AA na faixa de O a 

5 µg/rnl. A regressão linear produz urna curva de calibração 

com a qual as razões de concentração dos extratos são 

10 determinadas a partir das razões de resposta medidas. 

Quando essa razão de concentração é multiplicada pelo teor 

de 13C-AA conhecido com precisão (nominalmente 2 pprn) 

adicionado à amostra na etapa dois do procedimento de 

extração, é obtido corno resultado o nível de AA, em pprn. 

15 Cálculo de amostra para LC/MS: 

A curva de calibração é gerada por meio da 

plotagern da razão de resposta (área rn/z 72 / área rn/z 73) 

no eixo geométrico y contra a razão de concentração ([AA] / 

[ 13C-AA]) no eixo geométrico x. Para este exemplo, a 

20 equação daquela linha é y = 0,899x + 0,0123. 
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Área medida do pico de AA (rn/ z 72) a 4,0 rnin: 

100.000 

Área medida do pico de 13C-AA (rn/z 7 3) a 4. o rnin: 

500.000 

5 Razão de resposta Rr 0,200. A partir do 

coeficiente angular e da raiz ·da curva de calibração, a 

razão de concentração Rc é calculada: Rc = (0,200 - 0,0123) 

/ 0,899 = 0,209 

Dado o nível de reforço com 13C-AA na amostra 

10 (2 pprn), o teor medido de AA é 0,209 x 2 pprn = 0,418 pprn 

Garantia da qualidade /Controle de qualidade 

(QA/QC) 

1. Todas as balanças utilizadas na preparação de 

padrões e/ou amostras precisam ter suas calibrações 

15 verificadas semanalmente com um conjunto de pesos 

qualificados. As balanças precisam ser verificadas com 

ao menos três pesos cobrindo a faixa de pesos das 

amostras/padrões a serem medidos. 

2. Urna curva de calibração de seis pontos deve ser 

20 levantada diariamente. 

3. Um material de referência para trabalho (MRT) deve 

ser analisado com cada conjunto de amostras. A 

concentração desse material deve estar na faixa de 

+/- 2cr da média móvel. Se não estiver, o instrumento 

25 precisa ser recalibrado e o MRT recalculado. 
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2. Asparagina 

Determinação do teor de asparagina e ácido 

aspártico em produtos alimentícios e bebidas 

Princípio 

Uma quantidade de peso conhecido da amostra é 

misturada a 5 % HCl, aquecida durante 30 minutos e, então, 

homogeneizada. Uma porção do material homogeneizado é 

centrifugada e, então, uma porção do sobrenadante é diluída 

e tratada com reagente FMOC (cloroformiato de 9-fluorenil 

10 metil), o qual reage com a asparagina e o ácido aspártico 

para formar um derivado altamente fluorescente. É 

utilizada, então, HPLC de fase reversa para separar a 

combinação FMOC-asparagina de outros componentes da matriz 

de amostra. A detecção é feita por emissão de fluorescência 

15 a 313 nanômetros (nm) mediante excitação a 260 nm. A 

análise de padrões de concentração conhecida permite a 

quantificação. 

Linearidade 

Uma curva de calibração de quatro padrões ( 50 a 

20 600 ppm), oferece uma correlação de O, 998 ou melhor. Uma 

curva levantada a 2.000 ppm também oferece uma correlação 

de 0,998. 

Exatidão 

Produtos à base de batata: 

25 O amido de batata é reforçado com quatro teores, 

tanto de asparagina como de ácido aspártico (40, 200, 400 e 

600 ppm). A recuperação de asparagina é de 100 % (desvio 

padrão relativo inferior a 4 % ) e a recuperação do ácido 

aspártico é 110 % (desvio padrão relativo inferior a 4 %) . 
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Repetibilidade do sistema 

Um material de referência de trabalho para batata 

tipo chips é executado em duplicada ao longo de cinco dias. 

10 Os resultados são: 

15 

ug/g de ug/g de ácido 
asparagina aspártico 

média 7.832,07 

STD 625,59 

%RSTD 7,99 

1. 440, 98 

195,80 

13,59 

É MOSTRADA ABAIXO UMA LISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS E 

EQUIPAMENTOS SUGERIDOS, MAS SÃO ACEITÁVEIS SUBSTITUIÇÕES 

POR MATERIAIS EQUIVALENTES. 

Produtos químicos 

Água, com qualidade para HPLC ou Milli
Q™ (Millipore) 

Acetonitrila, com qualidade para HPLC 

Metanol, com qualidade para HPLC 

Acetato de etila 

Pentano 

Monoidrato de asparagina 

Ácido aspártico 

Ácido aminoisobutírico 

Cloroformiato de 9-fluorenil (FMOC) 

Borato de sódio 

Ácido bórico 

Bicarbonato de sódio 

Burdick & Jackson 
#AH015-4 

Fisher #A452-4 

Baker 9280-3 

Burdick & Jackson GC312-
4 

EM Science 

Sigma A-8949 

Sigma A-8379 

ICN 150200 

EM Science SX 0355-1 

Fisher A-73 

ICN 194847 
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Cloreto de tetrametil-amônio Fisher 04640-500 

i'. Citrato de sódio MCB SX445 

Ácido cítrico anidro Baker 0122-01 

~ .. Acetona Burdick & Jackson #010-4 

Ácido clorídrico, O,lN Fisher SA4 8-500 

Cloreto de cálcio diidrato Aldrich 22,350-6 

Equipamento 

Pipetas de transferência, em polietileno ( Sarnco 

#222) 

5 Frascos volumétricos (25, 100, 250 e 1.000 rnl) 

Pipeta volumétrica (10 rnl) 

Cilindros graduados (de 100 a 1.000 rnl) 

Reservatórios para HPLC (500 rnl, 1 ou 2 1) 

Béqueres 

10 Agitadores magnéticos/barras de agitação 

Balança analítica (4 lugares) 

Frascos de cintilação 

Tubos para centrífuga, com tampas de rosca 

(100x16 mm) 

15 Frascos de autoarnostragern (8x30 mm, 1 rnl), com tampas 

de encaixe 

Segurança: Este método exige o uso de urna coifa, 

e envolve a exposição a produtos químicos. Por favor, 

consulte "Safe Practices for Fume Hood Use and Chernical 

20 Spills". 
INSTRUMENTO MODELO FABRICANTE 

Robot Microlab® SPE Hamilton 

Bomba/injetor HPLC HP 1100 Agilent 

Detector RFlOAXL Shimadzu 

Sistema de dados Chemstation Agilent 
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Coluna 

Phenomenex Luna 100 x 4,6 mm C-18(2) 3 mícron 000-

Preparação de reagentes 

Dil.uente (pH 8. 3-8. 5; 1 OOOml) . 

1. Pesar 3,0 g de borato de sódio, 3,0 g de ácido 

bórico e 8,0 g de bicarbonato de sódio em um béquer 

tarado. 

2. Colocar um béquer de 800 ml vazio em um 

10 agitador magnético. Adicionar cerca de 500 ml de água 

Milli-Q™ e uma barra de agitação. Agitar a água 

vigorosamente sem espirrar. 

3. Transferir quanti ta ti vamente os reagentes da 

etapa 1 para a água; agitar até que estejam completamente 

15 dissolvidos. 

4. Transferir quantitativamente a solução da 

etapa 3 para um frasco volumétrico de 1 litro, diluir com 

água Milli-Q™ até o volume e, então, misturar bem. Esse 

produto é estável por até seis (6) meses. 

20 Sol.ução de cl.oreto de cálcio (100 g). 

1. Pesar 40 g de cloreto de cálcio diidrato em um 

béquer tarado de 250 ml. 

2. Adicionar 60 g de água Milli-Q™. Misturar bem. 

Armazenar sob condições ambientes em uma tampada. Esse 

25 produto é estável por até 1 ano. 

Sol.vente para extração (pentano:acetato de etila 

a 80:20, 500 ml). 
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Segurança: Pentano e acetato de etila são 

voláteis e inflamáveis. Executar as operações a seguir em 

uma coifa. 

1. Transferir 400 ml 

reservatório de HPLC de 500 ml. 

de pentano para um 

2. Adicionar 100 ml de acetato de etila. Misturar 

bem. Armazenar tampado dentro da coifa ou sob a mesma. 

Fase móve1 (tampão:metanol:acetonitrila a 

60:5:35, com pH 3,2, 2 litros) 

1. Pesar 1,35 g de cloreto de tetrametil-amônio, 

3,65 g de ácido cítrico e 1,60 g de citrato de sódio em um 

béquer tarado e seco. 

2. Colocar um béquer de 800 ml vazio em um 

agitador magnético. Adicionar cerca de 500 ml de água 

Milli-Q™ e uma barra de agitação. Agitar a água 

vigorosamente sem espirrar. 

3. Transferir quanti ta ti vamente os reagentes da 

etapa 1 para a água; agitar até que estejam completamente 

dissolvidos. 

4. Transferir quantitativamente a solução da 

etapa 3 para um cilindro graduado de 1 litro, diluir com 

água Milli-Q™ até atingir 1.000 ml e, então, misturar bem. 

5. Transferir para um reservatório de fase móvel 

de 2-L HPLC. 

25 6. Adicionar 200 ml de água Milli-Q™, 100 ml de 

metanol e 700 ml de acetonitrila. Adicionar os dois 

últimos solventes devagar, sob vigorosa agitação. Executar 

esta oper~ção em uma capota, e utilizar equipamento de 

proteção pessoal. Consultar o documento "Material Safety 
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Data Sheets" (MSDS) no que for relevante, para obter 

detalhes específicos. 

7. Desgaseificar a fase móvel por meio de 

aspiração a vácuo sob agitação. 

5 FMOC Solução reagente (em acetona) 

1. Pesar O, 10 g de reagente FMOC em um frasco 

volumétrico tarado de 100 ml. 

2. Adicionar acetona para dissolver e diluir até 

o volume. Misturar bem. Executar esta operação em uma 

10 coifa. Utilizar o equipamento de proteção pessoal 

especificado em MSDS para esses produtos químicos. 

3. Armazenar sob refrigeração durante não mais 

que seis (6) meses. 

Solução ácida para extração de amostras (5 % HC1) 

15 1. Adicionar 100 ml de água Milli-Q™ a um frasco 

volumétrico de 200 ml. 

2. Adicionar 4 ml de lN HCl ao frasco 

volumétrico. 

Adicionar água Milli-Q™ até atingir o volume. 

20 Preparação de padrão interno (ácido 

aminoisobutírico) 

ISTO A - Estoque de padrão interno A 

1. Pesar O, 5 g de ácido aminoisobutírico em um 

frasco volumétrico tarado de 250 ml 

25 2. Adicionar 25 ml de 1,0N HCl e cerca de 100 ml 

de água Milli-Q™. Misturar, mexendo até dissolver. 

Diluir até o volume com água Milli-Q™ e 

misturar bem. Armazenar sob refrigeração durante não mais 

que seis (6) meses. 



31/39 

ISTD B - So1ução B de padrão interno de traba1ho 
... 

(esta solução é adicionada aos padrões de calibração) 

1. Colocar, com pipeta, 1 ml de estoque de padrão 

interno A em um frasco volumétrico de 100 ml. 

5 2. Dilulir até o volume com água Milli-Q™. Esse 

produto é estável durante um mês. 

Preparação de padrões de calibração 

Solução de calibração de estoque. 

Em um frasco volumétrico tarado de 50 ml, pesar 

10 0,100 g (+/- 0,001 g) de asparagina e 0,100 g (+/- 0,001 g) 

de ácido aspártico. Adicionar 25 ml de água Milli-Q™ e 1 ml 

de 1 N HCl. Colocar em um banho sônico até que a mistura se 

dissolva e, então, trazer até o volume com água Milli-Q™. A 

solução é válida durante 6 meses, sob refrigeração. 

15 Padrões de traba1ho. 

Preparar os seguintes padrões de calibração de 

trabalho: 
Padrão nº ml de estoque volume final ppm 

(ml) 

1 5 200 50 

2 5 100 100 

3 1 10 200 

4 3 10 600 

As soluções são válidas durante um mês, sob 

refrigeração. 

20 PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS 

1. Pesar 1 g de amostra em um frasco de Erlenmeyer 

de 125 ml. 

2. Adicionar 48,0 ml de solução de HCl a 5 % a cada 

amostra. 
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3. Adicionar 2 ml de ISTO A a cada amostra. 

4. Cobrir cada frasco com papel alumínio e colocar 

em banho-maria a 60 ºC durante 30 minutos. 

5. Adicionar 10 ml de dicloroetano a cada amostra. 

6. Homogeneizar a amostra durante 60 segundos. 

7. Verter urna porção da amostra em um tubo para 

centrífuga de 30 rnl. 

8. Centrifugar a 10.000 rpm durante 32 minutos a 

5 ~C. O sobrenadante é utilizado na etapa 1 de 

"Diluição de amostras". 

Preparação de padrões e amostras 

Três métodos Microlab® são executados, de modo a 

diluir as amostras/padrões, adicionar o padrão interno e 

formar o derivado de FMOC. Esses métodos estão resumidos 

15 abaixo. 

Operação 

Diluição 

Adição de padrão interno 

Formação de derivado de FMOC 

Método Microlab utilizado 

TRANSDIL 

ADO ISTO 

ADDFMOC 

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS E PADRÕES COM O USO DO ROBÔ 

MICROLAB® 

Etapa 1: Padrões - Etapa de adição do ISTO e de 

20 diluição 

25 

1. Preparar dois conjuntos de tubos para cada 

padrão. Colocar aproximadamente 2 rnl de padrão em um 

conjunto de tubos, e colocar os tubos preenchidos na 

posição mais à esquerda do Microlab®. 

2. Colocar o suporte com tubos vazios na posição 

mais à direita do Microlab®. 



33/39 

3. Encher um frasco de 2 O ml (cintilação) com a 

Solução B de padrão interno de trabalho e colocar no 

espaço de trabalho do Microlab®. 

4. Selecionar o método AOOISTO. (Misturar 200 uL 

5 ISTO B, 50 uL de solução padrão, a 4. 000 uL de volume 

total com água Milli-Q™ ) 

5. Executar o método. 

6. Remover o conjunto de tubos da posição à esquerda 

e separar para descarte. 

10 7. Remover a solução de padrão interno de trabalho 

15 

do espaço de trabalho do Microlab® e refrigerar. 

Separar os tubos do lado direito para a etapa 3. 

Etapa 2: Etapa de diluição das amostras (o ISTO 

já foi adicionado durante a preparação de amostras) 

1. Preparar dois conjuntos de tubos para cada 

amostra. Colocar cerca de 2 ml de amostra em um conjunto 

de tubos, e colocar os tubos preenchidos na posição mais 

à esquerda do Microlab®. 

2. Colocar o suporte com tubos vazios na posição 

20 mais à direita do Microlab®. 

3. Selecionar o método TRANSOIL. ( Oef inir o número 

de amostras, 50 µl para a quantidade de amostra, e 

4. 000 µl para a quantidade final de diluição com água 

Milli-Q™.) 

25 4. Executar o método. 

5. Remover o conjunto de tubos da posição à esquerda 

e separar para descarte. 

Separar os tubos do lado direito para a etapa 3. 
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Etapa 3: Adição do reagente FMOC - Produção do derivado fluorescente 

1. Preparar um suporte de 100x16 mm para tubos com tampa de 
rosca. 

2. Colocar o suporte na posição mais à direita do Microlab®. 

3. Colocar os tubos com padrão e com amostra, das etapas de 
diluição acima, na posição mais à esquerda do suporte do 
Microlab®. 

4. Transferir uma alíquota (22 ml) da solução de reagente EMOC 
para um frasco de cintilação de vidro. Adicionar cerca de 
100 µl de solução de cloreto de cálcio a 40 %; misturar 
bem. (O cloreto de cálcio é adicionado para tornar o 
reagente FMOC "carregado" - isto é necessário para a 
detecção pelo Microlab®) . 

5. Colocar o frasco no espaço de trabalho do Microlab®. 

6. Selecionar o método ADDFMOC. 

7. Trocar as seringas 1 e 2 de água para diluente (pH de 8,3 a 
8, 5). 

8. Executar uma lavagem de ao menos cinco (5) ciclos para as 
seringas 1 e 2, utilizando o diluente (pH de 8,3 a 8,5) 

9. Executar o método ADDFMOC. (Misturar 450 ul de solução 
FMOC, 250 ul de amostra da etapa ADDISTD acima ao volume 
final de 1.300 ul com a solução diluente). 

10 Remover o conjunto de tubos da posição de suporte para 
AMOSTRA e separar. 

11 Remover a solução de reagente FMOC do espaço de trabalho do 
Microlab® e refrigerar. 

13 Remover o conjunto de tubos da posição mais à direita e 
colocar na coifa. Deixar em repouso durante ao menos 
10 minutos ou até que a solução esteja clarificada (porém 
durante não mais que 20 minutos). 

14 Adicionar 2 ml de solvente para extração a cada tubo. 
Tampar e submeter a vórtice em alta velocidade durante dois 
(2) minutos, para extrair o reagente FMOC que não tenha 
reagido. 

15 Preparar outro conjunto de tubos de 55x16 mm. Adicionar 
1 ml de solução da fase móvel a cada tubo. 

16 Transferir 1,0 ml da camada aquosa (inferior) dos tubos de 
centrifugação para os tubos de 55x16 mm. 

17 Descartar a camada superior (orgânica). 

18 Transferir as amostras para frascos de autoamostragem e 
lacrar. 

Cromatografia 

Condições de operação 

HP 1100 com software Chem Station 
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Detector: detector de fluorescência Waters 474 

Modo: Norm. 

Sinal: 0,0000 

Comprimento de onda: Ex 260 

Em 313 

Ganho: 10 

Atenuação: 1 

Resposta: FST 

Coluna: Phenomex Luna C18 (2) 100 x 4.6 mm 3 u 

Método de LC 

Fluxo: 1,000 ml/min 

Etapa isocrática (vide Preparação de reagentes -

Fase móvel) 

15 Volume de injeção 10,0 ul 

Ajustes de temperatura: não controlada 

Cálculos 

As soluções de amostra são calculadas contra uma 

curva padrão de quantidades conhecidas utilizando contagens 

20 por área: 

y mx + b 

y (razão de asparagina/ISTD) m (coeficiente angular) x 

25 (concentração de asparagina) + b (y-interceptação) 

(y - b) /m = X 

ppm de asparagina (área de asparagina/área de ISTO -

raiz)/coeficiente angular. 
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Exemplo: 

ppm de asparagina (215,45436/551,828 

0,0165)/0,0023 = 176,93 ppm 

[ppm ug/ml] 

Correção para diluição/homogeneização na etapa de 

preparação de amostras. 

uq/q asparagina = ppm de asparagina encontrada X ml de 

diluição de amostra (50) 

gramas de amostra 

[ppm ug/ml] 

Exem:elo: 

ug/g asparagina 176,93 ppm X 50 ml 8.773,65 uq/q 

1,0083g 

Critérios de aceitabilidade: 

• A precisão da Amostra de Verificação do Material 

de referência de trabalho precisa estar dentro de 10 % 

do resultado conhecido para asparagina. 

• A linearidade da curva de calibração (r 2
) precisa 

ser de 0,995 ou maior. 

Amostra de cromatograma de análise LC 

A Figura 3 demonstra uma amostra de cromatograma de 

25 análise LC. 
TR Com2osto 

4.5 min Asparagina 

6,6 min Ácido aspártico 

11, 5 min Reagente FMOC 

20,7 min ISTO 
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3. % de Redução do teor de acrilamida 

% de Redução do teor de acrilamida [(teor de 

acrilamida na amostra de controle - teor de acrilamida na 

amostra tratada com enzima) / teor de acrilamida na amostra 

5 de controle] x 100. 

10 

A amostra de controle é preparada exatamente da mesma 

maneira que a amostra tratada com enzima, exceto pelo fato 

de que a enzima não é adicionada. 

4. % de Redução do teor de asparagina 

% de Redução do teor de asparagina [(teor de 

asparagina na amostra de controle - teor de asparagina na 

amostra tratada com enzima) / teor de asparagina na amostra 

de controle] x 100. 

A amostra de controle é preparada exatamente da 

15 mesma maneira que a amostra tratada com enzima, exceto pelo 

fato de que a enzima não é adicionada. 

EXEMPLOS 

Os exemplos a seguir ilustram a presente 

invenção, mas não têm a intenção de limitá-la. 

20 Exemplo 1 

Uma quantidade eficaz de asparaginase é adicionada 

a grãos de cacau da Costa do Marfim sob a forma de uma 

solução, e é deixada reagir durante um período de tempo 

suficiente para que os grãos de cacau torrados resultantes 

25 tenham uma redução superior a 10 % na acrilamida. Os grãos 

de cacau tratados com enzima são, então, torrados, 

triturados e prensados, conforme conhecido na técnica, para 

a obtenção de liquor de cacau. Duas partes de uma solução de 

peróxido de hidrogênio a 30 % são adicionadas a 100 partes 
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de liquor de cacau da Costa do Marfim, e a mistura é 

aquecida até 100 ºC durante 1 hora, sob agitação. Durante 

esse tempo, a água é evaporada e o liquor resultante tem uma 

cor clara desejável. 

Exemplo 2 

Um chocolate ao lei te é preparado por um método 

convencional, usando o liquor de cacau da Costa do Marfim do 

Exemplo 1. O chocolate ao leite apresenta uma redução 

superior a 10 % no teor de acrilamida. 

10 Exemplo 3 

Uma quantidade eficaz de asparaginase é adicionada 

a grãos de cacau de Gana, sob a forma de uma solução, e é 

deixada reagir durante um período de tempo suficiente para 

que os grãos de cacau torrados resultantes tenham uma redução 

15 superior a 10 % na acrilamida. Os grãos de cacau tratados 

são, então, torrados e triturados para a obtenção de nibs de 

cacau, conforme conhecido na técnica. Os nibs de cacau de 

Gana são deixados de molho em uma solução de peróxido de 

hidrogênio a 30 % , durante 30 minutos, enxaguados diversas 

20 vezes com água e, então, secados a 65 ºC em um forno. Os nibs 

são triturados para formar liquor de cacau, conforme 

conhecido na técnica. Um chocolate escuro é, então, preparado 

de acordo com métodos convencionais usando o liquor de cacau 

de Gana. Esse chocolate escuro apresenta uma redução superior 

25 a 10 % no teor de acrilamida. 

Exemplo 4 

O liquor de cacau de Gana do Exemplo 3 é 

prensado, 

manteiga 

por métodos convencionais, 

de cacau e torta de cacau. 

para a 

A torta 

obtenção de 

de cacau é 
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triturada para formar cacau em pó. O cacau em pó apresenta 

uma redução superior a 10 % no teor de acrilamida. 

Exemplo 5 

O chocolate ao leite do Exemplo 2 é usado para 

produzir barras de confeito de chocolate, conforme 

conhecido na técnica. As barras de confeito são embaladas 

para venda no varejo a consumidores. Os rótulos das barras 

de confeito o identificam como "Chocolate isento de 

acrilamida". 

Exemplo 6 

O cacau em pó do Exemplo 4 é embalado para 

distribuição comercial. A brochura de vendas e o relatório 

descritivo do produto declaram que o cacau em pó apresenta 

uma redução superior a 10 % em acrilamida. 

15 Embora modalidades específicas da presente 

invenção tenham sido ilustradas e descritas, deve ficar 

óbvio aos versados na técnica que várias outras alterações 

e modificações podem ser feitas sem que se desvie do 

caráter e âmbito da invenção. Portanto, pretende-se cobrir 

20 nas rei vindicações anexas todas essas alterações e 

modificações que se enquadram no escopo da presente 

invenção. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Método para redução do teor de acrilamida em 

grãos de cacau torrados, caracterizado pelo fato de 
J 

envolver a redução do teor de asparagina em grãos de cacau. 

5 2. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que a redução do teor de 

acrilarnida nos grãos de cacau torrados compreende a adição, 

aos grãos de cacau, de urna enzima redutora de asparagina. 

3. Método, de acordo com a reivindicação 2, 

10 caracterizado pelo fato de que a dita enzima redutora de 

asparagina é a asparaginase. 

4. Método, de acordo com a reivindicação 2, 

caracterizado pelo fato de que a dita enzima redutora de 

asparagina é urna enzima capaz de hidrolisar o grupo arnida 

15 da asparagina livre. 

5. Produto compreendendo grãos de cacau torrados 

caracterizado pelo fato de que o nível de acrilarnida no 

dito produto é reduzido em ao menos cerca de 10%. 

6. Produto, de acordo com a reivindicação 5, 

20 caracterizado pelo fato de que seu teor de acrilarnida é 

reduzido em ao menos cerca de 30%. 

7. Produto, de acordo com a reivindicação 6, 

caracterizado pelo fato de que seu teor de acrilamida é 

reduzido em ao menos cerca de 50%. 

25 8. Produto, de acordo com a reivindicação 7, 

caracterizado pelo fato de que seu teor de acrilarnida é 

reduzido em ao menos cerca de 70%. 
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9. Produto, de acordo 

caracterizado pelo fato de que 

com a reivindicação 8, 

seu teor de acrilamida é 

reduzido em ao menos cerca de 90%. 

10. Produto, de acordo com a reivindicação 5, 

5 caracterizado pelo fato de ser pó de cacau. 

11. Produto, de acordo com a reivindicação 5, 

caracterizado pelo fato de ser confeito de chocolate. 

12. Produto, de acordo com a reivindicação 5, 

caracterizado pelo fato de ser barra de confeito. 

10 13. Produto, de acordo com a reivindicação 5, 

caracterizado pelo fato de ser uma bebida de cacau. 

14. Pó de cacau escuro caracterizado por 

compreender menos que cerca de 350 ppb de acrilamida. 

15. Pó, de acordo com a rei vindicação 14, 

15 caracterizado pelo fato de compreender menos que cerca de 

250 ppb de acrilamida. 

20 

25 

16. Pó, de acordo com a reivindicação 15, 

caracterizado pelo fato de compreender menos que cerca de 

100 ppb de acrilamida. 

17. Artigo comercial, caracterizado pelo fato de 

compreender: 

(a) um produto compreendendo grãos de cacau torrados, 

os quais têm um teor reduzido de acrilamida; 

(b) um recipiente para conter o produto; e 

(c) uma mensagem associada ao recipiente, sendo que a 

dita mensagem associada ao recipiente informa o 

consumidor que o produto contém um teor reduzido de 

acrilamida. 
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1 

I 18. Artigo, de acordo com a reivindicação 17, 

caracterizado pelo fato de que a dita mensagem informa o 

consumidor de que o produto tem baixo teor de acrilamida. 
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Figura 2 
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Figura 2 - Modo de ação para a asparaginase 
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RESUMO 

"MÉTODO PARA REDUÇÃO.DO TEOR DE ACRILAMIDA EM PRODUTOS À 

BASE DE_CACAU, PRODUTOS À BASE DE CACAU APRESENTANDO TEOR 

REDUZIDO DE ACRILAMIDA E ARTIGO COMERCIAL" 

Grãos de cacau torrados com teor reduzido de 

acrilamida, grãos de cacau com teor reduzido de aspar~gina, 

e um artigo comercial. Em um aspecto, a invenção apresenta 

um método para redução do teor de acrilamida em grãos de 

cacau torrados, que compreende a redução do teor de 

10 asparagina nos grãos de cacau. Em outro aspecto, a invenção 

apresenta um método para redução do teor de asparagina em 

grãos de cacau, que compreende a adição de uma enzima 

redutora de asparagina aos ditos grãos de cacau. Em mais um 

outro aspecto, um artigo comercial comunica ao consumidor 

15 que o produto compreendendo grãos de cacau tem teores 

reduzidos ou baixos de asparagina e/ou acrilamida. 

C· • • J 
,J 
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