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RESUMO 

Dietas ricas em vegetais são fontes de antioxidantes, importantes agentes 

que auxiliam na prevenção do envelhecimento precoce. O cacau, matéria 

prima base para a produção de chocolates é considerado rica fonte de 

antioxidante. Entretanto, o chocolate do tipo ao leite, que possui menor 

quantidade de cacau e, portanto, menor ação antioxidante, é o mais 

consumido no Brasil. O presente trabalho tem o objetivo de desenvolver 

formulações de chocolates ao leite com propriedades funcionais. Para tal, 

foram produzidas três diferentes variações de chocolate: ao leite (controle), ao 

leite adicionados de folhas de couve e ao leite adicionados de frutos de 

videira. Os chocolates fabricados foram avaliados por suas características 

físicas, físico químicas, sensoriais e quanto ao potencial antirradicalar. Como 

resultado, observou-se que o teor de umidade do chocolate ao leite e a 

atividade de água não se modificaram com a adição dos produtos liofilizados. 

Encontrou-se no chocolate com couve, aumento de 9% no teor de fibras e 6% 

no conteúdo mineral. Foi encontrada diferença nas propriedades físicas do 

chocolate com uva, como viscosidade Casson (0,76±0,04 Pa.s), dureza 

(43,77±2,05 N), tensão inicial Casson (12,9±3,35 Pa) e tamanho de partícula 

(37,8±1,13 µm). A avaliação sensorial registrou alta aceitabilidade dos 

produtos e a percepção de diferentes texturas nos chocolates. O perfil do 

potencial atioxidante sugere que não houve aumento da capacidade 

antirradicalar com a adição de couve e uva, porém a análise do perfil 

cromatográfico de fenólicos levanta a hipótese de que alguns compostos 

foram transferidos para os chocolates com adição de couve e de uva. Conclui-

se que foi possível agregar propriedades funcionais no chocolate ao leite. 

Palavras-chave: chocolate, couve, uva, antioxidants 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, it is known that a diet rich in vegetables is a source of antioxidants 

which help in the prevention of premature ageing. Studies on cocoa indicate 

that this raw material, essential in the production of chocolate, is a rich source 

of antioxidants. However, milk chocolate, which contains less cocoa and less 

antioxidant activity, is the most consumed type in Brazil. The aim of this study 

was to develop milk chocolate formulations with antioxidant properties. As 

such, three kinds of chocolate were produced: with added kale leaves, with 

added grapes and the control, normal milk chocolate. The chocolates 

produced were evaluated on their physical characteristics, physical-chemistry 

and antioxidant potential. It was found that the moisture content and the water 

activity did not change with the addition of lyophilized materials. The addition 

of kale increased 9% of fibers content and 6% of mineral content. It was found 

that the greatest change in physical properties was with added grape, such as 

viscosity (0,76±0,04 Pa.s), texture (43,77±2,05 N), yield value (12,9±3,35 Pa) 

and particle size (37,8±1,13 µm). The sensorial analysis resulted in high 

acceptability of the products and in the differences of perception in texture 

between the three kinds of chocolates. The antioxidant profile suggest that 

there was no occurrence of increases in antioxidant capacity with the addition 

of kale and grape, but the chromatography profile of phenolic compounds 

raises the hypothesis that some phenolic compounds were transferred to the 

chocolates after the addition. It was found that it is possible to aggregate 

functional properties of milk chocolate. 

Key-words: chocolate, kale, grape, antioxidants 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Na safra 2014/2015 a colheita bruta de cacau 4.230 mil toneladas do fruto 

(INTERNATIONAL COCOA CONFECTIONARY ORGANIZATION-ICCO, 2016). 

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, 

Amendoim, Balas e Derivados (ABICAB) (2015), 731 mil toneladas de chocolate 

foram produzidos no ano de 2014.  

Segundo o documento “Brasil Food Trends 2020” a tendência para o mercado 

de alimentos no Brasil é o desenvolvimento de formulações com o conceito de 

“saudabilidade”, ou seja, produtos com menor valor calórico, reduzido valor de 

açúcar, com menor teor de gorduras trans, e que possuam atribuições funcionais. 

Sabe-se que os consumidores vêm buscando produtos que contribuam para uma 

dieta mais saudável, com maior conteúdo mineral e de nutrientes e valor reduzido de 

gorduras e colesterol (MADI; COSTA; REGO, 2010). 

Lannes et al. (2002), por exemplo, formularam chocolate utilizando o cupuaçu. 

Seus estudos permitiram concluir que a substituição do cacau pelo cupuaçu foi 

eficaz, gerando um produto com alta qualidade e custo reduzido, se comparado ao 

similar. Komes et al. (2013) adicionaram frutas secas às formulações de chocolate, a 

fim de obter um chocolate com maior capacidade antirradicalar. Segundo a análise 

sensorial realizada pelos autores, os chocolates contendo Cranberries foram bem 

aceitos e foi possível observar maior potencial antirradicalar nos chocolates com 

adição de frutas.  Amaral (2013) realizou a produção de recheios de bombons com 

adição de murici, uma fruta de alto valor nutricional e obteve produtos com maior 

elevados teores de proteínas e minerais.  

A busca pela inovação no mercado de chocolates também levou 

pesquisadores a realizar patentes de seus produtos. Crowley & Naimeddine (2011) 

desenvolveram um chocolate com adição de um blend da manteiga de cacau com 

adição de frutas liofilizadas em pó. Vajda et al. (1989) elaboraram um spread de 

chocolate com a adição de pós de frutas concentradas. 
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Sabe-se que há uma grande quantidade de pesquisas a respeito dos 

benefícios dos antioxidantes para evitar ou reduzir os efeitos de doenças crônicas 

não transmissíveis, como câncer, Alzheimer, catarata, diabetes, envelhecimento 

entre outras (Cai et al., 2004; apud MORAIS et al.,2009). Os polifenóis, por exemplo, 

são antioxidantes que possuem estruturas químicas promissoras para prevenção do 

envelhecimento cutâneo (MEENA; MEENA; TRÉTON, 2014).  

Os antioxidantes podem ser encontrados em diversos tipos de vegetais- como 

frutas e hortaliças, sendo a couve e a uva dois exemplos de alimentos com essa 

propriedade. 

A couve é um vegetal importante nas dietas tradicionais na região 

Mediterrânea e é conhecida por sua capacidade de prevenção de doenças e 

propriedades antimicrobianas. Estudos identificaram nove diferentes ácidos fenólicos 

em sua composição, sendo estes com alta capacidade antioxidante (AYAZ et al., 

2008).   

O consumo de uvas vem sendo estudado como efetiva prevenção de doenças 

degenerativas e o envelhecimento, devido à alta porção de compostos fenólicos em 

sua composição. A uva é composta principalmente por flavonoides, como o  

resveratrol, que já foi comprovadamente associado à alta capacidade antirradicalar 

frente aos radicais livres (XIA et al., 2010). 

Diante do acima citado, o presente trabalho tem como objetivo o 

desenvolvimento de formulação de chocolates acrescidos de folhas de couve 

(Brassica oleracea) e de frutos de uva (Vitis vinífera) obtendo-se, assim, produtos 

com enriquecimento das propriedades funcionais. Por suas propriedades, acredita-

se que o seu consumo trará benefícios à saúde. 
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2.REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.Envelhecimento cutâneo 

 

A pele é o órgão que reveste todo o organismo, correspondendo a 5% do 

peso corporal. Apresenta multifunções, tais como sensorial, proteção contra agentes 

externos, termorregulação, excreção e produção de metabólitos, além de 

representar a aparência e perfil característico dos indivíduos (CORRÊA, 2012). 

A pele é dividida em três principais camadas- a epiderme a derme e a 

hipoderme, conforme demonstra a Figura 1 (KHAVKIN e DAVID, 2011). 

 

Figura 1: Representação das camadas da pele 

 

A epiderme é formada por aproximadamente 95% de queratinócitos, os quais 

estão sempre se renovando, constituindo desde a membrana basal até a superfície 
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da pele e, assim, gerando diversas camadas distintas: camada basal, espinhosa, 

granulosa e córnea (KHAVKIN e DAVID, 2011). 

Com o passar do tempo, a derme sofre um processo natural de 

envelhecimento, que varia de acordo com os fatores genéticos de cada pessoa. Os 

sinais clínicos de surgimento deste processo se dão com o aparecimento de linhas 

de expressão, rugas e manchas (LONGO; CASARI; BERETTI, 2013). Estima-se que 

a exposição à radiação ultravioleta seja responsável por 80% da aceleração do 

envelhecimento cutâneo precoce, porém, o cansaço físico e psicológico, a exposição 

à poluição, o consumo de álcool e a dieta não balanceada são fatores importantes 

que contribuem neste processo (POLJSAK;DAHMANE, 2012).  

A pele, por possuir função protetora, é o órgão que está mais exposto a 

agentes químicos, físicos e microbiológicos e, portanto, possui maior tendência de 

acumular radicais livres (Hashizume, 2004 apud Kammeyer ; Luiten, 2015). 

Radical livre é toda espécie, seja ela orgânica ou inorgânica, que possui 

elétrons desemparelhados em sua camada de valência. Esta configuração torna os 

compostos muito instáveis, com baixa meia-vida e, deste modo, com reatividade 

muito alta (Lushchak, 2014). A formação dos radicais livres pode ocorrer no 

citoplasma, em membranas e principalmente na mitocondria (Labat-Robert; Robert, 

2014). 

Os radicais livres mais comuns encontrados na pele são as Espécies 

Reativas de Oxigênio (ERO), que  podem ser radicalares- como radicais hidroxila 

(HO·), radicais superóxido (O2
-·), radicais peroxila e alcoxila (RO2·, RO·)- ou não 

radicalares como oxigênio singlete (O2) e peróxido de hidrogênio(H2O2), e as 

Espécies Reativas de Nitrogênio (ERN), como NO e espécies reativas de enxofre 

(GUARATINI; MEDEIROS; COLEPICOLO, 2007). 

Na membrana mitocondrial ocorrem naturalmente as reações de redução 

completa do O2, como demonstra a Figura 2. As reações envolvem a transferência 

de quatro elétrons para a formulação de H2O, no entanto sabe-se que as reações 

intermediárias podem vir a formar EROs pela redução incompleta do oxigênio 

durante o transporte de elétrons (GUARATINI; MEDEIROS; COLEPICOLO, 2007). 
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Figura 2: Redução tetravalente de O2. Adaptado de Lushchak (2014). 

 

O ânion radical superóxido (O2
-·), formado a partir da primeira reação de 

redução do oxigênio é, dentre todas as outras ERO, a menos reativa e, portanto, sua 

capacidade de causar danos a células ainda não é comprovada. Contudo, em meio 

ácido, este radical sofre a reação de dismutação  (Equação  1), formando o peróxido 

de hidrogênio (H 2O2), espécie de meia vida longa que pode reagir com alguns 

metais, produzindo novas espécies oxidativas (Lushchak, 2014). 

 

 

Figura 3: Reação de dismutação. Adaptado de Lushchak (2014). 

 

Mesmo assim, o ânion radical superóxido (O2·) possui um papel importante na 

função vital de algumas células, pois é por meio dele que se formam os radicais 

OH·, além de ser essencial para o seu organismo de defesa (BARREIROS, DAVID; 

DAVID, 2006). 

O radical hidroxila (OH·) é, entre os já citados, o que possui menor tempo de 

meia vida; isto significa que ele possui uma instabilidade eletrônica muito  maior que 

os outros. Deste modo, é capaz de capturar mais elétrons de outras moléculas e, 

portanto, causar danos maiores e mais rapidamente que os outros. Além disso, 

possui a capacidade de reagir com aminoácidos, ácido desoxirribonucléico, ácidos 
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ribonucléicos e ácidos orgânicos, bem como inativar diversas proteínas por meio da  

oxidação do grupo  sulfidrilas  (-SH)  a  pontes dissulfeto (-SS) (Prior, 2015) 

O ataque a aminoácidos atinge principalmente a cisteína, histidina,  triptofano, 

metionina, fenilalanina, podendo gerar clivagem de ligações, fazendo com que 

ocorra a perda da  atividade  enzimática,  dificuldade  no  transporte  ativo  através  

de  membranas  celulares, citólise e até a morte celular. Todos os aminoácidos 

podem perder o hidrogênio de sua cadeia ligado ao carboxilato e ao grupo amino.  

Essa abstração faz com que ocorra um ataque do radical hidroxílico à cadeia 

carboxilato do aminoácido, causando a perda de gás carbônico e formando um 

carbono radicalar (BARREIROS, DAVID; DAVID, 2006). 

O radical hidroxila pode ainda reagir com lipídeos; ao atacar essas cadeias, o 

grupo metilênicoalilico fica suscetível a outros ataques, tornando-se um radical livre. 

Esse carbono radicalar formado pode facilmente gerar o radical lipídeo-peroxila, 

atacando a proteína das membranas e gerando danos as células (BARREIROS, 

DAVID; DAVID, 2006). 

Este tipo de radical pode ser formado por intermédio de dois tipos de  reação.  

A primeira (Figura 4A) é determinada por exposição  à  radiação  ionizante  que,  

em  frequente contato  com  as  células  da  pele,  pode  levar  a  formação  de  

câncer  em  seres  humanos.  A segunda (Figura 4B) ocorre devido à presença de 

metais de transição no organismos (como Fe2+e Cu+), que reagem com o peróxido 

de hidrogênio pela reação de Fenton (BARREIROS, DAVID; DAVID, 2006). 
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Figura 4: A) Reação de Fenton B)Reação de homólise da água. Retirado de Kammeyer; Luiten 

(2015). 

 

  O radical hidroperoxíla (HO2·) é a forma protonada do radical superóxido e, 

segundo Kammeyer e Luiten (2015) é mais reativo e tem maior poder de destruição 

das células. 

A pele possui seu próprio sistema antioxidante que busca reduzir os danos 

causados por esses radicais livres. A superóxido desmutase, por exemplo, é capaz 

de converter o radical superóxido em peróxido de hidrogênio, evitando a ação deste 

como radical livre. A catalase e a glutationa peroxidase são também antioxidantes 

em destaque, pois são capazes de realizar a decomposição do H2O2 e, assim, 

formar água e oxigênio. Apesar disso, as fontes exógenas de radicais livres vêm 

acelerando o processo de envelhecimento e, assim, torna-se necessária a utilização 

de fontes exógenas de antioxidantes para combater esses radicais (GUARATINI; 

MEDEIROS; COLEPICOLO, 2007). 

Oliveira et al. (2009), por exemplo, estabeleceram uma relação entre o 

consumo excessivo de produtos como gorduras trans, fumo, álcool, açúcar, entre 

outros, com problemas envolvendo estresse oxidativo. Observam, também, que 

quanto maior o consumo de frutas e verduras, menor a probabilidade de 

desenvolvimento de doenças. 
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Estudos recentes relacionam os hábitos alimentares inadequados ao aumento 

de ocorrência de doenças crônicas (FARIA; SANTOS; VIANNA, 2006). Por sua vez, 

Guaratini, Medeiros e Colepicolo (2007) relatam que o envelhecimento cutâneo pode 

ser catalisado pela presença de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio nos 

tecidos cutâneos, levando a mutações das estruturas normais da pele. Devido a isto, 

sugere-se a aplicação tanto oral como tópica de antioxidantes como estratégia para 

a proteção e cuidado da pele. 

Qualquer alteração nas funções normais das células da pele resulta em uma 

série de mudanças, que irão impactar no envelhecimento cutâneo. São elas: a perda 

de função tensora e retrátil, o aumento da fragilidade, a diminuição nos sistemas de 

resposta de cicatrização, perda de firmeza, modificação na pigmentação, redução do 

colágeno e fibras, redução na quantidade de células de Langerhans (Kammeyer; 

Luiten, 2015). 

Antioxidantes importantes adquiridos na dieta agem como inibidores da 

peroxidação lipídica na pele. Algumas substâncias têm se mostrado importantes 

para essa suplementação, como α- tocoferol, ácido ascórbico, Vitamina E, 

Carotenóides (GUARATINI; MEDEIROS; COLEPICOLO, 2007). 

 

2.2.Cacau e Chocolate 

 

Teobroma cacao é uma espécie vegetal originária da América do Sul que 

cresce principalmente entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. As principais 

espécies são Criolllo, Forastero, Trinitário e Nacional, sendo a mais comum no Brasil 

a Forastero. Seu fruto, o cacau, é largamente utilizado pelo mundo, principalmente 

na produção de chocolates (AFOAKWA, 2010). 

O cacau é amplamente estudado, sendo que registros demonstram o uso 

deste fruto desde 1400 d.c. Os astecas e maias o utilizavam para a produção de 

chocolatl, uma bebida muito conhecida na época que tinha em sua fórmula água, 

cacau e temperos. Em 1520, esta bebida foi exportada para a Espanha, onde 

passou a ser adoçada com mel (AFOAKWA, 2010).  
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 Em 1536, foi realizado o primeiro registro do uso de cacau e chocolate para 

fins terapêuticos pelo professor da Faculdade de Santa Cruz, M. de La Cruz. Seu 

estudo contemplava a confirmação destes produtos para tratamento de constipação, 

problemas dentários entre outras doenças (LIPPI, 2009). 

Atualmente, diversos estudos sobre o cacau relacionam sua alta capacidade 

antirradicalar com sua grande concentração de compostos fenólicos. Oliveira (2011), 

por exemplo, identificou a capacidade antirradicalar (método DPPH), a composição 

de fenólicos (método de Folin-Ciocalteu) e flavonoides (método colorimétrico) de 

cacau cultivado na Bahia, sendo amostras não fermentadas, fermentadas, nibs e 

liquor de cacau. Neste estudo encontrou-se uma alta taxa de compostos fenólicos 

(301,43 ± 0,55 mg.g-1) e flavonoides (214,03 ±0,65 mg.g-1)  em  maior concentração 

nos nibs de cultivo orgânico;  quantidade se mostrou alta para fenólicos (284,63 ± 

3,22 mg.g-1 ; 233,32 ± 0,33 mg.g-1; 195,95 ± 0,55 mg.g-1) e flavonoides (197,85± 0,33 

mg.g-1; 173.63± 0,43 mg.g-1; 128,79 ± 0,95 mg.g-1)  em cacau fermentado e não 

fermentado de cultivo orgânico e liquor, respectivamente. A capacidade 

antirradicalar, determinada pelo método DPPH, demonstrou um alto potencial 

dessas amostras de neutralizar radicais livres. Calculadas em IC50, ou seja, a 

capacidade de diminuir em 50% a concentração inicial do DPPH, as amostras de 

nibs se confirmaram como as com maior capacidade antirradicalar (4,22±0,64 

µg.mL-1.m.v-1), ficando à frente das não fermentadas (6,43±1,33µg.mL-1.m.v-1 ), das 

fermentadas (7,06±0,85 µg.mL-1.m.v-1) e do liquor de cacau (7,67 ±1,05 µg.mL-1.m.v-

1). O estudo também revelou valores para cultivo convencional para todas as 

amostras, e provou que o tipo de cultivo pode gerar diferenças de formação de 

fenólicos e flavonoides no cacau. 

Um trabalho realizado por Delonga e Mazor (2009) investigou os 

componentes químicos, por CLAE, do liquor de cacaus originários de seis diferentes 

países: Equador, Gana, Madagascar, México, São Tomé e Príncipe e Venezuela. 

Através deste estudo foi identificada a presença de flavan-3-ol, (-)-epicatequína, (+)- 

catequina e derivados do ácido cafeíco em todas as amostras. No entanto, não foi 

identificada a (-)- galocatequina nas amostras de Gana e da Venezuela, bem como a 

(-)-epigalocatequina não foi identificada em amostras do México e da Venezuela.  

Em termos quantitativos, foram encontradas maiores quantidades de compostos 

fenólicos nas amostras de liquor de Madagascar, sendo a sequência decrescente a 
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seguinte: Madagascar>México> Equador> Venezuela > São Tomé> Gana. Esses 

resultados comprovam não só a presença de fenólicos no cacau, como também a 

influência das variedades de cacau, condições de cultivo e fermentação na formação 

de maiores ou menores quantidades de compostos fenólicos. 

Um dos mais vendidos produtos originários do cacau é o chocolate. Segundo 

a RDC no. 264, de 22 de setembro de 2005, emitido pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, o chocolate é definido como: 

“o produto obtido a partir da mistura de derivados de cacau 
(Theobroma cacao L.), massa (ou pasta ou liquor) de cacau, cacau 
em pó e ou manteiga de cacau, com outros ingredientes, contendo, 
no mínimo, 25 % (g/100 g) de sólidos totais de cacau. O produto 
pode apresentar recheio, cobertura, formato e consistência variados.“ 

Dependendo de sua quantidade de cacau, leite e manteiga de cacau, o 

chocolate pode ser distribuído em três categorias primárias: amargo, ao leite e 

branco que, por diferenças em sua composição, apresentam diferentes valores 

calóricos e quantidade de flavonoides, como demonstra a Figura 5 (AFOAKWA, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 

 

 

Uma formulação de chocolate é basicamente formada por manteiga de cacau, 

liquor de cacau, açúcar, emulsificante (geralmente lecitina de soja ou PGPR- 

A: 132 kcal/30g 

951 mg de 
flavonoides/40g 

B: 160 kcal/30g 

394 mg de 
flavonoides/40g 

C: 163 kcal/40g 

Não possui massa 
de cacau 

   

Figura 5: Diferenças no valor calórico e teor de polifenóis em diferentes tipos de 
chocolate (A: amargo, B: ao leite. C: branco)  (AFOWAKA, 2010). 
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poliglicerol poliricenolato, ou uma combinação de ambos) e leite em pó (GARTI; 

WIDLAK, 2012). 

O leite em pó é utilizado no chocolate para agregar sabor e valor nutricional 

ao produto. O chocolate ao leite é um dos mais consumidos no Brasil (ABICAB, 

2014). O leite é geralmente composto por caseína e proteínas do soro, que atuam 

como surfactantes no chocolate, modificando sua viscosidade e textura. O leite 

ainda é conhecido por sua propriedade em reduzir o efeito de fat bloom, devido as 

características de sua gordura (AFOWAKA; PATERSON; FOWLER, 2007) 

O emulsificante mais comum utilizado na indústria de chocolates é a lecitina 

de soja. Por possuir uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica essa substância tem 

afinidade tanto com a gordura quanto com a água, unindo, portanto, as duas fases e, 

assim, garantindo estabilidade dos produtos. Além disso, a lecitina pode 

proporcionar plasticidade, suavidade e antiaderência ao produto, além de contribuir 

para o aroma (AFOWAKA, 2010).  É conhecido também que a lecitina possui a 

propriedade de reduzir o fat bloom, processo no qual há a migração da gordura para 

a superfície (BECKETT, 2009) 

A manteiga de cacau é a principal gordura utilizada como fase contínua nos 

chocolates, servindo como seu principal dispersante (LANNES; GIOIELLI,1998). A 

manteiga de cacau é formada por diferentes ácidos graxos, sendo sua composição 

distinta para cada região geográfica (LIPP et al., 2000). Os mais importantes 

compostos encontrados na manteiga de cacau são os triacilgliceróis Cis-mono-

insaturados (TAG) já que estes são os principais responsáveis pela percepção do 

sabor (PESCHAR et al, 2004). 

Os TAGs correspondem de 40 a 50 % da composição da manteiga de cacau, 

sendo que entre estes três compostos são mais abundantes: 2-oleil-1-palmitoil-3-

estearilglicerol (POS), com 35%, 1,3-diesteroil-2-oleilglicerol (SOS), com 23% e 1,3-

dipalmitoil-2-oleoilglicerol (POP), com 15% (SCHENK; PESCHAR, 2004).  

O sabor, a textura e o derretimento na boca são influenciados pela estrutura 

cristalina que é formada durante a temperagem do chocolate (PESCHAR et al,. 

2004). Os TAGs, sob diferentes pontos de fusão, podem possuir polimorfos distintos, 

como demonstrado no Quadro 1 (RAY et al,. 2011). A diferença entre algumas 

destas estruturas é perceptível tanto visualmente no chocolate quanto no paladar.  
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A forma V é a mais desejada, por suas características de ser estável em 

temperatura ambiente, se tornar líquida na temperatura da boca e possuir 

propriedades mecânicas excelentes. A forma V pode ser facilmente convertida para 

a forma VI, com o passar do tempo de armazenamento, esta, por sua vez, é menos 

estável. A forma VI é a responsável pelo fat bloom em chocolates e deve ser evitada 

(BRICKNELL;HARTAL, 1998 apud JAMES;SMITH, 2009). Já a forma I é muito 

instável e se transforma facilmente na forma II, que por sua vez tem a tendência de 

se passar para a forma III e IV (AFOAKWA,2010). 

O fat bloom é o defeito mais comum que pode ocorrer no chocolate. Este 

fenômeno ocorre quando há a migração da gordura para a superfície do chocolate, 

deixando-o com uma película branca e alterando sabor, brilho e textura.  Indesejável 

nos chocolates, existem diversas maneiras para evitar o fat bloom, sendo que a mais 

conhecida é a utilização de leite em pó que reduz a formação da forma V 

(LONCHAMPT; HARTEL, 2004). 

 

Quadro 1: Polimorfos da manteiga de cacau, suas nomenclaturas segundo diferentes 
autores e seus respectivos pontos de fusão (Retirado de Garti; Widlak, 2012). 

Willie e Lutton (1996) Larsson (1966) Van malssen et al (1999) Ponto de fusão (0C) 

I β´3 γ 17,3 

II α-2 α 23,3 

III β ´2-2 β ´ 25,5 

IV β ´1-2 
 

27,5 

V β ´2-3 β -V 33,8 

VI β ´1-3 β -IV 36,4 

 

 

2.3.Brassica oleracea (couve) 

 

A couve, ou couve manteiga, é um alimento largamente consumido no Brasil. 

Somente no estado de São Paulo, no ano de 2015, a plantação foi de 120,0 

hectares (INSTITUTO DE ECONOMIA AGRICOLA, 2016). 
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Esta hortaliça é cultivada em qualquer época do ano e é conhecida 

principalmente por suas propriedades funcionais e altos valores de vitaminas, 

minerais e fibras (STEINDAl et al, 2015). 

Ayaz et al. (2007) realizaram um estudo de identificação e quantificação dos 

compostos fenólicos na couve. Foram encontrados nove diferentes tipos de ácidos 

fenólicos: gálico, protocatecuico, p-hidroxibenzóico, vanílico, salicílico, p-cumárico, 

caféico, ferúlico e sinápico. 

Os ácidos hidroxicinâmicos são compostos fenólicos formados por uma 

cadeia de nove carbonos, como demonstra a Figura 6. Essa classe está presente 

em muitos vegetais e frutos e são conhecidos por sua bioatividade e poder 

antirradicalar (Razzaghi-Asl et al, 2013). 

 

 

Figura 6: Estrutura química dos ácidos hidroxicinâmicos, (Retirado de RAMALHO; JORGE, 2006). 

 

O ácido ferúlico é o composto mais abundante na couve (169 ng/g livres e 

170 ng/g PS - Peso seco - como ésteres). Possui, em sua estrutura química, um anel 

aromático com um grupo hidroxílico, um grupo metoxílico e uma cadeia lateral com 

três átomos de carbono, como uma função de ácido carboxílico (GRAFF, 1992) e 

por isso é caracterizado como um possível sequestrador de radicais livres. 

Foi encontrado que este ácido possui 81,42 ± 0,51% (3 mg/L) de capacidade 

antirradicalar contra o radical DPPH. Além disso, possui comprovadamente atividade 
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contra os radicais- peróxido de hidrogênio, superóxido, hidroxila e dióxido de 

nitrogênio (SEVGI; TEPE; SARIKURKCU, 2015). 

O ácido cafeico é também um dos mais abundantes fenólicos presentes na 

couve (2040 ng/g FW em glicosídeos e 2640 ng/g FW em ésteres). Sua estrutura 

química é formada por um anel benzênico ligado a um grupo metoxihidroxila e um 

grupo hidroxila (RAMALHO; JORGE, 2006). 

Sevgi et al. (2015) determinaram a capacidade antirradicalar deste composto 

por meio de métodos in vivo sob diferentes concentrações. Como resultado, o ácido 

cafeico se mostrou capaz de seqüestrar 83,35 ± 0,57 % de radicais livre DPPH na 

concentração de 0,3 mg/mL. Esse estudo também revelou a efetividade deste 

componente na eliminação de radicais como ânion superóxido, um alto poder 

redutor e alto poder de quelar metais. 

O ácido p-cumárico (59,3 ng/g e 59,1 ng/g  em ésteres) é um derivado do 

ácido cinâmico muito utilizado nas indústrias químicas, de alimentos, farmacêutica e 

cosmética. É conhecido principalmente por suas características redutoras de LDL 

(lipoproteína de baixa densidade) e antimicrobianas (KILIÇ, YESILOGHU, 2013). 

Foi encontrado que o ácido p-cumárico tem a capacidade de inibir 71,2% da 

peroxidação lipídica de uma emulsão de ácido linoleico (45 µg/mL), além de 

efetividade contra eliminação de radicais DPPH, ânion superóxido, peróxido de 

hidrogênio e a capacidade de reduzir íons férricos e ferrosos (Fe3+ e Fe2+) (KILIÇ; 

YESILOGHU, 2013). 

O ácido sinápico (18,7 ng/g FW e 15,5 ng/g FW em ésteres) é um derivado de 

ácido cinâmico. Estudos revelaram que esta substância é capaz de inibir 33,2% o 

radical DPPH, sob a concentração de 20 µM (KIKUZAKI et al,.  2002). 

Facilmente encontrados na natureza, os ácidos hidroxi-benzoicos são 

compostos fenólicos que possuem 7 átomos de carbono, como demonstra a Figura 

7 (SOARES, 2002). Geralmente, apresentam-se como ésteres de ácidos orgânicos 

ou glicosídeos. Na área alimentícia esses compostos podem influenciar na 

estabilidade, cor, sabor, valor nutricional e bioatividade (CHEN;HO, 1997). 
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Figura 7: Fórmula geral dos ácidos hidroxibenzóicos (Retirado de RAMALHO, JORGE, 2006). 

 

O ácido gálico (4,6 ng/g FW e 5,1 ng/g FW em ésteres) é um polifenol 

encontrado em muitas espécies vegetais. Muito utilizado na indústria alimentícia e 

cosmética, esse composto é conhecido por evitar a peroxidação lipídica e 

deterioração dos produtos (YEN; DUH; TSAI, 2002).  

A capacidade antirradicalar deste ácido é comprovada por Zhang et al. 

(2015). Seus experimentos revelaram que o ácido gálico possui um IC50 de 36,3 ± 

2,0 µmol/L para neutralizar o radial livre DPPH, 66,2 ± 1,6% de oxidação antilipídica. 

O ácido protocatequínico (17,8 ng/g e 22 ng/g FW em ésteres) foi avaliado por  

Sevgi et al. (2015) segundo sua capacidade antirradicalar, pelo método do DPPH e 

por sua capacidade de quelar metais. Os resultados revelaram uma capacidade de 

65,37 ± 0,05% (0,3 mg/mL) de seqüestrar o radical DPPH e 26,17 ± 0,86% de efeito 

como quelante. 

O ácido salicílico (4,6 ng/g FW e 5,1 ng/g FW em ésteres) demonstrou baixos 

resultados em capacidade antirradicalar (0,11%) pelo método de DPPH e nenhum 

resultado para peroxidação lipídica e eliminação do peróxido de hidrogênio (SROKA; 

CISOWKI, 2003). 

A couve possui também valores nutricionais interessantes para o consumo, 

como demonstra o Quadro 2. 
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 Quadro 2: Valores nutricionais da couve em 100 g e porcentagem de dose 

diária recomendada (de acordo com tabela de RDA da FDA) (Adaptado de USDA 
NationalNutrientDatabase for Standard Reference, 2014 e FDA, 2013). 

 

Nutriente Unidade 
Valor por 

100g 
Porcentagem da 

RDA 

Água g 84,04 - 

Energia kcal 49 - 

Proteína g 4,28 8,56 

Total lipídeos g 0,93 - 

Carboidratos g 8,75 2,92 

Fibras g 3,6 14,4 

Açúcares g 2,26 - 

Minerais 

Cálcio mg 150 15 

Ferro mg 1,45 8,16 

Magnésio mg 47 0,368 

Fósforo mg 92 9,2 

Potássio mg 491 14,03 

Sódio mg 38 1,58 

Zinco mg 0,38 5,4 

Vitaminas 

Vitamina C mg 120 200 

Tiamina mg 0,11 7,33 

Riboflavina mg 0,13 7,6 

Niacina mg 1 5 

Vitamina B6 mg 0,271 13,55 

Ácido Fólico µg 141 32,25 

Vitamina B12 µg 0 - 

Vitamina A, RE µg 500 83,33 

Vitamina E mg 1,54 15,4 

Vitamina D (D2+D3) µg 0 - 

Vitamina K µg 704,8 880 

Lipídios 

Ácidos graxos saturados g 0,091 0,455 

Ácidos graxos insaturados g 0,052 - 

Ácidos graxos poli-insaturados g 0,338 - 

Colesterol mg 0 - 
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2.4. Vitis vinifera (Uva) 

 

A uva é largamente produzida no estado de São Paulo como, por exemplo, 

em Campinas, onde foram plantados em 2015 mais de 22 milhões de pés 

(INSTITUTO DE ECONOMIA AGRICOLA, 2016) 

A uva pode ser dividida basicamente em três espécies- a Vitis vinifera, Vitis 

labrusca e Vitis rotundifolia, sendo diferenciadas principalmente pelo local de cultivo. 

Cada uma destas espécies possui composições diferentes e, portanto, distintas 

quantidades de flavonoides (XIA, 2010). 

Liang et al. (2011) realizaram um estudo dos perfis de polifenóis em frutos 

maduros de Vitis vinifera. Neste estudo se identificou 36 compostos fenólicos, sendo 

16 antocianinas, dois ácidos hidroxibenzóicos, seis ácidos hidroxicinâmicos, seis 

flavonóis e seis flavonoides. As antocianinas são compostos presentes em vegetais 

responsáveis pela coloração. Quanto mais escura é a uva, maior é a quantidade de 

antiocianinas desta. As principais antocianinas presentes na uva são cianidina, 

delfinidina, petunidina, peonidina e malvidina, sendo que esta última e seus 

derivados representam 68% das antocianinas totais. Os principais flavonoides 

identificados nos estudos de Liang (2011) foram prociadinina B1, B2, catequina e 

derivados, sendo a prociadinina a mais abundante, apresentando 64% da 

quantidade total de flavonoides. Quanto aos ácidos hidroxibenzóicos e cinâmicos 

tem-se como mais abundantes o ácido gálico e o ácido vanilínico, sendo este último 

o mais abundante, representando 70% dos ácidos hidroxibenzóicos. 

O principal componente estudado na uva, no entanto, é o resveratrol. Esse 

composto é um polifenol encontrado na semente de uva, sua estrutura é 

demonstrada na Figura 8. 

 

 

Figura 8: Estrutura química do Resveratrol 
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Gulçin (2010) realizou um estudo das propriedades antioxidantes do 

resveratrol. Esse estudo revelou que esse componente tem a capacidade de inibir 

89,1% da peroxidação lipídica do ácido linoleico a 30 µg/mL. Além disso, se mostrou 

eficaz quanto à capacidade antirradicalar frente ao DPPH, radical superóxido e 

peróxido de hidrogênio. Também se mostrou eficiente no poder redutor e atividades 

quelantes do Fe2+.  

A capacidade antirradicalar frente ao radical DPPH foi determinada por 

Vlachogianni et al. (2015). Segundo este estudo, o resveratrol possui IC50 de 85 ± 

2,7 µM de capacidade de sequestrar radicais DPPH, o que comprova o alto poder 

antirradicalar deste componente. 

Estudos a respeito dos efeitos benéficos à saúde têm sido relatados, incluindo 

efeitos anti-câncer, antiviral, neuroprotetor, anti-envelhecimento, anti-inflamatório. 

Sugere-se que estes efeitos benéficos para os ensaios in vitro demonstram o 

potencial deste composto. 

Além de componentes antioxidantes, a uva possui valores nutricionais 

interessantes, como demonstrado na Quadro 3. 
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Quadro 3: Valores nutricionais da uva em 100 ge porcentagem de dose diária 
recomendada (de acordo com tabela de RDA da FDA) (Adaptado de USDA 

NationalNutrientDatabase for Standard Reference, 2014 e FDA, 2013).  

Nutriente Unidade Valor por 100g Porcentagem da RDA 

Água g 81,3 - 

Energia Kcal 67 - 

Proteína g 0,63 1,26 

Total lipídeos g 0,35 - 

Carboidratos g 17,15 5,72 

Fibras g 0,9 2,6 

Açúcares g 16,25 - 

Minerais 

Cálcio mg 14 1,4 

Ferro mg 0,29 1,61 

Magnésio mg 5 1,25 

Fósforo mg 10 1 

Potássio mg 191 5,46 

Sódio mg 2 83,3 

Zinco mg 0,04 0,27 

Vitaminas 

Vitamina C mg 4 6,67 

Tiamina mg 0,092 6,13 

Riboflavina mg 0,057 3,35 

Niacina mg 0,3 1,5 

Vitamina B6 mg 0,11 5,5 

Ácido Fólico µg 4 1 

Vitamina B12 µg 0 - 

Vitamina A, RE µg 100 2 

Vitamina E mg 0,19 0,63 

Vitamina D (D2+D3) µg 0 - 

Vitamina K µg 14,6 18,25 

Lipídios 

Ácidos graxos saturados g 0,114 0,17 

Ácidos graxos insaturados g 0,014 - 

Ácidos graxos poli-insaturados g 0,102 - 

Colesterol mg 0 - 
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3.OBJETIVOS  

 

3.1.Geral 

 

Desenvolver chocolates com adição de propriedades funcionais com a adição 

de  folhas de Brassica oleraceae e frutos de Vitis vinifera. 

 

3.2.Específicos 

 

1. Formular chocolates ao leite sem e com adição de couve ou uva; 

2. Determinar as propriedades físico-químicas dos chocolates formulados; 

3. Avaliar a estrutura dos produtos formulados por meio de análises reológica e 

de textura; 

4. Avaliar a capacidade antirradicalar das formulações; 

5. Realizar testes sensoriais que comprovem a aceitação dos produtos pelos 

consumidores, bem como intenção de compra. 
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4.MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Materiais 

 

Tabela 1: Materiais utilizados no presente trabalho 

Matéria Prima Fornecedor País 

Liquor de cacau Cargill Brasil 

Manteiga de cacau Cargill Brasil 

Leite em pó integral Italac Brasil 

Leite em pó desnatado Molico Brasil 

Vanilina Mix Brasil 

Reagentes Fornecedor País 

Metanol Synth Brasil 

Acetona Vetec Brasil 

Reagente DPPH Merck Brasil 

Reagente Folin-ciocauteau Merck Brasil 

Reagente ABTS Merck Brasil 

Ácido clorídrico Synth Brasil 

Ácido sulfúrico Synth Brasil 

Kit de enzimas para análise de fibras Megazyme EUA 

Éter de petróleo Synth Brasil 

Acetona grau HPLC Tedia Brasil 

Ácido fórmico grau HPLC Sigma Brasil 

 

Os equipamentos utilizados durante o trabalho foram: 

 Liofilizador (Edwards do Brasil, Brasil) 

 Equipamento universal tipo moinho de bolas WA-FA20 

(Mazzetti, Itália) 

 Temperímetro Multitherm TC (Buhler, Suiça). 

 Agitador de peneiras (Produtest, Brasil) 

 Espectrofotômetro (Spectrum Meter, Brasil) 

 Espectrofotômetro UV visível Varian Cary 50 bio (Agilent 

Technology, EUA) 

 CLAE-DAD  (Modelo 1200 Infinity, Agilent Technology, EUA) 

 Reômetro (Rheotest 3.1) 
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4.2. Liofilização da couve e da uva 

 

As amostras de couve manteiga (Brassica oleraceae) e uva – variedade 

Summer Royal (Vitis vinifera) (aproximadamente 2 kg de cada) foram adquiridas em 

um mercado em São Paulo, no bairro Butantã. Para início do tratamento das frutas e 

folhas utilizou-se Hidrosteril®, bactericida utilizado para higienização de verduras e 

vegetais, cuja ação é comprovada pela ANVISA. Tanto as folhas quanto as frutas 

foram deixadas imersas nesta solução (20 gotas a cada 1 L, instrução da 

embalagem do produto) por 15 minutos. 

Depois de higienizadas, a couve e a uva passaram por uma remoção do 

excesso de água, utilizando-se uma centrífuga secadora de hortaliças (Utility, Brasil). 

Das couves secas retirou-se o talo, restando somente as folhas, que 

posteriormente foram picadas com faca e armazenadas em frascos de vidro com 

tampa. Cada amostra passou em diferentes dias pelo processo de liofilização. Foi 

efetuada pesagem antes e após a liofilização  em todas as amostras. 

Das uvas retirou-se o caule, restando somente as frutas. Estas foram 

processadas em liquidificador e armazenadas em placas de Petri (80x15mm). As 

uvas passaram pelo processo de liofilização, pesando-se todas as amostras antes e 

após a liofilização. 

O congelamento foi realizado logo em seguida em ultrafreezer (Tectalmaq, 

Brasil) a -88°C. A liofilização foi realizada em um equipamento Modelo: OS 3728 

(Edwards do Brasil, Brasil) em temperatura de 50ºC e pressão de 10-3 mbar. 

Após o processo de liofilização, a couve foi triturada em um termomixer 

Vorwerk (Brasil). O pó resultante foi armazenado em recipiente de vidro com tampa 

e guardado sob-refrigeração. 

A uva, após o processo de liofilização, foi moída com o auxílio de um 

almofariz de porcelana e armazenada então em recipiente de vidro com tampa. Os 

recipientes foram armazenados sob refrigeração. 
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4.3.Produção do chocolate  

 

Os chocolates foram formulados em equipamento tipo universal com moinho 

de bolas WA-FA20 (Mazzetti, Itália). O tempo de processo foi de 2 horas, seguindo o 

cronograma abaixo para adição de matérias primas.  

Fluxograma 1: Processo utilizado para fabricação do chocolate 

 

Os chocolates com adição de uva foram realizados conforme o Fluxograma 1, 

porém, ao final do processo, utilizou-se um misturador planetário encamisado, com 

controle de temperatura e de velocidade (MODELO BP/5/00, ERLI, Brasil) para 

adicionar-se a uva. O tempo deste processo foi de 30 minutos para cada chocolate e 

a temperatura utilizada foi de 45 ± 2ºC a 40 rpm. 

As formulações são demonstradas na Tabela 2. 

 

 

 

 

Início do processo: Adição 
de 75% da manteiga de 

cacau 

Adição de liquor de cacau 
e todos os pós ( leite e 

couve) 

Após 1hora de processo: 
Adição de 50% da lecitina 

de soja e 25% da 
manteiga de cacau 

Após 1h30min de 
processo: Adição de 50% 

da lecitina de soja e 
Vanilina 

Após 2h de processo: 
Retirada da massa de 

chocolate- fim do 
processo 
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 Tabela 2: Ingredientes utilizados nas formulações de 

chocolate, sendo a fórmula 1 a controle, a fórmula 2 o 

chocolate ao leite com adição de couve e a fórmula 3 o 

chocolate ao leite com adição de uva. 

Ingredientes 
Fórmula 

1 
Fórmula 

2 
Fórmula 

3 

  % % % 

Açúcar 37 36,5 35,35 

Manteiga de cacau 25 24,5 24,5 

Liquor de cacau 16 16 16 

Leite em pó integral 11 11 11 
Leite em pó 
desnatado 10,2 10,2 10,2 

Lecitina de soja 0,5 0,5 0,5 

Vanilina 0,3 0,3 0,3 

Couve liofilizada - 1 - 

Uva liofilizada - -- 2,15 

 

A porcentagem de cada matéria prima foi determinada a partir da quantidade 

de gordura a fim de obter valor aproximado a 35% de gordura no produto final. 

A temperagem foi realizada de forma manual. As amostras foram aquecidas 

até a temperatura de 45 oC e resfriadas sob agitação com espátula, em mesa de 

pedra, até temperatura de 29oC, sendo rapidamente enformadas e levadas à 

refrigeração a 9 °C por 30 min, desenformadas, acondicionadas em bandejas de 

isopor e recobertas em filme PVC.  

A curva de resfriamento da manteiga de cacau e a temperagem foram 

avaliadas em Temperímetro Multitherm TC (Buhler, Suiça). 

Os chocolates, após a produção, foram armazenados em câmara climática 

(NOVA ÉTICA, Brasil) com circulação de ar a 20ºC e 60% de umidade por 3 meses. 
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4.4.Granulometria 

 

Para o ensaio de distribuição granulométrica da couve liofilizada foi utilizado 

um agitador de peneiras Produtest (Brasil). As peneiras utilizadas são demonstradas 

na Tabela 3.  

 

Tabela 3: Peneiras utilizadas para a análise de granulometria 

Designação ABNT Abertura da malha (mm) 

20 0,85 

25 0,71 

30 0,59 

40 0,42 

50 0,297 

60 0,25 

 

As peneiras foram colocadas em ordem decrescente de abertura de malha, 

de cima para baixo.  

Foi pesada 5 g de amostra e colocada na primeira peneira do jogo. O 

equipamento foi ligado por 5 minutos, com amplitude de 1,6 mm de vibração e 3600 

vibrações por minuto. 

A porcentagem de material retido foi determinada a partir da Equação 3. 

Equação 3: Determinação do material retido na paneira 

          x  100 

Sendo: 

Mi= Material retido na peneira i, em % 

mi= massa do material retido na peneira i 

m0= massa da amostra 
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4.5.Análise de gordura e proteína do leite em pó  

 

As análises de gordura e proteína para os leites em pó foram realizadas em 

triplicata pelo analisador de leite eletrônico- Ekomilk, modelo Kam9 8-2ª (CapLab, 

Brasil). Os leites em pó Integral e desnatado foram dissolvidos em água filtrada 

conforme recomendado na embalagem (20 g/200 mL). 

 

4.6.Determinação da capacidade antirradicalar 

 

4.6.1.Extração de compostos fenólicos 

 

Foram realizadas duas metodologias diferentes de extração, a fim de verificar 

a que possui maior efetividade na extração dos compostos fenólicos para a couve.  

A primeira extração foi baseada no método descrito por Laurrauri et al. (1997), 

com modificações. Em um béquer de 100 mL, adicionou-se 1 g de amostra e 40 mL 

de metanol 50%. Após homogeneização, foi deixada em repouso à temperatura 

ambiente por 60 minutos e, então, foi centrifugada a 15.000 rpm durante 15 minutos. 

O sobrenadante foi transferido para o balão volumétrico de 100 mL. Foi adicionado 

ao resíduo restante 40 mL de acetona 70%, homogeneizado e deixado em repouso 

em temperatura ambiente por 60 minutos. Novamente se centrifugou a 15.000 rpm 

durante 15 minutos. O sobrenadante foi transferido para o mesmo balão volumétrico 

contendo o primeiro sobrenadante e o menisco foi completado para 100 mL com 

água destilada e logo após armazenado em frasco âmbar.  

A segunda extração foi baseada no trabalho descrito por Genovese e Lannes 

(2010), onde 0,5 g da amostra foi adicionada a 20 mL de metanol/água na proporção 

70:30, utilizando um ultraturrax Marconi (BRASIL) por 1 minuto em velocidade 4 e 
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banho de gelo. Filtrou-se o extrato utilizando-se papel de filtro e o extrato resultante 

foi armazenado em vidro âmbar. 

A Figura 9 demonstra as duas formas de extração utilizadas. 

 

 

Figura 9: Métodos utilizados para a extração de compostos fenólicos da couve. 

 

Tendo em vista a obtenção de melhores resultados de aproveitamento na 

extração descrita por Genovese e Lannes (2010), as amostras de uva (liofilizada e in 

natura), dos chocolates (ao leite, com couve, com uva) e do liquor de cacau foram 

extraídas somente por esse método. 

Para determinação do melhor solvente para extração, foram utilizadas, para a 

uva liofilizada, os seguinte solventes extratores: : acetona, acetona acidificada 

(sendo acetona 70% com adição de 0,1% de ácido clorídrico), metanol e metanol 

acidificado (sendo metanol:água:ácido acético na proporção 70:30:5 v/v/v 
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4.6.2.Método DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila) para avaliação do potencial 

antirradicalar de couve, uva e liquor de cacau 

 

O método da capacidade sequestradora frente ao DPPH foi realizado com 

base no trabalho descrito por Sanchez-Moreno (2002), com modificações. 

A partir de uma solução estoque de 60 µM de DPPH em álcool metílico, a 

curva padrão foi construída com diluições de 10, 20, 30, 40 50 e 60 µM em ambiente 

protegido pela luz. Os resultados obtidos foram tratados no Microsoft Excel. 

Para a determinação da capacidade antirradicalar frente ao DPPH utilizou-se 

sete diferentes diluições das amostras (5, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 %). Em uma 

cubeta com caminho ótico de 10 mm, adicionou-se 0,075 mL da amostra e 2,925 mL 

de DPPH, agitando a solução resultante. Para a solução controle foi utilizada a 

mistura de 0,1 mL de solução controle (metanol 70%) e 3,9 mL de DPPH. Como 

branco foi utilizado o álcool metílico. 

As medições foram realizadas a 515 nm em um espectrofotômetro Spectrum 

Meter (Brasil), em triplicata e protegidos da luz. Os resultados de absorbância foram 

anotados a cada 5 minutos por meia hora. Os dados resultantes foram tratados por 

Microsoft Excel. 

Os resultados dessa análise foram expressos em IC50. 

 

4.6.3.Método DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila) para os chocolates 

 

A determinação de atividade antirradicalar dos chocolates frente ao radical 

DPPH foi realizada no Laboratório de Quimiluminescência do Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo, com o auxílio do Ms. Sandro Oliveira. 

Para tal, foi adicionado 150 µL de solução estoque DPPH (1,65 x10-4 µmol/L)  

e etanol (2,77-2,79 mL) em uma cubeta de quarto com caminho óptico igual a 

10mm, sendo a concentração final da solução igual a 80 µmol/L. A solução estoque 



48 
 

de Trolox foi adicionada a esta cubeta de modo ao volume final de 3,0 mL, bem 

como os extratos de chocolate. A reação foi monitorada a 515 nm em 

espectrofotômetro UV visível Varian Cary 50 bio (Agilent Technology, EUA) por 30 

minutos (OLIVEIRA et al, 2014) e medida em triplicata. 

Os resultados dessas análises foram expressos de duas formas: IC50 e 

%Trolox. È possível determinar a %Trolox plotando-se a variação de absorbância da 

amostra versus as concentrações utilizadas (curva padrão). O coeficiente angular 

resultante é comparado com o coeficiente angular do padrão trolox. 

 

4.6.4.Método de determinação de polifenóis 

 

A determinação de polifenóis foi realizada baseada no método de Folin 

Ciocauteau descrito por Singleton, Orthofer e Lamuela-Raventos (1999), com 

volume modificado.  

A curva padrão foi construída a partir de soluções diluídas de ácido gálico nas 

concentrações de 50, 100, 150, 250 µg/L a partir de uma solução estoque de 0,5 

mg/L. 

Para determinação dos compostos fenólicos, 20 µL da amostra foi adicionado 

a um balão volumétrico com 5 mL. Logo após, acrescentou-se 200 µL do reagente 

Folin-Ciocauteau e se homogenizou a mistura. Após o tempo de 1 a 8 minutos 

adicionou-se 750 µL de cabonato de sódio 20% e o volume foi ajustado. Sob abrigo 

da luz, a solução resultante foi deixada em repouso por 2h. 

A leitura, após o período de repouso, foi realizada em espectrofotômetro UV-

visível (Spectrum meter, Brasil) em 760 nm e repetida em triplicata. 
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4.6.5.Atividade antirradicalar frente ao radical ABTS 

 

A determinação de atividade antirradicalar pelo radical ABTS foi realizada no 

Laboratório de Quimiluminescência do Instituto de Química da Universidade de São 

Paulo, com o auxílio do Ms. Sandro Oliveira. 

A solução estoque ABTS foi preparada em base aquosa (192 mg/50 mL) e 

armazenada em geladeira a 4oC. Para oxidação dessa solução e preparação do 

radical ABTS•+ utilizou-se uma alíquota de 5 mL com 88 µL de uma solução de 

persulfato de potássio com concentração igual a 1.4 × 10−5 mol L−1 que reagiram 

por 16 horas, protegido da luz. A concentração resultante da oxidação foi medida em 

Espectrofotômetro UV-Visível a 734 nm. 

A reação entre ABTS•+ e as amostras foi realizada em cubeta de quartzo com 

caminho ótico de 10 mm em triplicata. Para tal, foi adicionado 25 µL de solução 

ABTS•+ estoque e diferentes quantidades de etanol e solução estoque de modo a 

obter-se a concentração de 2,3,4,5,6% do antirradical, de modo ao volume final ser 3 

mL. As concentrações foram testadas e padronizadas a fim de se obter uma curva 

padrão. A análise foi realizada a 25oC e monitorada  em espectrofotômetro UV-

visível Varian Cary 50 bio (Agilent Technology, EUA) por 30 minutos a 734 nm 

(OLIVEIRA, 2014). Todas as amostras foram analisadas em triplicata.  

 

4.6.6.Perfil cromatográfico de compostos fenólicos através de CLAE  

 

O perfil cromatográfico de compostos fenólicos por CLAE foi realizada no 

laboratório de Química Orgânica da Universidade Presbiteriana Mackenzie com o 

auxílio do Técnico Nei Carlos. 

A metodologia utilizada foi baseada no trabalho de Silva e Queiroz (2015) 

para compostos fenólicos. Utilizou-se como fase móvel: água acidificada com 2% de 

ácido acético (eluente A) e ácido acético 0,5%:Acetonitrila, na proporção 50:50 (v/v). 

O gradiente utilizado encontra-se na Tabela 4.  
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O extrato utilizado foi evaporado em rotaevaporador (BUCHI, EUA) com 

agitação e temperatura controlada (40ºC),  redissolvido em metanol na proporção 1 

mg/1 mL e então repassado em uma pré-coluna C18. 

As análises foram realizadas em duplicata, em CLAE-DAD (detecção de 

diodo) (Modelo 1200 Infinity, Agilent Technology, EUA) . O fluxo utilizado foi 1mL/min 

e o volume de injeção de 40 µL. Os comprimentos de onda avaliados foram 260, 

280, 320 e 360 nm. 

 

Tabela 4: Gradiente utilizado no perfil cromatográfico por CLAE 

Tempo (min) Eluente A Eluente B 

0-20 90% 10% 

20-40 86% 24% 

40-60 70% 30% 

60-65 45% 55% 

65-70 30% 70% 

70-75 25% 75% 

75-80 0% 100% 

 

4.7.Determinação do tamanho de partículas máximo dos chocolates 

 

A determinação do tamanho de partículas máximo do chocolate foi realizada 

em Micrômetro digital Digimatic Mitutoyo (Mitutoyo, EUA), Modelo Série 293. 

Determinação feita com cinco repetições. 
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4.8.Análises físico-químicas 

 

4.8.1.Determinação de umidade 

 

A umidade foi realizada segundo método descrito pelas normas analíticas 

AOAC (2000) para teste de umidade de perda de massa em estufa regulada a 105oC 

em triplicata. 

 

4.8.2.Determinação de conteúdo mineral 

 

O conteúdo mineral foi determinado pelo teste de cinzas de perda de massa 

em mufla a 550o, em triplicata (AOAC,2000). 

 

4.8.3.Determinação de lipídeos 

 

Para a hidrólise ácida do chocolate foi utilizado o método descrito por Lannes 

(1997). Foram pesados 10 g de amostra previamente moída e adicionado a um 

béquer com a mistura de 200 mL de água destilada com 75 mL de ácido clorídrico 

37%.  A mistura foi aquecida com bico de Bunsen por 20 minutos em ebulição. Após 

esse procedimento, a mistura foi filtrada com papel de filtro de 24 cm e submetida a 

lavagem quantitativa até retirada de todo o ácido. Ao final, levou-se o cartucho 

resultante a estufa a 75oC por uma noite. 

Para a extração da gordura, foi utilizado o método com extrator Soxhlet e éter 

de petróleo como solvente. As análises foram realizadas em triplicata (AOAC, 2000) 

 



52 
 

4.8.4.Determinação de proteínas 

 

A determinação de proteínas foi realizada em triplicata por método de micro-

Kjeldahl (AOAC,2000). 

 

4.8.5.Determinação do teor de açúcares redutores, não redutores e totais 

 

Para a determinação de açúcares totais, redutores e não redutores foi 

utilizada a metodologia de Fehling, sendo utilizadas 10g de amostra e as titulações 

foram realizadas em triplicata (Instituto Adolfo Lutz, 2005). 

 

 

4.8.6.Determinação de fibras totais, solúveis e insolúveis. 

 

A determinação de fibras totais, solúveis e insolúveis foi realizada conforme 

descrito por AOAC (2000) ensaio enzimo-gravimétrico de fibras, com modificações. 

 

 

4.9. Análise de Tempo de Prateleira através de determinação de textura 

 

Os chocolates, armazenados a 20˚C e 60% de umidade em câmara climática 

com temperatura e umidade controlada, foram avaliados segundo sua textura em um 

período de 1 dia, 7 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias e 90 dias. 

Os ensaios de fratura foram realizados em equipamento analisador de textura 

TA-XT2 (Stable Micro Systems, Reino Unido), com probe HDP/3PB a 25 ˚C. 

Parâmetros: velocidades pré-teste, teste e pós-teste: 2,0 mm/s; distância 10 mm; 

célula de carga 25 kg; Trigger Force: 0,05 N; força em compressão - returnto start. 
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 Os dados foram coletados através do programa Texture Expert Exceed – 

versão 2.64 (Stable Micro Systems, Reino Unido). 

Todas as análises foram realizadas em triplicata com barrinhas de chocolate 

temperado de tamanho 9,0 cm x 2,5 cm x 1,3 cm (LANNES, 2008). 

 

4.10.Determinação da reologia 

 

A determinação de reologia foi realizada em triplicata em reômetro rotacional 

Rheotest 3.1 (Alemanha) com banho termostatizado a 40ºC e probe H1. Foi utilizada 

uma rampa com taxa de cisalhamento de 200 s-1 com tempo de 120 s. 

 

4.11.Determinação de atividade de água 

 

A atividade de água foi determinada em triplicata em equipamento de 

atividade de água Novasina modelo LabMaster (Novasina, Suíça), em triplicata. 

 

4.12.Avaliação da Colorimetria 

 

A colorimetria foi determinada em  ColorQuest® XE Hunter Lab, com ângulo 

observador de 10ºC e iluminador D65, em triplicata (ESTELLER, ZANCANARO 

JÚNIOR, LANNES, 2006). 

 

4.13.Avaliação sensorial 

 

A avaliação sensorial foi realizada através do teste afetivo de aceitação global 

com escala hedônica estruturada de 9 pontos e escala de intenção de compra de 5 
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pontos Os atributos avaliados para as barras foram: textura, sabor e impressão 

global e teste de intenção de compra, sendo feito pelos mesmos provadores O 

projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da 

FCF/USP (no. Parecer: 13.93.285), conforme ANEXO A. A ficha de avaliação se 

encontra no ANEXO C. 

As amostras foram preparadas segundo as boas práticas de fabricação de 

produtos alimentícios nos laboratórios de Tecnologia de Alimentos III e Planta Piloto, 

do Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica-FCF/USP. 

As avaliações foram realizadas no Laboratório de Análise Sensorial do 

Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica de Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Foram avaliadas 3 amostras de 

chocolate ao leite, uma controle, uma com couve em pó e uma com uva em pó.  

Os produtos foram preparados no máximo 24 horas antes dos testes e 

mantidos em temperatura de 20 °C, 60% de umidade, até o momento de servir. Os 

chocolates (aproximadamente 5 g) foram servidos em pratos plásticos contendo as 

três amostras do produto (Figura 10). Entre uma amostra e outra os avaliadores 

foram instruídos a ingerir água e biscoito de sabor neutro (água e sal) para diminuir 

a interferência de sabor entre as amostras. 

 

Figura 10: Amostras de chocolate utilizadas para análise sensorial 
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Recrutamento dos Consumidores 

Foram selecionados provadores não treinados, que se declarassem 

consumidores de chocolates, sendo que antes da degustação os mesmos foram 

instruídos a ler e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo II), 

declarando-se não alérgico aos componentes das formulações, permitindo o uso da 

informação prestada para seu devido fim, e também possuidores do direito de 

desistir de participar a qualquer momento do teste. 

Critérios de inclusão 

Os consumidores que foram convidados para os testes apresentavam os 

seguintes pré-requisitos: 

• Ser maior de idade (acima de 18 anos); 

• De ambos sexos; 

• Não apresentar alergia aos componentes das formulações; 

• Foram adotados cuidados especiais para evitar que indivíduos 

subordinados ou diretamente ligados ao pesquisador não se sentissem obrigados a 

participar do estudo. 

Critérios de exclusão 

 Foram excluídos da seleção indivíduos que: 

• Estivessem em dieta especial. 

• Estivessem em tratamento médico. 

• Desistissem da participação após o início da análise. 

Casuística 

 Para os testes foram recrutadas 90 pessoas, alunos e funcionários da 

Universidade de São Paulo.  
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4.14. Forma de análise de resultados 

 

Os resultados foram analisados pelos testes ANOVA e posteriormente de 

Tukey, em 5% de significância, com o software Statistica version 11 (StaSoft, EUA) e 

com o programa Microsoft Excel (Microsoft, EUA).  
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5.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1.Caracterização das propriedades da couve 

 

5.1.1.Liofilização 

 

A couve foi analisada pela diferença de massas antes e após a liofilização, a 

fim de verificar a quantidade de água extraída e determinar a equivalência entre os 

pesos da couve antes e depois deste processo. Os resultados revelaram a % de 

produto liofilizado (9,89±0,369 %) e a porcentagem de água retirada do produto 

liofilizado (90,11±0,369 %). 

Estes resultados demonstraram que a quantidade de água retirada da couve 

pelo processo de liofilização foi de 90,107 ±0,369 % e a o peso da couve liofilizada 

correspondeu a 9,8932± 0,369 % do peso inicial.  Estes dados estão de acordo com 

o trabalho realizado por Furlani et al. (1978) que determinou a quantidade de água 

em diversas frutas e hortaliças. Segundo estes autores, a couve manteiga 

apresentou aproximadamente 89% de água em sua composição.  

Esses resultados foram necessários para a conversão da quantidade de 

couve liofilizada que foi adicionada posteriormente ao chocolate.  

A desidratação é uma técnica comum utilizada em alimentos, pois esta pode 

aumentar a vida útil do produto, principalmente no caso de frutas e vegetais. A 

redução do teor de água nesses alimentos leva a uma menor atividade 

microbiológica, o que desacelera o processo de deterioração desses produtos 

(FELLOWS, 2000). 

A atividade de água (aw) é um parâmetro que mede a razão entre a pressão 

de vapor da água (Pw) no alimento e a pressão de vapor da água pura na 

temperatura do alimento (P0
w) (TOLEDO, 2007), dada pela expressão: 

Aw= 
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A baixa atividade de água está relacionada com a diminuição da velocidade 

relativa de reações de deterioração por bactérias, auto oxidação, reações 

enzimáticas, entre outros, conforme demonstra a Figura 11 (NESPOLO et al,. 2015). 

 

 

Figura 11- Relação entre a velocidade relativa de reações de deteriorização e atividade de água 

(retirado de NESPOLO, 2015). 

 

O valor encontrado para atividade de água da couve em pó foi 0,531±0,014, 

no momento de sua utilização para produção do chocolate. Este valor, segundo a 

Figura 11, está relacionado com baixas velocidades de reações enzimáticas e 

nenhuma atividade para reações com bactérias, leveduras e mofos, tornando, assim, 

o produto liofilizado estável, mesmo após um ano de sua produção.  Este resultado 

tem grande importância, pois demonstra que a adição de couve liofilizada no 

chocolate provavelmente não irá afetar sua vida de prateleira. 
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5.1.2.Perfil antioxidante 

 

5.1.2.1.Ensaio da atividade antioxidante frente ao radical DPPH 

 

O ensaio com o DPPH é baseado na perda da intensidade da cor da solução 

púrpura do radical estável DPPH•, após a reação com um composto antirradicalar 

(AOH). O DPPH é um radical livre, pois apresenta um elétron não emparelhado, com 

absorção na região de 520 nm (MOLYNEUX, 2003). A estrutura química do DPPH é 

demonstrada na Figura 12. 

 

 

 Figura 12: Estrutura química do reagente DPPH  

 

Ao se misturar com uma substância capaz de doar um hidrogênio, o DPPH 

reage (Figura 13) e vai para sua forma reduzida, fazendo com que perca a sua cor 

púrpura característica e se torne uma solução de cor castanha (MOLYNEUX, 2003). 
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Figura 13: Reação entre o radical DPPH e antioxidante. Retirado de Oliveira (2015) 

 

Para a couve liofilizada e couve in natura foram realizados dois métodos de extração 

diferentes a fim de verificar suas efetividades e padronizar para futuros ensaios. 

A curva padrão do DPPH está demonstrada na Figura 14. 

 

 

Figura 14: Curva padrão de DPPH 

 

Para realizar o estudo do DPPH, cada extrato foi diluído em diferentes 

concentrações: 5,10, 20,30, 40 50 e 60%. Utiliza-se diferentes concentrações 
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para se ter um intervalo de absorbância de modo que seja possível verificar a 

cinética da reação. 

O resultado da cinética da reação entre DPPH e couve liofilizada 

extraída pelos dois métodos está representado na Figura 15. 

 

 

Figura 15: Perfil cinético da reação entre o radical livre DPPH e o extrato de couve liofilizada, 
sendoA)Extração pelo método de Larrauri, Rupérez e Saura-Calixto (1997) e B) extraído pelo método 
de Genovese e Lannes (2010) 

 

As curvas cinéticas obtidas pela reação entre radical livre DPPH e a couve 

liofilizada demonstram um comportamento semelhante em ambos os extratos. A 

partir dos primeiros cinco minutos é possível observar uma queda mais acentuada 

na absorbância, sendo que os minutos sequentes apresentam uma redução branda. 

No extrato obtido a partir da metodologia de Larrauri, Rupérez e Saura-

Calixto.(1997), pode-se observar que não há diferenciação entre as diluições de 5 e 

10 %, enquanto que o extrato obtido a partir da metodologia utilizada por Genovese 

e Lannes (2010) não houve grande diferença entre os extratos de 50% e 60%,já que 

ficaram entre a absorbância entre 0,3 e 0,4. 
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É possível observar a queda mais acentuada no extrato B em todas as 

concentrações, chegando a valores de até 0,3 de absorbância. Enquanto que o 

extrato A reduziu somente até aproximadamente 0,7 de absorbância. 

A couve in natura foi analisada sob as mesmas condições e concentrações. O 

perfil cinético da reação entre DPPH e os extratos é demonstrado na Figura 16. 

 

 

 

 

Conforme se observa na Figura 16, assim como para a couve liofilizada, o 

perfil cinético da couve in natura para ambos os extratos demonstrou uma redução 

mais acentuada na absorbância nos primeiros cinco minutos, sendo quase constante 

nos minutos subsequentes. É possível observar que no perfil A (extração segundo 

Larrauri, Rupérez e Saura-Calixto,1997)  não se tem diferença entre concentrações 

de 5% e 10% de amostra. Por sua vez, no perfil B (extração segundo Genovese e 

Lannes, 2010) as concentrações de 40% e de 50% não apresentaram diferença. Em 

todos os quatro extratos é possível observar que quanto maior a concentração, 

maior é o decaimento da absorbância.  

A partir destes resultados é possível calcular o IC50, ou seja, a concentração 

necessária para reduzir a absorbância do DPPH pela metade. Sendo assim, quanto 

Figura 16:Perfil cinético da reação entre o radical livre DPPH e o extrato de couve in 
natura, sendo  A)Extração pelo método de Laurrari (1997) et al. e B) extraído pelo método 
de Genovese e Lannes ( 2010). 
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menor for a concentração de IC50, maior potencial antirradicalar este extrato tem. Os 

resultados da atividade antirradicalar contra o radical DPPH se encontram na Tabela 

5, juntamente com os resultados de quantificação de polifenóis por método Folin-

ciocauteau. 

 

5.1.2.2.Ensaio da quantificação de polifenóis 

 

O ensaio de Folin-Ciocauteau é baseado na mudança de coloração da 

solução após reação com antioxidante.  O reagente de Folin-Ciocauteau é formado 

por uma mistura de ácidos de molibdênio (Na2MoO4.2H2O), que resulta na cor 

amarela por estar num estado de oxidação VI, e ácidos de tungstênio (SINGLETON, 

ORTHOFER, LAMUELA-RAVENTOS, 1999). 

Em contato com os antioxidantes (agentes redutores) tem-se a formação de 

um complexo Molibdênio-Tungstênio (PMoW11O4)
4 (Figura 17), que possuem 

coloração azul. Através da diferença de coloração é possível determinar a 

quantidade de polifenóis em uma amostra (SINGLETON,ORTHOFER, LAMUELA-

RAVENTOS, 1999) 

 

Figura 17: Reação simplificada de molibdênio com antioxidante. 

 

Para a construção da curva padrão de ácido gálico, foi realizada a reação do 

reagente Folin-Ciocauteau com diferentes concentrações de ácido gálico 

(0,50,100,150,250 e 500 mg/L). A Figura 18 representa a definição desta curva. 
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Figura 18: Curva padrão de reação entre Ácido Gálico e o reagente Folin-Ciocauteau 

 

Os diferentes extratos foram colocados em reação com o reagente Folin-

Ciocauteau, sendo cada amostra realizada em triplicata.  

A partir da curva padrão de ácido gálico, obteve-se a equação da reta que foi 

utilizada para o cálculo das concentrações de cada extrato. A Tabela 5 representa 

tais resultados. 

 

*n=3 

 

Tanto para a couve in natura quanto para a couve liofilizada foi encontrada 

maior concentração de compostos fenólicos com aplicação do método usado por 

Genovese e Lannes (2010). Além disso, as concentrações em IC50 para a atividade 
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Tabela 5: Capacidade antirradicalar de extratos de couve liofilizada e in natura, extraídos por 

diferentes métodos. 

Amostra Método 
IC50 

(mg/L) 
Quantidade de polifenóis totais (g/mg 

GAE) 

Liofilizada 
Larrauri, Rupérez e 

Saura-Calixto (1997) 118,78 110,33 

Liofilizada 
Genovese e Lannes 

(2010) 41 226,16 

in natura 
Larrauri, Rupérez e 

Saura-Calixto (1997) 410,67 32,83 

in natura 
Genovese e Lannes 

(2010) 312,9 62,83 
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antirradicalar frente ao radical DPPH confirmam essa hipótese, uma vez que foram 

encontrados menores valores de concentração para estes extratos.  

Os resultados obtidos indicam, conforme esperado, maior concentração de 

compostos bioativos para a couve liofilizada, se comparada aos extratos da couve in 

natura.  

Muito utilizada na indústria alimentícia, a liofilização é um processo que visa a 

desidratação de alimentos como café, vegetais, frutas entre outros. Realizado sob 

baixas temperaturas e ausência de ar atmosférico, o liofilizador mantêm a 

temperatura e a pressão da água no ponto triplo (0ºC e 4,7 mm de Hg), o que faz 

com que a água, já em estado de congelamento, passe por sublimação- diretamente 

do estado sólido para o gasoso (GAVA, 1998). 

Pelo fato da desidratação total do alimento ocorrer sob baixas temperaturas 

obtêm-se um produto com baixa atividade microbiológica e, consequentemente, alta 

estabilidade frente a deterioração. Além disso, essa técnica permite a conservação 

dos componentes presentes no alimento e concentração destes produtos. Mesmo 

assim, sabe-se que por se tratar de um processamento, ocorrem perdas de alguns 

compostos voláteis (RATTI, 2001). Foi observada  maior capacidade antirradicalar 

na couve liofilizada pelo fato desta estar mais concentrada que a couve in natura. 

Analisando os valores obtidos, no entanto, pode ser observado que não há 

uma proporcionalidade entre a quantidade de polifenóis da couve in natura em 

relação à couve liofilizada, o que sugere que houve perda durante o processamento. 

Kaulmann et al. (2014) realizaram um estudo de compostos antioxidantes em 

diversas variações de Brassica oleracea in natura. Após o teste de Folin-Ciocauteau 

foi encontrada uma concentração de 60,2±4,49 mg GAE (ácido gálico equivalente)/ 

100g de couve.  

 Este resultado se assemelha aos valores encontrados no presente trabalho 

para a couve in natura, extraída pelo método usado por Genovese e Lannes (2010) 

(62,83 mg GAE/100g couve). A semelhança nos resultados reforça a tese de que há 

maior efetividade nesse método frente ao método de Larrauri, Rupérez e Saura-

Calixto (1997). 
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5.1.3.Análise granulométrica 

 

A distribuição granulométrica das matérias primas em pó a serem utilizadas 

no chocolate são de extrema importância, pois afetam diretamente o tamanho de 

partícula dos produtos finais. 

A partir da análise granulométrica, plotou-se um gráfico da porcentagem de 

material retido versus abertura da peneira. A Figura 19 demonstra esses resultados. 

 

Figura 19: Gráfico de probabilidade de massa do material retido versus tamanho da peneira para 

couve liofilizada em pó. 

 

A partir do gráfico é possível calcular a Abertura Média (AM) ou o Coeficiente 

de Variação (CV), com a seguinte equação (Lannes, 2000): 

CV=
       

   
 *100 

É possível, também, realizar o cálculo de AM e CV pelo método algébrico. Os 

resultados referentes a esses parâmetros, tanto pelo método gráfico quanto pelo 

método algébrico, estão representados na Tabela 6. 
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Tabela 6: Valores encontrados de Coeficiente de Variação e Abertura Média para método gráfico e 

algébrico 

 

 

 

A Figura 20 demonstra a porcentagem de massa retida em cada peneira 

utilizada. A partir dela é possível concluir que a maior quantidade de partículas se 

encontra na faixa de 0,59 a 0,25 mm. 

 

Figura 20: Porcentagem de massa retida em diferentes tamanhos de peneira para extrato de couve 

liofilizado 
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5.2.Caracterização das propriedades da uva  

 

5.2.1.Liofilização da uva, atividade de água e determinação de açúcares redutores, 

não redutores e totais 

 

As massas de uva antes e após a liofilização foram registradas e, a partir 

destes resultados, foi possível determinar a média de material liofilizado (21,14 ± 

1,35%)  e a média de água retirada (78,86 ± 1,35%) nesse processo de liofilização. 

A determinação da atividade de água da uva liofilizada foi realizada em 

triplicata imediatamente após a liofilização, sendo o resultado obtido igual a 

aw=0,303±0,085. Este valor de atividade de água é considerado bom para evitar a 

deterioração do produto, porém pode aumentar de acordo com o tempo. Sabe-se que 

produtos com aw abaixo de 0,7 têm menor exposição a riscos microbiológicos, sendo 

que a faixa de valores de aw de 0,3 para abaixo indica que o produto está preservado 

também de qualquer outra reação de deterioração (TOLEDO, 2007).  

A tendência para frutas liofilizadas, no entanto, é de haver aumento no valor 

de atividade de água com o passar do tempo. Isso ocorre, devido à alta quantidade 

de açúcar presente nas frutas, como sacarose, glicose e frutose, que, em estado 

amorfo, tendem a se ligar por ligação de hidrogênio com a água. Esse fato faz com 

que essas frutas liofilizadas, com elevados teores de açúcar, serem altamente 

higroscópicas, sendo assim há maior instabilidade do produto liofilizado, uma vez 

que este tende a sofrer hidratação e aumentar a sua atividade de água e umidade. 

Sua manipulação, portanto, deve ser realizada com muito cuidado de modo a não 

interferir na atividade de água e não gerar o efeito caking - tendência deste tipo de 

produto de aglomerar (SERNA-COCK; VARGAS-MUNOZ; APONTE, 2015; 

OLIVEIRA, 2013). 

A quantidade de açúcares nas uvas in natura e liofilizada foram determinadas 

pelo método de Fehling. Este método, também conhecido como Lane-Eynon, se 

baseia na reação entre os sais cúpricos e aldoses ou cetoses que sob alta 

temperatura e meio alcalino formam como produto o precipitado cuproso, conforme 

demonstrado na Figura 21, que possui coloração avermelhada. 
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Figura 21: Demonstração de reação do tartarato de sódio e potássio que, ao formar um sal com Cu
2+

 

se reduz a tartarato e Cu2O (óxido cuproso, de coloração vermelho tijolo). Retirado de Tavares et al 

(2010). 

 

A Tabela 7 demonstra a porcentagem de açúcares redutores, não redutores e totais 

encontrados.  

 

Tabela 7: Determinação de açúcares redutores, não redutores e totais da uva liofilizada e in natura. 

  Redutores (%) 
Não 

redutores(%) Totais(%) 

Uva in natura 16,00 ± 0,037 2 18,00±0,02 

Uva liofilizada 63,00±0,007 1 64,00±0,018 
*n=3, Os valores de açúcares não redutores foram calculados por diferença entre açúcares totais e 

redutores. 

 

Através desta análise é possível perceber um aumento na quantidade de 

açúcares totais ao liofilizar a uva, bem como uma redução dos açúcares não 

redutores e um aumento na porcentagem de açúcares redutores. Essas diferenças 

podem ser explicadas pela retirada da água nas amostras, o que leva estas a 

ficarem mais concentradas e, assim, aumentar a quantidade de açúcares de 18% 

para 64%. Esse resultado confirma a teoria de que a uva liofilizada possui alta 

concentração de açúcares e, portanto, realmente se torna altamente higroscópica, o 

que faz com que se diferencie da couve em pó.  

O equipamento utilizado para a fabricação dos chocolates possui um moinho 

de bolas, que reduz o tamanho de partícula do açúcar e outros grânulos presentes 

na formulação. Esse tipo de moinho possui pequenas bolas que giram com baixa 
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velocidade e realizam forças de cisalhamento na amostra (FELLOWS, 2000). No 

caso da couve liofilizada em pó, por exemplo, foi adicionada no equipamento de 

produção de chocolate com moinho de bolas para se ter um menor tamanho de 

partícula deste no chocolate e, então, não ser sentido sensorialmente. A uva 

liofilizada que é, como já dito, caracterizada como um material higroscópico, não 

poderia ser adicionada em um moinho de bolas, já que muita energia seria aplicada 

sob este material o que poderia resultar em um efeito caking, também o 

processamento do chocolate não ocorreria de forma correta. Por esta razão, a uva 

liofilizada triturada foi adicionada após a fabricação do chocolate, em misturador 

planetário. 

 

5.2.2.Determinação do perfil antioxidante da uva 

 

Para a determinação do melhor solvente para a extração dos compostos 

fenólicos da uva, foram utilizados: acetona, acetona acidificada (sendo acetona 70% 

com adição de 0,1% de ácido clorídrico), metanol 70% e metanol acidificado (sendo 

metanol:água:ácido acético na proporção 70:30:5 v/v/v). Os resultados encontrados 

estão dispostos na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Quantificação de polifenóis de uva liofilizada por diferentes solventes extratores. 

Amostra Absorbância Quantidade de polifenóis (mg/g) 

Uva liofilizada extraída com acetona acidificada 0,368±0,0138 ab 109,5  

Uva liofilizada extraída com acetona 0,340±0,0350 ab 86,45 

Uva liofilizada extraída com metanol 70% 0,396±0,0212 b 132,4  

Uva liofilizada extraída com metanol 
acidificado 

0,318±0,0794 a 72,21  

*n=3 

*As letras diferentes indicam diferença estatística, por Tukey em 5% de significância. 

 

Rockenbach (2008) quantificou os polifenóis, antocianinas e atividade 

antioxidante de bagaços de uva Vitis vinifera, utilizando como solvente etanol e 
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acetona. Os melhores resultados encontrados neste trabalho foram para acetona 

50% e 70%, para antocianinas e polifenóis totais. 

Rockenbach (2011) realizou um estudo da quantidade de polifenóis em 

alguns tipos de uvas Vitis vinifera L. e Vitis Labrusca L. Neste estudo utilizou-se 

como solvente para extração o metanol acidificado (sendo metanol: água: ácido 

acético 70:30:5 v/v/v). O maior valor encontrado foi para a variedade Cabernet 

sauvignon, pertencente à classe Vitis vinifera L. (74,75 mg/g GAE). Este valor é 

próximo ao encontrado no presente trabalho (72,21 mg/g GAE para o mesmo tipo de 

extrato). 

Vizzoto e Pereira (2011) realizaram um estudo de quantificação de compostos 

fenólicos, por diferentes meios de extração, da amora-preta. Neste estudo utilizou-se 

extratos com acetona, acetona acidificada, metanol e metanol acidificado, porém 

não houve diferença significativa (p > 0,05) entre as amostras. 

Existem grandes classes de compostos fenólicos, como as antocianinas, 

flavonóis, sendo que em cada classe possui grandes quantidades de substâncias 

diferentes, com estruturas diferentes. Isso faz com que seja difícil se ter uma 

metodologia capaz de extrair todos os componentes fenólicos de uma amostra. É, 

portanto, que se estuda o melhor método para a extração, por meio de comparações 

entre solventes e tipos de metodologias.  

O metanol é um solvente de polaridade alta enquanto que  a acetona possui 

polaridade média. A acidificação destes solventes tende a melhorar a eficiência da 

extração.  

Mesmo assim, o método de extração mais eficiente para quantificação de 

polifenóis continuou sendo o mesmo utilizado por Genovese e Lannes (2010) e no 

presente trabalho para os extratos de couve. A partir do extrato metanólico 70% 

obteve-se uma quantidade de 132 mg/g GAE, estatisticamente maior que a dos 

outros extratos.  

A quantidade de polifenóis da uva in natura foi realizada a partir do extrato 

metanoico 70% e foi encontrado o valor de 58,38 ± 8,22 mg GAE/g. Assim como a 

couve, é possível perceber que a liofilização tende a concentrar os compostos 
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fenólicos e, assim, resultar em maiores valores de concentração. No entanto, o valor 

encontrado na uva liofilizada não é proporcional ao rendimento, o que 

provavelmente significa que alguns compostos foram perdidos durante o processo. 

A determinação frente ao radical DPPH foi realizada com as concentrações 

de 5,10,20,30,40,50 e 60 % de extrato. Utilizou-se, para o processo de extração, 

extrato metanólico 70 %, conforme o método utilizado por Genovese e Lannes 

(2010). A Figura 22 representa o perfil cinético da reação entre DPPH e a uva 

liofilizada.  

 

 

Figura 22: : Curva cinética da reação entre DPPH e extrato de uva liofilizada em diferentes 

concentrações 

Através da cinética da reação é possível perceber que quanto maior a 

concentração de extrato utilizada tem-se uma redução maior da absorbância em 

relação à absorbância inicial.  

Através da curva cinética é possível calcular o valor de IC50 para a amostra, 

sendo que o valor encontrado para a uva liofilizada foi de 66,45 mg/L. Esse valor 

representa alta capacidade antirradicalar, concordando com a alta quantidade de 

polifenóis encontrada. 
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5.3.Determinação de propriedades físico-químicas do liquor de cacau 

 

5.3.1.Perfil antirradicalar do liquor de cacau 

 

Visto que houve maior eficiência no método de Genovese e Lannes (2009) foi 

padronizado a utilização desta extração. A análise de polifenóis do liquor de cacau, 

portanto, foi realizada nestas condições e seus resultados demonstrados na Tabela 

9. 

A curva cinética da reação do DPPH com o extrato nas diferentes 

concentrações é demonstrada na Figura 23. 

 

Figura 23: Curva cinética da reação entre DPPH e extrato de liquor de cacau em diferentes 

concentrações 

 

A partir da curva cinética é possível observar uma redução da absorbância ao 

longo dos 30 minutos em todos os extratos. Além disso, tem-se que a quanto maior 

a concentração do extrato, maior a redução de absorbância.  
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Tabela 9: Quantificação de polifenóis e da atividade antirradicalar frente ao radical DPPH para o 

liquor de cacau. 

Amostra Média de absorbância Concentração (mg/g de ácido gálico) IC50 (mg/L) 

Liquor de cacau 0,445±0,00971 259,94 2,906 

*n=3 

 

Othman et al. (2007) estudaram o perfil antirradicalar amêndoas de cacau de 

diferentes locais, em meio a extrato etanólico e aquoso. Neste estudo, foi observado 

um valor de IC50 igual a 1,3 mg/g para extrato etanólico do cacau da Malásia e de 

Gana e um valor de IC50 de 2,4 mg/g para o cacau da Malásia e 1,7 mg/g para o 

cacau de Gana.  

Belšcak et al. (2009) avaliaram o perfil antirradicalar de produtos comerciais da 

Croácia, derivados do cacau (liquor de cacau, cacau em pó, chocolates ao leite, 

amargo e chocolate em pó). Em relação ao liquor de cacau, foram encontrados, em 

termos de fenólicos totais, de 25 a 35 mg GAE/g. Esses valores se encontram muito 

inferiores ao encontrado no presente trabalho, porém sabe-se que a quantidade de 

polifenóis pode variar muito dependendo das condições geográficas de plantação, a 

variedade do cacau utilizado para a fabricação do liquor, bem como o tipo de 

tratamento (fermentação,secagem, armazenamento) para a produção do liquor. 

Oliveira et al. (2011) analisaram a quantidade de compostos fenólicos de 

diferentes tipos de cacau e encontraram um valor de 195,95±0,55 mg GAE/g para 

liquor orgânicos, semelhante a encontrada no presente trabalho. 

 

5.3.2.Análise de lipídeos no Liquor de cacau 

 

A análise de lipídeos no liquor de cacau foi realizada como informação para o 

cálculo da formulação do chocolate . Através deste, foi determinada que a 

quantidade de lipídeos no liquor utilizado é de 52 ±0,012 %, sendo compatível com o 

laudo enviado pela empresa fornecedora, que é de 53,10 %  
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5.4. Análise de proteína e gordura dos leites em pó 

 

A análise de proteína e gordura dos leites em pó foram realizadas para fins de 

cálculo do conteúdo de gordura final da formulação do chocolate ao leite. A Tabela 

10 demonstra os resultados obtidos para o leite em pó desnatado e para o leite em 

pó integral. 

 

Tabela 10: Quantificação de gordura e de proteína para os leites em pó desnatado e integral 

utilizados nas formulações de chocolate. 

 Leite em pó desnatado Leite em pó integral 
Gordura (g/100g) 0 2,12±0,001 
Proteína (g/100g) 2,67±0,11 2,01±0,023 

 n=3 
 

 

5.5.Determinação de propriedades de chocolates 

 

5.5.1.Curva de temperagem do chocolate e curva de resfriamento da manteiga de 

cacau 

 

A temperagem foi avaliada por curva de temperagem para verificação da 

produção de cristais adequados para a manteiga de cacau. A curva de temperagem 

se encontra na Figura 24. 
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Figura 24: Resultado da curva de temperagem do chocolate 

 

A curva de temperagem é de grande importância para a verificação da 

qualidade da massa do chocolate e eficiência da temperadeira e/ou do processo de 

temperagem. Chocolates bem temperados devem conter de 3 a 8 % de cristais de 

manteiga de cacau, o desenvolvimento desses cristais, ao longo do tempo de 

resfriamento, pode ser medido através deste tipo de curva (MINIFIE, 1989). 

A curva de temperagem  indica a quantidade de calor liberada ao se solidificar 

o chocolate. Durante o processamento, geram-se dois pontos de inflexão, como 

destacado na Figura 24, sendo que cada um deles indica uma parte da formação de 

cristais. O primeiro ponto refere-se a relação temperatura/tempo em que se inicia a 

nucleação dos cristais e a segunda o ponto no qual a  nucleação realmente ocorre.  

A inclinação gerada a partir desses dois pontos é, portanto, avaliada e deve 

permanecer o mais reta possível, de modo a não haver uma inclinação negativa (o 

que significaria um chocolate sobre-temperedo), ou uma inclinação positiva (o que 

significaria um chocolate sub-temperado). Um chocolate over-tempered é aquele 

que possui cristais  a mais formados durante a temperagem, o que, portanto, gera 

menor quantidade de cristais durante o teste e, consequentemente, há menor 

quantidade de energia sendo liberada. Já no caso do chocolate under-tempered 

Pontos de inflexão 
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tem-se uma quantidade muito inferior de cristais quando temperada, gerando, 

portanto, uma grande liberação de calor durante o resfriamento e como 

consequência uma inflexão maior na curva (AFOWAKA,2010; MINIFIE,1989; 

COHEN; LUCCA; JACKIX, 2004). 

A curva gerada no presente trabalho apresenta uma linearidade adequada, 

podendo-se afirmar que a massa de chocolate possui boa propriedade de 

temperagem, sendo que foi obtido um slope de 0,18 ºC/min em tempo de 2,4 

minutos e temperatura igual a 23,5ºC. O “temper index” (TI), parâmetro utilizado pelo 

fabricante do equipamento (Buhler) para avaliar a boa porformance da temperagem, 

resultou no valor de 4,3, considerado adequado, 

A manteiga de cacau também foi avaliada, em duplicata, por sua curva de 

resfriamento, o resultado encontra-se na Figura 25. 

 

Figura 25: Curva de resfriamento da manteiga de cacau utilizada nas formulações dos chocolates 

 

A curva de resfriamento da manteiga de cacau demonstra suas 

características de derretimento e a taxa de cristalização desta gordura, 

apresentando a adequação desta gordura para utilização em chocolates.  

Lannes (1997) estudou a curva de resfriamento de Jensen de diferentes tipos 

de gorduras utilizadas em chocolate tipo cobertura. Em seu trabalho, a autora 
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demonstrou uma típica curva de resfriamento da manteiga de cacau e esta se 

assemelha a encontrada no presente trabalho (taxa de resfriamento de 2,0 ºC/min, 

cristalização à 20,5 ºC por um tempo de 7,8 minutos). 

O fabricante do equipamento (Buhler) também utiliza de um índice para 

avaliação da curva de resfriamento, conhecido como Cocoa Butter Index (CBI). 

Segundo o fabricante, o CBI encontrado para a manteiga analisada (3,3±0,01) é 

considerado adequado para produção de chocolates. 

 

5.5.2.Determinação do tamanho de partícula  

 

A determinação do tamanho de partícula é importante para o controle de 

qualidade dos chocolates, pois pode influenciar tanto a reologia do produto como 

também a sensação na boca. Chocolates com tamanho de partícula maior que 30 

µm são percebidos na boca, pois possuem textura arenosa, além de viscosidade 

não adequada. Já tamanhos de partícula próximos a 20 µm possuem uma textura 

mais macia e massa mais cremosa (AFOWAKA, 2010). 

Os resultados da determinação do tamanho de partícula para cada 

chocolate estão na Tabela 11. 

 

Tabela 11: Tamanho de partícula para cada formulação de chocolate. 

 
Tamanho de partícula (µm) 

Chocolate ao leite 25,8 ± 0,47a 

Chocolate com couve 27,7 ± 0,95b 

Chocolate com uva 37,8 ± 1,13c 

n:10 (n:2 processamento, n:5 análise) 

As letras diferentes indicam diferença estatística, por Tukey em 5% de significância. 
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Conforme a análise estatística realizada tem-se que a adição tanto de uva 

liofilizada quanto de couve liofilizada altera significativamente (p<0,05) o tamanho de 

partícula do chocolate.  

Como dito anteriormente, o tamanho de partícula desejável para chocolates 

está entre 20 a 30 µm, como é o caso tanto do chocolate ao leite (25,8 µm) quanto 

para o chocolate com adição de couve (27,7 µm), o que sugere que ambos os 

chocolates não terão uma percepção sensorial diferente quanto ao tamanho das 

partículas. A diferença entre esses dois tamanhos pode ser explicada pela adição da 

couve que, conforme avaliado anteriormente, era um pó com tamanho de partícula 

médio de aproximadamente 5x104 µm.  Durante o processo de fabricação de 

chocolate, tem-se a etapa de refino que, no caso do equipamento utilizado, ocorre 

pelo moinho de bolas, o que provavelmente ajudou a reduzir o tamanho de partícula 

consideravelmente, mas ainda assim não o suficiente para não haver diferença entre 

as amostras. 

Ao contrário da couve, a uva só foi adicionada após o término da fabricação 

da massa de chocolate, em agitador planetário e, portanto, não passou pelo 

processo de refino, conforme foi explicado no item “5.2.1. Liofilização da uva”. Essa 

diferença no processo certamente refletiu no tamanho de partícula do chocolate com 

adição de uva, que sugere que estas partículas serão sentidas sensorialmente.   

 

5.5.3.Análise Reológica 

 

O chocolate é uma suspensão onde partículas de açúcar, cacau e leite 

encontram-se dispersas na manteiga de cacau, sendo assim, ele se comporta como 

um fluído não-newtoniano, o que significa que a sua tensão de cisalhamento não é 

diretamente proporcional à taxa de cisalhamento. Os chocolates têm como 

característica apresentar o “yeld stress”, (força mínima necessária para se iniciar o 

fluxo) e uma viscosidade plástica (energia necessária para que continue a fluir) 

(LANNES, 1997; AFOWAKA,2010). O modelo de Casson é, atualmente, 

considerado o que melhor se adapta ao comportamento dos chocolates e é adotado 
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pela OICC (Internacional Office of Cocoa). A equação que expressa esse modelo se 

encontra na Equação 1. 

 

                

Equação 1: Representação da equação de Casson, assumindo que: τ, a tensão de cisalhamento, 

τCA, a tensão inicial de Casson ou tensão residual de Casson; ηCA, viscosidade de Casson ou 

viscosidade plástica e γ, a taxa de cisalhamento. 

 

Os parâmetros reológicos, como a viscosidade e a tensão inicial de Casson, 

são de extrema importância durante a produção de chocolate, já que podem atestar 

a qualidade dos produtos.  Esses foram avaliados no presente trabalho para todos 

os chocolates e os resultados se encontram nas Figuras 26 e 27. 

 

Figura 26: Resultados de viscosidade para chocolate ao leite, chocolate com couve e chocolate com 

uva 

 

A partir dos resultados apresentados na Figura 26 pode-se perceber que a 

viscosidade do chocolate se modifica com a adição de couve e uva. Segundo 

Beckett (2009) a distribuição do tamanho de partícula influencia diretamente a 

viscosidade do produto, sendo que quanto maior for o tamanho de partícula menor 
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será sua viscosidade. Isso ocorre pois ao se reduzir o tamanho, tem-se mais 

ligações entre essas partículas e, consequentemente, maior fricção entre elas, 

aumentando, assim, a viscosidade. Os resultados apresentados atestam esse 

fenômeno, já que o tamanho de partícula do chocolate ao leite é o menor (26 µm) e 

apresenta maior viscosidade, enquanto que o chocolate com adição de uva tem 

maior tamanho de partícula (37,8 µm) e apresenta a menor viscosidade. 

Beckett (2009) afirma que os valores normais para chocolate, no caso da 

viscosidade, vão de 1 a 20 Pa.s. As viscosidades encontradas para o chocolate ao 

leite (1,6 ± 0,018 Pa.s), chocolate com adição de couve (1,13±0,04 Pa.s) e chocolate 

com adição de uva estão dentro dessa faixa(0,76±0,04 Pa.s).  

Em todas as formulações do presente trabalho foram encontradas altas 

quantidades de gordura (36,26 g/100 g no chocolate ao leite, 35,06 g/100 g no 

chocolate com couve e 35,50 g/100 g no chocolate com uva), o que justifica, então, 

a baixa viscosidade de Casson. Isso ocorre porque quanto maior a quantidade de 

gordura mais espaços vazios são preenchidos na estrutura do chocolate, o que leva 

a uma maior facilidade no fluxo e, portanto, menor viscosidade (AFOWAKA,2010). 

 

 

Figura 27: Resultados da tensão inicial para o chocolate ao leite, chocolate com couve e chocolate 

com uva  
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A tensão inicial foi avaliada para todos os chocolates, sendo que o chocolate 

com uva apresentou menor valor (7,6 Pa) em comparação ao chocolate ao leite e o 

chocolate com adição de couve, que apresentaram pouca diferença entre si.  

Diversos autores já relataram a relação entre a distribuição de tamanho de 

partícula com a tensão inicial de Casson. Sabe-se que a tensão inicial está 

relacionada com a superfície de contato das partículas. Quando se tem um menor 

tamanho de partículas estas conseguem interagir mais entre si, levando a uma área 

superficial maior e, sendo assim, mais facilmente o líquido flui (AFOWAKA,2010; 

BECKETT,2009; KONAR,2014).  O presente trabalho também confirma essa 

relação, já que o chocolate com maior tamanho de partícula obteve menor tensão 

inicial. 

Konar et al. (2014) avaliaram chocolates ao leite com a adição de Inulina e 

encontraram tensão inicial entre 3,35 a 18,16 Pa e viscosidade entre 1,72 e 3,96 

Pa.s sendo que essas diferenças de valores foram justificadas pela distribuição do 

tamanho de partícula.  Karnjanolarn e Mccarthy 2006) avaliaram chocolates ao leite 

com diferentes quantidades de lecitina de soja e PGPR e encontraram, para 0,5% de 

lecitina, 1,49 Pa.s de viscosidade e 4,73 Pa para tensão inicial. Sendo assim, é 

possível afirmar que os valores encontrados para viscosidade e tensão inicial dos 

chocolates avaliados no presente trabalho se encontram próximos aos encontrados 

na literatura. Além disso, pode-se atestar que a adição de frutas e folhas liofilizadas 

tende a alterar as propriedades reológicas do chocolate. 

 

5.5.4.Análise físico-química dos chocolates 

 

A análise físico-química foi realizada para o chocolate ao leite, chocolate ao 

leite com couve e chocolate ao leite com uva e seus resultados estão dispostos na 

Tabela 12. 
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Tabela 12: Tabela de informação nutricional do chocolate ao leite, chocolate ao leite com 

couve e chocolate ao leite com uva. 

  Chocolate ao leite Chocolate com couve Chocolate com uva 

Conteúdo energético (kcal) 564,68 554,68 555,70 

Umidade (g/100 g) 1,73±0,48a 2,07±0,29a 2,27±0,25a 

Conteúdo mineral (g/100 g) 2,53±0,14a 2,68±0,054b 2,57±0,027a 
Proteínas (g/100 g) 8,51±0,36 a 8,52±0,37 a 8,13±0,46 a 

Lipídios (g/100g) 36,26±0,39a 35,06±0,38b 35,50±0,87ab 

Carboidratos (g/100g) 52,70 53,74 53,80 
Fibras dietéticas totais 

(g/100g) 7,89 8,59 8,05 

Fibras solúveis (g/100g) 3,18 4,18 3,16 

Fibras insolúveis (g/100g) 4,71 4,4 4,88 
*n=3 

*As letras indicadas referem-se a diferença estatística entre as amostras da mesma linha, 
pelo teste de Tukey em 5% de diferença significativa 

 

 

Os resultados da composição nutricionais se assemelham aos publicados por 

Afowaka (2010) e aos chocolates ao leite de marcas nacionais (Kopenhagen, Cacau 

show e Brasil Cacau), conforme demonstrado na Tabela 14. 

 

Tabela 13: Tabela nutricional de chocolates ao leite de 3 marcas nacionais de chocolates 

finos e uma publicação de Afowaka (2010) 

  
Valor energético 

(Kcal) Carboidratos (g/100g) Proteínas (g/100g) 
Lipídeos 
(g/100g) 

Marca "A" 524 56 6,8 32,4 

Marca "B" 576 52 7,2 38,4 

Marca "C" 550 55 6,5 32,5 

AFOWAKA(2010) 518 57 7 33 
 

 

É possível afirmar que os chocolates produzidos no presente trabalho 

possuem maior teor de proteínas (8,51±0,36 g/100 g ) em comparação com os 

apresentados na Tabela 13, assim como a quantidade de lipídeos (35,06±0,38 g/100 

g) que, com exceção da Marca “B”, também apresentam maior valor em comparação 
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a tabela. Já em termos de valor energético (564,68 g/100 g) e carboidratos (52,7 

g/100 g), os valores encontrados no presente trabalho são semelhantes aos da 

Tabela 13.  

A partir dos resultados demonstrados pode-se dizer que não houve diferença 

significativa (p<0,05) entre as amostras dos três chocolates segundo sua quantidade 

proteínas. Esse fato, portanto, identifica que a adição de couve ou uva, nessas 

condições, não altera a quantidade final da proteína do produto. 

Além disso, é possível notar que a adição de produtos liofilizados foi eficaz 

em termos de não aumentar o teor de umidade das amostras de chocolate. A 

umidade é um importante parâmetro para o chocolate, pois altos valores de umidade 

em chocolate podem estar altamente relacionados com defeitos durante o tempo de 

prateleira.  O sugar Bloom, por exemplo, defeito causado pela agregação das 

partículas de açúcar, forma grumos que são desagradáveis sensorialmente, além de 

formar películas brancas na superfície do chocolate, modificando seu brilho e 

aparência (AFOWAKA, 2010).     

Chocolates com elevado teor de umidade podem também modificar as suas 

propriedades de fluxo, sendo que valores acima de 3 % podem levar a um aumento 

na tensão inicial e na viscosidade do produto (AFOWAKA; PATERSON; FOWLER, 

2008). Os três chocolates fabricados apresentaram valores de umidade abaixo de 

3% e, portanto, não houve um aumento nesses parâmetros, corroborando, portanto, 

com os resultados encontrados no item acima, onde se tem baixos valores de 

tensão inicial e  viscosidade.  

A quantificação de lipídeos apresentou diferença significativa (p<0,05)  entre 

as amostras de chocolate ao leite e chocolate acrescido de couve, enquanto a 

amostra de chocolate acrescida de uva foi igual as outras duas amostras.  

O conteúdo mineral também apresentou diferença significativa (p<0,05) entre 

as amostras, sendo que o maior teor foi encontrado no chocolate com adição de 

couve.  Os chocolates com uva e controle não apresentaram diferença significativa 

(p<0,05) entre si no conteúdo mineral. Este resultado era esperado devido ao 

acréscimo de material sólido/mineral ao produto. 



85 
 

Ayaz et al. (2006) identificaram altas quantidades de macro e micronutrientes 

nas folhas de couve. Estes encontraram 72,6 μg g−1 (base seca) de ferro, 53,5 

μg g−1 (base seca) de manganês, 39,4 μg g−1 (base seca) de zinco, 19,7 μg g−1 

(base seca) de cálcio, 13,5 μg g−1 (base seca) de potássio, entre outros 

componentes identificados. Os chocolates com adição de couve, portanto, 

provavelmente possuem um maior valor de conteúdo mineral devido a este fato.  

Os nutrientes minerais são essenciais para os seres humanos, pois ajudam 

em funções vitais das células, como na ativação de enzimas e de secreções 

hormonais. Além disso, são essenciais para a absorção de vitaminas. O manganês, 

por exemplo, é de extrema importância para a cicatrização humana, o zinco é um 

componente importante para a atividade metabólica de enzimas. O ferro, por sua 

vez, contribui para a produção de hemoglobina e mioglobina. A deficiência de ferro é 

um dos distúrbios que mais acomete a população mundial, sendo que pode causar 

fraqueza corporal, fadiga e sérios problemas de saúde (GUPTA e GUPTA, 2014).   

Além dos nutrientes minerais, as fibras dietéticas são de extrema importância 

nutricional, já que são elas que auxiliam no bom funcionamento do sistema 

gastrointestinal, pois contribuem para o aumento do bolo fecal e na redução do 

tempo de digestão e, assim, ajudam a prevenir a constipação.  Além disso, já foi 

associado que as fibras dietéticas contribuem para a redução de doenças cardíacas 

e câncer de colo (FENNEMA; PARKIN; DAMODARAN, 2010). 

A partir dos resultados é possível concluir que a adição de couve e uva 

aumentou a quantidade de fibras totais do chocolate, porém não foi possível avaliar 

se essa diferença é estatisticamente significativa.  

Os resultados indicam que houve um aumento no teor de fibras solúveis do 

chocolate quando adicionado a couve. A couve é considerada uma alta fonte de 

fibras sendo que, segundo a USDA e RDA, tem-se aproximadamente 14% da fibra 

diárias recomendadas em 100 g desse vegetal. 

No caso da uva, houve um aumento (mesmo que em pequena proporção) de 

fibras insolúveis, resultando em uma quantidade maior de fibras totais. A uva é 

estudada por sua característica de possuir alta quantidade de polifenóis combinados 

a uma grande porcentagem de fibras dietéticas em sua composição. A revisão 
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publicada por Zhu, Du e Zheng (2015) aborda o trabalho de diversos autores que 

avaliaram as fibras totais, solúveis e insolúveis. Todas as variedades de uva 

avaliadas obtiveram altas quantidades de fibras insolúveis e baixas quantidades de 

fibras solúveis. A quantidade de fibras totais das diferentes espécies variou de 74,5 

a 28,0 g/100g, sendo que as fibras insolúveis representaram mais de 80 % da 

quantidade total. 

A quantidade de carboidratos presentes na amostra, conforme a RDC no. 360 

de 23 de dezembro de 2003, “é calculado como a diferença entre 100 e a soma do 

conteúdo de proteínas, gorduras, fibra alimentar, umidade e cinzas.”. 

 Sendo assim, como há diferença entre os valores encontrados para conteúdo 

mineral e lipídeos, existe também uma diferença entre a quantidade de carboidratos 

encontrados nas três amostras.  

Um dos principais responsáveis pela alta quantidade de carboidratos nos 

chocolates é o açúcar utilizado na formulação. Os chocolates com couve e uva 

também foram formulados com diferentes quantidades de açúcar, para o ajuste da 

formulação, sendo que para o chocolate com couve foi utilizado 36,5%, para o 

chocolate com uva foi utilizado 35,35% e para o chocolate ao leite foi utilizado 37%. 

Mesmo que a maior adição de açúcar na formulação foi para o chocolate ao leite, 

obteve-se valores maiores de carboidratos para o chocolate com couve. Já no 

chocolate com uva reduziu-se em 1,65% a menos de açúcar em pó e, mesmo assim, 

e obteve-se um valor semelhante ao de chocolate ao leite.   

A quantificação de açúcares totais, redutores e não redutores para os três 

chocolates foi realizada em triplicata, e seus resultados estão dispostos na Tabela 

14. 

 

 

 



87 
 

Tabela 14: Quantificação de açúcares totais, redutores e não redutores de chocolate eo leite, 

chocolate ao leite com couve e chocolate ao leite com uva.  

  
Chocolate ao 

leite Chocolate com  couve Chocolate com uva 

Açúcares Totais (g/100g) 21,00±0,016a 17,00±0,0083b 21,00±0,015a 

Açúcares redutores (g/100g) 7,4±0,0032a 7,82±0,0029a 7,24±0,0039a 
Açúcares Não-redutores 

(g/100g) 13 9,21 13,45 
*n=3 

*As letras diferentes indicam diferença estatística, por Tukey em 5% de significância. 

 

Conforme foi observado na Tabela 13, os chocolates com adição de couve 

tiveram menor valor de açúcares em relação ao chocolate controle ou o chocolate 

com uva, sendo que isso se deve principalmente a uma menor quantidade de 

açúcares não-redutores neste chocolate. 

Os açúcares redutores são aqueles que possuem em sua estrutura 

agrupamentos aldose ou cetose que, ao entrar em contato com agentes oxidantes, 

sofrem oxidação. Os açúcares redutores mais comuns são a frutose (presente 

principalmente em frutas), a glicose, a maltose e a lactose. A sacarose, por sua vez, 

é um açúcar não-redutor, porém pode se tornar um açúcar redutor através da ação 

de enzimas ou por hidrólise ácida.  As estruturas da frutose, glicose e sacarose se 

encontram na Figura 28 (FENNEMA; PARKIN; DAMODARAN, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacarose 

Figura 28: Estruturas químicas de açúcares: glicose, frutose e sacarose. 
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Sendo assim, os resultados indicam que a redução da quantidade de açúcar 

na formulação, no caso da adição de couve, impacta diretamente na quantidade de 

açúcares não redutores. Ayaz et al. (2006) quantificaram os açúcares presentes na 

couve e identificaram frutose, glucose e sucrose como mais abundantes, sendo 

encontrado um valor de 2011 mg de frutose, / 100 g de couve seca 1056 mg de 

glucose / 100 g de couve seca e 894 mg de sucrose. / 100 g de couve seca  

Comparando-se o chocolate com adição de uva com o chocolate controle, 

não foi possível observar modificação em suas quantidades de açúcares redutores, 

não redutores e totais, corroborando com o resultado de que não houve modificação 

na quantidade de carboidratos dessas duas amostras. Apesar de, como dito 

anteriormente, as quantidades de açúcar nas duas formulações ser diferente.  

 

5.5.5.Atividade de água 

 

Os resultados obtidos da análise de atividade de água são apresentados na 

Tabela 15. 

 

Tabela 15: Atividade de água dos chocolates 

  Chocolate ao leite Chocolate com couve Chocolate com uva 

Atividade de água 0,523±0,0131a 0,506±0,0101a 0,519±0,0321a 
*n=3 

**As letras diferentes indicam diferença estatística, por Tukey em 5% de significância. 

 

A atividade de água em chocolates é relativamente baixa, sendo normalmente 

avaliada com valores de 0,3 a 0,6. Reolon et al. (2012) estudaram a presença de 

endobactérias em chocolate e, para tal, avaliaram a atividade de água em 

chocolates comerciais. O estudo revelou um valor de 0,42 em chocolates ao leite. 

A atividade de água encontrada está na faixa indicada para que tenha 

conservação dentro de seu prazo de validade de até 1 ano. 
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5.5.6.Colorimetria 

 

Os resultados referentes à análise colorimétrica dos chocolates se encontram 

na Tabela 16. 

 

Tabela 16: Colorimetria de chocolate ao leite, chocolate ao leite com couve e chocolate ao leite com 

uva.  

 
L* a* b* 

Chocolate ao leite 30,66± 0,52a 6,02±0,39a 13,64±0,58a 

Chocolate com couve 30,20±0,58a 6,13±0,19a 15,09±0,35b 

Chocolate com uva 30,80±0,85a 6,53±0,49a 13,65±0,78a 

    
*Segundo a CIELAB para análise de cores tem-se que L* refere-se a luminosidade, a*  espaço da 
coloração  verde para vermelho, b* espaço da coloração de amarelo para azul. 

*n=3 

*As letras diferentes indicam diferença estatística, por Tukey em 5% de significância. 

 

A partir dos resultados apresentados é possível concluir que não houve 

diferença nos parâmetros L* e a* após adição de couve e uva nos chocolates. No 

entanto, existe uma diferença entre o chocolate com couve para o parâmetro b*. 

O estudo de cor é um parâmetro importante para os alimentos, já que é o 

primeiro a ser percebido pelo consumidor, por isso sua determinação é de extrema 

relevância para o controle de qualidade. A alteração na cor de um produto 

alimentício pode significar defeitos, principalmente no chocolate, como é o caso do 

branqueamento de sua superfície devido ao efeito de bloom (WU e SUN, 2013) 

A determinação de cor é realizada através de valores numéricos, resultantes 

de três espaços dimensionais, sendo os mais comuns os valores de L*, a* e b*, que 

são os parâmetros mais próximos do que o olho humano é capaz de distinguir (WU 

e SUN, 2013). O sistema CIElab padroniza estes espaços de cor, que vão de 0 a 

100, O parâmetro L* significa a luminosidade, o parâmetro a* indica da coloração 

verde para vermelho e b* de  amarelo para azul, conforme demonstrado na Figura 

29. 
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Figura 29: Sistema CieLAB para análise de cores. 

 

Sendo assim, é possível concluir que a adição de couve e uva não modificou 

significativamente (p<0,05) a luminosidade nem a coloração no parâmetro a*, 

indicando que provavelmente esses parâmetros não serão percebidos 

sensorialmente.   

No caso do parâmetro b*, no entanto, o chocolate com couve apresentou 

modificação de praticamente 2 pontos na escala em comparação com os outros dois 

chocolates, tendendo para o azul, porém, por ser uma pequena diferença, 

provavelmente também não será percebida sensorialmente. 

 

5.5.7.Estabilidade dos chocolates 

 

O chocolates foram avaliados segundo sua textura por um período de tempo 

de 3 meses, sendo medidos nos tempos de 1 dia, 15 dias, 30 dias, 60 dias e 90 dias 

após a temperagem. Durante os 3 meses, os chocolates permaneceram com suas 
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características visuais estáveis, como brilho e cor. A avaliação de textura dos três 

chocolates é apresentada na Figura 30. 

 

 

Figura 30: Avaliação da textura pelo período de 3 meses do chocolate ao leite, chocolate ao leite 

com uva e chocolate ao leite com couve. 

 

Nas 24 horas após a produção dos chocolates, tem-se um valor de força de 

compressão maior para o chocolate com uva (43,76±2,90N) se comparado com o 

chocolate ao leite (32,28±1,84N) e o chocolate com couve (35,92±4,38N N). Esse 

fato provavelmente se dá ao maior tamanho de partícula desta amostra (37,8µm), 

como mostrado anteriormente, sendo, portanto, mais força necessária para quebrar 

o chocolate. A dureza e o tamanho de partícula tendem a ser proporcional, o que 

explica este resultado (AFOWAKA,2010).  Essa tendência de maior força para o 

chocolate com uva se repetiu durante todo o período observado. 

Com o passar do tempo, o chocolate ao leite aumentou a sua dureza, já que a 

força necessária para a quebra foi aumentando. Os resultados para 1 dia, 1 semana, 

15 dias não foram estatisticamente diferentes (p>0,05)  Já no segundo mês houve 

um aumento significativo (38,44±2,42 N), que permaneceu igual estatisticamente no 

terceiro mês (39,45±1,89 N). Sendo assim, o aumento da força de compressão do 

chocolate ao leite subiu 18,17 % do seu valor inicial ao longo dos três meses. Essa 
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diferença, no entanto, é pequena e provavelmente não pode ser sentida 

sensorialmente. 

No caso do chocolate com couve, a força permaneceu estável durante o 

período de 3 meses, não havendo diferença significativa(p<0,05)  entre os 

resultados encontrados . 

O chocolate com uva, por sua vez, não apresentou diferença significativa 

(p<0,05)  no período de 1 dia, 1 semana e 15 dias. Houve um aumento significativo 

no segundo mês (48,00±2,99 N) que se manteve significativamente (p<0,05).  

estável no terceiro mês. 

Os resultados revelam que no chocolate ao leite e com uva ocorre mudança 

na dureza dos chocolates com o passar do tempo de prateleira. Essas mudanças, 

no entanto, provavelmente não deverão ser percebidas sensorialmente, uma vez 

que se resumem a praticamente uma diferença de 20N entre as forças encontradas, 

o que provavelmente é difícil de ser reconhecido. 

 

5.5.8.Avaliação sensorial 

 

Durante a análise sensorial foram avaliados os parâmetros ‘sabor’, “Textura”, 

‘Aspecto geral’ e ‘Intenção de compra’ para todos os chocolates.  

A frequência de notas para sabor se encontra na Figura 31. 
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Figura 31: Frequência de notas dadas pelos provadores para “sabor” para chocolate ao leite, 

chocolate com couve e chocolate com uva. 

 

A partir da análise dos resultados quanto ao sabor, é possível afirmar que a 

maioria dos provadores ficou entre “gostei ligeiramente” (nota 6) à “gostei 

muitíssimo”  (nota 9), representando 91,6% dos provadores no caso do chocolate 

com couve, 92,6% no caso do chocolate ao leite e 93,7 % no caso do chocolate com 

adição de uva, sendo que para este último 25,3% dos provadores atribuíram nota 9. 

A nota mais atribuída foi a nota “8” (gostei muito), sendo que 33,7% atribuiu esta 

nota para o chocolate ao  leite, 33,7 % para o chocolate com couve e 29,5 % para o 

chocolate com uva.  Não houve diferença significativa (p<0,05). entre a média das 

notas, indicando que os três chocolates foram bem aceitos. 

A avaliação de “textura” está apresentada na Figura 32. 

0% 

20% 

40% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Fr

e
q

u
e

n
ci

a
 

Notas 

Chocolate com couve 

0% 

20% 

40% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fr
e

q
u

e
n

ci
a

 

Notas 

Chocolate ao Leite 

0% 

20% 

40% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fr
e

q
u

e
n

ci
a

 

Notas 

Chocolate com Uva 



94 
 

 

Figura 32: Frequência de notas dadas pelos provadores para "Textura” para o chocolate ao leite, 

chocolate com couve e chocolate com uva. 

 

A textura do chocolate com couve obteve maior porcentagem de notas acima 

de 6, representando 64,2% do total, ficando na frente do chocolate ao leite (61,1%) e 

do chocolate com uva (47,4%), havendo uma distribuição maior das notas, porém as 

médias não apresentaram diferença significativa (p<0,05) entre entre si. O maior 

coeficiente de variação entre os provadores ocorreu nas notas de textura do 

chocolate com uva, sendo que muitos apontaram terem gostado da “textura 

crocante” desta amostra e outros indicaram que “a amostra havia pedaços maiores 

ruins de mastigar”. Essa diferença de sensações pode ser explicada pelo tamanho 

da partícula da uva liofilizada adicionada ao chocolate que, como apontado 

anteriormente, foi relativamente maior e foi facilmente percebido pelos provadores. 

Os provadores, em sua maioria, (92%) responderam que havia diferença 

entre as amostras. Entre diversas respostas, as mais frequentes foram: a diferença 

de sabor entre os três chocolates e a diferença de textura da amostra de chocolate 

com uva em relação aos demais. 

Os resultados quanto ao aspecto geral das amostras estão indicados na 

Figura 33. 
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Figura 33: Frequência de notas dadas pelos provadores para “Aspecto geral’ chocolate ao leite, 

chocolate ao leite com couve e chocolate ao leite com uva. 

 

Em termos de aspecto geral, os provadores aceitaram bem as amostras, 

sendo que 90,5% deu uma nota entre 6 e 9 para o chocolate com couve e91,6% do 

chocolate ao leite e 88,4% para o chocolate com uva. A nota mais colocada 

novamente foi nota a “8” (Gostei muito), sendo que 33,7 % atribuíram essa nota para 

o chocolate ao leite, 31,6% para o chocolate ao leite com couve e 28,4% para o 

chocolate ao leite com uva. Mesmo assim, as notas médias não apresentaram 

diferença significativa (p<0,05), ou seja, todas as amostras obtiveram a mesma 

aceitação frente aos provadores. 

As notas de “intenção de compra” se encontram na Figura 34. 
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Figura 34: Frequência de notas dadas pelos provadores para “Intenção de compra” para o chocolate 

ao leite, chocolate ao leite com couve e chocolate ao leite com uva. 

 

A partir da análise das notas dadas para a “intenção de compra” é possível 

afirmar que a maioria dos provadores “Certamente compraria” ou “Provavelmente 

compraria” representando um total de 61,1% para o chocolate com couve, 66,6% 

para o chocolate ao leite e 64,2% do chocolate com uva. Apesar da diferença entre 

porcentagens, a avaliação estatística da média das notas indicou que não houve 

diferença significativa (p<0,05) entre as médias apresentadas.  

Os resultados indicam uma alta aceitação dos chocolates, bem como intenção 

de compra. As diferenças sensoriais percebidas durante o teste não mudaram 

estatisticamente a aprovação dos provadores. 

 

5.5.9.Determinação do perfil antioxidante dos chocolates  

 

Primeiramente foi verificado o espectro de absorção dos três extratos obtidos 

a partir dos chocolates, a fim de verificar se estes, por possuírem coloração 

característica, absorviam mesma região do espectro que o radical DPPH (515nm) , o 
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que poderia interferir nos resultados obtidos. Os espectros dos três tipos de 

chocolate estão dispostos na Figura 35. 

 

 

 

Figura 35: Espectros de absorção dos extratos de A)Chocolate ao leite B)Chocolate ao leite com 

couve C) Chocolate ao leite com uva D) DPPH. 

 

A partir dos espectros de absorção é possível afirmar que os extratos de 

chocolate não absorvem energia no comprimento de onda de 515nm, que é o 

utilizado para a análise de DPPH. É possível observar no espectro do DPPH que 

este absorve mais energia a 515nm e, por isso, justifica a escolha do comprimento 

de onda para esta análise. 

Segundo Oliveira (2011), o trolox é uma substância análoga a vitamina E 

sendo sua principal característica ser um antirradicalar. Ensaios já realizados 

revelam a eficiência do trolox frente ao radical DPPH, por isso é considerado que a 

porcentagem de trolox representa proporcionalmente a atividade antirradicalar. A 

capacidade antirradicalar do padrão trolox foi testada em triplicata e a curva cinética 

está representada na Figura 36. 



98 
 

 

 

Figura 36: A) Curva cinética do padrão Trolox em 30 minutos e B)Curva padrão da variação de 

absorbância versus concentração de trolox 

 

A curva cinética do padrão Trolox indica que o aumento da concentração 

reflete em maior redução da absorbância, principalmente nos primeiros 5 minutos. O 

restante da reação permanece com a absorbância constante, o que revela que a 

reação entre o radical DPPH e o padrão trolox ocorre principalmente nos primeiros 5 

minutos.  

As amostras de extratos de chocolate ao leite, chocolate ao leite com adição 

couve e chocolate ao leite com adição de uva foram testadas frente ao radical 

DPPH, suas respectivas curvas cinética e curvas padrão estão representadas nas 

Figuras 37, 38 e39.  

O perfil cinético das três amostras apresenta um padrão de comportamento: 

os extratos de menor concentração têm menor queda em relação à absorbância do 

DPPH sem adição de antioxidantes. Já os extratos com maior concentração 

apresentam maior diferença entre a absorbância final e o DPPH sem adição, sendo 

que quanto maior a concentração maior é esta diferença.  

A diminuição da absorbância, em todos os extratos de todas as amostras, tem 

seu decaimento ocorrendo durante todo o tempo de análise (30 minutos), diferente 

do observado no padrão trolox, indicando que a reação entre o radical DPPH e todos 

os extratos de chocolate ocorrem por mais tempo. 
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A partir dessa variação de absorbância é possível traçar a curva padrão para 

cada uma destas amostras, sendo que quanto maior a inclinação da reta, maior é a 

capacidade antirradicalar da amostra. 

As curvas padrão das três amostras de chocolate revelam uma grande 

semelhança entre os perfis desses chocolates. O coeficiente angular (α) de cada 

uma das retas é comparado com o coeficiente angular médio do Trolox (α=0,021), 

obtido através da análise em triplicata deste padrão. Os resultados estão 

representados na Tabela 17, juntamente com os resultados de outras avaliações do 

perfil antirradicalar das amostras. 

 

 

 

Figura 37: Perfil cinético e curva padrão da reação entre DPPH e o extrato de  chocolate ao leite 

 

 

Figura 38: Perfil cinético e curva padrão da reação entre DPPH e o extrato de chocolate ao leite com 

couve 
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Figura 39: Perfil cinético e curva padrão da reação entre DPPH e extrato de chocolate com uva 

 

Foi realizada também a quantificação da atividade antirradicalar frente ao 

radical DPPH por IC50, sendo que o resultado se encontra na Tabela 17. 

A análise frente ao ABTS foi realizada em triplicata para todas as amostras de 

chocolate. Primeiramente, obteve-se o espectro de absorção do padrão ABTS (2,2´- 

azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico), conforme Figura 40. 

 

 

Figura 40: Espectro de absorção de ABTS 
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O espectro de absorção do padrão ABTS•+ revela que a maior absorção deste 

composto ocorre na região entre 700 e 750nm, portanto justifica-se a utilização de 

734nm para o comprimento de onda.  

O padrão Trolox também é indicado como padrão da capacidade 

antirradicalar frente ao radical ABTS•+ e, portanto, a reação entre eles foi realizada. 

O perfil cinético e a curva padrão desta reação é apresentada na Figura 41.  

 

 

 

Figura 41: Perfil cinético e curva padrão da reação entre ABTS e trolox 

 

O perfil cinético desta reação entre ABTS•+ e trolox mostra que conforme o 

aumento da concentração  tem-se uma redução no valor de absorbância Além disso, 

é possível notar que durante os 30 minutos de análise cada amostra se mostrou com 

um valor de absorbância estável, revelando que a reação ocorre no início do 

processo e não se modifica ao passar do tempo.  

As amostras de chocolates foram testadas frente ao radical ABTS•+, sendo 

utilizadas as concentrações de extrato de 2, 3, 4, 5, 6%. As Figuras de 42 a 44 

apresentam os resultados obtidos tanto para o perfil cinético quanto para a curva 

padrão de cada chocolate. Estas sugerem um perfil de cinética muito parecido para 

todos os extratos de chocolate.  Tem-se uma redução de absorbância durante todo o 

tempo de análise (30 minutos), sendo mais acentuada nos primeiros cinco minutos, 

o que sugere que a reação ocorra durante todo este período. Mesmo assim, o 
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padrão observado na amostra padrão se repete: quanto maior a concentração, 

menor é a absorbância encontrada. 

O ABTS•+ possui uma coloração verde-escura e ao reagir com o antirradical 

modifica sua coloração para verde-claro, e conforme a reação for ocorrendo tem-se 

a diminuição do valor de absorbância devido a esta diferença de coloração. 

 

 

Figura 42: Perfil cinético e curva padrão da reação entre ABTS e extrato de chocolate ao leite 

 

 

Figura 43: Perfil cinético e curva padrão da reação entre ABTS e extrato de chocolate ao leite com 

adição de couve 
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Figura 44: Perfil cinético e curva padrão da reação entre ABTS e extrato de chocolate ao leite com 

adição de uva 

 

. A curva padrão do ácido gálico demonstrou uma equação da reta igual a y = 

0,0012x + 0,2366. 

A quantificação dos polifenóis, bem como a porcentagem de trolox frente ao 

radical DPPH e a porcentagem de trolox frente ao radical ABTS•+ estão 

apresentadas na Tabela 17. 

 

 

Tabela 17: Avaliação antirradicalar para os chocolates ao leite, com couve e com uva 

Amostra g/mg GAE 
IC50(DPPH) 

(mg/L) 
%Trolox 
(DPPH) % Trolox (ABTS) 

Chocolate ao leite  74,22±4,10a 6,82±0,14a 278,75±3,98a 443,97±4,12a 

Chocolate com couve 74,29±3,93a 6,3±0,56a 250,93±7,29ab 442,28±18,20a 

Chocolate com uva  147,285±14,17b 6,92±0,48a 240,47±11,51b 373,80±1,36a 
*n=3 

*As letras diferentes indicam diferença estatística, por Tukey em 5% de significância. 

 

A partir da avaliação da capacidade antirradicalar dos chocolates frente ao 

radical ABTS pode-se dizer que não foi possível observar diferença significativa 

(p<0,05) entre as amostras, sendo assim, todos os chocolates apresentaram a 
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mesma capacidade frente a este radical, ou seja, não houve aumento com a adição 

de couve e uva nos chocolates.  

Os valores encontrados para esse tipo de produto são altos, visto que podem 

ser comparados com alimentos conhecidos por sua alta capacidade antirradicalar 

como-  mirtilos (476,6 mg Equivalente de Vitamina C (VCE) /100 g), ameixas pretas 

(372 mg VCE/100g) (FLOEGEL,2011) e  goiaba (496 mg Trolox/100 g) (REDDY, 

2010). 

Já frente ao radical DPPH em porcentagem de Trolox, a atividade 

antirradicalar das amostras de chocolate revelaram resultados nos quais o chocolate 

ao leite é estatisticamente diferente (p<0,05) do chocolate ao leite com uva, mas o 

chocolate ao leite com couve não apresenta diferença significativa (p<0,05) com 

nenhuma das duas amostras. Esse fato indica que a capacidade antirradicalar frente 

ao radical DPPH não aumentou com a adição de couve e apresentou menor 

capacidade com a adição de uva.  

Os resultados frente ao radical DPPH avaliados por IC50 demonstraram não 

haver diferença significativa entre as amostras (p<0,05). Na literatura, não existe um 

consenso em como expressar os resultados de testes antirradicalares. Oliveira et al., 

(2014) sugerem a utilização de porcentagem de Trolox por facilitar a interpretação 

dos resultados, já que é diretamente proporcional à atividade antirradicalar. 

Os valores encontrados para a capacidade antirradicalar frente ao radical 

DPPH também são comparáveis a frutas e vegetais conhecidos por serem 

potenciais antirradicalares, como manga (211mg Trolox/100 g) (REDDY et al, 2010), 

ameixa preta (287 mg VCE/100 g) e vinho (196,4 mg Trolox/100 g), (FLOEGEL et al, 

2011). 

O radical DPPH tende a interagir com compostos antirradicalares mais 

reativos, enquanto que o radical ABTS reage com os compostos de reatividade 

intermediária (Oliveira, 2014). Esse fato pode explicar a diferença de valores 

encontrada para os chocolates por estes dois métodos e pode-se inferir que existe 

maior quantidade de compostos de reatividade intermediária em todos os 

chocolates.  
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Diversos autores já discutiram a correlação destas duas metodologias. 

Floegel et al. (2011) realizaram um estudo com 50 diferentes tipos de alimentos 

(frutas, vegetais e bebidas) e analisaram a correlação entre os resultados obtidos 

para a capacidade antirradicalar frente ao radical DPPH e frente ao radical ABTS. 

Foi encontrada uma alta correlação (R=0,953), comparando-se os resultados das 

frutas e das bebidas. Por outro lado, encontrou-se menor correlação para os 

resultados de vegetais (R=0,896). Dudonne et al. (2011) publicaram um estudo 

comparativo entre 30 diferentes extratos de plantas, assim como o artigo anterior foi 

encontrada uma alta correlação (R=0,903) entre os resultados de ABTS e DPPH.  

A análise estatística da quantificação de polifenóis demonstrou que não houve 

diferença significativa (p<0,05) entre os resultados de chocolate com couve e 

chocolate ao leite, porém houve uma diferença entre estes em comparação ao 

chocolate ao leite com uva. Houve um aumento da quantidade de polifenóis em 

50,44% do chocolate com uva em relação ao chocolate controle. 

A quantidade de polifenóis encontrada no controle e chocolate com couve 

pode ser comparável à quantidade de polifenóis presentes, por exemplo, em laranjas 

(70 mg GAE/g) (REDDY, 2010). 

Conforme citado anteriormente, a couve e a uva foram adicionadas de 

diferentes formas no chocolate. A couve foi adicionada durante o processo de refino 

dos chocolates, na máquina de moinho de bolas, enquanto que a uva foi adicionada 

após o processo de fabricação, em um misturador planetário, o que pode ter afetado 

diretamente na quantidade de polifenóis adicionada.  

Siebert, Troukhanova e Lynn (1996) estudaram a interação entre proteínas e 

polifenóis. Sabe-se que os polifenóis têm, em sua estrutura, duas extremidades que 

podem se ligar as proteínas- o anel benzênico, que possivelmente podem interagir 

com a parte apolar das cadeias de proteínas e os grupos hidroxílicos que formam 

facilmente ligação de hidrogênio com a amina ou com a carbonila da proteína. 

Supõe-se que essas ligações formam uma rede de proteínas-polifenóis a qual pode 

interferir em suas biodisponibilidade. Arts et al. (2002) avaliaram a modificação do 

resultado de capacidade antirradicalar total de chá preto com e sem caseína. Foi 

identificado que a adição de proteínas no chá afeta a capacidade antirradicalar do 

mesmo, não atingindo a capacidade máxima de atividade antirradicalar. 
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Niseteo et al. (2012) realizaram um estudo da capacidade antirradicalar de 

diferentes tipos de bebidas a base de café com e sem a adição de leite e 

quantificaram os compostos polifenólicos por método de Folin-ciocauteau. Naquele 

trabalho, também foi encontrada diferença na capacidade antirradicalar dos cafés 

com adição de leite, de valor reduzido em comparação aos sem leite e a interação 

polifenóis-proteínas também foi discutida. No entanto, a quantidade de polifenóis dos 

cappuccinos com adição de leite foi maior do que o controle. O autor atribuiu essa 

diferença nos resultados de quantidade de polifenóis e da capacidade antirradicalar 

devido à baixa precisão analítica e a baixa seletividade do reagente de Folin-

ciocauteau, que pode interagir com outros compostos redutores como açúcares e 

aminoácidos e gerar, assim, resultados diferentes. Os resultados encontrados para o 

chocolate com uva apresentam a mesma tendência- menor capacidade 

antirradicalar e maior quantidade de polifenóis. 

Jakobek (2015) publicou uma revisão sobre a interação dos polifenóis com 

outros componentes alimentares como proteínas, lipídeos e carboidratos. Segundo o 

autor, a partir de sua revisão bibliográfica, é possível concluir que essas interações 

podem significar alterações na biodisponibilidade e bioacessibilidade desses 

compostos pelo organismo. A interação entre lipídeos e polifenóis, por exemplo, 

pode causar uma mudança na absorção de lipídeos no corpo e reduzir a 

peroxidação lipídica. Além disso, as proteínas e polifenóis interagem entre si e 

podem alterar tanto a atividade das proteínas quanto a biodisponibilidade dos 

polifenóis.   

Os estudos citados acima demonstram uma forte interação entre os 

componentes dos alimentos (proteínas, lipídeos, carboidratos) com os compostos 

fenólicos. Sugere-se que esta interação pode vir a afetar a disponibilidade dos 

compostos fenólicos e, portanto, alterar a sua capacidade antirradicalar. Jakobek 

(2015) cita, também, que quanto maior a quantidade de grupos hidroxila e quanto 

maior o peso molecular, maior é a tendência das moléculas de polifenóis a se ligar a 

proteínas. Os compostos encontrados na couve e na uva apresentam esses dois 

fatores, o que sugere que estas interações possam ter ocorrido e, 

consequentemente, interferindo na capacidade antirradicalar dos chocolates 

formulados. 
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No entanto, não foram utilizadas as metodologias de ORAC e FRAP, que 

também são conhecidas para capacidade antirradicalar. Sabe-se que a análise da 

atividade antirradicalar por ORAC apresenta grande vantagem em relação ao radical 

ABTS e ao radical DPPH, pois é baseada nos radicais peroxila, que são mais 

correlacionados com a oxidação in vivo das ERO (SCHAICH; ZIE, 2015). O FRAP 

baseia-se na redução do complexo férrico pela ação de doação de elétrons por 

antioxidantes e possui boa correlação com o ABTS (Duddone et al.; 2009). 

A adição de frutas secas em chocolates já foi estudada por diversos grupos 

de pesquisa, com o objetivo de enriquecer essas formulações. 

Belščak-Cvitanovi et al. (2012) elaboraram diversas formulações de chocolate 

com adição de folhas de Rubus ideaus L. ( raspberry) com o objetivo de adicionar 

compostos fenólicos . Para tal estudo, realizaram formulações de chocolate ao leite 

e chocolate amargo, sendo um teor de cacau de 30 e 72%, respectivamente. As 

folhas sofreram um processo de extração em água quente, sendo adicionadas em 

duas formas diferentes ao chocolate: um extrato liofilizado e um extrato obtido por 

evaporação. Não foi possível observar diferença na quantidade de compostos 

polifenólicos totais com adição de extrato liofilizado, assim como sua capacidade 

antirradicalar frente ao radical FRAP.  Além disso, foi identificado que o chocolate 

amargo possui capacidade antirradicalar e quantidade de polifenóis muito superiores 

se comparado aos chocolates ao leite avaliados, pois, segundo o autor, produtos 

com grande quantidade de açúcar e leite em pó formam uma rede  de interação forte 

entre proteínas e catequinas e isto podem afetar diretamente na análise de 

antirradicalares. 

Komes et al. (2013) estudaram a adição de 5 diferentes tipo de frutas  

secas(ameixa, mamão, damasco, uvas passa e cranberry)  em formulações de 

chocolate.  Este estudo revelou também uma maior capacidade antirradicalar e 

quantidade de polifenóis para chocolates amargos, em comparação com  chocolates 

ao leite. Apesar da adição de cranberry e uva passa terem sido efetivas em termos 

de aumentar a capacidade antirradicalar e o teor de polifenóis, os autores 

demonstram que o maior responsável pelos altos valores é o cacau, que possui 

grande quantidade de compostos fenólicos em sua composição.  
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A grande influência do liquor de cacau na quantidade de polifenóis e na 

capacidade antirradicalar está de acordo com o encontrado para todos os chocolates 

formulados no presente trabalho. Conforme demonstrado anteriormente, o liquor de 

cacau utilizado, quando comparado com frutas conhecidas por essa propriedade, 

possui uma alta capacidade antirradicalar (IC50=2,9 mg/g) e alta quantidade de 

polifenóis (259,94 mg GAE/ g), que reflete nos altos valores encontrados. 

Sim et al. (2016) estudaram a adição de pó de casca de  mangostão (Garcinia 

mangostana Linn.) para a melhoria de propriedades nutricionais do chocolate. As 

formulações foram realizadas com 0, 1 e 3% de pó, sendo que o chocolate amargo 

obteve uma melhora de 3% na quantidade de polifenóis totais, além de uma melhora 

no perfil de compostos bioativos, sendo uma possível alternativa como aditivo para 

enriquecimento de formulação de chocolates. 

Todorovik et al. (2015) avaliaram o perfil de polifenóis de chocolates 

produzidos na Sérvia, sendo que foram avaliados chocolates ao leite, amargos e 

amargos com adição de raspberry. Neste estudo não foi encontrada diferença entre 

a quantidade de polifenóis dos chocolates amargos com e sem a adição de 

raspberry. Mesmo assim, os resultados mostraram um aumento da capacidade 

antirradicalar frente ao radical DPPH e ABTS nos chocolates com adição de 

raspberry. 

Os trabalhos citados acima demonstram que é possível adicionar frutas ou 

folhas secas em chocolate e obter uma maior capacidade antirradicalar.  

Os chocolates desenvolvidos no presente trabalho apresentaram altas 

capacidades antirradicalares, o que sugere seus efeitos benéficos para o corpo, pele 

e saúde. Para o aumento significativo da capacidade antirradicalar, no entanto, mais 

testes deveriam ser realizados, de modo a definir se há uma interação entre estes 

compostos e as proteínas do leite presentes no chocolate. 
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5.5.10. Perfil cromatográfico de compostos fenólicos por CLAE-DAD 

 

A análise em CLAE-DAD foi realizada para o perfil cromatográfico dos 

compostos fenólicos e verificação se os componentes presentes na couve e na uva 

foram transferidos para os chocolates com adição desses produtos. As comparações 

entre cromatogramas de mesmo comprimento de onda para o chocolate ao leite, 

chocolate com couve e couve liofilizada se encontram nas Figuras 45 a 48. 

 

Figura 45: Cromatogramas referentes ao comprimento de onda 260 nm, sendo: Cor verde: Couve, 
Cor laranja: Chocolate ao leite com couve e cor azul: Chocolate ao leite 

 

Figura 46 Cromatogramas referentes ao comprimento de onda 280 nm, sendo: Cor verde: Couve, 
Cor laranja: Chocolate ao leite com couve e cor azul: Chocolate ao leite 
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Figura 47: Cromatogramas referentes ao comprimento de onda 320 nm, sendo: Cor verde: Couve, 
Cor laranja: Chocolate ao leite com couve e cor azul: Chocolate ao leite 

 

Figura 48: Cromatogramas referentes ao comprimento de onda 350 nm, sendo: Cor verde: Couve, 
Cor laranja: Chocolate ao leite com couve e cor azul: Chocolate ao leite 

 

A análise dos cromatogramas do chocolate ao leite com couve, chocolate ao 

leite e da couve permite concluir que alguns dos picos da couve foram transferidos 

para o chocolate ao leite com couve, assim como alguns picos do chocolate ao leite 

foram transferidos para o chocolate com couve. A comparação entre os picos e as 

áreas encontradas está disposta na Tabela 18. 
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Tabela 18: Tempos de retenção e áreas dos picos que se repetem os chocolates ao leite com couve (CC), a couve liofilizada e o chocolate ao leite (CL) 

260 nm 280 nm 320 nm 360 nm  

  Áreas (mAU*s)   Áreas (mAU*s)   Áreas (mAU*s)   Áreas (mAU*s) 

RT COUVE CC CL RT COUVE CC CL RT COUVE CC CL RT COUVE CC CL 

2,684 2961.0 300.6 587.9 2,454 784.8 269.4 -  2,449 - 60.3 10.1 2,448 - 55.9 10.9 

3,652 - 299.4 793.6 2,690 1675.2 197.5  - 2,538 144.3 25.6 - 2,539 98.6 26.1 - 

3,828 - 668.0 2425.7 3,097  - 8.1  - 2,704 - 63.5 89.0 2,705 - 77.7 56.2 

4,795 100.3 1073.3  - 3,849  - 830.8 3287.5 2,866 - 26.2 61.7 3,639 - 18.2 26.8 

5,687 - 24.1 49.5 5,707 112.2- 22.4 40.6 3,65 - 25.0 85.5 3,811 38.5 11.1 - 

5,964 - 112.7 348.1 5,954 -  73.1 257.5 4,041 - 12.7 41.8 4,032 - 12.4 23.2 

6,778 - 96.8 283.9 6,755 -  80.4 283.3 9,285 - 35.5 85.0 23,576 1801.8 91.8 - 

7,229 - 28.7 69.9 7,229 -  29.8 70.9 19,400 - 73.3 189.8 64,626 656.0 49.2 - 

8,165 - 58.5 353.2 7,926 -  30.3 220.2 20,645 - 18.2 37.8         

9,088 - 16772.0 48125.9 9,088 -  21918.0 49888.0 25,230 - 168.2 339.5         

10,379 - 62.6 174.6 10,370 -  127.8 317.5 29,694 6986.3 139.7 -         

11 - 47.7 291.7 11,071 -  84.9 222.1 56,254 2325.0 57.2 -         

12,069 91.2 32.5 72.8 12,069 104.7 37.7 105.1 57,971 3079.9 31.2 -         

12,792 - 48.3 228.0 15,535 - 29.1 86.9 62,540 47.9 61.8 -         

13,571 - 25.4 143.5 16,109  - 244.6 909.0 64,626 964.5 35.5 -         

15,529 - 49.5 153.5 18,094 80.8 2524.5 -                  

16,137 - 412.2 1853.1 19,402  - 126.7 2813.6                 

18,094 - 1981.1 2455.9 22,084  - 279.2 1057.1                 

22,083 5867.7 175.1 -                         

22,851 - 56.7 119.1                         

23,577 2225.0 107.0 -                         

29,206 - 41.3 8152.0                         

30,100 - 41.2 137.4                         

30,797 - 2615.9 1141.7                         

64,624 283.0 54.6 -                         

82,747 137.5 135.3 130.5                         
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Os cromatogramas obtidos para o chocolate ao leite, chocolate ao leite com 

uva e uva liofilizada estão dispostos nas Figuras 49 a 52. 

 

Figura 49: Cromatogramas referentes ao comprimento de onda 260 nm, sendo: Cor roxa: uva 
liofilizada, Cor vermelha: Chocolate ao leite com uva e cor azul: Chocolate ao leite 

 

 

Figura 50: Cromatogramas referentes ao comprimento de onda 280 nm, sendo: Cor roxa: uva 
liofilizada, Cor vermelha: Chocolate ao leite com uva e cor azul: Chocolate ao leite 
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Figura 51: Cromatogramas referentes ao comprimento de onda 320 nm, sendo: Cor roxa: uva 
liofilizada, Cor vermelha: Chocolate ao leite com uva e cor azul: Chocolate ao leite 

 

 

Figura 52: Cromatogramas referentes ao comprimento de onda 350 nm, sendo: Cor roxa: uva 
liofilizada, Cor vermelha: Chocolate ao leite com uva e cor azul: Chocolate ao leite 

Assim como na primeira avaliação, é possível perceber que muitos dos picos 

presentes no chocolate ao leite estão presentes no chocolate ao leite com uva. 

Também se observa que alguns picos da uva liofilizada foram transferidos para o 

chocolate ao leite com uva, conforme demonstra a Tabela 19. 

A utilização da técnica de CLAE-DAD para identificação de compostos 

fenólicos é largamente utilizada na literatura atual. Esta identificação de compostos 

pode ser realizada através da comparação de tempos de retenção presentes na 

literatura, assim como comparação com padrões. No caso dos chocolates, no 

entanto, 
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Tabela 19: Tempos de retenção e áreas dos picos que se repetem os chocolates com uva (CU), a uva liofilizada e o chocolate ao leite (CL) 

  

260nm 280nm 320 nm 350 nm 

  Áreas (mAU*s)   Áreas (mAU*s)   Áreas (mAU*s)   Áreas (mAU*s) 

RT Uva CU CL RT Uva CU CL RT UVA CU CL RT UVA CU CL 
2,553 - 49,7 279,15 2,543 - 129,25 525,65 2,779 - 193,55 89 2,450 102,65 7,85 10,85 

2,758 - 1082,7 1386,6 2,757 - 1441,1 2502,05 2,943 19,5 142,8   2,548 87,9 33,75 25,4 
2,934 58 617,6 26 2,935 16,15 728,7 - 3,052 22,3 217,65   2,775 18,2 75,2 56,2 

3,042 98,9 604,7 - 3,044 9,45 833,8 - 5,691,5 - 29,7 13,25 2,831 - 68,25 38,4 
3,710 68 42,9 - 5,194 35,5 62,5 - 9,233 - 121,95 84,95 4,098 - 80,6 23,2 

3,920 153,3 463,1 - 5,918 66,1 363,1 257,45 10,372 - 15,6 17,1 5,049 - 27,2 9,8 
5,680,5 21,6 94,85 49,5 6,733   390,3 283,3 14,080 - 80,05 40,7 54,596 - 21,6 16,5 

5,933 14 477,05 348,1 8,984 44,75 59804,4 - 16,098 - 118,65 365,05 57,455 - 36,1 30,05 
6,761 30,8 362,45 283,9 10,337 - 169,2 317,5 21,380 - 92,85 250,05         

7,134 17,5 306,6 - 21,246 - 156,8 246,45 27,800 - 38,8 94,55         
8,995 17,8 60386,2 - 27,776 2470,4 380,9 - 73,585 248,25 49,2 -         

10,339 45,3 113,8 174,6 59,786 132,5 20,7 - 79,272 85,1 10,7 -         
12,752 - 313,85 227,95 73,587 71,15 30,55 -                 

14,113 - 99,3 76,15 79,261 48,2 40,1 -                 
15,491 - 268,8 153,5                         

16,083 - 2170,65 1853,1                         
21,381 - 95,3 486,15                         

67,858 - 56,7 20,8                         
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existe uma grande complexidade de compostos presentes em sua estrutura, o que 

dificulta a utilização de adição de padrões. 

Sendo assim, o método mais adequado seria a utilização de um CLAE-MS, 

capaz de identificar as massas dos picos e, assim, permitir a sua correta 

caracterização. No presente trabalho, no entanto, não foi possível realizar esta 

análise, levando, então, à conclusão através de hipóteses sobre os tempos de 

retenção conhecidos em literatura. 

Primeiramente, é preciso lembrar que dependendo do tipo de estrutura 

química, há uma diferença na absorção em cada comprimento de onda.  Zhang 

(2013) identificou os espectros de absorção de 14 compostos fenólicos mais 

conhecidos na literatura, sendo eles; (1) ácido gálico, (2) ácido protequinico, (3) 

ácido vanilínico, (4) ácido caféico, (5) ácido siringico, (6) ácido cumárico, (7) ácido 

salicílico, (8)catequina, (9) epicatequina, (10) rutina, (11) morina, (12) cumarina, (13) 

quercetina (14) resveratrol. 

Esses compostos fenólicos estão presentes tanto na uva quanto na couve, 

conforme abordado na revisão de literatura. A Tabela 20 representa os 

comprimentos de onda de maior absorção para cada um dos fenólicos acima. 

 

Tabela 20: Compostos fenólicos e seus valores de comprimento de onda onde apresentam maior 
absorção. Retirado de Zhang et al 2013. 

 

Classes de substâncias Compostos fenólicos Comprimento de onda (nm) 

Ácidos hidroxicinâmicos 
Ácido gálico 271  

Ácido protequínico 260  

Ácido vanilínico 260 
Ácido hidroxicinâmico Ácido caféico 324  

Catequinas 

Ácido cumárico 280  

Catequina 280  

Epicatequina 280  

Flavonóis 
Rutina 255  

Quercetina 374  
Estibeno 

Resverastrol 306  
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Todos os compostos citados absorvem nos comprimentos de onda avaliados 

para os chocolates: 260, 280, 320 e 360 nm, portanto existe uma possibilidade de 

que estes compostos estejam entre aqueles que se repetiram nos chocolates com 

adição, sendo assim, é provável que os picos encontrados estabeleçam uma relação 

com a adição de compostos da couve e da uva nos chocolates. 

Comparando-se o chocolate ao leite com o chocolate com couve é possível 

perceber que existe maior quantidade de picos em 280 e 320 nm no chocolate com 

couve do que na amostra controle. Provavelmente, este fato indica que teriam sido 

adicionados ao chocolate compostos da classe das catequínas e compostos da 

classe dos flavonóis.  

Já a comparação entre o chocolate controle e o chocolate com uva há uma 

adição de picos principalmente nos comprimentos de onda de 260 e 280 nm, o que 

provavelmente sugere que compostos das classes da catequínas e ácidos 

hidroxicinâmicos foram adicionados.  

As catequinas são principal constituinte de chás e são associadas a altas 

capacidades antioxidantes. Estudos revelam que a ingestão de catequínas pode 

reduzir o risco de doenças crônicas, além de possuir potencial para inibir células 

cancerígenas e reduzir o processo de envelhecimento (BRAICU et al, 2013). 

Os flavonóis são antioxidantes naturais encontrados principalmente no chá e 

em frutos como o cacau. Estudos a respeito dessa classe de compostos 

demonstram seu potencial em reduzir a peroxidação lipídica, representando um 

protetor cardiovascular importante (HEIM, TAGLIFERRO, BOBILYA, 2002).  

Os ácidos hidroxicinâmicos também são altamente estudados por sua 

propriedade antioxidante. Estão presentes em frutas e vegetais e são conhecidos 

principalmente por sua bioatividade (RAZZZAGHI-ASI et al, 2013). 
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6.CONCLUSÃO 

 

A adição de uva e couve em chocolate ao leite modificou suas propriedades, 

como segue: 

 As propriedades físicas, como tamanho de partícula, textura, 

viscosidade e tensão inicial de Casson, sendo que a diferença de 

textura e tamanho de partícula foi percebida sensorialmente pelos 

provadores não treinados;  

 As propriedades físico-químicas, como a quantidade de fibras, 

conteúdo mineral e quantidade de açúcares, conduzindo a melhora nas 

propriedades nutricionais dos chocolates;  

 Nas propriedades sensoriais, 92% dos painelistas afirmaram que havia 

diferença entre as amostras. A análise sensorial também comprovou 

uma boa aceitação de todos os chocolates, sendo que mais de 60% 

dos provadores afirmou que provavelmente ou certamente compraria o 

chocolate; 

 A quantidade de polifenóis aumentou no chocolate ao leite com uva, 

mas não no chocolate ao leite com couve para a metodologia de Folin-

Ciocauteau.  

 

A grande quantidade de polifenóis presentes no liquor de cacau utilizado 

impactou diretamente nos altos valores encontrados para todos os chocolates 

formulados. A adição de uva e couve liofilizadas, apesar de também apresentarem 

altas quantidades de polifenóis, não modificou a capacidade antirradicalar frente ao 

radical ABTS e ao radical DPPH.  No processo de liofilização houve perdas de 

polifenóis na couve e na uva. 

Os resultados do perfil cromatográfico dos compostos fenólicos por CLAE-

DAD revelaram que muitos dos compostos presentes na couve e na uva foram 

transferidos para os chocolates formulados. 

 A utilização de frutas e hortaliças como alternativa para o enriquecimento de 

propriedades dos alimentos foi comprovada neste trabalho demonstrando melhorar 

as qualidades nutricionais e funcionais de alimentos como chocolate ao leite. 
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7.SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A adição de frutas e vegetais em produtos alimentícios é uma área 

promissora para enriquecimento de formulações. Os resultados obtidos no presente 

trabalho indicaram modificações em alguns aspectos do chocolate, o que é uma 

premissa interessante para futuros trabalhos. 

Avalia-se que a adição de frutas e vegetais tem, no entanto, além do valor 

nutricional, um efeito benéfico para ajudar a balancear as espécies reativas no corpo 

e desacelerar o envelhecimento precoce. Essas propriedades funcionais, no entanto, 

só poderiam ser confirmadas com testes in vivo apropriados para a verificação deste 

benefício. 

Além disso, estudos de cristalização dos chocolates formulados poderiam ser 

conduzidos . pelas técnicas- DSC, Difração de RAIO-X, que poderiam ser utilizadas 

para informações da estabilidade desses chocolates. . 
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ANEXO A- Parecer cosubstanciado do CEP 
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ANEXO B- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO C - FICHA DE AVALIAÇÃO SENSORIAL
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ANEXO D – NORMAS E DIRETRIZES PARA BANCA JULGADORA 
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ANEXO E – FICHA DO ALUNO 
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ANEXO F – CURRICULO LATTES 
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