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Introdução 

O conhecimento da composição dos elementos é 

fundamental para a saúde de um indivíduo, pois o 

seu estado nutricional está diretamente relacionado 

à sua alimentação. 

A composição precisa do chocolate varia não só 

de país para país devido os gostos e legislações, 

mas também de região para região, cujas 

características do cacau não são as mesmas.
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O alto consumo de chocolates, principalmente por 

crianças e adolescentes, reforça a necessidade de 

se identificar e quantificar os minerais presentes 

neste tipo de amostra. Para isso, o nosso grupo 

usou a técnica de fluorescência de raios X (FRX) 

aliada ao método de parâmetros fundamentais para 

quantificação. Cabe ressaltar que a atividade foi 

realizada por estudantes do ensino médio público 

da região de Campinas, durante o XI Ciência e Arte 

nas Férias, em janeiro de 2013. 

Resultados e Discussão 

Foram utilizadas 37 amostras comerciais de 

chocolates, de várias marcas e tipos, adquiridos em 

supermercados e lojas do ramo na cidade de 

Campinas-SP. 

Dois pedaços de cada amostra foram cortados, 

aleatoriamente e, sem qualquer pré-tratamento, 

foram colocados diretamente no espectrômetro de 

raios X, modelo EDX 700, marca Shimadzu para 

obtenção dos espectros. As condições operacionais 

aplicadas foram: voltagem de 50 kV no tubo de raios 

X de ródio, tempo de irradiação de 800 s, vácuo e 

canal de energia de Na-U.  
Foram determinadas as concentrações de 8 

elementos, conforme exposto na Tabela 1.  

Tabela 1: Faixas de concentração obtidas para as 
amostras de chocolate (10 µg/kg). 

Elemento Faixa Elemento Faixa 

Br 1,0-2,0 K 78-872 

Ca 15-295 P 18,2-162,3 

Cu 1,8-3,8 S 8,9-71 

Fe 0,57-18 Zn 0,10-2,6 

 

O cálcio deve refletir a contribuição de leite 
presente em todas as amostras estudadas, o que foi 
confirmado pelo fato de amostras consideradas 
amargas ou meio amargas apresentarem menores 
teores do que as chamadas “ao leite”.
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O ferro foi encontrado em maior concentração 
nas amostras com informação de alto teor de cacau 
(> 35%) e, em menor concentração, nas de 
chocolate branco, que possuem menor quantidade 
de cacau e maior de manteiga de cacau.  

As presenças de K e Cu também estão 
associadas aos teores significativos destes 
elementos no cacau.
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O bromo foi encontrado em 22% das amostras, 
sendo todas de chocolate branco. Uma possível 
explicação é a alta concentração na manteiga de 
cacau de deltametrina (C22H19Br2NO3), o princípio 
ativo de agrotóxicos frequentemente aplicados em 
lavouras de cacau e que é lipossolúvel.

3
 O Br em 

altas doses pode promover náuseas, vômitos e 
dores abdominais, mostrando a necessidade de 
maior fiscalização de sua presença em produtos 
alimentícios, em especial em chocolates e 
derivados. 

Conclusões 

A FRX que, além de rápida e não destrutiva, não 
requerendo reagentes e nem promovendo a 
geração de resíduos, mostrou ser uma técnica 
adequada para se investigar a composição de 
elementos em amostras de chocolate. Nas amostras 
estudadas, foi identificado o Br como elemento 
potencialmente tóxico e que requer maior atenção 
dos órgãos públicos. 
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