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INTRODUÇÃO: As bebidas lácteas UHT sabor chocolate são amplamente consumidas pela
população e as indústrias vem procurando maneiras de se destacar, trazendo ao mercado uma
grande variedade de produtos e preços (EDUARDO; LANNES, 2004). Tendo em vista que, o
hábito de ler as informações nutricionais tem crescido, tornou-se cada vez mais importante
deixar essas informações mais claras e apuradas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as
informações nutricionais na rotulagem têm facilitado aos consumidores conhecerem as
propriedades nutricionais dos alimentos sendo uma estratégia da mesma no combate às doenças
crônicas. As legislações em diversos países do mundo têm exigido maior detalhamento na
rotulagem dos alimentos sobre determinados grupos de ácidos graxos, como por exemplo, os
ácidos graxos saturados e gorduras trans, os quais estão relacionados com o risco de doenças
cardiovasculares (AUED-PIMENTEL; ZENEBON, 2009). OBJETIVO: Determinar o teor de
lipídeos em três diferentes achocolatados UHT, para comparar com a descrição nutricional dos
rótulos. MÉTODOS: Três marcas de bebida láctea UHT sabor chocolate (denominadas A, B e
C) foram adquiridos em um supermercado local, do município de Caxias do Sul, RS, dentro do
prazo de validade e armazenados conforme especificações do fabricante. Para proceder com a
análise físico-química, as amostras foram homogeneizadas e foram utilizados de 2 a 5 mL das
amostras. A determinação de lipídeos das amostras foi realizada em triplicata no Laboratório
de Bromatologia do Centro Integrado da Saúde do Centro Universitário da Serra Gaúcha. A
extração e determinação de lipídeos foram feitas através de extração em aparelho de Soxhlet
com éter de petróleo (método 032/IV, IAL, 2008). Após a extração foi realizada média
aritmética dos resultados da triplicata para estabelecer os resultados em gramas de
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lipídeos/200mL de amostra. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A determinação de lipídeos
em alimentos, feita pela extração com solvente de éter, na verdade determina a extração de éter
deste alimento, pois permanecem na amostra também compostos como carotenoides, vitaminas
lipossolúveis, esteróis, óleos essenciais e outros, os quais normalmente também são extraídos
pelo solvente (EDUARDO; LANNES, 2004). Os resultados obtidos podem ser observados na
Tabela I em anexo, conforme a mesma pode-se observar que as amostras B e C obtiveram
resultados abaixo do declarado no rótulo e somente a amostra A apresentou resultado acima da
rotulagem, mas considerando a tolerância admitida pela ANVISA de 20%, pode-se considerar
a amostra dentro da especificação (BRASIL, 2003). Este resultado diverge com o encontrado
no estudo de Eduardo e Lannes (2004), que fez a análise química de 11 marcas de achocolatados
comerciais e no qual se pode observar que 07 das 11 marcas apresentaram resultado fora do
declarado no rótulo. A legislação brasileira não especifica metodologias analíticas para a
determinação de gorduras totais, ficando a análise sujeita a variações que dependerão da
metodologia utilizada (AUED-PIMENTEL; ZENEBON, 2009). CONCLUSÃO: Atualmente,
há uma grande preocupação por parte dos consumidores em conhecerem o valor nutricional dos
alimentos que estão adquirindo. Os resultados do presente estudo demonstraram que os valores
de gorduras totais obtidos nas análises das bebidas lácteas UHT sabor chocolate estão de acordo
com o declarado nos respectivos rótulos, sendo este um aspecto positivo para o consumidor.
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