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Nota Técnica 
Como se baseia a classificação?  

 

A classificação é uma técnica de análise basicamente visual usada para 
qualificar muitos vegetais como soja, milho, feijão, arroz e de uma forma 
peculiar as amêndoas de cacau que precisam ser cortadas para analisarmos 
o grau de fermentação, presença de mofo, insetos e compartimentação 
interna. 

Detalhe na foto à esquerda de uma tábua de classificação com amêndoas com 
diferentes graus de fermentação.  

A Instrução Normativa 38 do MAPA (IN38:2008) estabelece o Regulamento 
Técnico para análise de Amêndoas de Cacau no Brasil, definindo o seu 
padrão oficial de classificação, com os requisitos de identidade e qualidade, 
a amostragem, o modo de apresentação e a marcação ou rotulagem. A 
classificação seguindo a IN38, deve ser feita por um agrônomo ou técnico 
em agropecuária devidamente habilitados através de capacitação 
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fornecida pelo MAPA. Porém, a IN38 tem sido muito criticada por 
fabricantes de chocolate de alto teor de cacau, pois esta Norma permite 
uma quantidade de defeitos muito superior a Norma ISO2451:2014 e não 
estabelece critérios para avaliação do nível de fermentação das amêndoas. 
 
O CIC, para ajudar aqueles que querem produzir, vender ou comprar 
amêndoas especiais com potencial fino, se utiliza da Norma ISO2451:2014 
junto com análises Físico-químicas, fornecendo uma interpretação dos 
ensaios para auxiliar o monitoramento da qualidade do cacau avaliado. 
 
Pretendemos, por meio desta nota, explicar como compreender melhor os 
resultados contidos em nosso relatório de ensaio. 
 
O nosso relatório de ensaio contém os dados da amostragem fornecida 
pelo cliente e o Termo de Solicitação de Serviços com todas as informações 
possíveis, principalmente o número do Lote, safra e peso do lote. 
 
Na parte dos resultados, o relatório foi dividido em 5 categorias, 
organizadas conforme o fluxo analítico e as normas técnicas a serem 
seguidas. 
 

01- Classificação de Vegetais - Descritivo 
Umas das primeiras análises que é feita na amêndoa, é a verificação do 
aroma geral externo o aspecto externo. Nesta etapa também se verifica a 
presença de algum contaminante que possam barrar o procedimento de 
análise como a presença de sementes tóxicas, excesso de mofo externo e 
presença de insetos vivos. No caso de presença destes contaminantes, a 
mostra é rejeitada e o cliente recebe um Termo de Rejeição de Amostra. 

 

Aroma geral externo 

Os descritores usados nesta avaliação são: Característico, Fumaça, 
Putrefato, Mofado e Outros. 
 
 

Aspecto externo da amêndoa 

Descrevemos a aparência (Amêndoa Natural ou Amêndoa Lavada), a cor 
(Marrom claro, Marrom escuro ou Preta), e outras informações como 
presença de insetos vivos, mofo externo> 50%, sementes toxicas, etc.  
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02 – Classificação de Vegetais 
 

Determinação de Umidade em Grãos 

Os fabricantes de chocolate precisam que as amêndoas de cacau 
tenham um conteúdo de umidade em torno de 7% (o limite pela 
ISO2451:2014 é preconizado em até 7,5%), se for superior a 8% implica 
não somente na perda de material comestível, mas também num maior 
risco de crescimento de fungos e bactérias, com consequências 
potencialmente graves para a segurança alimentar, o sabor e a 
qualidade do produto final. Com conteúdo de umidade inferior a 6,5 % 
a testa se torna muito frágil e as amêndoas de cacau se desintegram, 
elevando a proporção de amêndoas quebradiças. 

 

“Bean Count” 

É o número de amêndoas em 100g. Normalmente, as processadoras de 
cacau tem dado preferência a amêndoas com pelo menos 1g, ou seja, 
com Bean Count em torno de 100. Segundo o FCC-Federation of Cocoa 
Commerce, as amêndoas são agrupadas em 4 tipos: Amêndoas Padrão 
(<101), Amêndoa média (101-110), Amêndoa pequenas (111-120), 
Amêndoas muito pequenas (>120). 

 

Peso médio por Amêndoa de Cacau (g)  

Neste caso, se pesa 100 amêndoas e se tira a média em g. 

 

Percentual de Fragmentos Totais por Tamisação em 6mm 

Quantifica impurezas como fragmentos de placenta, madeira, testa, 
nibs, cascas que passaram por uma peneira de 6mm e que não tem 
valor comercial. 

 

Peso Hectolitro (PH) de grãos 

Quantifica a densidade granular que é a razão entre a massa e o volume 
de determinado produto. Este dado é muito importante para 
mecanização do cacau em esteiras classificadoras e ensacadores. 
Também é útil para cálculo de cubagem do produto para transporte. 
 

03 – Classificação de Vegetais – Teste de Corte 
 

Percentual de Amêndoas Marrons 

Quantifica as amêndoas violáceas que chegaram a uma boa 
fermentação final.  
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Percentual de Amêndoas Brancas Compartimentadas 
Quantifica as amêndoas brancas bem fermentadas. Estas amêndoas 
ficam com coloração caramelo e com boa compartimentação interna. 

 

Percentual de Amêndoas Violetas <50% 

Quantifica as amêndoas que estão tornando predominantemente 
marrons, mas que ainda possuem parte violeta, conhecidas como 
parcialmente fermentadas. 

 

Percentual de Amêndoas Violetas >50% 

Quantifica as amêndoas de coloração violeta ou púrpura brilhante, que 
pode se apresentar compacta, oriunda de fruto colhido imaturo ou 
resultante do processo de fermentação insuficiente. Segundo a ISO 
2451, deve possuir a coloração violeta ou purpura em pelo menos 50% 
da superfície dos cotilédones expostos pelo teste de corte. 

 

Percentual de Amêndoas Ardósia >50% 

Quantifica as amêndoas não fermentadas, de coloração predominante 
cinzento-escura (cor de ardósia) ou com algumas partes roxas (<50%), 
com embrião branco ou marfim e que podem se apresentar compactas. 
Segundo a ISO 2451, deve possuir a coloração de ardósia em pelo 
menos 50% da superfície dos cotilédones expostos pelo teste de corte. 
Produz excessivo amargor e adstringência no liquor e chocolate quando 
presente acima de 3% na amostra. Pode gerar sabor de sementes cruas 
ou verdes. 

 

Percentual de Amêndoas Brancas Chapadas 

Quantifica as amêndoas brancas com fermentação insuficiente ou que 
foram colhidas verdoengas. Podem apresentar alta adstringência. 

 

Percentual de Amêndoas com Fumaça 

Quantifica as amêndoas de cacau com características de defumado ou 
de presunto; segundo a ISO 2451, é um aroma que faz lembrar fumaça 
de madeira, fumaça acre (pungente), borracha queimada, bacon 
defumado ou fuligem. Considerado como contaminante pela ISO2451. 
Caso haja presença de fumaça, a amostra não será tipificada. 

 

Percentual de Amêndoas com Mofo Interno 

São as amêndoas que apresentam, internamente, desenvolvimento 
micelial , visíveis a olho nu. Amostras com 3% de mofo interno podem 
produzir o sabor de mofo no chocolate. Este off-flavor não se consegue 
retirar durante o processamento do líquor. A presença de mofo 
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aumenta o nível de Ácidos Graxos Livres (FFA) na manteiga de cacau o 
que torna a manteiga mais mole. 
 

Percentual de Amêndoas Danificadas por Insetos 

Quantifica as amêndoas que se apresentam avariadas, em razão de 
ataques de insetos, visíveis a olho nu, em qualquer de seus estágios 
evolutivos. 
 

Percentual de Amêndoas Germinadas 

Quantifica as amêndoas que apresentam a casca furada pelo 
desenvolvimento do embrião. Este furo propicia a entrada de fungos 
nos cotilédones e muitas vezes acompanham mofo interno. 
 
 

Percentual de Amêndoas Quebradiças 

Quantifica as amêndoas que se apresentam partidas ou fragmentadas. 
Amêndoas quebradas tendem a ter maior nível de ácidos graxos livres 
(FFA) devido a maior taxa de lipólise por causa da maior superfície do 
cotilédone em contato com o oxigênio do ar e propicia maior ataque 
por mofos pela falta de proteção da testa. 

 

Percentual de Amêndoas Achatadas 

Quantifica as amêndoas que apresentam ausência de cotilédones ou 
que são tão finas que não permitam o corte. 

 

04 – Classificação de Vegetais – Opiniões e 

Interpretações 
 

Índice de Amêndoas Bem fermentadas 

Somatório dos percentuais das amêndoas marrons e brancas 
compartimentadas. Este é um dado muito importante para aqueles que 
buscam cacau especial para a linha bean-to-bar. Tanto a IN38:2008 e a 
ISO2451:2014 não preconizam os limites de amêndoas bem 
fermentadas e sim apenas os defeitos. Mas a IG do cacau sul da Bahia 
tem estabelecido um mínimo de 65% de amêndoas bem fermentadas. 
 

Índice de Fermentação 

Somatório dos percentuais das amêndoas marrons, violetas <50% 
(parciais) e brancas compartimentadas. Para a ISO2451:2014, as 
amêndoas parciais são consideradas fermentadas e por isto entram 
neste índice. Por isto, o índice de fermentação tem que ser avaliado 
junto com o índice de parcialmente fermentadas. 
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Índice de Parcialmente Fermentadas 

É a razão entre violetas (>50%) e amêndoas bem fermentadas. 
 

Índice de Sub fermentação 

Somatório dos percentuais das amêndoas violetas (>50%) e brancas 
chapadas. 
 

Índice de Defeitos 

Somatório dos percentuais de Ardósia, Mofo Interno, Fumaça, 
Achatadas, Germinadas, Quebradiças, Danificadas por insetos e Dupla. 
 

Teste de densidade relativa em água (<1) 

Número de amêndoas que flutuam em água em 100 amêndoas. 
 

Físico-Química 
 

pH (a 25 ˚C) 

O pH pode indicar se a amêndoa terá um sabor de cacau forte após a 
torra. Alguns autores atribuem que um cacau que tenha um pH de 5,5-
5,0 poderá ter um sabor cacau mais acentuado do que o cacau que 
tenha pH 4,5-4,0. Além disso, cacau com pH >5,8 pode indicar uma 
sobrefermentação, que pode causar notas desagradáveis (off-flavor) 
depois da torra semelhante a notas de presunto. 

 

Para ser considerado um cacau tipo I pela ISO2451, é preciso 
ter em mente um cacau com menos de 3% de mofo interno, 
ardósia e danificadas por insetos, com menos de 0,75% de 
impurezas e com até 7,5% de umidade. 

 


