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EFEITO DA TEMPERATURA NO CRESCIMENTO
E NA ATIVIDADE METABÓLICA DE PSICROTRÓFICO

ACIDIFICANTE ISOLADO DE LEITE

Rita de Cás sia Gon çal ves ALFENAS*

n RESUMO: A bac té ria psi cro tró fica, pro du tora de ácido, foi iso lada de leite cru
em ágar púr pura de bro mo cre sol (PBC), após incu ba ção a 7oC por 10 dias. A
cul tura ativa da bac té ria foi ino cu lada em fras cos erlen me yers con tendo leite
este ri li zado, resul tando em 103 célu las por mili li tro. Os fras cos erlen me yers
foram incu ba dos a 4, 7, 10, 21, 25, 30 e 35oC por tem pos vari a dos, e o desen -
vol vi mento bac te ri ano foi acom pa nhado pela con ta gem em meio ágar para
con ta gem-padrão em pla cas (PCA), incu bado a 25oC por 48 horas. Os dados
do loga ritmo do número de UFC/ml (valo res de y) ver sus o tempo de incu ba -
ção (valo res de x) foram mar ca dos em grá fico e os dados cor res pon den tes à
fase logarít mica de cres ci mento foram ajus ta dos por aná lise de regres são. As
taxas de cres ci mento (k) e os tem pos de gera ção foram cal cu la dos nas res pec -
ti vas tem pe ra tu ras. A ati vi dade meta bó lica da bac té ria iso lada foi obser vada,
nas dife ren tes tem pe ra tu ras, em razão da aci dez titu lá vel e da vari a ção do pH
durante o cres ci mento. A bac té ria psi cro tró fica aci di fi cante apre sen tou cres -
ci mento e ati vi dade meta bó lica mais inten sos a 30oC, com tempo de gera ção
de 45 minu tos e taxa de cres ci mento (k) de 1,36 gera ções por hora. A 7oC foi
obser vado um tempo de gera ção de 13 horas e 15 minu tos, com valor do k de,
apro xi ma da mente, 0,08 gera ções por hora. A coa gu la ção de amos tras de
leite, aci di fi ca das com ácido lático e aque ci das a 86oC, ocor reu em pH equi va -
lente a 5,98. A ino cu la ção de 103 célu las da bac té ria por mili li tro de leite este -
ri li zado resul tou em coa gu la ção após, apro xi ma da mente, 33 horas a 21oC, 15
horas a 25oC, 13 horas a 35oC e 11 horas a 30oC.

n PALAVRAS-CHAVE: Bac té ria psi cro tró fica aci di fi cante; taxas de cres ci -
mento (k); tempo de gera ção; ati vi dade meta bó lica; coa gu la ção do leite.
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Intro du ção

Enquanto em outros paí ses do mundo a dete ri o ra ção do leite pas -
teu ri zado ocorre por causa da ati vi dade pro te o lí tica e lipo lí tica de bac té -
rias psi cro tró fi cas, no Bra sil a aci di fi ca ção é a sua prin ci pal causa de
dete ri o ra ção. A vali dade do leite de con sumo nes ses paí ses é mais longa 
do que no Bra sil. Como o sis tema de pas te u ri za ção é basi ca mente o
mesmo, isto se deve sobre tudo à dife rença na qua li dade micro bi o ló gica
do leite cru, em número e tipo de bac té ria.

A qua li dade do leite cru e dos seus pro du tos deri va dos é gran de -
mente influ en ci ada pela micro bi ota ini cial,19, 24 uma vez que a dete ri o ra -
ção é deter mi nada pelo número e tipo de micror ga nismo pre sente.20

Pse u do mo nas,15, 22 Bacil lus e Staph ylo coc cus12 são os gêne ros de psi -
cro tró fi cos mais fre qüen te mente iso la dos de leite dete ri o rado, man tido
sob refri ge ra ção.17 A quan ti dade de psi cro tró fi cos pre sen tes no leite
depen derá das con di ções sani tá rias durante a pro du ção, o tempo e a tem -
pe ra tura de esto ca gem antes do pro ces sa mento.7, 18, 19

Ao cres ce rem em leite, as bac té rias psi cro tró fi cas podem pro du zir
enzi mas extra ce lu la res extre ma mente ter mo es tá veis.1, 9, 14, 23, 27 As lipa -
ses e pro te a ses, mesmo em bai xas con cen tra ções, são capa zes de
degra dar gor dura e pro te ína no leite e em pro du tos lác teos esto ca dos
sob refri ge ra ção.5, 16, 26

Bacil lus cereus tem sido iden ti fi cado como psi cro tró fico cau sa dor
de toxin fec ção,3, 8, 13 por ser capaz de cres cer e pro du zir toxina em leite
man tido a 6oC. As bac té rias pato gê ni cas, como Yer sí nia ente ro co lí tica,
Lis te ria monocy to ge nes e Esche ri chia coli  O157:H7, tam bém são con si -
de ra das impor tan tes em ali men tos, inclu indo pro du tos lác teos, esto ca -
dos à tem pe ra tura de refri ge ra ção indus trial,6 por se desen vol ve rem
aba ixo de 4oC.

Em estudo da micro bi ota con ta mi nante do leite cru,21 foi cons ta -
tado um aumento de, apro xi ma da mente, dois ciclos loga rí tmi cos no
número de bac té rias aci di fi can tes em leite cru esto cado por 72 horas a
5oC. Ensa ios pre li mi na res leva ram ao iso la mento de bac té rias for ma do -
ras de ácido, sob con di ções de refri ge ra ção, a par tir de leite cru, leite
pas te u ri zado tipo “A” e leite pas te u ri zado com 3% de gor dura. Esses tra -
ba lhos indi cam que a aci di fi ca ção do leite sob refri ge ra ção pode resul tar
do meta bo lismo de psi cro tró fi cos aci di fi can tes.

O obje tivo deste tra ba lho foi estu dar o efe ito da tem pe ra tura no
desen vol vi mento e na ati vi dade meta bó lica de bac té ria psi cro tró fica aci -
di fi cante no leite.

8 Alim. e Nutr., São Paulo, 11: 7-21, 2000



Mate rial e méto dos

A bac té ria psi cro tró fica aci di fi cante uti li zada neste expe ri mento foi
iso lada a par tir de leite cru em ágar púr pura de bro mo cre sol (PBC), após
incu ba ção a 7oC por 10 dias. Essa bac té ria apre sen tou colô nias com halo 
ama relo maior e tam bém a capa ci dade de aci di fi car mais rapi da mente
amos tras de leite con tendo 103 célu las por mili li tro e man ti das a 7 e
25oC, que as demais bac té rias iso la das sob as mes mas con di ções.

Após ati va ção, em leite, da bac té ria iso lada, foram fei tas dilu i ções
em tam pão citrato 1,25% (p/v) e a con cen tra ção de célu las foi deter mi -
nada por meio da con ta gem direta em micros có pio.11 Foram fei tas ino -
cu la ções, em dupli cata, em erlen me yers con tendo leite este ri li zado,
resul tando em cerca de 103 célu las por mili li tro. Durante a incu ba ção
des sas célu las a 4, 7, 10, 21, 25, 30 e 35oC por tem pos vari a dos, o cres ci -
mento bac te ri ano foi acom pa nhado pelo pla que a mento em ágar para
con ta gem-padrão em pla cas (PCA) e incu ba ção a 25oC por 48 horas. Os
dados rela ci o na dos ao loga ritmo do número de UFC/ml (valo res de x) em 
fun ção do tempo de incu ba ção em horas (valo res de y) foram mar ca dos
em grá fico e os dados refe ren tes à fase loga rít mica de cres ci mento foram
ajus ta dos por aná lise de regres são. As taxas de cres ci mento (k) foram cal -
cu la das a par tir da seguinte fór mula:

 k
log Nf log Ni

0,301.t
= −

sendo Nf e Ni os núme ros final e ini cial de célu las, res pec ti va mente, e t
igual ao tempo de incu ba ção. Os núme ros ini ci ais e finais de célu las
foram deter mi na dos por con ta gem direta ao micros có pio (Mar vin11) e
con fir ma dos pelo pla que a mento em ágar para con ta gem-padrão em pla -
cas (PCA) e incu ba ção a 25oC por 48 horas.

Foi tra çada a Curva de Arrhe nius, com o loga ritmo deci mal da taxa
de cres ci mento (valo res de y) ver sus o inverso da tem pe ra tura de incu ba -
ção em graus Kel vin (valo res de x). Nesta curva, os dados den tro da reta
foram ajus ta dos por aná lise de regres são, segundo a equa ção y = ax + b.

A ati vi dade meta bó lica do iso lado nas dife ren tes tem pe ra tu ras foi
deter mi nada pela aci dez titu lá vel e vari a ção do pH durante o cres ci -
mento. A aci dez titu lá vel foi deter mi nada titu lan do-se 5,0 ml de leite
com hidró xido de sódio 0,1 N até a vira gem da fenolf ta le ína. O pH foi
deter mi nado em poten ciô me tro de acordo com a téc nica des crita pela
Asso ci a tion of Offi cial Analy ti cal Che mists.2

O valor de pH, em que ocorre a coa gu la ção do leite com aque ci -
mento, foi deter mi nado aque cen do-se cinco amos tras de leite com agi ta -
ção. Ao atin gi rem 86oC, o ácido lático foi gote jado até a coa gu la ção das

Alim. Nutr., São Paulo, 11: 7-21, 2000 9



amos tras. Após res fri a mento até 25oC, foram medi dos os valo res de pH e
cal cu lado o valor médio em que há coa gu la ção do leite aque cido a 86oC. 

Resul ta dos e dis cus são

A bac té ria psi cro tró fica aci di fi cante apre sen tou melhor desen vol vi -
mento à medida que a tem pe ra tura de incu ba ção aumen tou de 4oC para
30oC, ocor rendo redu ção do desen vol vi mento a 35oC. A 30oC, con si de -
rada a tem pe ra tura ótima de cres ci mento da bac té ria, foi obser vado um
tempo de gera ção de 45 minu tos e taxa de cres ci mento (k) de apro xi ma -
da mente 1,36 gera ções por hora (Tabela 1). O tempo de gera ção de 13
horas e 15 minu tos obser vado a 7oC equi vale, apro xi ma da mente, ao
dobro daquele apre sen tado por algumas espé cies de Pse u do mo nas
cujos valo res variam entre 6 e 7 horas.25 De outro modo, alguns psi cro -
tró fi cos espo ru lan tes do gênero Bacil lus4 apre sen tam tem pos de gera -
ção que variam de 22 a 26 horas a 7oC, ou seja, apro xi ma da mente o
dobro do valor encon trado para a bac té ria estu dada.

Tabela 1 – Taxas de cres ci mento (k), tem pos de gera ção da bac té ria
psi cro tró fica aci di fi cante e equa ções das cur vas de cres ci -
mento durante a fase loga rít mica a dife ren tes tem pe ra tu ras

Temperatura oC *k Tempo de geração Equações

 4 0,015 67h 31min Y1 = 0,0008X + 3,620
Y2 = 0,0012X + 3,520

 7 0,075 13h 15min Y1 = 0,0200X + 3,240
Y2 = 0,0240X + 2,480

10 0,095 10h 49min Y1 = 0,0290X + 3,140
Y2 = 0,0270X + 3,400

21 0,410  2h 28min Y1 = 0,1110X + 2,850
Y2 = 0,1400X + 2,270

25
0,650  1h 32min

Y1 = 0,2000X + 1,640
Y2 = 0,2000X + 3,010

30 1,355 45min Y1 = 0,4200X + 0,062
Y2 = 0,4000X + 0,320

35 0,885  1h 8min Y1 = 0,1600X + 3,230
Y2 = 0,2500X + 0,510

Média de duas repe ti ções.
* Gera ções por hora.

10 Alim. Nutr., São Paulo, 11: 7-21, 2000



A Figura 1 apre senta o com por ta mento do micror ga nismo expresso
como taxa de cres ci mento (k) nas tem pe ra tu ras uti li za das. A deter mi na -
ção da taxa de cres ci mento (k) pode ser impor tante para deter mi nar o
prazo de vali dade do leite pas te u ri zado. Para Lan ge veld & Cupe rus,10 a
vali dade de um pro duto está rela ci o nada com o número ini cial de célu las 
no momento da dete ri o ra ção, estando inver sa mente rela ci o nado ao k.

Alim. Nutr., São Paulo, 11: 7-21, 2000 11

FIGURA 1 – Curva de Arrhe nius da taxa de cres ci mento em fun ção da tem pe ra tura para
o psi cro tró fico aci di fi cante estu dado.



O psi cro tró fico aci di fi cante apre sen tou maior ati vi dade meta bó lica
quanto à pro du ção de ácido lático à redu ção do pH à medida que a tem pe -
ra tura de incu ba ção foi aumen tada até 30oC (Figu ras 2 a 7). A 35oC a bac té -
ria se mos trou menos ativa meta bo li ca mente do que a 30oC (Figu ras 7 e 8).

De acordo com os dados obti dos expe ri men tal mente, o valor de pH
para a coa gu la ção do leite com aque ci mento a 86oC foi de 5,98. Assim,
con clui-se que o psi cro tró fico aci di fi cante estu dado difi cil mente cau sará 
pro blema de coa gu la ção em leite man tido em tem pe ra tura infe rior a
10oC, em vir tude do longo tempo gasto para atin gir este valor de pH
(Figu ras 2 a 4 ). Entre tanto, se o número de micror ga nis mos con ta mi -
nan tes for maior que 103 célu las por mili li tro, a coa gu la ção pode ser
alcan çada mais rapi da mente. Em con tra par tida, se um leite que con tém
ini ci al mente 103 célu las deste micror ga nismo por mili li tro for man tido
em tem pe ra tu ras mais altas, a coa gu la ção após o aque ci mento será
obser vada depois de, apro xi ma da mente, 33 horas a 21oC, 15 horas a
25oC, 13 horas a 35oC e 11 horas a 30oC (Figu ras 5 a 8).

12 Alim. Nutr., São Paulo, 11: 7-21, 2000

FIGURA 2 – Vari a ção dos valo res de pH e aci dez titu lá vel expressa em por cen ta gem de
ácido lático, em leite ino cu lado com 103 célu las do psi cro tró fico aci di fi cante por mili li -
tro e ino cu lado a 4oC.
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FIGURA 3 – Vari a ção dos valo res de pH e aci dez titu lá vel expressa em por cen ta gem de
ácido lático, em leite ino cu lado com 103 célu las do psi cro tró fico aci di fi cante por mili li -
tro e ino cu lado a 7oC.
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FIGURA 4 – Vari a ção dos valo res de pH e aci dez titu lá vel expressa em por cen ta gem de
ácido lático, em leite ino cu lado com 103 célu las do psi cro tró fico aci di fi cante por mili li -
tro e ino cu lado a 10oC.
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FIGURA 5 – Vari a ção dos valo res de pH e aci dez titu lá vel expressa em por cen ta gem de
ácido lático, em leite ino cu lado com 103 célu las do psi cro tró fico aci di fi cante por mili li -
tro e ino cu lado a 21oC.
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FIGURA 6 – Vari a ção dos valo res de pH e aci dez titu lá vel expressa em por cen ta gem de
ácido lático, em leite ino cu lado com 103 célu las do psi cro tró fico aci di fi cante por mili li -
tro e ino cu lado a 25oC.
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FIGURA 7 – Vari a ção dos valo res de pH e aci dez titu lá vel expressa em por cen ta gem de
ácido lático, em leite ino cu lado com 103 célu las do psi cro tró fico aci di fi cante por mili li -
tro e ino cu lado a 30oC.
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FIGURA 8 – Vari a ção dos valo res de pH e aci dez titu lá vel expressa em por cen ta gem de
ácido lático, em leite ino cu lado com 103 célu las do psi cro tró fico aci di fi cante por mili li -
tro e ino cu lado a 35oC.



ALFENAS, R. de C. G. Effect of the tem pe ra ture on the growth and meta bo lic acti -
vity of aci di fi cant psychro trop hic. Alim. Nutr. (São Paulo) , v.11, p.7-21,
2000.

n ABSTRACT: The acid pro ducer psychro trophic bac te rium was iso lated from
crude milk in bromocresol pur ple agar (BPA), after incu ba tion at 7oC for 10
days. The active cul ture of the bac te ria was innoculated in erlenmeyers con -
tain ing ster il ized milk, result ing in 103 cells per mililiter. The erlenmeyers were
incu bated at 4, 7, 10, 21, 25, 30 and 35oC for var ied times and the bac te rial
devel op ment was accom plished by the score in SPA medium (agar for stan -
dard in plate), incu bated at 25oC for 48 hours. The data from the log a rithm of
the UFC/ml (val ues of y) num bers ver sus incu ba tion time (val ues of x) were
reg is tered in graphic and the cor re spon dent data to the log a rith mic growth
phase were adjusted by regres sion anal y sis. The growth rates (k) and the con -
cep tion (gen er a tion) times were cal cu lated on their respec tive tem per a tures.
The met a bolic activ ity of the iso lated bac te rium was observed, in dif fer ent
tem per a tures, due to the titratable acid ity and pH vari a tion (range) dur ing the
growth. The acidificant psychroth rophic bac te rium pre sented growth and
met a bolic activ ity more intense at 30oC, with 45 min utes of gen er a tion (con -
cep tion) time and growth rate (k) of 1.36 gen er a tions per hour. A gen er a tion
time of 13 hours and 15 min utes was observed at 7oC, with k value of 0.08 gen -
er a tions per hour, approx i mately. The coag u la tion of milk sam ples acid i fied
with latic acid and heated at 86oC occurred in an equiv a lent pH of 5.98. The
inoc u la tion of ster il ized milk at 103 cells of the bac te rium per mililiter resulted
in coag u la tion after 33 hours approx i mately at 21oC, 15 hours at 25oC, 13 hours 
at 35oC and 11 hours at 30oC.

n KEYWORDS: Acidificant psychroth rophic bac te rium; growth rates (k); gen er a -
tion time; met a bolic activ ity; milk coag u la tion.
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CARACTERIZAÇÃO DE VINHOS RIESLING ITÁLICO
NACIONAIS QUANTO AOS ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

E A ALGUNS COMPOSTOS FENÓLICOS*

Marta de Toledo BENASSI**
Helo isa Más cia CECCHI***

n RESUMO: A com po si ção do vinho, quanto a áci dos e fenóis, tem grande
influên cia sobre suas carac te rís ti cas e qua li dade. Foram com pa ra dos vinhos
bran cos Ries ling Itá lico naci o nais de diver sas safras e mar cas, pro ce den tes de 
seis dife ren tes viní co las, num total de 34 amos tras. Os vinhos foram ana li sa -
dos por cro ma to gra fia líquida de fase reversa, uti li zando gra di ente de ácido
sul fú rico e meta nol, para deter mi na ção simul tâ nea de áci dos (tar tá rico, máli -
co, lático, acé tico e sór bico) e fenóis (cate quina e áci dos caféico, caf tá rico,
cumá rico e cutá rico). Foram rea li za das outras aná li ses físi co-químicas (pH,
aci dez titu lá vel e índice de cor). Amos tras de mesma viní cola apre sen ta ram
carac te rís ti cas seme lhan tes, indi cando homo ge ne i dade na maté ria-prima e
no pro ces sa mento. As mai o res dife ren ças entre viní co las foram obser va das
com rela ção à cor e aos teo res de ácido málico, lático, acé tico, cate quina e
fenóis áci dos. As vari a ções foram atri bu í das a dife ren ças no está dio de matu -
ra ção das uvas, con di ções de pro ces sa mento e/ou alte ra ções durante a
conser va ção. Os teo res de ácido sór bico (0,1 a 112 mg/L) foram sem pre infe ri o -
res ao per mi tido pela legis la ção, mas várias amos tras não indi ca ram no rótulo
sua pre sença. Algu mas amos tras apre sen ta ram teo res altos de ácido acé tico
(acima de 0,7 mg/mL), pro va vel mente em vir tude da maté ria-prima ou dos
pro ces sos uti li za dos. A téc nica de com po nen tes prin ci pais mos trou-se efi ci -
ente para carac te ri za ção e sepa ra ção entre viní co las.

n PALAVRAS-CHAVE: Vinho branco; áci dos; fenóis; viní co las; com po nen tes
prin ci pais; CLAE, cro ma to gra fia líquida de alta efi ciên cia.
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Intro du ção

O vinho é obtido da fer men ta ção alcoó lica do mosto de uva sã,
fresca e madura, e suas carac te rís ti cas depen dem da maté ria-prima e
dos pro ces sos empre ga dos. A com po si ção do vinho, quanto a áci dos e
fenóis, for nece infor ma ções rele van tes sobre sua qua li dade. A deter mi -
na ção de áci dos é uti li zada para a defi ni ção do está dio de matu ra ção da
uva, con trole dos pro ces sos de fer men ta ção e ava li a ção da esta bi li dade
tar tá rica, fato res res pon sá veis por carac te rís ti cas sen so ri ais e de con ser -
va ção.6, 10, 18 Segundo a legis la ção naci o nal,1 o ácido sór bico pode ser
adi ci o nado, como con ser va dor, em con cen tra ções infe ri o res a 0,02%. A
com po si ção fenó lica é influ en ci ada pela vari e dade e está dio de matu ra -
ção da uva e pelas téc ni cas de extra ção, ela bo ra ção e arma ze na -
mento.11, 16, 19 Os fenóis estão liga dos a carac te rís ti cas sen so ri ais, como
cor, sabor, corpo e odor.5, 7

O obje tivo deste tra ba lho foi o de carac te ri zar vinhos Ries ling Itá lico 
naci o nais, de diver sas safras e mar cas, pro ce den tes de dife ren tes viní -
co las. Uti li za ram-se cro ma to gra fia líquida de alta efi ciên cia (CLAE) para
deter mi na ção simul tâ nea de áci dos e fenóis e, tam bém, outras aná li ses
físi co-químicas (pH, aci dez titu lá vel e índice de cor). A aná lise de com -
po nen tes prin ci pais foi empre gada para sele ci o nar os atri bu tos que
melhor carac te ri zas sem os vinhos e para veri fi car se os parâ me tros estu -
da dos per mi ti riam a dis cri mi na ção entre viní co las.

Mate rial e méto dos

1 Mate rial

Foram ana li sa dos 34 vinhos Ries ling Itá lico naci o nais, de mar cas
comer ci ais, adqui ri dos no comér cio local. Foram ana li sa dos vinhos
doces, semi-secos e secos. As amos tras, pro ce den tes de seis dife ren tes
viní co las, eram de dife ren tes safras e mar cas. O número de amos tras
ana li sado para viní cola foi bas tante dife ren ci ado (de 2 a 12 vinhos).

As amos tras foram sub me ti das a aná li ses de aci dez titu lá vel, pH e
índice de cor2 e à deter mi na ção, por CLAE, de áci dos (tar tá rico, málico,
lático, acé tico e sór bico) e fenóis (cate quina, áci dos caféico, cumá rico,
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caf tá rico e cutá rico).4 Todas as aná li ses foram rea li za das em dupli cata.
Com rela ção à amos tra gem, cada amos tra foi obtida pela mis tura de
duas gar ra fas. Para a aná lise cro ma to grá fica, foi feita cor re ção do pH das 
amos tras (com solu ção de ácido sul fú rico) para pH 2,5, e dilu i ção na fase 
móvel ácida (pro por ção de 1:9).4

2 Meto do lo gia

2.1 Equi pa mento e con di ções de ope ra ção

Foi uti li zado um cro ma tó grafo a líquido (Varian, modelo 9010) com
detec tor de arranjo de dio dos (Varian, modelo 9065 Polychrom). As aná -
li ses foram rea li za das em ambi ente con di ci o nado (em torno de 25oC). O
tempo de cor rida foi de 40 minu tos, neces si tan do-se, para esta bi li za ção, 
de 10 minu tos adi ci o nais. Foi feita detec ção a 210 nm, para áci dos, e
278 nm, para fenóis e ácido sór bico. Como fase móvel, foi uti li zado gra -
di ente de solu ção de ácido sul fú rico pH 2,5 (A) e meta nol (B): 0 minuto,
100% de A; 10 minu tos, 95% de A; 20 minu tos, 70% de A; e 30 minu tos,
50% de A. A vazão foi de 0,5 mL/min, até 10 minu tos, e de 0,7 mL/min,
até o fim da cor rida. Uti li zou-se coluna de fase reversa (C18) Sphe ri sorb
ODS-2 (Phase Sepa ra ti ons), de dimen sões 4,6 mm x 250 mm, com par tí -
cu las de 5 µm de diâ me tro.4

2.2 Iden ti fi ca ção e quan ti fi ca ção

A iden ti fi ca ção dos com pos tos foi feita no cro ma tó grafo, com base
nos tem pos de reten ção e no per fil dos espec tros de absor ção no UV.
Para con fir ma ção, foram uti li za dos pureza do pico e co-cromatografia.
Para os áci dos caf tá rico e cutá rico (tar ta ra tos dos áci dos caféico e cumá -
rico), que não têm padrões comer ci ais, foi feita hidró lise com NaOH 2N à
tem pe ra tura ambi ente.13 A quan ti fi ca ção foi feita por padro ni za ção
externa. Para os tar ta ra tos, con si de ra ram-se absor ti vi da des mola res
iguais às dos áci dos caféico e cumá rico.3

3 Aná lise esta tís tica

Foi empre gada aná lise de com po nen tes prin ci pais, uti li zan do-se o
pro ce di mento FAC TOR do pro grama esta tís tico SAS (Sta tis ti cal Analy -
sis System).17
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Resul ta dos e dis cus são

A Figura 1 apre senta um cro ma to grama típico de um vinho Ries ling 
Itá lico, cor res pon dente a uma amos tra da viní cola I. Na Tabela 1, temos
os resul ta dos das aná li ses (média e faixa de vari a ção) para as amos tras
de dife ren tes viní co las.

1 Aci dez titu lá vel, pH e áci dos orgâ ni cos

Os vinhos apre sen ta vam pH em torno de 3,40, e a média da aci dez
foi de 0,594 g/100 mL den tro da faixa des crita para vinhos bran cos na -
cio nais.8, 12 As amos tras das viní co las I e IV apre sen ta ram pH mais baixo 
e aci dez titu lá vel mais alta do que a média.

Os teo res de áci dos tar tá rico, málico e lático obser va dos foram simi -
la res aos cita dos para vinhos bran cos de dife ren tes pro ce dên cias.6, 10, 18

Os teo res de ácido málico foram infe ri o res à média, para a viní cola II,
e bas tante altos, para a viní cola IV. Altos teo res de ácido lático foram
observados nas amos tras das viní co las II, V e VI. Essas vari a ções pode riam
estar rela ci o na das ao está dio de matu ra ção da uva ou a degra da ções,
como a fer men ta ção malo lá tica que causa, para le la mente à dimi nu i ção
do con te údo de ácido málico e aci dez, aumento do teor de ácido lático.
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FIGURA 1 – Cro ma to grama de um vinho branco Ries ling Itá lico naci o nal.
Picos: 1 = Ácido tar tá rico, 2 = Ácido málico, 3 = Ácido lático, 4 = Ácido acé tico,
5 = Ácido caf tá rico, 6 = Cate quina, 7 = Ácido cutá rico, 8 = Ácido caféico, 9 = Ácido
cumá rico,10 = Ácido sór bico. Con di ções: Coluna Sphe ri sorb ODS-2 (4,6 x 250 mm,
5 µm).  Detec ção UV 210 nm (até 10 minu tos) e 278 nm. Fase móvel: ácido sul fú rico
(A)/meta nol (B). Gra di ente de A para B: 0 minuto, 0%; 10 minu tos, 5%; 20 minu tos,
30%; 30 minu tos, 50%. Vazão: 0,5 mL/min (até 10 minu tos) e 0,7 mL/min.



Tabela 1 – Carac te ri za ção de vinhos bran cos Ries ling Itá lico naci o nais, pro ce den tes de dife ren tes viní co las

Vinícola Ia

Média  Faixa
Vinícola IIb

Média  Faixa
Vinícola IIIc

Média  Faixa
Vinícola IVd

Média Faixa
Vinícola Ve

Média  Faixa
Vinícola VIf

Média  Faixa

pH   3,37   3,25-3,55  3,42   3,40-3,45  3,44   3,30-3,60  3,43   3,20-3,50  3,28   3,25-3,30  3,48   3,35-3,60

Ác. titu lá vel1   0,654  0,557-0,804  0,507  0,488-0,519  0,554  0,500-0,597  0,576  0,523-0,664  0,599  0,576-0,622  0,571  0,534-0,607

Cor 2   0,0855  0,0474-0,1621  0,0626 0,0528-0,0811  0,1011 0,0685-0,1313  0,1210 0,0625-0,1768  0,0836 0,580-0,1091  0,0522 0,0485-0,0558

Ác. tar tá rico3   0,97    0,61-1,51  1,31   0,97-1,81  0,99   0,90-1,027  1,33   1,14-1,500  1,26   1,18-1,34  1,39   1,20-1,57

Ác. málico3   1,94    0,948-2,82  0,30   0,28-0,33  1,78   1,096-2,33  2,36   1,87-2,873  0,79   0,61-0,97  1,23   0,980-1,48

Ác. lático3   1,85    0,20-4,21  2,03   1,89-2,22  1,27   0,855-1,61  1,12   0,71-1,65  2,42   2,26-2,58  2,26   2,25-2,27

Ác. acé tico3   0,44    0,31-0,82  0,74   0,48-1,00  0,37   0,296-0,45  0,30   0,267-0,379  0,35   0,28-0,42  0,58   0,46-0,70

Ác. sór bico4  86        56,0-112  2,43   0,103-0,73 76     62-80,4 91    65,2-115,3 28,1   25,6-30,5 83     68-97

Cate quina  11,2     7,63-14,9 10,0    8,3-12,49  3,5    2,2-5,3 4,04   2,0-8,3  8,40   6,9-9,9  2,42   1,8-3,04

Ác. caf tá rico4  10,9     4,38-15,1 11,4    9,4-12,8 12,7    7,95-15,5 7,6    5,4-12,0 13,3   12,0-14,5 10,85   8,8-12,3

Ác. caféico4   1,8     1,00-2,301  2,6    2,5-2,7  1,7    1,33-2,1 1,6    0,674-2,34  1,85   1,71-1,99  0,88   0,79-0,97

Ác. cutá rico4   2,1     0,73-2,7  1,92   1,74-2,05  2,6    1,17-3,71 1,06   0,52-1,81  2,01   1,82-2,19  1,39   1,27-1,50

Ác. cumá -
rico4   0,55    0,343-0,75  0,70   0,65-0,804  0,59   0,39-0,85 0,46   0,28-0,72  0,29   0,27-0,30  0,33   0,228-0,44

 a  média de 7 amos tras, exceto para ácido sór bico (3) e cate quina (5).
1 g ácido tar tá rico/100 mL. b  média de 12 amos tras, exceto para ácido sór bico (11).
2 l 420. c  média de 3 amos tras.
3 mg/mL. d  média de 7 amos tras, exceto para ácido sór bico (3) e cate quina (5).
4 mg/L. e  média de 8 amos tras, exceto para ácido sór bico (5).

f   média de 2 amos tras.



O teor médio de ácido acé tico foi de 0,42 mg/mL, indi cando que, no
geral, as uvas apre sen ta ram um bom grau de sani dade e os vinhos foram 
bem ela bo ra dos. Foram obser va dos valo res mais bai xos do que a média
para a viní cola IV e acima para as viní co las II e VI, mas somente três
vinhos apre sen ta ram teo res acima de 0,7 mg/mL. Apa ren te mente, as
amos tras das viní co las II e VI, para le la mente a uma fer men ta ção malo lá -
tica, tive ram, tam bém, uma fer men ta ção acé tica ou sofre ram uma maior 
oxi da ção. Deve-se, ainda, con si de rar que bac té rias cau sa do ras da fer -
men ta ção malo lá tica podem meta bo li zar açú ca res com for ma ção de
ácido acé tico, entre outros pro du tos finais.

Cons ta tou-se a pre sença de ácido sór bico em 26 das 34 amos tras
ana li sa das; porém, em 11 delas, sua pre sença não cons tava do rótulo
(cinco da viní cola I e duas das viní co las II, V e VI). As viní co las II e V apre -
sen ta ram valo res bem aba ixo da média, e, em todos os casos, os teo res
en con tra dos foram infe ri o res ao per mi tido pela legis la ção (0,02 g/100 g).1

2 Índice de cor e com pos tos fenó li cos

A cor foi uma das carac te rís ti cas que apre sen tou mai o res vari a ções
(I 420, de 0,0474 a 0,1768), mas deve-se con si de rar que os vinhos tinham 
tempo variá vel de arma ze na mento (na média, 1 a 3 anos). Para espu -
man tes naci o nais, da mesma safra, veri fi cou-se tam bém grande vari a -
ção de cor (de 0,056 a 0,188).15 Para vinho Sau vig non Blanc naci o nal, da
safra de 1993, foi des crito valor bem supe rior (0,435).14 Valo res de I 420
supe ri o res a 0,080 indi cam colo ra ção intensa, mui tas vezes em razão da
oxi da ção. Vinhos mais velhos, da mesma marca, apre sen ta ram, no
geral, valo res mais altos, mas não houve rela ção direta entre cor e idade. 
Foi obser vada uma colo ra ção mais intensa para as amos tras da viní cola
IV e mais clara para as viní co las II e V.

Os teo res de fenóis áci dos e cate quina foram simi la res ou um pouco 
infe ri o res aos des cri tos na lite ra tura para diver sas vari e da des de vinhos
bran cos.7, 16, 20 Para vinho Sau vig non Blanc naci o nal, foi citado valor
bas tante alto para cate quina (69,8 mg/L).14

Para os fenóis áci dos, foi obser vada vari a ção pequena entre as viní -
co las e den tro de cada grupo. Somente a viní cola IV apre sen tou valo res
carac te ris ti ca mente mais bai xos do que o geral para todos os fenóis con -
si de ra dos.

A cate quina mos trou uma maior vari a ção entre as amos tras, sendo
obser va dos teo res altos para as viní co las I, II e V. A lite ra tura cita vari a -
ções sig ni fi ca ti vas de cate quina entre safras9 e que sua extra ção é mais
afe tada por con di ções de pro cesso do que a dos fenóis áci dos.11
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As amos tras se dife ren ci a ram, ainda, com rela ção à pro por ção entre 
cate quina e fenóis áci dos. Esse fato pode ria estar rela ci o nado ao está dio
de matu ra ção da uva: os teo res de cate quina aumen tam durante o ama -
du re ci mento, caindo até a colhe ita;9 para outros fenóis, dimi nuem con ti -
nu a mente com a matu ra ção.19 Deve mos con si de rar, tam bém, os pro ces -
sa men tos uti li za dos pelas viní co las: o emprego de ben to nite e gela tina
dimi nui o teor de fenóis áci dos, enquanto poli vi nil po li pir ro li dona atua
sobre a cate quina.5

O teor de cada tipo de fenol se modi fica, ainda, de mane ira dife ren -
ci ada com a esto ca gem, depen dendo, por tanto, da idade do vinho.3 Os
bai xos teo res de fenóis áci dos e cate quina encon tra dos para as amos tras 
da viní cola IV, asso ci a dos à cor mais intensa obser vada, podem indi car
poli me ri za ção, ocor rida durante o pro ces sa mento e a esto ca gem.

3 Com pa ra ção entre vinhos de dife ren tes viní co las

A aná lise de com po nen tes prin ci pais per mi tiu ava liar quais os parâ -
me tros mais impor tan tes para expli car a vari a bi li dade entre as amos tras.
Uma boa dis cri mi na ção entre as amos tras foi obser vada ao se uti li zar os
seguin tes atri bu tos: índice de cor e teo res de fenóis áci dos (áci dos caféi -
co, caf tá rico, cumá rico e cutá rico), cate quina e áci dos málico, lático e
acé tico. Na Figura 2 A temos a con fi gu ra ção das amos tras, con si de ran -
do-se os dois pri me i ros com po nen tes prin ci pais (CPs). Os veto res para as
aná li ses físi co-químicas estão espe ci fi ca dos em sepa rado (Figura 2 B).

Os vinhos pro du zi dos por uma mesma viní cola apre sen ta ram seme -
lhan ças de com po si ção, poden do-se obser var que as amos tras de mesma
pro ce dên cia fica ram agru pa das e, em alguns casos, houve uma separa -
ção clara entre viní co las. O pri me iro CP foi res pon sá vel por 31% da varia -
bili dade entre as amos tras e o segundo, por 26%.

O segundo CP estava rela ci o nado com cate quina e áci dos acé tico,
lático e málico, o último de forma nega tiva (Figura 2 B). Foi o CP mais
impor tante na carac te ri za ção, sepa rando as viní co las II e IV das demais.
As viní co las III e V foram sepa ra das entre si por esse com po nente, mas
não pude ram ser ade qua da mente sepa ra das da viní cola I. Os vinhos alo -
ca dos na parte supe rior esquerda apre sen ta ram teo res mais altos de áci -
dos acé tico, lático e de cate quina e pouco ácido málico (Figura 2 A). Isso 
pode ria ser atri bu ído, con forme dis cu tido ante ri or mente, à ocor rên cia de 
fer men ta ções (malo lá tica e acé tica), a um excesso de oxi da ção ou,
ainda, ao fato de os vinhos terem sido obti dos por fer men ta ção com
leve du ras sel va gens, algu mas das quais gran des for ma do ras de ace tato
de etila. Além disso, os altos teo res de cate quina obser va dos pode riam
estar rela ci o na dos à colhe ita de uvas antes da matu ra ção.
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O pri me iro CP estava rela ci o nado posi ti va mente com o índice de
cor e fenóis áci dos (Figura 2 B), o que per mi tiu carac te ri zar a viní cola VI,
sepa rando-a das viní co las I e V (Figura 2 A). As amos tras à esquerda apre -
sen ta ram cor mais clara e menor con cen tra ção de fenóis áci dos, que
pode riam ter sido cau sa das pela vari a ção da época de colhe ita das uvas.

Obser va ram-se, ainda, alta cor re la ção entre os fenóis áci dos (pro xi -
mi dade entre os veto res) e tam bém que a cate quina e o índice de cor
foram inver sa mente cor re la ci o na dos (veto res com ori en ta ção pró xima a
180o) (Figura 2 B). Bai xos teo res de cate quina pode riam ter sido cau sa -
dos pela poli me ri za ção, res pon sá vel pela cor ama rela.
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(A) e veto res (B).



Con clu sões

No geral, os vinhos da mesma viní cola, mesmo con si de ran do-se
mar cas e safras dife ren ci a das, pos su íam carac te rís ti cas seme lhan tes,
indi cando homo ge ne i dade na maté ria-prima e nos pro ces sa men tos
empre ga dos. Dessa forma, para os parâ me tros uti li za dos, a pro ce dên cia
do vinho foi bas tante rele vante para a sepa ra ção das amos tras. A téc -
nica de com po nen tes prin ci pais mos trou-se efi ci ente na carac te ri za ção
dos vinhos. As mai o res dife ren ças entre as viní co las foram obser va das
com rela ção à cor e aos teo res de fenóis áci dos e áci dos málico, lático,
acé tico e de cate quina. Os teo res de ácido sór bico obser va dos foram
infe ri o res ao per mi tido pela legis la ção, mas várias amos tras não indi ca -
ram no rótulo a pre sença do con ser va dor. Duas viní co las apre sen ta ram
teo res altos de ácido acé tico, indi cando pro ble mas na maté ria-prima
e/ou no pro ces sa mento.

BENASSI, M. de T., CECCHI, H. M. Cha rac te ri za tion of Bra zi lian Wel chri es ling
wines with regard to orga nic acids and some phe no lic com pounds. Alim.
Nutr. (São Paulo) , v.11, p.23-33, 2000.

n ABSTRACT: Organic acids and phe no lic com pounds have a great influ ence
on the char ac ter is tics and qual ity of wines. Thirty-four Bra zil ian Welchriesling
wines, from six dif fer ent win er ies, dif fer ent vin tage years and com mer cial
brands, were com pared. Sam ples were ana lyzed by reversed phase liq uid
chro ma tog ra phy, with a sul fu ric acid/meth a nol elu tion gra di ent, for the simul -
ta neous deter mi na tion of acids (tar taric, malic, lac tic, ace tic and sorbic acids)
and phenolics (catechin and caftaric, coutaric, caffeic and coumaric acids).
Titratable acid ity, pH and color index were also deter mined. Sam ples from the
same win ery pre sented sim i lar char ac ter is tics, denot ing homo ge ne ity in raw
mate rial and pro cess. Main dif fer ences among win er ies were related to color
and con tents of malic, lac tic and ace tic acids, catechin and acid phenolics.
Vari a tions were assigned to dif fer ences in matu rity of grapes at har vest, pro -
cess con di tions and/or changes dur ing aging. Sorbic acid level (0.1 to 112
mg/L) never exceeded the per mit ted by leg is la tion, how ever the addi tive was
not reported on the label of some sam ples. A few sam ples pre sented high ace -
tic acid con tent (up to 0.7 mg/mL) prob a bly from raw mate rial or wine mak ing
pro cess. Prin ci pal com po nents anal y sis was applied and it was con sid ered
effi cient for char ac ter iza tion of sam ples and dis crim i na tion among win er ies.

n KEY WORDS: White wine; acids; phenolics; win er ies; prin ci pal com po nents
anal y sis; HPLC, high per for mance liq uid chro ma tog ra phy.
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ESTIMATIVA DE RECOMENDAÇÃO DIÁRIA
DE FIBRA ALIMENTAR TOTAL E DE SEUS
COMPONENTES NA POPULAÇÃO ADULTA

Wilma TURANO*
San dra Casa Nova DERIVI**

Maria Heidi Mar ques MENDEZ**
Lúcia Mar ques VIANNA*

Wanda Lopes MENDES***

n RESUMO: O obje tivo do pre sente tra ba lho foi o de veri fi car a inges tão média
diá ria de fibra ali men tar total e de suas fra ções, solú vel e inso lú vel, por uma
popu la ção adulta e sadia e esti mar sua reco men da ção die té tica, iden ti fi cando 
as fon tes ali men ta res da fra ção e de seus com po nen tes. O estudo foi rea li zado 
em die tas sele ci o na das, equi li bra das em rela ção à pro por ção de nutri en tes
calo rí ge nos, vita mi nas e mine rais. Nes sas die tas, os teo res de fibra ali men tar
e de seus com po nen tes foram ana li sa dos por meio da tabela de com po si ção
de ali men tos. Os resul ta dos encon tra dos suge rem como esti ma tiva de reco -
men da ções de inges tão diá ria de fibra ali men tar total 25-30 g; de celu lose 4-6 g;
de hemi ce lu lo ses 4-6 g; de lig nina 2-4 g; de pec tina total 5-10 g; de pec tina
solú vel 0,7-1,6 g; de pro to pec tina 4-6 g. Valo res esses que cor res pon dem às
neces si da des diá rias de uma popu la ção adulta e sadia. Os ali men tos iden ti fi -
ca dos como prin ci pais fon tes de fibra ali men tar total foram fei jão-comum var.
preto, branco e mula ti nho, len ti lha e fei jão-fradinho; de celu lose foram fei jão-
 comum var. preto, len ti lha, fei jão-comum var. mula ti nho e branco e fei jão- fra -
dinho; de hemi ce lu lo ses foram banana var. prata, arroz inte gral e branco, len ti -
lha e pão fran cês; de lig nina foram fei jão-comum var. preto, goi aba ver me lha,
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caqui e fei jão-comum var. mula ti nho; de pec tina solú vel foram bata ta-ingle -
sa, pêra var. Wil liam, man di oca, mamão var. Hawai, banana var. d’água, pês -
sego var. pérola e jiló.

n PALAVRAS-CHAVE: Reco men da ções; fibra ali men tar; popu la ção adulta.

Intro du ção

A fra ção fibra ali men tar cons ti tui o resí duo ali men tar que per ma -
nece ina ta cado até o íleo, mas que é par ci al mente hidro li sado pelas bac -
té rias do cólon.28 Essa fra ção é com posta por um com plexo de subs tân -
cias que inclui, em pro por ções variá veis, polis sa ca rí deos solú veis e
inso lú veis. Den tre os solú veis encon tram-se pec tina solú vel e pro to pec -
tina e den tre os inso lú veis, celu lose, hemi ce lu lo ses e lig nina, todos com
pro pri e da des físi co-químicas dis tin tas, res pon sá veis por dife ren tes efe i -
tos fisi o ló gi cos. A pro por ção dos com po nen tes da fra ção varia se gun do
o tipo de ali mento e sua com po si ção quí mica e depende de fato res como 
a espé cie vege tal e seu está dio de desen vol vi mento.26

A lite ra tura, em con se qüên cia das pes qui sas que vêm sendo desen -
vol vi das, cita reco men da ções die té ti cas, que envol vem as cha ma das
doen ças da civi li za ção.

Na obe si dade são indi ca das die tas de baixa calo ria, com alto teor de 
fibra solú vel e inso lú vel, em quan ti da des de 25-30 g diá rias.6 As indi ca -
ções de ali men tos espe cí fi cos são fei tas para pro ble mas de cons ti pa ção
e outros dis túr bios do trato intes ti nal, como sín drome do cólon irri tá vel e 
doença diver ti cu lar, em que as reco men da ções são de 20 g diá rias de
farelo de trigo.13, 23

A comu ni dade cien tí fica con corda que as metas ali men ta res sejam
pri o ri tá rias como medida pre ven tiva no desen vol vi mento do cân cer de
cólon e indica o aumento em cinco vezes do con sumo de fru tas e hor tali -
ças e de seis vezes do con sumo diá rio de cere ais e legu mi no sas, asso -
ciado a uma dimi nu i ção no con sumo de gor dura, con si de rando o uso de
dieta do tipo oci den tal.7

Die tas com alto teor de fibra solú vel (pec ti nas, gomas, muci la gens e  
glu cans) foram reco men da das para pre ven ção das doen ças car di o vas -
cu la res.12, 25 Entre os estu dos rea li za dos, em que se tes tou o efe ito hipo -
co les te ro lê mico des sas fibras, 88% apre sen ta ram res posta posi tiva.2

Cer tos ali men tos, como as legu mi no sas e aveia, têm sido apon ta dos em
diver sos tra ba lhos3, 4, 5, 31 como bené fi cos no tra ta mento de pro ble mas
de hiper co les te ro le mia.
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Vários auto res9, 15, 24, 27 reco men dam die tas ricas em fibra solú vel
para indi ví duos dia bé ti cos insu li no-dependentes e não insu li no-depen -
dentes. A dieta reco men dada pela Asso ci a ção Ame ri cana de Dia be tes é
de 50% a 55% de calo rias, na forma de car bo i dra tos, 15% de pro te í nas,
30%-35% de gor du ras, com redu ção de gor dura satu rada e aumento de
fibra e de amido resis tente.1

De acordo com a NACNE,20 as reco men da ções para a dieta têm
suge rido que seja aumen tada a inges tão de fibra ali men tar de 20-30 g ao 
dia ou que a redu ção da inges tão ener gé tica, em vir tude da dimi nu i ção
da inges tão de gor du ras, seja com pen sada pelo aumento da fibra ali -
men tar. No entanto, ainda não temos defi ni das as reco men da ções die té -
ti cas da fra ção para popu la ções sadias.

No que se refere às die tas bra si le i ras, espe ci al mente em razão de
nos sas dife ren ças regi o nais, será neces sá ria uma série de inves ti ga ções
com rela ção ao con sumo de ali men tos ricos em fibra para que se pro -
ceda a esti ma tiva dos níveis die té ti cos reco men dá veis.

O pre sente tra ba lho tem como obje tivo veri fi car a inges tão média
diá ria de fibra ali men tar total e de suas fra ções, solú vel e inso lú vel, por
uma popu la ção adulta e sadia e esti mar sua reco men da ção die té tica,
iden ti fi cando as fon tes ali men ta res da fibra ali men tar e de suas fra ções
que são mais con su mi das por essa popu la ção.

Mate rial e méto dos

Mate rial

Grupo de indi ví duos – cons ti tu ído de 200 indi ví duos sadios, sendo
65 do sexo mas cu lino e 135 do sexo femi nino, de faixa etá ria entre 20 e
40 anos, de nível soci o e co nô mico médio e resi den tes no muni cí pio do
Rio de Jane iro.

Méto dos

Inqué rito die té tico

O método usado no estudo do con sumo ali men tar foi o des crito por
Gou veia,11 que se fun da menta no recor da tó rio de 24 horas (semi quan ti -
ta tivo e medi das case i ras) e na fre qüên cia dos ali men tos con su mi dos.
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Die tas sele ci o na das

Foram sele ci o na das as die tas con si de ra das equi li bra das em rela ção 
à pro por ção de nutri en tes calo rí ge nos e às reco men da ções de vita mi nas
e mine rais. Nes sas die tas sele ci o na das, a aná lise de macro e micro nu -
trien tes foi feita uti li zan do-se a Tabela de Com po si ção Quí mica de Fran -
co10 para os ali men tos de ori gem ani mal e para os de ori gem vege tal, a
Tabela de Com po si ção de Ali men tos de Men dez et al.18

Uti li zou-se uma amos tra gem de 200 die tas, das quais 157 foram
con si de ra das equi li bra das quanto à pro por ção de nutri en tes calo rí ge nos 
e quanto às reco men da ções de vita mi nas e de mine rais, de acordo com
Food and Nutri tion Board, Nati o nal Aca demy of Sci en ces,19 Nati o nal Re -
se ar ch Coun cil.21

Aná lise da fibra ali men tar nas die tas sele ci o na das

Estas die tas foram ana li sa das quanto ao teor de fibra ali men tar total 
e de suas fra ções inso lú vel (celu lose, hemi ce lu lo ses e lig nina) e solú vel
(pec tina total, pec tina solú vel e pro to pec tina), uti li zan do-se os dados
apre sen ta dos na Tabela de Com po si ção de Ali men tos de Men dez et al.18

Esses dados foram obti dos usando, para a deter mi na ção da fibra inso lú -
vel, os méto dos da fibra deter gente neu tro,29 o da fibra deter gente neu -
tro modi fi cado para ali men tos ricos em amido17 e o método da fibra
deter gente ácido.30 A lig nina foi sepa rada da celu lose, no resí duo deter -
gente ácido, por meio de ácido sul fú rico a 72% e quan ti fi cada gra vi me -
tri ca mente. Os valo res de celu lose foram obti dos pela dife rença entre os
valo res da fibra deter gente ácido e da lig nina. As hemi ce lu lo ses foram
obti das pela dife rença entre os valo res da fibra deter gente neu tro e da
fibra deter gente ácido. A fibra solú vel foi quan ti fi cada como pec tina
total e solú vel. As pec ti nas foram extra í das segundo téc nica des crita por 
McCre ady e McComb16 e quan ti fi ca das pelo método de Bit ter & Muir.8

A pro to pec tina foi obtida pela dife rença entre os valo res de pec tina total
e de pec tina solú vel.

Resul ta dos e dis cus são

Die tas sele ci o na das

As die tas sele ci o na das apre sen ta ram vari a ção de 1.500 a 3.800
Kcal, res pe i tando as pro por ções entre os seus macro nu tri en tes e valor
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ener gé tico, com 10%-15% de pro te í nas, cor res pon dendo a 1-1,5 g de
pro te ína bruta por kg de peso cor po ral e um côm puto quí mico de ami -
noá ci dos limi tan tes (lisina, meti o nina, tre o nina e trip to fano) que variou
entre 100% e 115%. Esse con sumo encon tra-se den tro da faixa reco men -
dada pelo Comitê FAO/OMS/UNU.22

Os lipí deos, repre sen tando 25% a 30%, apre sen ta ram menos de
10% de áci dos gra xos satu ra dos e de 1% a 2% de ácido graxo essen cial
lino léico. Os lipí deos totais nunca ultra pas sa ram a 2 g por kg de peso
cor po ral.

Os gli cí deos for ne ce ram 55% a 60% do valor ener gé tico total da
dieta con su mida.

Os teo res de vita mi nas e mine rais aten de ram às reco men da ções da
RDA,21* com uma rela ção cál cio–fós foro igual ou supe rior a 0,66. A pre -
sença de 18% de ferro, pro ve ni ente de car nes, garan tiu a pre sença de
ferro sob a forma heme, que apre senta melhor absor ção.

Aná lise da fibra ali men tar nas die tas sele ci o na das

A vari a ção do con sumo médio diá rio, em g, per capita, da fra ção
fibra ali men tar e de seus com po nen tes é mos trada nos Grá fi cos 1, 2, 3, 4, 
5, 6 e 7.

Os valo res encon tra dos nes ses grá fi cos per mi tem esti mar, con si de -
rando o con sumo mínimo e máximo e uma fre qüên cia mínima de con -
sumo por 50% da popu la ção estu dada, as seguin tes reco men da ções die -
té ti cas:

Fibra alimentar total  25-30 g

Celulose   4-6  g

Hemiceluloses   4-6  g

Lignina   2-4  g

Pectina total   5-10 g

Pectina solúvel 0,7-1,6 g

Protopectina   4-6  g
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GRÁFICO 2 – Con sumo médio diá rio (g), per capita, de celulose.

GRÁFICO 3 – Con sumo médio diá rio (g), per capita, de celulose.

GRÁFICO 1 – Con sumo médio diário (g), per capita, de fibra ali men tar total.
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GRÁFICO 5 – Con sumo médio diá rio (g), per capita, de pec tina total.

GRÁFICO 6 – Con sumo médio diá rio (g), per capita, de protopectina.

GRÁFICO 4 – Con sumo médio diá rio (g), per capita, de lignina.



No inqué rito ali men tar, publi cado em 1991 pelo IBGE,14 foram pes -
qui sa dos 1.310 domi cí lios do muni cí pio do Rio de Jane iro. Os dados
com pu ta dos nesse inqué rito foram ana li sa dos, sendo cal cu lado o con -
sumo médio diá rio da fibra ali men tar e de seus com po nen tes, que apre -
sen ta ram os seguin tes resul ta dos: fibra ali men tar total (24,21 g); celu -
lose (5,05 g); hemi ce lu lo ses (5,25 g); lig nina (2,14 g); pec tina total (9,46 g);
pec tina solú vel (0,65 g); e pro to pec tina (4,49 g). Estes valo res encon -
tram-se den tro dos valo res das reco men da ções que estão sendo suge ri -
das neste tra ba lho.

Iden ti fi ca ção das fon tes ali men ta res da fra ção
fibra ali men tar e de seus com po nen tes

Con si de rando as esti ma ti vas pro pos tas, foram iden ti fi ca das as fon -
tes ali men ta res da fibra ali men tar e de seus com po nen tes, que são apre -
sen ta das nas Tabe las 1, 2, 3 e 4.

Tabela 1 – Con sumo per capita médio diá rio (g), fonte ali men tar e por -
cen ta gem da reco men da ção mínima pro posta de fru tas

Alimento Per capita
médio (g)

Fonte alimentar % de recomendação
mínima proposta por

Turano et al.

Banana var. d’água 200
Pectina solúvel
Lignina
Hemiceluloses

102,85
 72,00
 67,00

Banana var. prata 250

Pectina solúvel
Hemiceluloses
Pectina total
Protopectina
Lignina

107,14
 98,00
 68,00
 66,25
 60,00
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GRÁFICO 7 – Con sumo médio diá rio (g), per capita, de pec tina solú vel.



Alimento Per capita
médio (g)

Fonte alimentar % de recomendação
mínima proposta por

Turano et al.

Caqui 150
Lignina
Pectina solúvel
Celulose

114,50
 72,85
 42,00

Fruta-do-conde 100 Pectina solúvel  85,71

Goiaba var. vermelha 150
Lignina
Celulose
Fibra alimentar total

124,50
 87,0 
 35,56

Laranja var. pêra
com bagaço

321
Protopectina
Pectina total
Celulose

 75,25
 60,20
 43,25

Maçã var. Golden
com casca 200 Ceulose  36,50

Mamão var. Hawai 200 Pectina solúvel 111,42

Manga var. rosa 150 Pectina solúvel  52,85

Pêra var. William
com casca

188

Pectina solúvel
Lignina
Pectina total
Celulose
Fibra alimentar total

134,28
 61,00
 58,20
 55,00
 30,12

Pêssego var. pérola 200 Pectina solúvel  97,14

Tabela 2 – Con sumo per capita médio diá rio (g), fonte ali men tar e por -
cen ta gem da reco men da ção mínima pro posta de cere ais e
deri va dos

Alimento Per capita
médio (g)

Fonte alimentar % de recomendação
mínima proposta por

Turano et al.

Arroz branco 214
Hemiceluloses
Pectina total

 54,50
 53,80

Arroz integral 180
Fibra alimentar total
Hemiceluloses

 24,64
 99,25

Arroz parbolizado 158
Fibra alimentar total
Protopectina

 31,08
 59,50

Biscoito doce  68
Protopectina
Pectina total

117,75
 54,20

Flocos de milho  47
Pectina total
Protopectina

 61,80
 59,20

Pão francês 115 Hemiceluloses
Pectina total

 77,00
 57,40
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Tabela 3 – Con sumo per capita médio diá rio (g), fonte ali men tar e por -
cen ta gem da reco men da ção mínima pro posta de hor ta li ças

Alimento Per capita
médio (g)

Fonte alimentar % de recomendação
mínima proposta por

Turano et al.

Abobrinha frita  80
Pectina solúvel
Lignina

 65,71
 52,00

Batata-baroa 123
Protopectina
Pectina solúvel
Celulose

104,50
 61,42
 37,00

Batata-doce frita 104
Pectina solúvel
Protopectina
Pectina total

 80,00
 78,00
 73,60

Batata-inglesa cozida 133
Pectina solúvel
Pectina total
Lignina

144,28
 92,40
 63,00

Batata-inglesa frita 166
Pectina total
Protopectina
Hemiceluloses

 83,12
 79,25
 61,00

Berinjela cozida  88 Lignina  40,50
Inhame  91 Pectina solúvel 145,71
Jiló  73 Pectina solúvel  91,41

Mandioca cozida 143
Pectina solúvel
Pectina total
Protopectina

110,00
 64,80
 61,75

Mandioca cozida
e frita

127

Pectina solúvel
Protopectina
Pectina total
Hemiceluloses
Celulose
Fibra alimentar total

122,85
154,50
140,85
 63,50
 32,00
 43,48

Tabela 4 – Con sumo per capita médio diá rio (g), fonte ali men tar e por -
cen ta gem da reco men da ção pro posta de legu mi no sas

Alimento Per capita
médio (g)

Fonte alimentar % de recomendação
mínima proposta por

Turano et al.

Ervilha seca cozida 172 Pectina solúvel  97,14

Feijão-comum
var. branco

144

Celulose
Pectina solúvel
Pectina total
Protopectina
Fibra alimentar total

104,25
100,00
 65,80
 64,75
 33,40
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Alimento Per capita
médio (g)

Fonte alimentar % de recomendação
mínima proposta por

Turano et al.

Feijão-fradinho 120 Celulose  74,25

Feijão-comum
var. mulatinho

176

Lignina
Celulose
Pectina solúvel
Fibra alimentar total

108,00
 91,00
 72,85
 27,44

Feijão-comum
var. preto

248

Lignina
Celulose
Pectina solúvel
Protopectina
Fibra alimentar total

151,00
138,75
 95,71
 93,00
 53,36

Grão-de-bico  80 Celulose  37,50

Lentilha 168

Celulose
Hemiceluloses
Protopectina
Pectina total
Fibra alimentar total

136,75
 81,75
 70,00
 60,80
 43,48

Os dados apre sen ta dos na Tabela 4 mos tram que as legu mi no sas
(fei jão-comum var. branco, mula ti nho e preto, fei jão-fradinho e len ti lha)
des ta cam-se como fonte de fibra ali men tar total, a celu lose, a lig nina e a
pec tina solú vel. A ervi lha seca tam bém se apre senta como fonte ali men -
tar de pec tina solú vel.

Entre os cere ais (Tabela 2), o arroz (inte gral e branco) apre sen ta-se
como prin ci pal fonte de hemi ce lu lo ses.

Des ta cam-se como fonte de hemi ce lu lo ses a banana var. prata e
var. d’água (Tabela 1), a len ti lha (Tabela 4) e o pão fran cês (Tabela 2).

Como fonte de lig nina, des ta cam-se o caqui, a goi aba var. ver me lha 
(Tabela 1), o fei jão-comum var. preto e mula ti nho (Tabela 4). A berin jela
e a abo bri nha (Tabela 3), ape sar de apre sen ta rem baixo con sumo,
podem ser inclu í das como fonte ali men tar de lig nina.

Como fonte de pec tina solú vel, entre os fru tos des ta cam-se a pêra
var. Wil liam, o mamão var. Hawai, a banana var. d’água e var. prata, o
caqui, o pês sego var. pérola e a fru ta-do-conde (Tabela 1). Entre as
hor ta li ças (Tabela 3) des ta cam-se a batata-inglesa, a man di oca, e ape -
sar do baixo con sumo apre sen tado, o jiló e a abobri nha (Tabela 3). Os
flo cos de milho (Tabela 2) podem ser inclu í dos como fonte de pec tina
solú vel.
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Con clu sões

Con si de ran do-se o con sumo por mais de 50% da popu la ção estu -
dada, podem ser suge ri dos como esti ma tiva de reco men da ções de
inges tão diá ria de fibra ali men tar e de seus com po nen tes os seguin tes
teo res: fibra ali men tar total (25-30 g); celu lose (4-6 g); hemi ce lu lo ses 4-6
g); lig nina (2-4 g); pec tina total (5-10 g); pec tina solú vel (0,7-1,6 g); e pro to -
pec tina (4-6 g).

Os ali men tos iden ti fi ca dos como prin ci pais fon tes de fibra ali men tar 
total foram o fei jão-comum var. preto, branco e mula ti nho, a len ti lha e o
fei jão-fradinho. Como fonte de celu lose, des ta cam-se o fei jão-comum
var. preto, mula ti nho e branco, a len ti lha e o fei jão-fradinho. A banana var.
prata, o arroz inte gral e branco, a len ti lha e o pão fran cês des ta cam-se
como fonte de hemi ce lu lo ses; o fei jão-comum var. preto e mula ti nho, a
goi aba ver me lha e o caqui, como fon tes de lig nina. As prin ci pais fon tes
de pec tina solú vel foram a pêra var. Wil liam, o mamão var. Hawai, a
banana-d’água e banana-prata, a bata ta-inglesa, a man di oca, o pês sego 
var. pérola e o jiló.

Esses resul ta dos evi den ciam que as die tas equi li bra das, que in -
cluem, dia ri a mente, legu mi no sas, cere ais, fru tas e hor ta li ças, for ne cem os 
teo res de fibra ali men tar neces sá rios à manu ten ção da saúde, consti -
tuin do-se em fator essen cial para pre ven ção do desen ca de a mento de
doen ças crô ni co-degenerativas.

TURANO, W., DERIVI, S. C. N., MENDEZ, M. H. M., VIANNA, L. M., MENDES,
W. L. Esti ma tive recom men da ti ons of daily die tary fiber and the com po -
nents of frac ti ons in adult popu la tion. Alim. Nutr. (São Paulo) , v.11, p.35-49,
2000.

n ABSTRACT: The pres ent work aimed to ver ify the aver age daily intake of
dietary fiber and the sol u ble and insol u ble fiber frac tions in adult and healthy
pop u la tion. The esti ma tive of dietary rec om men da Stions were sug gested. The 
study was con ducted in selected diets, adequated in cal o ries, pro teins, mi -
neral salts and vita mins. The selected diets were ana lyzed for the dietary fiber
and the sol u ble and insol u ble frac tions using the table of com po si tion of foods. 
The results sug gest the fol low ing rec om men da tions of daily intake: 25-30 g of
dietary fiber; 4-6 g of cel lu lose; 4-6 g of hemicelluloses; 2-4 g of lig nin; 5-10 g of 
total pec tin; 0.7-1.6 g of sol u ble pec tin and 4-6 g of protopectin. The foods
identifyed as food sources of dietary fiber were com mon black bean, white and 
“mulatinho”, len til and cow pea; as cel lu lose sources were com mon black
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bean, len til, com mon “mulatinho” bean and white and cow pea; as hemi cellu -
loses sources were com mon banana, rice (whole and white), len til and french
bread; as lignin sources were com mon black bean, com mon guava, kaki and
com mon “mulatinho” bean; as sol u ble pec tin sources were pear Wil liam,
papaya, dwarf banana, potato, sweet cas sava and night shade.

n KEYWORDS: Dietary rec om men da tion; dietary fiber; adult pop u la tion.
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AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE UMA MASSA
ALIMENTÍCIA SECA À BASE DE PLASMA BOVINO*

Ales san dra Eli sa bete Velho Gal vani da SILVEIRA**
Leo nor Alme ida de SOUZA-SOARES**

Eli ana BADIALE-FURLONG**

n RESUMO: No pre sente tra ba lho uma massa ali men tí cia, for mu lada com
plasma bovino em subs ti tu i ção aos ovos, foi ava li ada nutri ci o nal mente por
meio de deter mi na ções de diges ti bi li dade in vitro e in vivo, valor ener gé tico,
uti li za ção líquida de nitro gê nio (NPU) e valor bio ló gico. Os resul ta dos obti dos
demons tra ram a supe ri o ri dade nutri ci o nal da massa à base de plasma,
quando com pa rada com uma massa à base de ovos comer cial, devido ao
maior teor de pro te í nas, maior diges ti bi li dade in vitro e in vivo, melhor NPU
(33,71%) e valor bio ló gico (34,4%).  

n PALAVRAS-CHAVE: Massa ali men tí cia; plasma bovino; ava li a ção nutri ci o nal.

Intro du ção 

Os cere ais desem pe nham, den tre os inú me ros pro du tos ali men tí -
cios, um papel impor tante na nutri ção humana, pois suprem a maior
parte das neces si da des ener gé ti cas e pro téi cas da popu la ção mun -
dial.15, 21
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Os pro du tos à base de cere ais estão pre sen tes, roti ne i ra mente, na
dieta da mai o ria dos povos e no entanto, têm valor pro téico dis cu tí vel.
Des ta cam-se, den tre esses pro du tos, as mas sas ali men tí cias à base de
ovos, que, junto com seu maior valor nutri ci o nal em rela ção às mas sas
comuns (à base de fari nha e água), tra zem um aumento no valor comer -
cial, o que pode ser pro i bi tivo para mui tas pes soas.

As mas sas ali men tí cias são ide ais para vei cu lar nutri en tes pela faci -
li dade de obten ção de sua maté ria-prima, pela sim pli ci dade do pro cesso 
de fabri ca ção, pelo baixo custo e, final mente, por seu valor nutri tivo. A
pra ti ci dade de seu con sumo, faci li dade de manu seio e a boa esta bi li -
dade durante o arma ze na mento fazem que esse pro duto seja con su mido 
nas mais diver sas regiões do país e por todas as clas ses soci ais.3, 7, 21

É impor tante lem brar que a pro te ína da fari nha de trigo, maté ria-
 pri ma das mas sas ali men tí cias, é defi ci ente em lisina e tre o nina, o que
jus ti fica a inten ção de enri que cer esse pro duto com pro te í nas de outras
fon tes.14, 30 No entanto, as mas sas ali men tí cias geral mente são con su mi -
das com algum tipo de acom pa nha mento ou molho, cons ti tu indo, então,
um prato em que os dife ren tes com po nen tes pro téi cos se com ple men tam,
o que resulta um pool  de ami noá ci dos de alto valor bio ló gico.2

Há mui tos anos, diver sas fon tes pro téi cas têm sido uti li za das no enri -
que ci mento desse pro duto. A adi ção de ovos é o exem plo mais clás sico,
sendo pro va vel mente a pri me ira fonte com ple men tar de pro te ína a ser
uti li zada na for mu la ção de mas sas ali men tí cias. Entre tanto, a fina li dade
não foi exclu si va mente aumen tar o valor nutri ci o nal e sim melho rar as
carac te rís ti cas sen so ri ais do pro duto, tendo em vista que a fari nha de
trigo mole é pobre nesse aspecto.4, 10

Pes qui sa do res têm incor po rado às mas sas ali men tí cias fari nha de
soja, fari nha de arroz, leite desen gor du rado, fari nhas de len ti lha e fei jão,
fari nha de aveia, germe de milho, case ína, leite de soja, pro te í nas con -
cen tra das de pes cado, pro te í nas de san gue, por exem plo.2, 3, 6, 8, 10, 20, 21, 25

O uso de con cen tra dos pro téi cos geral mente resulta em certo melho ra -
mento da qua li dade de coc ção, sobre tudo se pos suem maior teor de
pro te í nas solú veis e baixa tem pe ra tura de coa gu la ção.

O Rio Grande do Sul é um Estado com grande ati vi dade pecuá ria,
onde a mai o ria dos sub pro du tos resul tan tes não é uti li zada para fins de
ali men ta ção humana, pois tem pouco valor comer cial.

Nos mata dou ros indus tri ais, o san gue bovino é um dos sub pro du tos 
com maior poder con ta mi nante, sendo sua eli mi na ção essen cial para
redu zir a carga orgâ nica em seus eflu en tes.31 Além disso, para as indús -
trias cár ni cas se tor na rem eco no mi ca mente com pe ti ti vas, estas devem
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uti li zar melhor seus sub pro du tos, empre gan do-os, por exem plo, como
fonte pro téica.19, 31 No Bra sil, esti ma-se que em 1997 foram obti dos 312
milhões de litros desse resí duo, que cor res pon dem a apro xi ma da mente
54 mil tone la das de pro te í nas des per di ça das.

O san gue bovino, muito rico em pro te í nas, tem sido estu dado para
carac te ri zá-lo e para suge rir seu uso na for mu la ção de outros ali men tos,
além da con ven ci o nal (embu ti dos); porém, per ma nece ainda des pre zado.
O plasma bovino pode ser sepa rado das hemá cias por um pro cesso bas -
tante sim ples e, con si de ran do-se que ele tam bém é rico em pro te í nas,
pos sui melho res carac te rís ti cas sen so ri ais que o san gue inte iro e exce len -
tes pro pri e da des fun ci o nais, deci diu-se inten si fi car o seu estudo, tendo
em vista sua uti li za ção no pre paro de ali men tos con ven ci o nais com for -
mu la ções alter na ti vas. Uma forma de uti li zar esse plasma é empre gá-lo
como subs ti tuto dos ovos em for mu la ções de mas sas ali men tí cias.

Com base nes sas con si de ra ções, o obje tivo deste tra ba lho foi o de
ava liar nutri ci o nal mente a for mu la ção de uma massa ali men tí cia seca,
do tipo curta, pro du zida em escala labo ra to rial, em que o plasma bovino
foi uti li zado como subs ti tuto dos ovos.

Mate rial e méto dos

Para o pre paro da massa ali men tí cia, os ingre di en tes foram mis tura -
dos obser van do-se as quan ti da des con forme uma for mu la ção-base desen -
vol vida pre vi a mente: para cada 1.000 g de fari nha de trigo foram adi ci o -
na dos 450 g de plasma bovino e 0,25 g de $-ca ro teno (160.000 UI/g).28

Após a homo ge ne i za ção, a massa foi extru sada com uso de tre fila, cor -
tada no tama nho dese jado e sub me tida à seca gem.

A seca gem da massa à base de plasma foi rea li zada em estufa com
cir cu la ção de ar a 50oC por 30 minu tos (pré-secagem), seguida por um
período de repouso, no qual a fonte de calor era des li gada por 30 minu -
tos. A fonte de calor era nova mente ligada em tem pe ra tura mais ele vada 
(80oC) por 1 hora, dan do-se por encer rada a ope ra ção. O teor de umi -
dade da massa foi redu zido de, apro xi ma da mente, 30% para 12%. Pos te -
ri or mente, o pro duto obtido foi emba lado e arma ze nado.

Para a carac te ri za ção quí mica do plasma bovino e das mas sas ali -
men tí cias (for mu la ção desen vol vida e massa à base de ovos dis po ní vel
no comér cio) foram deter mi na dos os teo res de umi dade, pro te ína, cin -
zas e extrato eté reo, segundo meto do lo gias ofi ci ais da AOAC.1
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Na deter mi na ção de pro te í nas das mas sas ali men tí cias, foi uti li zado 
o fator de con ver são 5,7, indi cado para esse tipo de pro duto.

A massa alimentícia à base de plasma bovino foi, então, nutri ci o nal -
mente avaliada por determinações de digestibilidade in vitro e in vivo,
valor energético, utilização líquida de nitrogênio (NPU) e valor biológico. 
Esses experimentos foram também realizados com amostras de uma
massa alimentícia à base de ovos, de mesmo formato, tradicionalmente
disponível no comércio. Desse modo, pode-se avaliar, com pa ra ti va men -
te, o produto proposto e o usualmente consumido pela população.

Os métodos utilizados serão descritos a seguir:

a) Digestibilidade in vitro

Uti li zou-se o método de Ake son & Stah mann apud Huang & Kin -
sella,13 modi fi cado por Sil ve ira et al.29 Amos tras de mas sas à base de
plasma e de ovos e case ína (padrão) foram tam po na das em pH 8,0, usan -
do-se uma pro por ção final de enzima:pro te ína de 1:35 para pan crea tina e
de 1:120 para trip sina. Incu bou-se a 38oC e a rea ção foi inter rom pida com
TCA (5%) em inter va los de 15 minu tos. Os resí duos de ami noá ci dos
livres foram quan ti fi ca dos quanto aos ami noá ci dos aro má ti cos, segundo 
Lowry apud Reguly,23 usan do-se tiro sina como padrão.

b) Valor energético

Foi cal cu lado uti li zan do-se a fór mula citada por Sgar bi eri,26 em que
no de calo rias (Kcal/100 g) = (% pro te í nas x 4) + (% car bo i dra tos x 4) +
(% gor dura x 9).

c) Utilização Líquida de Proteína (NPU)

A determinação da utilização líquida de proteína (NPU) foi realizada 
de acordo com a metodologia descrita por Miller & Bender.16

O experimento foi conduzido no Laboratório de Experimentação
Animal, do Biotério Central da UFPEL, em temperatura ambiente de 20 a 
23oC e ciclos de claro e escuro de 12 horas.
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Foram uti li za dos ratos albi nos, da linha gem Wis tar (Rat tus nor ve gi -
cus), fêmeas, recém-desmamadas, com peso médio de 50 g e idade apro -
ximada de 30 dias (após o período de adap ta ção com dieta de case ína).
Os ratos foram dis tri bu í dos em blo cos casu a li sa dos para que fos sem
con siderados seis indi ví duos em cada gai ola cole tiva, que cor res pon dia,
então, a cada grupo. As die tas apro téica e case ína foram pre pa ra das com
ingre di en tes comer ci ais de diver sas pro ce dên cias (Ta bela 1), segundo
reco men da ções de Miller & Ben der16 e Ree ves et al.22 A com bi na ção
das reco men da ções dos pes qui sa do res cita dos per mi tiu aten der de forma
mais efi caz as neces si da des ener gé ti cas e nutri ci o nais dos ratos. As die -
tas foram for ne ci das ad libi tum para os dife ren tes gru pos; da mesma
forma, outros dois gru pos rece be ram, res pec ti va mente, mas sas à base
de plasma e de ovos (padrão comer cial); porém, sem nenhum tipo de
com ple men ta ção, ou seja, ape nas con si de ran do-se os com po nen tes
intrín se cos de cada uma. Cabe res sal tar que a opção pela não-comple -
men tação des sas duas die tas reside no inte resse em ava liar somente o
efe ito da subs ti tu i ção dos ovos da massa-padrão comer cial pelo plasma
bovino, veri fi cando ao mesmo tempo o bene fí cio nutri ci o nal que a
ingestão des ses pro du tos tra ria ao ser humano se na sua dieta não fos -
sem ofer ta dos esses com ple men tos.

Os pesos iniciais e os ganhos de peso aos 5 e 10 dias foram
avaliados estatisticamente pelo teste de Duncan (diferença de médias),
com auxílio do software SANEST (Sistema de Análise Estatística –
programa desenvolvido na Universidade Federal de Pelotas).

No décimo dia, os ratos foram pesa dos e sacri fi ca dos em câmara
com clo ro fór mio. As car ca ças dos gru pos em estudo foram aber tas,
colo ca das em ban de jas de alu mí nio, pesa das e leva das a uma estufa
(105oC) até peso cons tante, obten do-se então o peso seco e a água con -
tida nelas.

O con te údo de nitro gê nio das car ca ças foi cal cu lado a par tir do con -
te údo de água, e o NPU, defi nido como o quo ci ente do nitro gê nio retido
pelo nitro gê nio inge rido, foi cal cu lado sub tra in do-se o valor de nitro gê -
nio da dieta apro téica, de acordo com as equa ções de Mil ler & Ben der,16

em que:
X = idade dos ratos em dias
Y = 2,92 + 0,02X
Y = Nitro gê nio cor po ral × 100 por tanto Ncor po ral = Água cor po ral  × Y
   Água cor po ral   100 
NPU = NCORPORAL GRUPO EM ESTUDO – (NCORPORAL APROTÉICO – NINGERIDO APROTÉICO)

NINGE RIDO GRUPO EM ESTUDO
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Tabela 1 – For mu la ção das die tas uti li za das (g/1.000 g) no NPU

Ingredientes
Dietas

Aproteíca Caseína Massa à base
de plasma

Massa-padrão
comercial

Lipídeos (15%)
Óleo de arroz 150,0 150,0 – –

Proteínas (10%)
Caseína comercial – 124,0 – –

Fibras (5%)
Celulose microcristalina  50,0  50,0 Intrín seca Intrín seca

Mistura mineral (3,5%)  35,0  35,0 Intrín seca Intrín seca

Mistura vitamínica (1%)  10,0  10,0 Intrín seca Intrín seca

Colina (0,25%)   2,5   2,5 – –

L-cistina (0,3%)   3,0   3,0 – –

Glicídeos
Sacarose 115,0 115,0

– –

Amido de milho 634,5 510,5 – –

Total 1.000 g 1.000 g 1.000 g 1.000 g

d) Diges ti bi li dade in vivo

Durante o expe ri mento de NPU foram quan ti fi ca das tam bém as ex -
cre tas dos ani mais, bem como o teor de nitro gê nio excre tado nes tas, de
modo que foi pos sí vel deter mi nar a diges ti bi li dade apa rente e a diges ti -
bi li dade ver da de ira in vivo das dife ren tes die tas. Para isso, uti li za ram-se
as seguin tes equa ções:

Diges ti bi li dade apa rente = [(Ninge rido – Nfecal do grupo em estudo)/ Ninge rido] × 100

Diges ti bi li dade ver da de ira = [Nin ge rido – (Nfe cal do grupo em estudo – Nfe cal do apro téico)]  × 100

        Ninge rido

e) Valor bio ló gico

Segundo Sgar bi eri,27 o valor bio ló gico do ali mento pode ser obtido
da rela ção VB = NPU/ Diges ti bi li dade ver da de ira.
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Obte ve-se o valor bio ló gico do pro duto desen vol vido, de seu padrão 
comer cial, bem como da case ína, uti li zan do-se os dados do expe ri -
mento de deter mi na ção de NPU e da diges ti bi li dade.

Resul ta dos e dis cus são 

a) Com po si ção cen te si mal

Foi deter mi nada a com po si ção cen te si mal do plasma bovino, da
massa à base de plasma e da massa comer cial à base de ovos ado tada
como padrão. Os resul ta dos obti dos de tri pli ca tas encon tram-se na
Tabela 2.

Tabela 2 – Com po si ção quí mica do plasma bovino e das mas sas ali -
men tí cias (base úmida)

Teor médio (%)
(Coe fi ci ente vari a ção %)

Plasma
bovino

Massa à base
de plasma

Massa à base de
ovos (padrão)

Umi dade 92,4
 (1,8)

12,25
(0,5)

12,78
(0,4)

Cin zas  1,5
(10,7)

 1,42
(18,2) 

 0,45
(5,7)

Pro te ína  5,8
 (1,9)

 13,96
 (0,4)

12,65
(1,6)

Extrato eté reo      0,03  
(20,0)

  0,78
 (6,7)

 0,87
(6,6)

Os valo res veri fi ca dos para o plasma bovino estão de acordo com
dados da lite ra tura.17 Peque nas vari a ções podem ser expli ca das pelo
fato de a com po si ção quí mica ser fun ção do sexo, idade, ali men ta ção
dos ani mais e pro cesso de sepa ra ção do plasma.

Os coe fi ci en tes de vari a ção obti dos demons tram que os dados são
con sis ten te mente repe ti ti vos, visto que os valo res até 20% repre sen tam
uma dis per são rela tiva razoá vel.

No caso das mas sas ali men tí cias, os resul ta dos mos tra ram que pos -
si vel mente não exis tem gran des dife ren ças entre os dois pro du tos. Para
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veri fi car a vera ci dade desse fato, apli cou-se uma aná lise de variân cia
mul ti va ri ada a esses dados com o auxí lio do soft ware “Sta tis tica for Win -
dows” (ver são 4.3).

Ana li san do-se o resul tado obtido dessa aná lise, pôde-se afir mar
que não exis tem dife ren ças entre as duas for mu la ções, pois a pro ba bi li -
dade obtida foi de 0,092807. Entre tanto, pros se guin do-se com a aná lise,
rea li zan do-se um teste de dife rença de médias não pro te gido, pôde-se
veri fi car a exis tên cia de dife ren ças entre os parâ me tros estu da dos.

Os resul ta dos obti dos no teste de dife rença de médias de Dun can
indi ca ram que as mas sas dife rem sig ni fi ca ti va mente (con si de ran do-se
dife rença sig ni fi ca tiva p < 0,05) quanto ao teor de umi dade (p =
0,000672), cin zas (p = 0,003117) e pro te í nas (p = 0,000673); porém,
quanto ao extrato eté reo, não há dife rença sig ni fi ca tiva (p = 0,103993).

Pro va vel mente, o que influiu na aná lise mul ti va ri ada, gerando uma
falsa situ a ção de igual dade, foi o extrato eté reo.

A dife rença encon trada no teor de pro te í nas indica que houve um
enri que ci mento pro téico do pro duto pela subs ti tu i ção dos ovos pelo
plasma bovino.

O menor teor de umi dade encon trado na massa à base de plasma é 
pos si vel mente con se qüên cia do pro cesso de seca gem uti li zado e não
por causa da for mu la ção. A impor tân cia desse parâ me tro reside prin ci -
pal mente no fato de que com menor teor de umi dade ter-se-ia uma
maior esta bi li dade quí mica e micro bi o ló gica do pro duto; por tanto, o
pro duto desen vol vido em escala labo ra to rial apre sen tou exce lente
con di ção de seca gem quando com pa rado ao padrão dis po ní vel comer -
ci al mente.

As dife ren ças obser va das, pro va vel mente, são con se qüên cias de
dife ren ças intrín se cas das maté ri as-primas (plasma, fari nha e ovos) e
não pro pri a mente do pro ces sa mento uti li zado. A dife rença encon trada
no teor de cin zas do pro duto, por exem plo, é pro va vel mente con se qüên -
cia da pre sença des sas no plasma (1,5%) e na fari nha de trigo (0,7%), uti -
li za dos na for mu la ção da massa à base de plasma.

b) Diges ti bi li dade in vitro

A grande van ta gem do uso desse tipo de método é o seu menor
custo, além da obten ção de resul ta dos mais rapi da mente do que em
expe ri men tos in vivo. Além disso, a diges ti bi li dade in vitro per mite pre -
di zer a diges ti bi li dade in vivo.12
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A diges ti bi li dade in vitro das mas sas secas à base de plasma e pelo
padrão comer cial (ovos) foi deter mi nada e os resul ta dos encon tram-se
na Tabela 3.

Tabela 3 – Diges ti bi li dade das mas sas ali men tí cias (aos 45 minu tos)

Amos tra
µg Tiro sina/mg amos tra Índice de Diges ti bi li dade (%)

Trip sina Pan cre a tina Trip sina Pan cre a tina

Massa com plasma 1167,0  559,2 83,6 40,1

Massa-padrão (ovos) 1023,5  306,9 80,9 24,3

Case ína 7069,0 3816,0 98,2 53,0

Os resul ta dos per mi tem dizer que a diges ti bi li dade da for mu la ção
alter na tiva é boa, visto que, em rela ção à massa-padrão, apre sen tou
maior índice. A maior dife rença foi veri fi cada na pre sença da pan cre a tina.

Um estudo rea li zado por Oshodi & Hall 18 demons trou que a diges -
ti bi li dade in vitro de fari nhas de alguns cere ais aumenta com a incor -
po ra ção de 15% a 20% de plasma bovino. No pre sente tra ba lho, a subs -
ti tu i ção dos ovos por plasma bovino, incor po rado à fari nha de trigo,
pro pi ciou o desen vol vi mento de uma massa ali men tí cia de maior di -
ges ti bi li dade.

Em com pa ra ção com a case ína, que é uma pro te ína ampla mente
uti li zada em ensa ios labo ra to ri ais, pode-se dizer que a massa à base de
plasma apre sen tou um exce lente resul tado: 85,1% da diges ti bi li dade da
case ína em pre sença da trip sina e 75,7% no caso da pan cre a tina.

Esses resul ta dos tor nam a for mu la ção alter na tiva da massa bas -
tante pro mis sora quanto ao aspecto nutri ci o nal.

c) Cál culo do valor ener gé tico das mas sas

O valor ener gé tico das mas sas ali men tí cias foi cal cu lado con forme a 
Tabela 4.

Tabela 4 – Valor ener gé tico das mas sas ali men tí cias

Valor ener gé tico Massa à base
de ovos (padrão)

Massa à base de
plasma bovino

Pro te í nas  12,65 x 4 = 50,6  13,96 x 4 = 55,84

Lipí deos   0,87 x 9 = 7,83  0,78 x 9 = 7,02

Car bo i dra tos  71,59 x 4 = 293   73,25 x 4 = 286,36

Total  354,43 Kcal/100 g 349,22 Kcal/100 g
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Os valo res encon tra dos para os dois pro du tos são bas tante seme -
lhan tes. No caso da massa à base de ovos, o valor veri fi cado foi um
pouco infe rior ao dado for ne cido pelo fabri cante, de 361 Kcal.

Com base nesse dado, pode-se obser var o alto valor ener gé tico
desse tipo de pro duto.

d) Uti li za ção líquida de pro te ína 

Pelo con trole de pesos ini ci ais e ganhos de peso aos 5 e 10 dias de
expe ri mento (Tabela 5) pode-se obser var o com por ta mento dos gru pos ao
longo do estudo. O coe fi ci ente de vari a ção das médias dos gru pos para 
o peso ini cial foi de 2,58%, o que indi cou uma pequena dis per são rela -
tiva, com pro vando a boa dis tri bu i ção dos ani mais. Em vir tude das per -
das de peso do grupo apro téico, os valo res cor res pon den tes foram
acres ci dos nos ganhos de peso aos 5 e 10 dias em todos os tra ta men tos 
para efe ito de aná lise esta tís tica, e, apli can do-se o teste de Dun can,
veri fi cou-se que as médias (por coluna da tabela), segui das de letras
dis tin tas, dife rem entre si com sig ni fi cân cia de 5% (minús cu las) e 1%
(mai ús cu las).

Tabela 5 – Pesos ini ci ais e ganhos de peso aos 5 e 10 dias de expe ri mento

Grupo Peso ini cial *

(g)
Ganho de peso

5 dias
(g)*

Ganho de peso
10 dias

(g)*

Apro téico 51,83 a  5,33 dC  1,83 dC

Case ína 50,66 a 29,50 aA 57,50 aA

Massa à base de ovos 50,83 a  9,83 cB 19,83 cB 

Massa à base de plasma 51,67 a 13,50 bB 24,83 bB 

* Média de cada grupo.

Para ava li a ção bio ló gica das pro te í nas, é comum o uso de ratos,
pois estes dige rem a mai o ria das pro te í nas de forma simi lar ao homem.12

Os resul ta dos obti dos (Tabela 6) são, por tanto, uma apro xi ma ção do 
que ocorre no orga nismo humano. Além disso, como foram deter mi na -
das as per das endó ge nas (grupo apro téico) e esses dados foram uti li za -
dos na cor re ção dos resul ta dos, os valo res encon tra dos na rea li za ção
deste ensaio bio ló gico podem ser con si de ra dos como “ver da de i ros”.12
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Tabela 6 – Dados da expe ri men ta ção bio ló gica (NPU)

Grupo* H2O
cor po ral

(g)

N
cor po ral

(g)

N dieta
(g)

 Dieta
inge rida

(g)

 N
inge rido

(g)

N fecal
(g)

NPU
(%)

A 126,0 4,4352 0,1706 190,68 0,3253 0,1841 –

B 260,0 9,1520 1,4381 436,0 6,2701 0,5100 80,41

C 176,0 6,1952 2,1300 381,33 8,1209 0,5400 25,68

D 195,0 6,8640 2,3500 348,0 8,1700 0,4539 33,71

* grupo A = apro téico; B = case ína; C = massa à base de ovos; e D = massa à base de
plasma.

Os valo res de NPU ver da de iro encon tra dos foram 80,41% para a
case ína; 25,68% para a massa à base de ovos comer cial; e 33,71% para a
massa à base de plasma bovino. O valor de NPU encon trado para a ca -
seína foi supe rior ao dado da FAO (72,1%), men ci o nado por Costa et al.,5

e ao valor de 71%, encon trado por Gon çal ves et al.,11 enquanto Duarte9

obteve um NPU ver da de iro um pouco supe rior (85,65%).
Os valo res aqui obti dos se encon tram den tro da faixa de NPU da

mai o ria das pro te í nas de ori gem ani mal e vege tal, que varia de 20% a
94%.27

A massa à base de plasma bovino apre sen tou um NPU um pouco
infe rior ao valor de NPU obtido para o plasma (38%) por Gon çal ves et
al.,11 cor res pon dendo a apro xi ma da mente 47,5% de NPU da case ína por
eles obtido (71%) e 42% de NPU da case ína obtido neste tra ba lho.

Quando se com pa rou com o valor de NPU obtido para a massa à
base de ovos comer cial, per ce beu-se que a for mu la ção alter na tiva
apre sen tou melho res resul ta dos. Por tanto, entre os dois pro du tos, a
massa à base de plasma apre sen tou uma melhor uti li za ção líquida de
nitro gê nio.

e) Diges ti bi li dade in vivo

A diges ti bi li dade in vivo, obtida do expe ri mento bio ló gico, apre sen -
tou os resul ta dos con ti dos na Tabela 7.

Alim. Nutr., São Paulo, 11: 51-65, 2000 61



Tabela 7 – Diges ti bi li dade in vivo

Grupo Diges ti bi li dade
apa rente (%)

Diges ti bi li dade
ver da de ira (%)

Case ína 90,72 96,54

Massa à base de plasma 96,45 97,89

Massa à base de ovos 95,72 97,20

Con forme pôde-se obser var, a massa à base de plasma bovino
apre sen tou melho res resul ta dos, embora seme lhan tes à massa comer -
cial. Em todos os gru pos, os resul ta dos indi ca ram uma exce lente di -
ges ti bi li dade.

Sgar bi eri 26 e Del Río et al. apud Tor res et al.31 citam para a case ína
uma diges ti bi li dade de 96%, com pa rá vel ao valor obtido no pre sente tra -
ba lho, enquanto Duarte9 obteve um valor um pouco infe rior, de 94,77%.

f) Valor bio ló gico

O valor bio ló gico encon trado com base nos dados de NPU e na
diges ti bi li dade ver da de ira foi de 83,3% para a case ína; 26,4% para a
massa comer cial; e 34,4% para a massa à base de plasma.

O valor encon trado para a case ína é seme lhante ao citado por
Robin son24 para o leite des na tado (85%) e um pouco infe rior ao citado
por Duarte9 para a case ína (90,37%).

O valor bio ló gico demons tra nova mente a supe ri o ri dade nutri ci o nal
da massa à base de plasma quando com pa rada com a massa à base de
ovos comer cial. Em rela ção à case ína, a for mu la ção alter na tiva apre sen -
tou cerca de 41% do valor bio ló gico desta.

Con clu sões 

De acordo com os resul ta dos obti dos, nas con di ções expe ri men tais
uti li za das no desen vol vi mento e na ava li a ção da for mu la ção alter na tiva
de uma massa ali men tí cia seca à base de plasma bovino, em labo ra tó rio, 
pode-se dizer que a subs ti tu i ção dos ovos por plasma bovino, incor po -
rado à fari nha de trigo, pro pi ciou o desen vol vi mento de uma massa ali -
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men tí cia de maior teor pro téico, maior diges ti bi li dade in vitro, melhor
uti li za ção líquida de nitro gê nio, diges ti bi li dade in vivo e valor bio ló gico,
demons trando a supe ri o ri dade nutri ci o nal da massa à base de plasma
quando com pa rada com a massa à base de ovos comer cial.
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n ABSTRACT: In the pres ent work one for mu lated pasta with bovine plasma in
sub sti tu tion to eggs was nutri tion ally eval u ated through the deter mi na tion of
in vitro and in vivo digest ibil ity, energy value, net pro tein uti li sa tion (NPU) and
bio log i cal value. The obtained results dem on strated the nutri tional supe ri or ity
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ANÁLISE DE POTABILIDADE BACTERIOLÓGICA
DE ÁGUAS DE POÇOS CAVADOS DA ZONA
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n RESUMO: Foram ana li sa dos 30 pon tos dis tin tos de água, sendo 27 de poços
cava dos e 3 de nas cen tes super fi ci ais, na zona peri fé rica da cidade de Bar re -
tos–SP, dis tri bu í dos em qua tro bair ros. A coleta foi feita em qua tro eta pas,
com inter valo de 90 dias, tota li zando 120 amos tras. Das amos tras ana li sa das,
106 (88,3%) foram posi ti vas para coli for mes totais e 48 (40,0%), para coli for -
mes fecais. Não houve posi ti vi dade para aero mo nas móveis. Os dados obti -
dos indi cam que a mai o ria das amos tras ana li sa das não atende ao padrão de
pota bi li dade, em vir tude da pre sença de coli for mes totais em 100 mL. A pre -
sença desse tipo de coli for mes não parece estar rela ci o nada com influên cias
sazo nais, enquanto a inci dên cia de coli for mes fecais apre senta cor re la ção com
os índi ces plu vi o mé tri cos das eta pas de amos tra gem: os meses de me nor
índice coin ci dem com menor posi ti vi dade desse indi ca dor bac te ri ano e os
meses com índice mais alto, com maior por cen ta gem de posi ti vi dade.

n PALAVRAS-CHAVE: Água; pota bi li dade; coli for mes; aero mo nas móveis.
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Intro du ção

A neces si dade de água potá vel tem impli ca ções pro fun das na qua -
li dade de vida de uma comu ni dade: inter fe rên cia na saúde do con su mi -
dor, na saúde ambi en tal, em pro ces sos de higi e ni za ção domi ci liar de
pro du tos ali men tí cios e no uso indus trial, entre outras.2, 11 A qua li dade
bac te ri o ló gica da água para con sumo humano tem por base as bac té rias 
do grupo coli forme.2, 7, 11 Essas deter mi na ções ana lí ti cas são cri té rios
para ace i ta ção/reje i ção de água de con sumo e de água para uso nas
indús trias de trans for ma ção de pro du tos ali men tí cios. Entre tanto, a dis -
po ni bi li dade de água tra tada não é uni forme em nosso meio; assim, a
popu la ção da peri fe ria e da zona rural uti liza fon tes alter na ti vas, como
poços cava dos, e nas cen tes, como supri mento de água. Nessa con di ção,
é de inte resse à saúde pública a ava li a ção de outros cri té rios micro bi o ló -
gi cos. Den tre estes cri té rios, a deter mi na ção de Aero mo nas sp deve ser
con si de rada.2, 3

O gênero Aero mo nas per tence à famí lia Vibri o na ceae e con tém mi -
cror ga nis mos que ocor rem lar ga mente em águas doces. As espé cies
carac te rís ti cas do gênero podem ser divi di das em dois gru pos: o pri me i -
ro pos sui a Aero mo nas hydrop hila como espé cie-tipo, carac te ri zada por
cres ci mento a 37oC e moti li dade; o segundo tem como espé cie-tipo
Aero mo nas sal mo ni cida, psi cró fila e sem moti li dade, para sito estrito de
pei xes, rãs, tar ta ru gas e jaca rés.11, 17

O inte resse em rela ção a Aero mo nas hydrop hila aumen tou nos últi -
mos anos, desde que se com pro vou seu envol vi mento com doen ças
diar réi cas huma nas e, mais recen te mente, em infec ções hos pi ta la res.1, 8, 

11, 17 Estão pre sen tes tanto em águas natu rais, doce ou sal gada, quanto
em águas de abas te ci mento, sendo encon tra das tam bém em sifões de
pias, canos de esgoto e tor ne i ras de água cor rente. Tra ta mento quí mico, 
como clo ra ção, resulta em decrés cimo, mas não erra di ca ção total do
número de aero mo nas, apa re cendo em maior quan ti dade durante o
verão. São encon tra das em pro du tos ali men tí cios, como con se qüên cia
da sua pre sença em água que entra em con tato com eles.1, 3, 4, 11, 17

Os sin to mas das gas tro en te ri tes, cau sa das por aero mo nas móveis,
podem ser simi la res aos cau sa dos pelos víbrios mari nhos. O iso la mento
des sas bac té rias em labo ra tó rio é difi cul tado pelos vários aspec tos
comuns que apre sen tam com os mem bros da famí lia Ente ro bac te ri a -
ceae, espe ci al mente E. coli  e Kleb si ella sp, e com outros mem bros da
famí lia Vibri o na ceae. 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 18, 19
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A região de Bar re tos é bas tante rica em água de sub solo, sendo fácil 
a uti li za ção de poços não muito pro fun dos, apre sen tando tam bém
razoá vel número de nas cen tes que aflo ram na super fí cie. A uti li za ção
des sas águas ocorre tanto na zona urbana, onde existe rede de dis tri bu i -
ção de água tra tada, por pes soas de baixa renda ou das clas ses média e
alta que pos suam pis cina e jar dins em casa, quanto na zona rural, que
não é alcan çada pela rede de dis tri bu i ção de água da cidade.

Há muita soli ci ta ção de aná lise da água pela popu la ção, não exis -
tindo no muni cí pio ser viço dessa natu reza. Jul ga mos neces sá rio, pois,
um levan ta mento da situ a ção de pota bi li dade des sas águas, sele ci o -
nando, para tanto, qua tro bair ros peri fé ri cos cor res pon den tes aos extre -
mos norte–sul–leste–oeste.

Mate rial e méto dos

Trinta pon tos dis tin tos na zona peri fé rica da cidade de Bar re tos–SP, 
sendo 27 de poços cava dos e 3 de nas cen tes super fi ci ais, foram sele ci o -
na dos. De cada ponto cole ta ram-se qua tro amos tras de água, em qua tro
eta pas con se cu ti vas, com inter valo de 90 dias entre elas, tota li zando 120 
amos tras, no período de maio de 1994 a abril de 1995. Os pon tos de
coleta foram dis tri bu í dos em qua tro bair ros, a saber: 7 no Campo
Redondo (3 nas cen tes e 4 poços), 13 no Jar dim Cai çara (poços), 7 no Dis -
trito Indus trial II (poços) e 3 no Minerva (poços). Em cada etapa ano ta -
ram-se a tem pe ra tura média, umi dade rela tiva do ar e plu vi o si dade mé -
dia do período.

As amos tras foram cole ta das em fras cos plás ti cos, de tampa ros -
queá vel, este ri li za dos. Para cada ponto amos trado, foram cole ta dos
150 mL. As cole tas foram efe tu a das dire ta mente do poço por imer são do 
frasco. Nos casos em que a água era cap tada e dis tri bu ída por sis te mas
domi ci li a res, a coleta foi efe tu ada em tor ne i ras inter nas da resi dên cia.
As amos tras foram trans por ta das até o labo ra tó rio em cai xas de iso por à
tem pe ra tura ambi ente e, no prazo máximo de 2 horas, pro ce deu-se à
aná lise bac te ri o ló gica.

O método ana lí tico foi o de pre sença/ausên cia (P/A), usan do-se
caldo lac to sado e sul fato de lau ril, com alí quo tas de 100 mL da amos tra,
con forme des crito pelo Stan dard met hods...2 e por Mar tins & Pel li zari.7

Para a con fir ma ção de A. hydrop hila foi usado o meio de cul tura Aero -
mo nas Medium Base (Ryan) e ágar–san gue adi ci o nado de 15 mg/L de
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ampi ci lina,1, 8 além do ágar Mac Con key. A carac te ri za ção bio quí mica
das colô nias sus pe i tas foi feita em meio de IAL.12 As demais eta pas ana -
lí ti cas foram rea li za das con forme des crito em Mar tins & Pel li zari.7

Resul ta dos

A vari a ção da tem pe ra tura média, umi dade rela tiva do ar e plu vi o si -
dade média de cada etapa está rela ci o nada na Tabela 1.

Das 120 amos tras ana li sa das, 106 (88,3%) foram posi ti vas para coli -
for mes totais e 48 (40,0%), para coli for mes fecais. Não houve posi ti vi -
dade para A. hydrop hila. O número de amos tras posi ti vas para coli for -
mes totais e fecais, em cada etapa, está demons trado na Tabela 2.

As regiões amos tra das apre sen ta ram con ta mi na ção dife ren ci ada:
na norte (Dis trito Indus trial), ausên cia de coli for mes fecais nos sete pon -
tos das qua tro eta pas de coleta; na leste (Minerva), um ponto reve lou
pre sença de coli for mes fecais em uma das qua tro eta pas (2ª coleta),
enquanto nas regiões oeste (Jar dim Cai çara) e sul (Campo Redondo), foi
veri fi cada a pre sença desta classe de bac té rias nas qua tro eta pas de
coleta, com dis tri bu i ção variá vel entre os pon tos.

Os resul ta dos de coli for mes foi o seguinte: Dis trito Indus trial, 19
amos tras posi ti vas para coli for mes totais, den tre 28 ana li sa das (67,8%);
bairro Minerva, 8/12 (66,6%) para totais e 1/12 (8,3%) para fecais; Jar dim
Cai çara, 51/52 (98,1%) para totais e 31/52 (59,6%) para fecais; e Campo
Redondo, 28/28 (100%) para totais e 16/28 (57,1%) para fecais. A dis tri -
bu i ção sazo nal de posi ti vi dade de cada região, por por cen ta gem de
amos tras, está expressa no Grá fico 1.

Dis cus são e con clu são 

Os dados obti dos indi cam que a mai o ria das amos tras ana li sa das
(88,3%) não atende ao padrão de água potá vel,2 em virtude da pre sença
de coli for mes totais em 100 mL. A posi ti vi dade para coli for mes fecais
tam bém é sig ni fi ca tiva (40,0%).

A pre sença de coli for mes totais não parece estar rela ci o nada com
influên cias sazo nais. O aumento de seu número não apre senta uma cor -
re la ção estre ita com o de coli for mes fecais, con forme se veri fica na
Tabela 1.

70 Alim. Nutr., São Paulo, 11: 67-76, 2000



A inci dên cia de coli for mes fecais apre senta cor re la ção com os índi -
ces plu vi o mé tri cos das eta pas de amos tra gem: os meses de menor
índice coin ci dem com menor posi ti vi dade desse indi ca dor bac te ri ano, e
os meses com índice mais alto, com maior por cen ta gem de posi ti vi dade
(Tabe las 1 e 2). Como a tem pe ra tura média e a umi dade rela tiva de cada
período de coleta não apre sen tam grande vari a ção ao longo do ano, o
aumento da pre sença de coli for mes fecais indica infil tra ção des tes no
solo, na época das chu vas, con ta mi nando o len çol sub ter râ neo. Esse
fato fica bem evi dente no Jar dim Cai çara, um lote a mento de peque nas
chá ca ras, sem ori en ta ção quanto à dis po si ção espa cial das fos sas e dos
poços de cap ta ção de água. Algu mas chá ca ras apre sen tam, ainda, chi -
que i ros cons tru í dos ao lado dos locais de cap ta ção de água. Os resul ta -
dos expres sos no Grá fico 1 indi cam a cor re la ção assi na lada, pois o pri -
me iro período de coleta cor res ponde à época mais seca e fria.

Tabela 1 – Vari a ção da tem pe ra tura média, umi dade rela tiva do ar e
plu vi o si dade do período em cada etapa

Etapa 1 2 3 4

Meses maio/jun./jul. ago./set./out. nov./dez./jan. fev./mar./abr.

Temp. média 23,8oC  25,5oC  27,0oC  26,8oC

Umid. rela tiva 85,9% 88,3% 90,5% 88,9%

Pluv. período   29,0 mm    53,7 mm   -232,6 mm   126,4 mm

Tabela 2 – Número e por cen ta gem de amos tras posi ti vas para coli for -
mes totais e fecais, durante o período de maio de 1994 a
abril de 1995 (total de 120 amos tras de água ana li sa das, dis -
tri bu í das em 30 pon tos de coleta/etapa)

Etapa Meses Número e por cen ta gem de amos tras posi ti vas

coli for mes totais coli for mes fecais

1 maio/jun./jul.  28 (93,3%) 05 (16,7%)

2 ago./set./out.  24 (80,0%) 12 (40,0%)

3 nov./dez./jan.  28 (93,3%) 15 (50,0%)

4 fev./mar./abr.  26 (86,7%) 16 (53,3%)

Total 12 meses 106 (88,3%) 48 (40,0%)
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Dis trito Indus trial – 7 amos tras / período

Campo Redondo – 7 amos tras / período



GRÁFICO 1 – Dis tri bu i ção sazo nal de posi ti vi dade de cada região por por cen ta gem de 
amos tras.
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Con si de rando as áreas amos tra das, obser va-se que a dis tri bu i ção
de coli for mes não é homo gê nea: as regiões norte (Dis trito Indus trial) e
leste (Minerva) apre sen tam vari a ções sig ni fi ca ti vas de posi ti vi dade para
os totais (80%, 40%, 80%, 50% e 100%, 30%, 60%, 60%, res pec ti va men te),
com ausên cia dos de ori gem fecal no Dis trito Indus trial (ape sar de estar
situ ado par ci al mente em cima de antigo aterro sani tá rio) e uma única
amos tra posi tiva (2º período de coleta) no Minerva. Já nas regiões sul
(Campo Redondo) e oeste (Jar dim Cai çara), a inci dên cia de coli for mes
totais é linear, vari ando a de coli for mes fecais (10%, 50%, 70%, 80% e
30%, 50%, 70%, 70%) nas eta pas das res pec ti vas regiões.

Os coli for mes, tanto totais quanto fecais, foram iso la dos, indis cri mi -
na da mente, de nas cen tes, de poços e de seus res pec ti vos reser va tó rios
e enca na men tos. A vari a ção ocor reu em razão das esta ções chu vo sas e
secas e em vir tude do bairro ana li sado.

O não iso la mento de Aero mo nas hydrop hila pode estar rela ci o nado
com alguma res tri ção apre sen tada pela meto do lo gia uti li zada, pois a
alta inci dên cia de coli for mes totais (mais de 80%) sugere grande com pe -
ti ti vi dade, na qual as aero mo nas móveis, por esta rem pre sen tes geral -
mente em bai xas quan ti da des, podem ter sido ini bi das. Várias pes qui -
sas acu sa ram a pre sença de A. hydrop hila em outras loca li da des do
país; porém, o não-isolamento de A. hydrop hila tam bém foi veri fi cado
em amos tras de água.15 No entanto, ela foi iso lada de amos tras de carne, 
pei xes de água doce e hor ta li ças.9, 15, 16

Pelo exposto, suge ri mos que a deter mi na ção de Aero mo nas seja
ampli ada, inclu in do-se a ava li a ção da meto do lo gia ana lí tica empre gada. 
As aná li ses de pota bi li dade bac te ri o ló gi cas con ven ci o nais devem ser
objeto de pro gra mas rela ci o na dos com a saúde da comu ni dade e de pre -
ven ção de diar réias.

Agra de ci men tos

À Dilma Scalla Gelli por todo o incen tivo e ori en ta ção.
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bi lity in water from perip he ral zone of Bar re tos, São Paulo, Bra zil. Alim. Nutr.
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n ABSTRACT: 120 sam ples of water, 27 belong ing to wells, 3 from nat u ral
sprin gs, were ana lysed dur ing the period of 1 year. The col lec tion of sam ples was
from 30 dis tinct points of the periph eral zone of Barretos city, SP, dis trib uted
over four dis tricts. The sam ple col lec tion was done in 4 stages, with 90 day
inter vals. From the 120 sam ples, 106 (88.3%) were pos i tive for total coliforms
and 48 (40.0%) for fecal coliforms. Motile aeromonas were not iso lated. The
results showed that the major ity of the ana lysed sam ples were in dis cor dance
with the leg is la tion stan dards by the pres ence of total coliforms in 100 mL. The 
pres ence of coliforms does not seen to be related with sea son influ ences,
while the inci dence of fecal coliforms pres ents a cor re la tion with the plu vio -
met ric index of the four stages of sam pling: the lower index months coin cide
with lower positivity of this bac te rial indi ca tor, and months with a higher
index, with a higher percentual of positivity.

n KEYWORDS: Water; pota bil ity; coliforms; motile aeromonas.
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INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NO COEFICIENTE
DE FLUXO DE MISTURAS DE GORDURAS

HIDROGENADAS E ÓLEO DE SOJA*

Ilka Sumi yoshi SIMÕES**
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Maricê Nogue ira OLIVEIRA**

n RESUMO: Dois modelos empíricos foram avaliados para a influência da tem -
peratura no coeficiente de fluxo de misturas binárias e ternárias de duas gor -
duras vegetais hidrogenadas (Fatgill PF38 e Fatgill PF42) com a presença ou
não de óleo de soja. Foram elaboradas 10 misturas, representadas por 3 amos -
tras individuais, 3 misturas binárias e 4 misturas ternárias. Foram apli cados os 
modelos da equação empírica de Arrhenius e da raiz quadrada, que descreve -
ram muito bem a influência da temperatura da amostra no coeficien te de
fluxo. O modelo da raiz quadrada proporcionou melhor ajuste, sendo expli -
cada a variação entre 92,7% e 99,5%, com média global de 96,1%. Com o
modelo de Arrhenius, entre 82,9% e 99,2% da variação nos dados foi
explicada, com média global de 91,1%. O óleo de soja não contribuiu estatis ti -
ca mente para os parâmetros delta e energia de ativação. As interações entre
os componentes não foram significativas, mostrando a ocorrência de um
modelo perfeito de mistura.

n PALAVRAS-CHAVE: Coeficiente de fluxo; misturas; gordura hidrogenada;
óleo de soja.
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Intro du ção

Reo lo gia é a ciên cia que estuda a defor ma ção e o fluxo de mate ri ais
quando sub me ti dos à ação de for ças.12 A tex tura pode ser con si de rada
uma mani fes ta ção das pro pri e da des reo ló gi cas do mate rial, sendo um
atri buto impor tante dos ali men tos, visto que afeta o pro ces sa mento,
manu seio, vida de pra te le ira e ace i ta ção pelo con su mi dor.15 O conhe ci -
mento das pro pri e da des reo ló gi cas de ali men tos semi-sólidos, como as
mar ga ri nas, é impor tante para o pro jeto do pro cesso no con trole de qua -
li dade e no desen vol vi mento de novos pro du tos.18

O parâ me tro de dureza sig ni fica a força neces sá ria para atin gir uma
dada defor ma ção.13, 15

O efe ito da tem pe ra tura na dureza está rela ci o nado à dimi nu i ção no 
con te údo de gor dura sólida e con se qüente alte ra ção na rede cris ta lina
do pro duto. A rede cris ta lina con siste de uma dis po si ção tri di men si o nal
de par tí cu las entre la ça das, arran ja das como cade ias rami fi ca das e inter -
li ga das, for ma das por cris tais sepa ra dos ou agre ga dos pré-formados.6

Cer tos parâ me tros impor tan tes como con sis tên cia e espa lha bi li -
dade, para a qua li dade de pro du tos gor du ro sos, como as mar ga ri nas,
estão inti ma mente asso ci a dos com suas pro pri e da des de fluxo.7, 19

Davey5 relata que as medi das de pene tra ção são ampla mente uti li -
za das na veri fi ca ção das carac te rís ti cas de tex tura dos ali men tos. Para
gor du ras plás ti cas, a rela ção entre força apli cada e tama nho do ele -
mento de pene tra ção é des crita por:

F = Kf . A

Onde:

F = força de pene tra ção (kg.m/s2).
Kf = coe fi ci ente de fluxo (kg/m.s2).
A = área do ele mento de pene tra ção (m2).

O coe fi ci ente de fluxo é rela ci o nado às pro pri e da des reo ló gi cas do
mate rial e suas uni da des são as mes mas do estresse, ou seja, força/área.
O estresse repre senta a força que pro duz ou tende a pro du zir defor ma -
ção em um corpo, medido pela força apli cada por uni dade de área.

O obje tivo deste tra ba lho foi o de deter mi nar a influên cia da tem pe -
ra tura no coe fi ci ente de fluxo de gor du ras vege tais hidro ge na das e suas
mis tu ras biná rias e ter ná rias, com a pre sença ou não de óleo de soja,
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com base nos resul ta dos de dureza do ana li sa dor de tex tura (TA-XT2),
em diver sas tem pe ra tu ras.

Mate rial e méto dos 

Mate rial

Foram uti li za das duas gor du ras hidro ge na das comer ci ais (Fat gill
PF38 e Fat gill PF42) e um óleo de soja refi nado para o pre paro das mis tu -
ras, em pro por ções esta be le ci das na Tabela 1.

Tabela 1 – Pro por ção dos com po nen tes nas mis tu ras de gor du ras
hidro ge na das e óleo de soja

Amos tra (nº) Com po nen tes (pro por ção)
Óleo de soja Gor dura PF38 Gor dura PF42

 1 1 0 0

 2 0 1 0

 3 0 0 1

 4 1/2 1/2 0

 5 1/2 0 1/2

 6 0 1/2 1/2

 7 1/3 1/3 1/3

 8 2/3 1/6 1/6

 9 1/6 2/3 1/6

10 1/6 1/6 2/3

Méto dos

Com po si ção em áci dos gra xos

A aná lise de áci dos gra xos foi rea li zada em cro ma tó grafo a gás CG,
modelo 37-D, equi pado com detec tor de ioni za ção de chama e inte gra -
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dor ele trô nico, modelo CG-300. Foi uti li zada coluna em aço ino xi dá vel
(fase esta ci o ná ria de suc ci nato de die ti le no gli col – DEGS a 17% sobre
suporte de Chro mo sorb W 80-100 mesh, ati vado com ácido clo rí drico) à
tem pe ra tura de 192oC.17 A com po si ção qua li ta tiva foi deter mi nada por
com pa ra ção dos tem pos de reten ção dos picos com os dos res pec ti vos
padrões de áci dos gra xos. A com po si ção quan ti ta tiva foi rea li zada por
nor ma li za ção de área, empre gan do-se fato res de cor re ção deter mi na dos 
expe ri men tal mente segundo as nor mas da “Ame ri can Oil Che mists’
Soci ety”,1 método Ce 1-62, sendo expressa como por cen ta gem em
massa.

Aná lise da dureza

As mis tu ras foram aque ci das à tem pe ra tura de 60-70oC em forno de 
micro on das para com pleta fusão dos cris tais e acon di ci o na das em béque -
res de 250 mL (200 mL de amos tra). O con di ci o na mento foi efe tu ado por
24 horas em gela de ira comum (5-8oC) e, em seguida, por 24 horas em
estufa com tem pe ra tura con tro lada (tem pe ra tura de aná lise ± 0,5oC).

A aná lise da dureza foi efe tu ada pelo teste de pene tra ção, com cone 
de acrí lico de ângulo 45o, em ana li sa dor de tex tura TA-XT2, da Sta ble
Micro Systems, con tro lado por micro com pu ta dor.14, 16

Os tes tes foram con du zi dos nas seguin tes con di ções:

l Deter mi na ção da força em com pres são
l Dis tân cia: 10,0 mm
l Velo ci dade: 2,0 mm/s
l Tempo: 5 s
l Tri pli cata: em três pon tos dife ren tes para cada amos tra

Coe fi ci ente de fluxo

Aos resul ta dos de dureza foram apli ca dos dois mode los desen vol vi -
dos por Davey5 para gor du ras plás ti cas, visando a rela ci o nar os dados de 
pene tra ção e a tem pe ra tura, empre gan do-se as mes mas uni da des para
fins de com pa ra ção.

Para o modelo base ado na equa ção empí rica de Arrhe nius, o coe fi -
ci ente de fluxo é dado por:
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Kf = α . e (E/R.Tk)

onde:

Kf = coe fi ci ente de fluxo (kg/m.s2).
α = fator pré-exponencial (kg/m.s2).
E = ener gia de ati va ção (kJ/kg-mol).
R = cons tante dos gases (8,314 kJ/kg-mol.K).
Tk = tem pe ra tura abso luta (K).

Para o modelo da raiz qua drada, o coe fi ci ente de fluxo é dado por:

Kf 1/2 = * . (T – Tc)

onde:

Kf = coe fi ci ente de fluxo (kg/m.s2).
δ = cons tante (kg/m.s2. oC).
T = cons tante (oC).
Tc = tem pe ra tura da amos tra (oC).

Como para pene trô me tros de cone o estresse apli cado à amos tra é
pro por ci o nal a W/p2, embora Haigh ton10 sugira p1, 6, onde W = peso do
cone e eixo e p = pene tra ção linear do cone na amos tra, grá fi cos de
ln (W/p2) ver sus 1/Tk ou (W/p2)1/2 ver sus Tc per mi tem a obten ção dos
parâ me tros dos mode los de Arrhe nius (α e E) e da raiz qua drada (δ e T),
res pec ti va mente.

Dia grama tri an gu lar

Apli cou-se um modelo de regres são múl ti pla, do tipo cúbico espe -
cial, para as mis tu ras de óleo e gor du ras, repre sen tado pela seguinte
equa ção:11

Y = β1x1 + β2x2 + β3x3 + β12x1x2 + β13x1x3 + β23x2x3 + β123x1x2x3

onde: y = res posta;
β = coe fi ci en tes gera dos por regres são múl ti pla;
x = pro por ção dos com po nen tes (Tabela 1).

Uti li zou-se, ainda, o apli ca tivo Stat grap hics ver são 2.6, que gerou
os coe fi ci en tes para o modelo, além de apre sen tar seus níveis de sig ni fi -
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cân cia, coe fi ci en tes de deter mi na ção e aná lise de variân cia. O dia grama 
tri an gu lar foi cons tru ído uti li zan do-se o apli ca tivo Mix plot.2

Resul ta dos e dis cus são 

A Tabela 2 apre senta a com po si ção em áci dos gra xos das 10 amos -
tras. Para as amos tras de 4 a 10, os valo res foram cal cu la dos com base
nas com po si ções das amos tras ori gi nais.

Tabe la 2 – Com po si ção em áci dos gra xos das amos tras

Ácido 
graxo
(%)

Amos tra (nº)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14:0  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1

16:0 12,0 12,6 12,8 12,3 12,4 12,7 12,5 12,3 12,5 12,6

18:0  3,9  7,9 16,9  5,9 10,4 12,4  9,6  6,7  8,7 13,2

18:1 23,1 64,5 69,3 43,8 46,2 66,9 52,2 37,7 58,5 60,9

18:2 52,2 13,6  0,2 32,9 26,2  6,9 22,0 37,1 17,8 11,1

18:3  8,7  1,3  0,7  5,0  4,7  1,0  3,6  6,1  2,4  2,1

Veri fi ca-se, com base na com po si ção em áci dos gra xos das gor du -
ras ori gi nais (2 e 3), que o óleo de soja é uti li zado como maté ria-prima
nas rea ções de hidro ge na ção, o que é evi den ci ado pelos teo res de 18:3.
Obser va-se, ainda, que a hidro ge na ção é sele tiva, com ata que pre fe ren -
cial aos áci dos poli in sa tu ra dos (18:2 e 18:3), aumen tando o nível de
mono in sa tu ra dos (18:1) e retar dando a for ma ção de áci dos satu ra dos
(18:0 – esteá rico),4 em rela ção a uma com po si ção média nor mal para o
óleo de soja.3, 8

A Tabela 3 apre senta os resul ta dos de dureza obti dos pela aná lise
com o apa re lho de tex tura TA-XT2 a diver sas tem pe ra tu ras.

Tabela 3 – Dureza das amos tras a diver sas tem pe ra tu ras

Dureza (kg)

Amostra Temperatura ( oC)
(nº) 10 15 20 25 30 35 40

 2 1,133 0,733 0,377 0,236 0,045 – –

 3 6,682 3,732 3,607 2,118 1,129 0,502 0,050

 4 0,117 0,063 0,041 – – – –
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Dureza (kg)
Amostra Temperatura ( oC)

(nº) 10 15 20 25 30 35 40

 5 0,572 0,488 0,317 0,238 0,069 – –

 6 3,645 2,892 1,684 0,977 0,477 0,083 –

 7 0,721 0,671 0,438 0,267 0,070 – –

 8 0,062 0,054 0,034 – – – –

 9 1,000 0,893 0,522 0,232 0,057 – –

10 2,255 1,635 1,355 0,838 0,492 0,115 –

Veri fica-se que a dureza das amos tras dimi nui com o aumento da
tem pe ra tura. À tem pe ra tura de 20oC, as amos tras de núme ros 2, 3, 6, 7,
9 e 10 podem ser con si de ra das muito duras. No entanto, a amos tra de
número 5 pode ser con si de rada dura, mas satis fa to ri a mente espa lhá vel,
enquanto as amos tras de núme ros 4 e 8 apre sen ta ram-se macias e espa -
lhá veis.10

A Tabela 4 mos tra a influên cia da tem pe ra tura no coe fi ci ente de
fluxo das amos tras, obtida com base nos dados de pene tra ção. São apre -
sen ta dos os valo res dos parâ me tros para os dois mode los desen vol vi dos
por Davey,5 além da esti ma tiva da per fe i ção do ajuste (coe fi ci ente de
deter mi na ção R2).

Tabela 4 – Influên cia da tem pe ra tura no coe fi ci ente de fluxo (Kf) das
amos tras, com base nos dados de pene tra ção

Amos tra
Modelo

(nº)
Arrhe nius Raiz qua drada

E α R2 δ T R2

(kJ/kg-mol) (kg/m.s2) (kg/m.s2)1/2/oC (oC)

 2 107438 2,182.10-16 0,911 4,150 35,579 0,992

 3 103286 9,524.10-15 0,829 7,405 44,033 0,981

 4  72143 5,480.10-11 0,992 1,396 34,000 0,970

 5  69954 8,986.10-10 0,858 2,396 43,109 0,950

 6 102052 8,265.10-15 0,887 6,540 40,020 0,995

 7  78877 2,811.10-11 0,843 2,943 41,144 0,938

 8  41082 1,710.10-5 0,903 0,646 49,350 0,927

 9 100025 5,186.10-15 0,882 3,972 37,060 0,966

10  77775 1,366.10-10 0,861 4,453 44,583 0,977
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Veri fica-se que os mode los se ajus tam muito bem com os dados
expe ri men tais. Com o modelo de Arrhe nius a vari a ção nos dados é
expli cada entre 82,9% e 99,2% com média glo bal de 91,05%. O modelo
da raiz qua drada con se gue melhor ajuste, sendo a variação entre 92,7%
e 99,5%, com média glo bal de 96,1%. Pelos resul ta dos apre sen ta dos por
Davey,5 o modelo da raiz qua drada tam bém mos trou melhor ajuste, com
média geral de 98,3%, enquanto o modelo de Arrhe nius mos trou média
geral de 95,3%. Os resul ta dos obti dos por este autor tam bém indi ca ram
que os mode los podem ser apli ca dos a ins tru men tos de pene tra ção
dife ren tes, uti li zando-se cones ou agu lhas. Para as pro pri e da des de
fluxo obti das neste tra ba lho, os parâ me tros E, α, δ e T refle tem fato res,
tais como o con te údo de gor dura sólida e a tem pe ra tura das gor du ras, e
são da mesma ordem de gran deza que os cita dos por Davey,5 mesmo
usando-se um apa re lho dife rente, como o ana li sa dor de tex tura. Isso
mos tra que os mode los podem ser uni ver sal mente apli ca dos aos dados
de pene tra ção para gor du ras plás ti cas, inde pen dendo do tipo de ins tru -
mento empre gado. Por tanto, apre sen tam impor tante apli ca ção prá tica
na indús tria de pro du tos gor du ro sos ao rela ci o nar a pro pri e dade de
dureza com a tem pe ra tura, per mi tindo pre ver o com por ta mento da gor -
dura em diver sas con di ções de pro ces sa mento e de arma ze na mento.

Em prin cí pio, os mode los são váli dos somente para a faixa de tem -
pe ra tura em que os dados de pene tra ção foram obti dos (10 a 40oC). A
ex tra po la ção para outras tem pe ra tu ras deve ser feita com algum cui -
dado, embora o exce lente ajuste entre os mode los e os dados sugira que
não devem ocor rer des vios muito gran des. De qual quer forma, a faixa de 
10 a 40oC abrange tem pe ra tu ras de inte resse prá tico, desde refri ge ra ção
até cli mas tro pi cais.

As Figu ras 1 e 2 apre sen tam os dia gra mas tri an gu la res para delta
(em (kg/m.s2)1/2/oC) e para ener gia de ati va ção (em kJ/g) das amos tras,
res pec ti va mente.

As equa ções obti das por regres são múl ti pla uti li zan do-se ape nas os 
coe fi ci en tes sig ni fi ca ti vos (p < 0,05), rela ci o nando os parâ me tros delta e
ener gia de ati va ção com a pro por ção de com po nen tes das amos tras,
foram as seguin tes:

Y = 4,27 x 2 + 7,27 x 3 (delta)

Y = 109,92 x 2 + 100,29 x 3 (ener gia de ati va ção)
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Obser va-se que o com po nente 1 (óleo de soja) não con tri buiu esta -
tis ti ca mente para os parâ me tros delta e ener gia de ati va ção. As inte ra -
ções entre os com po nen tes não foram sig ni fi ca ti vas, mos trando a ocor -
rên cia de uma mis tura per fe ita. Quando a pro pri e dade tomada como
res posta define um modelo per fe ito de mis tura, as linhas nos dia gra mas
tri an gu la res são retas para le las e eqüi dis tan tes para mes mos inter va los
de vari a ção, sig ni fi cando que a pro pri e dade é pro por ci o nal à quan ti dade 
de cada com po nente da mis tura. Simões et al. 19 e Gio i elli & Oli ve ira9

tam bém veri fi ca ram a for ma ção de modelo per fe ito em mis tu ras de gor -
du ras hidro ge na das e óleo de soja para pro pri e da des como vis co si dade,
ponto de amo le ci mento e ponto de fusão.
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Con clu sões

Os resul ta dos obti dos per mi ti ram con cluir que:

l Os mode los de Arrhe nius e da raiz qua drada des cre ve ram muito bem
a influên cia da tem pe ra tura da amos tra no coe fi ci ente de fluxo para as 
gor du ras hidro ge na das e suas mis tu ras com óleo de soja e o modelo
da raiz qua drada for ne ceu melhor des cri ção quan ti ta tiva dos dados.

l O óleo de soja não con tri buiu esta tis ti ca mente para os parâ me tros
delta e ener gia de ati va ção. As inte ra ções entre os com po nen tes não
foram sig ni fi ca ti vas, mos trando a ocor rên cia de um modelo per fe ito
de mis tura.

SIMÕES, I. S., GIOIELLI, L. A., OLIVEIRA, M. N. Tem pe ra ture depen dence of the
coef fi ci ent of flow in binary and ter nary mix tu res of hydro ge na ted fats and
soy bean oil. Alim. Nutr. (São Paulo) , v.11, p.77-88, 2000.
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FIGURA 2 – Dia grama tri an gu lar para o parâ me tro ener gia de ati va ção.



n ABSTRACT: Two empir i cal mod els were eval u ated for the tem per a ture de -
pen d ence of the coef fi cient of flow for binary and ter nary mix tures of two
hydro ge nated fats (Fatgill PF38 and Fatgill PF42) with or with out the pres ence
of soy bean oil. A ten-run designed was used, cor re spond ing to 3 indi vid ual
sam ples, 3 binary blends and 4 ter nary blends. The Arrhenius and square root
empir i cal equa tion mod els were applied. The square root model pre dic tions
explained between 92.7% and 99.5% of the vari a tion in the data with an over all 
mean of 96.1%. As for the Arrhenius model, the range was of 82.9% and 99.2%
and an over all mean of 91.1%. Both the Arrhenius and the square root model
describe very suc cess fully the influ ence of sam ple tem per a ture on the coef fi -
cient of flow. The square root model was advan ta geous in giv ing over all a
better quan ti ta tive descrip tion of the data. The soy bean oil has not sta tis ti cally
con trib uted for the delta and acti va tion energy param e ters. The inter ac tions
between the com po nents were not sig nif i ca tive, show ing the occur rence of a
per fect mix ing model.

n KEYWORDS: Coef fi cient of flow; mix tures; hydro ge nated fat; soy bean oil.
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ALIMENTOS CONSUMIDOS PELOS ALUNOS DE
ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL

Marina VIEIRA DA SILVA*

n RESUMO: Descreve-se o consumo alimentar de amostra ( n = 224) de alunos
ma triculados em escolas de tempo inte gral do município de Americana,
Estado de São Paulo. Utilizou-se o registro de alimentos ingeridos pelos esco -
lares, durante 3 dias não consecutivos da semana. Para a definição das reco -
men dações de energia e nutrientes, adotou-se padrão proposto por Mar tins & 
Hidalgo18 para a população brasileira. Com o objetivo de conhecer a qua -
lidade nutricional, utilizou-se o índice proposto por Sorenson & Hansen. 22 En -
tre os principais resultados destacam-se: o consumo de lácteos que ocorre de
forma praticamente exclusiva no desjejum (efetuado nas escolas) e o elevado
número de citações de consumo de pão, embutidos e refrigerantes em domi -
cílio. Esse resultado sugere que os escolares estão substituindo, sobre tudo, o
jantar tradicional por lanches, considerados, pelos jovens, de maior pratici -
dade. Quanto à qualidade nutricional da dieta, ressaltam-se os eleva dos
valores do Índice de Qualidade Nutricional (IQN), verificados para o ácido
ascórbico, e números superiores a 1,0, observados para o IQN do ferro das
refeições da maioria dos escolares analisados, com exceção somente para as re -
fei ções consumidas pelos alunos de maior idade (13 anos ou mais). Reco -
menda-se a correção de falhas no conteúdo nutricional das refeições dis tri bu í -
das nas escolas, pois elas constituem parte fun da men tal do consumo ali -
mentar dos alunos das escolas de tempo inte gral.

n PALAVRAS-CHAVE: Ali men ta ção esco lar; con sumo de ali men tos; qua li dade 
nutri ci o nal; segu rança ali men tar.
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Intro du ção

Nas últi mas déca das, as trans for ma ções de ordem eco nô mica,
social e demo grá fica pelas quais pas sou a soci e dade bra si le ira afe ta ram
con si de ra vel mente o per fil nutri ci o nal e edu ca ci o nal da popu la ção.

Ao exa mi nar a lite ra tura espe ci a li zada, par ti cu lar mente com rela -
ção ao con sumo ali men tar de cri an ças em idade esco lar e de ado les cen -
tes, encon tra-se o tra ba lho de Ler ner15 que, ana li sando a dieta habi tual
de ado les cen tes do muni cí pio de Osasco, con cluiu que a ali men ta ção
deles é de boa qua li dade e que pode ser con si de rada um dos deter mi -
nan tes da redu zida pre va lên cia de ane mia entre o grupo.

No entanto, o estudo de Gam bar della5 des creve a prá tica ali men tar
de 273 ado les cen tes, reve lando ina de qua ção do con sumo de pro du tos
lác teos. A autora obser vou, tam bém, uma par cela razoá vel de ado les -
cen tes com con sumo ina de quado de car nes, que sugere o aumento de
sus cep ti bi li dade à ane mia. Ainda de acordo com a autora, é insu fi ci ente
a dieta dos ado les cen tes quanto ao con sumo de fru tas, espe ci al mente
para os meni nos que tra ba lham.

Pri ore,19 estu dando as con di ções nutri ci o nais de ado les cen tes resi -
den tes em fave las, veri fi cou que 63,1% apre sen ta vam ade qua ção supe -
rior a 110%. Quanto à pro te ína, obser vou que 14,2% das cri an ças apre -
sen ta vam con sumo infe rior ao reco men dado. A autora veri fi cou que
mais de 70% dos ado les cen tes inge ri ram ferro na quan ti dade ideal ou
acima da reco men dada.

Nota-se que a pro du ção inte lec tual, vol tada à aná lise da ali men ta -
ção de cri an ças em idade esco lar e de ado les cen tes, é redu zida, o que
jus ti fica a rea li za ção de estu dos sobre o refe rido grupo como alvo.

Vale des ta car, tam bém, que os ado les cen tes (gru pa mento aten dido 
pelas esco las de tempo inte gral), de mane ira geral, são sus cep tí veis às
defi ciên cias nutri ci o nais espe cí fi cas em vir tude do com por ta mento dis -
pli cente com rela ção às con se qüên cias de suas prá ti cas ali men ta res
para a vida futura.

É impor tante res sal tar que a ado les cên cia cons ti tui um período em
que ocor rem, com extrema faci li dade, mudan ças e incor po ra ção de
novos hábi tos na ali men ta ção.

Gra zini 6 des taca que os paí ses desen vol vi dos, aten tos ao refe rido
com por ta mento, pre o cu pam-se com a for ma ção ou a modi fi ca ção de
hábi tos ali men ta res durante a ado les cên cia, em razão do desen vol vi -
mento de doen ças decor ren tes do excesso ou défi cit de con sumo ali -
men tar.
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Espe ci fi ca mente quanto ao sis tema esco lar público, o pro pó sito de
cum prir o artigo cons ti tu ci o nal que garante a edu ca ção como dire ito
de cada um e dever do Estado, somado ao qua dro da edu ca ção no país,
tem pro por ci o nado o apa re ci mento de inú me ras e dife ren tes expe riên -
cias edu ca ci o nais que sur gem com a pro messa de solu ção da crise
imposta ao sis tema edu ca ci o nal vigente.

A escola pública de tempo inte gral é um exem plo des sas pro pos tas
peda gó gi cas, repre sen tando uma alter na tiva para o pro blema do ensino, 
isto é, colo ca-se como ins tru mento da uni ver sa li za ção da edu ca ção
básica para amplas cama das da popu la ção.

Na metade da década de 1980, a pro posta peda gó gica surge com
força no cená rio da edu ca ção bra si le ira, por meio da expe riên cia dos
Cen tros Inte gra dos de Edu ca ção Pública (CIEPs), implan ta dos no
governo de Leo nel Bri zola, sob coor de na ção, na época, do secre tá rio
esta dual de edu ca ção, o antro pó logo Darcy Ribe iro.

Expe riên cia simi lar à do governo do Rio de Jane iro surge no Estado
de São Paulo, espe ci fi ca mente no muni cí pio de Ame ri cana. A par tir de
1990, pela admi nis tra ção muni ci pal, foi ini ci ada a implan ta ção de qua tro 
CIEPs.

A pro posta de tempo inte gral traz para o inte rior da escola uma série
de fun ções suple ti vas à fun ção peda gó gica ins ti tu ci o nal que pode ser
exem pli fi cada pelas ati vi da des de curar, pro te ger, ali men tar, entre outras.

A pro posta básica do plano ali men tar con siste no for ne ci mento de
três refe i ções diá rias, que devem ser pla ne ja das levando em con si de ra -
ção as prin ci pais carên cias nutri ci o nais do grupo aten dido.

O con junto das três refe i ções tem a fina li dade de for ne cer 2.500
kilo ca lo rias. Note-se que não há, no plano ali men tar dos CIEPs, qual -
quer refe rên cia às reco men da ções nutri ci o nais levan do-se em con si de -
ra ção os nutri en tes (pro te ína, vita mi nas e mine rais), as dis tin tas fai xas
etá rias e o sexo dos esco la res.

Tendo em vista o papel fun da men tal da ali men ta ção na defi ni ção
do estado nutri ci o nal, a for ma ção de hábi tos sau dá veis de cri an ças e
ado les cen tes e a impor tân cia do pro grama de ali men ta ção para via bi li -
za ção da escola de tempo inte gral, o pre sente tra ba lho pre tende ana li sar 
o con sumo ali men tar e a qua li dade da dieta de esco la res matri cu la dos
nos CIEPs de Ame ri cana, Estado de São Paulo.

Meto do lo gia

O estudo foi desen vol vido no muni cí pio de Ame ri cana, loca li zado
na Região Admi nis tra tiva de Cam pi nas, e que pos sui 144 km2 de exten -
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são ter ri to rial e 153.840 habi tan tes. A taxa de urba ni za ção do muni cí pio
é de 99,88% e a den si dade demo grá fica,4 1.067,91 hab/km2.

Deve-se des ta car que o muni cí pio de Ame ri cana foi o único, no Es -
tado de São Paulo, a implan tar as esco las de tempo inte gral, des ti na das
ao aten di mento de cri an ças da faixa etá ria de 7 a 14 anos. Atu al mente
estão em fun ci o na mento qua tro Cen tros Inte gra dos de Edu ca ção Pú -
blica (CIEPs), loca li za dos em bair ros em que se con cen tram grande con -
tin gente de famí lias de baixa renda.

Para a exe cu ção da pes quisa rea li zou-se, na dire to ria dos qua tro
CIEPs, um levan ta mento pre li mi nar, visando à obten ção de infor ma ções 
rela ti vas ao número de alu nos matri cu la dos em cada uni dade. Levan ta -
ram-se, tam bém, os dados refe ren tes à iden ti fi ca ção da cri ança (nome
com pleto, sexo, idade, data de nas ci mento e ende reço).

Uma vez iden ti fi ca das as 2.579 cri an ças, foi feita a clas si fi ca ção em
sete gru pos de idade (Qua dro 1) em cada um dos CIEPs, dis tin guin do-as 
por sexo. Assim, obte ve-se: 4 (no de CIEPs) × 7 (no de gru pos de idade) × 2 
(sexos: mas cu lino e femi nino) = 56 estra tos.

Qua dro 1 – Dis tri bu i ção da amos tra dos esco la res matri cu la dos nos
Cen tros Inte gra dos de Edu ca ção Pública (CIEPs), de acor -
do com a idade e o sexo. Ame ri cana, 1996

Idade/Sexo
CIEPs *

Total
I II III IV

 7   M  7  5  6  6  24

     F  6  5  5  5  21

     T 13 10 11 11  45

 8   M  4  5  6  6  21

     F  5  5  4  5  19

     T  9 10 10 11  40

 9   M  4  5  5  4  18

     F  5  4  5  6  20

     T  9  9 10 10  38

10   M  5  4  5  5  19

     F  5  5  5  4  19

     T 10  9 10  9  38

11   M  4  5  5  4  18

     F  4  4  4  5  17

     T  8  9  9  9  35
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Idade/Sexo
CIEPs *

Total
I II III IV

12   M  4  3  4  4  15

     F  4  6  4  4  18

     T  8  9  8  8  33

13   M  3  4  4  3  14

     F  4  4  4  3  15

     T  7  8  8  6  29

Total geral 64 64 66 64 258

* I – CIEP Prof. Otá vio C. Borghi.
II – CIEP Prof a Phi lo mena M. Bas sete.

III – CIEP Prof a Oniva de M. Bri zolla.
IV – CIEP Prof. Aní sio S. Tei xe ira.

Para a com po si ção da amos tra estra ti fi cada pro por ci o nal, optou-se
pelo sor teio de 10% dos esco la res matri cu la dos, obten do-se, assim, 257
cri an ças. Esse pro ce di mento garante que a dis tri bu i ção das cri an ças,
con forme CIEPs, sexo e grupo etá rio, repre sente sua dis tri bu i ção na
popu la ção con si de rada.

O con sumo ali men tar dos esco la res foi obtido pelo regis tro dos ali -
men tos inge ri dos pela cri ança durante 3 dias não con se cu ti vos da
semana.

Desse modo, iden ti fi cou-se a vari a ção sema nal e tam bém visou-se
a mini mi zar pos sí veis dife ren ças que pudes sem exis tir nos hábi tos ali -
men ta res. Sába dos e domin gos não foram con si de ra dos por que, nes ses
dias, os CIEPs não man têm ati vi da des.

Para a con ver são em gra mas dos ali men tos regis tra dos em medi das
case i ras, uti li za ram-se os pesos de medi das case i ras ado ta dos no Pro -
grama de Apoio à Deci são em Nutri ção (ver são 2.0), desen vol vido pelo
Cen tro de Infor má tica em Saúde da Uni ver si dade Fede ral de São Paulo.

Para o regis tro do con sumo de ali men tos, em domi cí lio, dos esco la -
res de 7 a 8 anos de idade, optou-se por soli ci tar as infor ma ções à mãe
ou à pes soa res pon sá vel pela ali men ta ção. Essa pre o cu pa ção é jus ti fi -
cada por limi ta ções da memó ria das cri an ças, espe ci al mente das mais
jovens, que, com grande fre qüên cia, erram deta lhes e con fun dem even -
tos ima gi ná rios com reais.14, 16

Com base nas infor ma ções rela ti vas às quan ti da des dos ali men tos,
foi pos sí vel esti mar o con sumo de ener gia e nutri en tes. Para tanto, uti li -
zou-se a Tabela de Com po si ção de Ali men tos do Insti tuto Bra si le iro de
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Geo gra fia e Esta tís tica (FIBGE).2 Ado tou-se como parâ me tro as reco -
men da ções diá rias de ener gia e nutri en tes, pro pos tas por Mar tins &
Hidalgo,18 adap tan do-as para o grupo inves ti gado (Tabela 1).

Tabela 1 – Reco men da ções de ener gia e nutri en tes, adap ta das por
idade e sexo daque las pro pos tas para a popu la ção bra si le ira*

Idade/
Sexo
(anos)

Ener gia
(kcal)**

Pro te ína
(g)**

Vit. A
(µER)

Tia mina
(mg)

Ribo fla-
vina
(mg)

Nia cina
(mg)

Ácido
ascór bico

(mg)

Cál cio
(mg)

Ferro
(mg)

7 M 1.900 39 400 0,76 1,05 12,54 20 450 10

  F 1.750 38 400 0,70 0,96 11,55 20 450 10

 8 M 2.000 42 400 0,80 1,10 13,20 20 450 10

  F 1.890 41 400 0,76 1,04 12,47 20 450 10

 9 M 2.200 44 400 0,88 1,21 14,52 20 450 10

   F 2.100 45 400 0,84 1,16 13,86 20 450 10

10 M 2.350 48 575 0,94 1,29 15,51 20 650 10

   F 2.250 48 575 0,90 1,24 14,85 20 650 10

11 M 2.500 52 575 1,00 1,38 16,50 20 650 10

   F 2.300 51 575 0,92 1,27 15,18 20 650 10

12 M 2.700 57 575 1,10 1,49 17,82 20 650 10

   F 2.400 54 575 0,96 1,32 15,84 20 650 10

13 M 2.750 61 725 1,21 1,51 18,15 30 650 18

   F 2.500 81 725 1,00 1,38 16,50 30 650 24

*  Mar tins & Hidalgo. 18

** Foram fei tos arre don da men tos no alga rismo refe rente a deze nas de calo rias e a gra mas
de pro te í nas, tendo em vista que as vari a ções desta ordem de gran deza não têm sig ni fi -
cado prá tico.

Os estu dos sobre as con di ções ali men ta res em geral devem envol -
ver a aná lise da qua li dade da dieta e a ade qua ção de con sumo, uma vez
que a satis fa ção das neces si da des nutri ci o nais é deter mi nada em razão
do binô mio qua li dade/quan ti dade dos ali men tos por ta do res de ener gia e 
nutri en tes. De acordo com Mar tins,17 a qua li dade de uma dieta está vin -
cu lada à inte ra ção entre os nutri en tes que a com põe.

Visando a ana li sar a qua li dade nutri ci o nal das die tas (con sumo de
ali men tos nos CIEPs e con sumo domi ci liar) apli cou-se o Índice de Qua li -
dade Nutri ci o nal (IQN), pro posto por Soren son & Han sen.22 Esse índice
é cal cu lado medi ante equa ção que expressa a rela ção entre a den si dade
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do nutri ente (DN) (quan ti dade inge rida do nutri ente por 1.000 kilo ca lo -
rias) e as reco men da ções nutri ci o nais por 1.000 kilo ca lo rias, sendo a
rela ção indi vi du a li zada por nutri ente.

IQN = Quan ti dade de nutri ente por 1.000 kilo ca lo rias da dieta = DN da dieta
Reco men da ção diá ria do nutri ente por 1.000 kilo ca lo rias    DN
da dieta reco men dada

O valor para ener gia é cons tante (= 1,0) por que, ao se cal cu lar o
IQN, pres su põe-se que as neces si da des ener gé ti cas sejam aten di das,
uma vez que esse indi ca dor mede o poten cial nutri ci o nal de die tas, re -
fei ções ou ali men tos, rela ci o nado a um total ener gé tico pre de ter mi nado, 
geral mente 1.000 kilo ca lo rias.

Qual quer nutri ente da dieta que apre senta IQN igual ou supe rior a
1,0 estará ade quado para satis fa zer as neces si da des de um deter mi nado 
grupo, desde que sejam aten di dos os reque ri men tos ener gé ti cos. Inver -
sa mente, o IQN infe rior a 1,0 indica ina de qua ção do nutri ente ana li sado.

A ado ção do IQN para a ava li a ção nutri ci o nal de die tas cons ti tui-se
em recurso vali oso, pois tra ta-se de téc nica sim ples, que revela, de ime -
di ato, a exten são das defi ciên cias nutri ci o nais e leva à ori en ta ção ade -
quada, visando à cor re ção de falhas cons ta ta das na ali men ta ção.9

Resul ta dos e dis cus são

Serão apre sen ta dos, nesta seção, os resul ta dos rela ti vos às carac te -
rís ti cas do con sumo de ali men tos e, tam bém, as aná li ses da qua li dade
nutri ci o nal da dieta dos esco la res.

É impor tante lem brar que a amos tra ini cial cons ti tu iu-se de 257 alu -
nos per ten cen tes aos qua tro CIEPs de Ame ri cana. Foi pos sí vel obter
infor ma ções do con sumo ali men tar de 244 cri an ças, que repre sen tam
94,9% do total amos trado.

Tendo como base as infor ma ções obti das, por meio dos for mu lá rios
de regis tro de ali men tos, foram ela bo ra das as Tabe las 2 e 3, nas quais se
apre senta o con sumo médio diá rio de ener gia e nutri en tes dos esco la -
res, segundo as fai xas etá rias (Tabela 2), e, tam bém, a por cen ta gem da
pre sença de deter mi na dos ali men tos (Tabela 3) nas dife ren tes refe i ções
do dia (des je jum, almoço e jan tar), ser vi das nos CIEPs, e do con sumo de
ali men tos em domi cí lio e/ou em outros esta be le ci men tos (ceia).
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Tabela 2 – Con sumo médio diá rio de ener gia e nutri en tes dos esco la res, segundo a faixa etá ria. Ame ri cana, 1996

Faixa
etá ria
(anos)

N* (%)
Ener gia

(kcal)

Pro te ína

(g)

Vit. A

(µER)

Tia mina

(mg)

Ribo fla-
vina
(mg)

Nia cina

(mg)

Ácido
ascór bico

(mg)

Cál cio

(mg)

Ferro

(mg)

< 8 43 17,6 1.519
(472)

58,5
(16,8)

503,0
(204,9)

1,0
 (0,38)

1,7
 (0,88)

12,9
 (4,9)

65,0
(24,8)

598,8
(180,0)

9,1
(3,2)

 8 |___ 9 39 16,0 1.635
(437)

61,2
(16,4)

674,2
(281,1)

1,0
(0,4)

1,6
(0,8)

13,0
 (5,1)

67,7
(27,4)

609,5
(194,1)

10,1
 (3,3)

 9 |___ 10 37 15,2 1.637
(652)

64,7
(26,7)

629,2
(344,4)

1,0
(0,4)

1,6
(0,7)

13,5
 (6,3)

70,6
(36,0)

625,9
(245,6)

10,1
 (3,8)

10 |___ 11 35 14,3 1.790
(772)

72,2
(32,5)

789,9
(449,1)

1,2
(0,6)

1,9
(1,2)

15,8
 (9,4)

77,7
(38,3)

703,5
(252,9)

11,3
 (5,3)

11 |___ 12 34 13,9 1.993
(998)

75,6
(39,5)

791,2
(500,3)

2,0
(1,1)

2,0
(1,1)

17,3
(10,8)

69,4
(38,9)

668,4
(271,4)

12,5
 (6,8)

12 |___ 13 31 12,7 2.110
(1.052)

84,0
(46,2)

946,8
(912,6)

1,4
(0,8)

2,2
(1,5)

19,1
(12,0)

82,6
(41,2)

739,6
(344,4)

14,4
 (8,5)

≥ 13 25 10,3 1.921
(737)

75,7
(30,9)

793,0
(582,3)

1,3
(0,5)

1,8
(1,0)

17,0
 (8,2)

83,6
(56,5)

618,4
(236,2)

12,3
 (5,7)

* N = Número de cri an ças obser va das.
Obs.: Os núme ros entre parên te ses são os des vi os-padrão.



Cabe escla re cer que a última refe i ção nos CIEPs é dis tri bu ída às 15h 
30 min. Em 2 dias da semana é ser vida a sopa. Nos demais dias da
semana, a última refe i ção (deno mi nada jan tar pelos coor de na do res do
pro grama) consta alter na da mente de lan ches (acom pa nha dos de suco
ou leite) ou even tu al mente de doces.

Tabela 3 – Fre qüên cia porcen tual de deter mi na dos ali men tos nas refei -
ções do dia. Ame ri cana, 1996

Ali men tos
Refe i ção

Des je jum*
CIEPs

Almoço* Jan tar*
Domi cili a res

Ceia**

Leite (incluem leite em pó e tipo C) 83,6 — 24,0  7,6

Queijo — — —  3,8

Iogurte — — —  1,1

Pão 63,8 — 19,3 35,0

Margarina 61,1 —  4,3  2,5

Açúcar 53,6  6,3 27,4  7,3

Café (infusão) 50,1 —  3,2  4,7

Biscoito (doces e salgados)  9,6 —  4,3  2,5

Bolo  6,3  0,7  7,4  1,8

Geléia  0,8 — — —

Arroz — 85,7 22,9 21,3

Feijão — 79,0  8,2  6,9

Macarrão — 16,7 21,7  2,1

Fubá —  5,7  6,5 —

Batata — 21,7 13,9  3,8

Maisena — —  7,3 —

Pizza — — —  2,5

Pipoca — — —  0,8

CARNES

Bovina*** — 24,6 —  3,1

Aves*** — 41,3 13,9  5,8

Peixe — 11,4 — —

Porco —  4,6 — —

Ovos — 14,2 3,2 15,1
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Ali men tos
Refe i ção

Des je jum*
CIEPs

Almoço* Jan tar*
Domi cili a res

Ceia**

EMBUTIDOS

Salsicha —  9,0  5,3  4,9

Lingüiça —  1,9 —  6,0

Mortadela — — — 11,1

Presunto — — —  1,4

HORTALIÇAS (cozidas)

Brócolis —  7,4 — —

Couve —  3,8  8,3  0,7

Espinafre —  1,9 — —

Repolho —  3,2  4,1 —

Tomate — 30,1  8,3  3,1

HORTALIÇAS (cruas)

Alface — 37,2 —  3,2

Repolho —  3,2  4,1 —

Chicória —  3,9  4,1 —

Tomate —  7,8  4,8  0,6

LEGUMES (cozidos)

Chuchu —  4,7  2,0 —

Cenoura — 11,8  4,0 —

Beterraba —  3,1 — —

Pimentão —  0,6 — —

Abobrinha —  1,5  2,0 —

LEGUMES (crus)

Pepino —  1,7 — —

ÓLEO DE SOJA — 80,1 20,0 —

MAIONESE –– 3,4 –– 2,0

FRUTAS

Laranja — 29,2  5,4  2,6

Banana — 25,1  1,7  2,9

Abacate —  5,0  5,1  2,0

Melancia —  4,9 — —
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Ali men tos
Refe i ção

Des je jum*
CIEPs

Almoço* Jan tar*
Domi cili a res

Ceia**

Mamão — —   1,3 —

Limão — —  1,3 —

Abacaxi — —  1,4  1,0

SOBREMESAS

Pudim (chocolate e caramelo) —  4,9  1,0 —

Gelatina —  5,3 12,8 —

Chocolate — — —  6,5

Chá — — —  1,8

Refrigerante — — — 13,3

Suco de frutas (uva) — — —  1,7

Sorvete — — —  2,8

Garapa — — —  0,6

Chicletes/Balas/Dropes — — —  1,1

* Refe i ções dos CIEPs.
** Refe i ções domi ci li a res e/ou outros esta be le ci men tos.
*** Inclui miú dos.
Obs.: Os tra ços (—) sig ni fi cam que o ali mento, na refe i ção, não foi obser vado.

De acordo com a Tabela 3, veri fica-se que os pro du tos lác teos,
repre sen ta dos quase que exclu si va mente pelo leite, apa re cem em 83,6% 
dos des je juns e em menor pro por ção (7,6%) nas ceias. Ali men tos como o 
que ijo e o iogurte são pouco fre qüen tes, sendo men ci o na dos somente
nas refe i ções rea li za das fora da escola.

Ana li san do-se a pre sença de car nes nas refe i ções, chama a aten ção 
o con sumo de aves (espe ci fi ca mente o frango): 41,3% nos almo ços,
13,9% nos jan ta res e 5,8% nas ceias. Os dados obser va dos pare cem ser
con cor dan tes com as evi dên cias sobre a evo lu ção do con sumo de frango 
no Bra sil: aumento anual de 2,3 kg per capita em 1970 para 16,0 kg em
1992, con fir mando uma vari a ção posi tiva ao longo do tempo e indi cando 
a gene ra li za ção de seu con sumo e a con so li da ção de um novo hábito ali -
men tar entre a popu la ção de dife ren tes níveis de renda.1, 20

Pos si vel mente, a carne de frango des ta ca-se entre os demais tipos
em vir tude de fato res como: alta ace i ta bi li dade entre a popu la ção e o
preço do pro duto que, nas últi mas três déca das, sofreu drás tica redu ção
(apro xi ma da mente 70% de redu ção real). O fator custo torna o pro duto
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bas tante aces sí vel, tanto para a pre fe i tura muni ci pal, res pon sá vel pelo
finan ci a mento do pro grama de ali men ta ção esco lar, como para sig ni fi -
ca tiva par cela das famí lias de Ame ri cana.

Res sal ta-se, tam bém, a van ta gem do con sumo de carne de aves
cuja pro por ção de gor dura é menor do que a con tida nas car nes ver me -
lhas, quando não é con su mida a pele.

É inte res sante res sal tar que a fre qüên cia das car nes de porco e
peixe é obser vada exclu si va mente nas refe i ções for ne ci das nos CIEPs.

Com rela ção ao arroz, cons ta ta-se sua pre sença em 85,7% e 22,9%
dos almo ços e jan ta res, res pec ti va mente. Veri fi ca-se tam bém que ele
apa rece em 21,3% das ceias.

É impor tante res sal tar que o fei jão é a fonte mais impor tante de
ferro da dieta da popu la ção bra si le ira. Note-se que o fei jão apa rece em
79% no almoço. As pro por ções decres cem para 22,9% no jan tar e para
6,9% nas refe i ções domi ci li a res.

Um estudo de Hoff mann11 tece algu mas con si de ra ções sobre o
declí nio do con sumo de fei jão em áreas urba nas ao longo do tempo.
Segundo o autor, um dos con di ci o nan tes da queda pode ria estar asso -
ciado ao preço real em rela ção a outros pro du tos. No entanto, o autor
demons tra, pela aná lise grá fica da série de pre ços (defla ci o na dos pelo
índice de pre ços de ali men tos da Fun da ção Insti tuto de Pes qui sas Eco -
nô mi cas da USP), que não houve ten dên cia de cres ci mento real.

Quanto ao pão, nota-se que apa rece em 63,8% do des je jum e em
35% nas cita ções da ceia. O por cen tual veri fi cado nas ceias é supe rior ao 
con sumo de arroz (21,3%) e fei jão (6,9%) nas refe i ções domi ci li a res. Uma 
das expli ca ções pla u sí veis para a maior pre sença do pão na última refe i -
ção do dia é o fato de tanto o arroz quanto o fei jão exi gi rem maior tempo
de coc ção, o que difi culta o con sumo em soci e da des urba ni za das em
que as mulhe res par ti ci pam cada vez mais do mer cado de tra ba lho e
ten dem a redu zir o tempo dedi cado ao tra ba lho domés tico.

Outras inter pre ta ções para o fenô meno são apre sen ta das por Har -
vey,10 que des taca as modi fi ca ções soci o ló gi cas sub ja cen tes à pas sa -
gem da moder ni dade à pós-modernidade. O autor argu menta que a ace -
le ra ção no tempo de giro de capi tal, a fle xi bi li dade das prá ti cas de
tra ba lho, o avanço do conhe ci mento cien tí fico, admi nis tra tivo buro crá -
tico e raci o nal, vital para o pro gresso da pro du ção e do con sumo capi ta -
lista, tra zem con se qüên cias impor tan tes espe ci al mente para as prá ti cas
ali men ta res do meio urbano. Desse modo, o curto tempo que as pes soas
têm para o ato de se ali men tar trans forma a pressa num dos tra ços visí -
veis da carac te ri za ção do modo de comer em regiões alta mente urba ni -
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za das, com o abre vi a mento do ritual ali men tar em suas dife ren tes fases,
da pre pa ra ção ao con sumo.

Deve-se res sal tar que Ler ner,15 estu dando o con sumo ali men tar de
jovens da região metro po li tana de São Paulo, veri fi cou que eles estão
subs ti tu indo o jan tar tra di ci o nal por lan ches.

Veri fica-se, ainda, que, entre os embu ti dos, se des taca a pre sença
da sal si cha no almoço (9,0%) e no jan tar (4,9%). A mor ta dela apa rece em
11,1% das ceias, sendo o embu tido mais citado. Tal cons ta ta ção reforça o
argu mento de que pode estar ocor rendo a ten dên cia de subs ti tu i ção da
última refe i ção do dia por lan ches que têm como base pão e mor ta dela.

Quando se ana lisa a pre sença de hor ta li ças, veri fi ca-se que a maior
pro por ção des ses ali men tos apa rece em uma das refe i ções prin ci pais
(almoço) ofe re cida nos CIEPs, des ta can do-se a alface e o tomate. A maio -
ria dos legu mes é habi tu al mente con su mida cozida. Este fato pode con -
tri buir para que ocor ram per das de ácido ascór bico durante a cocção.
Desse modo, a pre o cu pa ção com a pre ser va ção de nutri en tes, den tre os
quais o ácido ascór bico, deve ser cons tante nos ser vi ços de ali men ta ção.
De acordo com Silva,21 a perda de ácido ascór bico pela mani pu la ção
desde a colhe ita até o seu con sumo é exa cer bada no ser viço de ali men -
ta ção, uma vez que exige des con ge la mento e manu ten ção em tem pe ra -
tura ele vada por lon gos inter va los de tempo.

Res sal ta-se que as infor ma ções obti das nesta pes quisa são con cor -
dan tes com os dados do ENDEF,3 que apon tam o tomate como a hor ta liça 
mais con su mida pela popu la ção bra si le ira (78% das famí lias amos tra das).

Resul ta dos divul ga dos pelo Insti tuto de Nutri ção Annes Dias, do
Rio de Jane iro,13 des ta cam que 52% dos esco la res recém-ingressos na
rede muni ci pal de ensino não con su miam fru tas nem hor ta li ças.

Com rela ção à pre sença de fru tas nas refe i ções das cri an ças, veri fi -
ca-se que a laranja e a banana des ta cam-se entre as demais, espe ci al -
mente nas refe i ções for ne ci das pelos CIEPs. Quando se ana lisa a pre -
sença de fru tas nas refe i ções domi ci li a res, cons ta ta-se uma pro por ção
subs tan ci al mente menor (menos que 3% de cita ções).

Os dados do ENDEF3 tam bém apon ta ram que a laranja é a fruta
refe rida maior número de vezes (74% das famí lias amos tra das).

Enfa ti za-se que, de acordo com diver sos auto res,7, 8, 12 o ácido
ascór bico cons ti tui impor tante favo re ce dor do poten cial de apro ve i ta -
mento do ferro, sobre tudo do ferro não heme. Tra ta-se, por tanto, de ele -
mento vali oso, espe ci al mente para o apro ve i ta mento desse mine ral na
ali men ta ção de popu la ções cuja dieta básica não dis põe de quan ti da des 
razoá veis de ali men tos de ori gem ani mal. Segundo os refe ri dos auto res,
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50 mili gra mas de ácido ascór bico, pro ve ni ente de fru tas ou vege tais, são 
sufi ci en tes para dupli car a absor ção de ferro não heme pre sente em uma 
mesma refe i ção.

É impor tante res sal tar que, no tocante às refe i ções domi ci li a res,
uma pro por ção subs tan cial de esco la res afir mou não con su mir ne nhum
ali mento. O impacto de tal com por ta mento é inva ri a vel mente nega -
tivo, uma vez que pode pre dis por as cri an ças a défi cits ener gé ti cos e
nutri ci o nais.

Visando a ana li sar a qua li dade da dieta dos esco la res, apre sen ta-se, 
a seguir, o IQN refe rente à dieta dos esco la res em rela ção a cada um dos
nutri en tes obser va dos (Tabela 4). Na seqüên cia, serão mos tra dos os
valo res do IQN refe ren tes às três refe i ções con su mi das pelas cri an ças,
nos CIEPs (Tabela 5) e em domi cí lio (Tabela 6).

Tabela 4 – Índice de qua li dade nutri ci o nal (IQN) das die tas dos esco la -
res, de acordo com os CIEPs. Ame ri cana, 1996

CIEP*
Índice de qua li dade nutri ci o nal (IQN)

Pro te ína Vit. A Tia mina Ribo fla-
vina

Nia cina Ácido
ascór bico

Cál cio Ferro

I 1,8
(0,3)

1,6
(0,7)

1,8
(0,5)

2,1
(0,9)

1,3
(0,4)

6,0
(3,0)

1,8
(0,5)

1,3
(0,3)

II 1,9
(0,3)

1,8
(0,7)

1,7
(0,6)

2,1
(1,0)

1,4
(0,4)

4,3
(1,9)

1,7
(0,5)

1,4
(0,4)

III 1,8
(0,2)

1,8
(0,9)

1,6
(0,3)

1,7
(0,6)

1,3
(0,3)

4,2
(1,6)

1,5
(0,4)

1,3
(0,3)

IV 1,8
(0,3)

2,0
(0,9)

1,5
(0,4)

1,8
(0,9)

1,2
(0,4)

4,0
(1,7)

1,3
(0,2)

1,3
(0,4)

* I – CIEP Prof. Otá vio C. Borghi.
II – CIEP Prof a Phi lo mena M. Bas sete.

III – CIEP Prof a Oniva de M. Bri zolla.
IV – CIEP Prof. Aní sio S. Tei xe ira.

Note-se que os resul ta dos estão expres sos na forma de média (em
rela ção ao número de alu nos aten di dos em cada CIEP e às res pec ti vas
fai xas etá rias).

Veri fi ca-se que o valor do IQN da pro te ína das die tas é apro xi ma da -
mente 100% supe rior a 1,0. Tal resul tado indi ca ria que o con te údo de
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pro te ína seria ade quado, desde que fosse tam bém sufi ci ente o valor caló -
rico. Con tudo, vale res sal tar que a dieta da mai o ria não alcan çou 100%
das reco men da ções de ener gia. Desse modo, mesmo a dieta tendo apre -
sen tado con te údo ele vado de pro te ína, a quan ti dade de ali men tos inge ri -
dos pelos esco la res apre sen ta-se insu fi ci ente. Vale lem brar que, sendo o
valor caló rico insu fi ci ente, a pro te ína será, em parte, uti li zada como fonte
ener gé tica, com pro me tendo a sua par ti ci pa ção na sín tese orgâ nica.

Entre as vita mi nas, nota-se que o IQN da nia cina oscila de 1,2 (CIEP 
IV) a 1,4 (CIEP II), des ta can do-se como o mais baixo desse indi ca dor de
qua li dade, mas bem acima do con si de rado ade quado (1,0).

Ao se ana li sar o resul tado refe rente à qua li dade da dieta no que diz
res pe ito ao ácido ascór bico, veri fi ca-se valor muito supe rior a 1,0 para a
dieta de esco la res do CIEP I. As die tas nos demais CIEPs mos tram-se
muito seme lhan tes, com IQN pró ximo de 4,0. Tal resul tado deve ser
ana li sado com cui dado, pois os cál cu los têm como base ali men tos crus.
A mai o ria dos ali men tos for ne ce do res de ácido ascór bico, exceto a
laranja, é con su mida fre qüen te mente cozida, o que pode acar re tar pre -
ju í zos no con te údo do nutri ente.

O IQN de cál cio das die tas foi ele vado, vari ando de 1,3 (CIEP IV) a
1,8 (CIEP I). Tal situ a ção decorre, pro va vel mente, da impor tante pre -
sença do leite, espe ci al mente nas refe i ções ofe re ci das na escola.

Ainda de acordo com a Tabela 4, obser va-se que o IQN do ferro é
muito seme lhante nas die tas dos esco la res que per ten cem aos CIEPs I,
III e IV. O valor de IQN, lige i ra mente supe rior, é notado nas die tas dos
esco la res do CIEP II. Embora o IQN situe-se acima de 1,0, as die tas de
algu mas fai xas etá rias reve la ram-se defi ci en tes em ferro, apon tando
para a neces si dade de aumen tar a oferta de ali men tos, fon tes desse
mine ral, nas refe i ções diá rias des ses esco la res.

As Tabe las 5 e 6 mos tram os valo res do IQN das refe i ções con su mi -
das nos CIEPs e em domi cí lio, res pec ti va mente. Em ambas as situ a ções, 
ana li sa-se a qua li dade nutri ci o nal das refe i ções, levan do-se em con si de -
ra ção as fai xas de idade dos esco la res.

Tabela 5 – “Índice de Qua li dade Nutri ci o nal” (IQN) das refe i ções con -
su mi das pelos esco la res nos CIEPs, segundo as fai xas de
idade. Ame ri cana, 1996

Faixas
de idade
(anos)

Índice de qualidade nutricional (IQN)

Proteína Vit. A Tiamina Ribofla-
vina

Niacina Ácido
ascórbico

Cálcio Ferro

< 8
1,9
(0,3)

1,8
(0,7)

1,6
(0,5)

2,1
(1,0)

1,3
(0,4)

4,5
(2,0)

1,7
(4,1)

1,1
(1,3)
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Faixas
de idade
(anos)

Índice de qualidade nutricional (IQN)

Proteína Vit. A Tiamina Ribofla-
vina

Niacina Ácido
ascórbico

Cálcio Ferro

8 |___ 9 1,8
(0,3)

2,3
(0,8)

1,5
(0,4)

2,0
(1,1)

1,3
(0,5)

4,4
(2,0)

1,7
(4,1)

1,2
(0,4)

 9 |___ 10 2,0
(0,3)

2,3
(0,9)

1,6
(0,5)

2,1
(1,1)

1,3
(0,4)

5,2
(1,8)

2,0
(0,5)

1,4
(0,3)

10 |___ 11 2,0
(0,3)

1,9
(1,0)

1,7
(0,5)

2,1
(1,1)

1,4
(0,5)

5,8
(2,9)

1,5
(0,5)

1,5
(0,4)

11 |___ 12 1,8
(0,3)

1,8
(0,9)

1,7
(0,5)

2,1
(1,0)

1,4
(0,4)

4,8
(2,2)

1,4
(0,4)

1,5
(0,3)

12 |___ 13 1,8
(0,3)

2,1
(1,3)

1,8
(0,7)

2,1
(1,1)

1,4
(0,4)

5,7
(2,5)

1,4
(0,4)

1,7
(0,5)

≥ 13
1,8
(0,2)

1,5
(0,8)

1,6
(0,6)

1,8
(1,0)

1,3
(0,4)

4,4
(2,6)

1,4
(0,3)

0,8
(0,2)

Tabela 6 – “Índice de Qua li dade Nutri ci o nal” (IQN) das refe i ções con -
su mi das pelos esco la res em domi cí lio, segundo as fai xas de 
idade. Ame ri cana, 1996

Faixas
de idade
(anos)

Índice de qualidade nutricional (IQN)

Proteína Vit. A Tiamina Ribofla-
vina

Niacina Ácido
ascórbico

Cálcio Ferro

< 8
1,9
(1,3)

1,0
(1,3)

2,1
(2,1)

1,9
(2,5)

1,4
(1,5)

2,8
(5,0)

1,6
(1,4)

1,2
(0,8)

8 |___ 9 1,6
(0,6)

1,2
(1,3)

1,6
(1,0)

1,2
(0,6)

1,0
(0,7)

3,0
(5,3)

1,4
(1,1)

1,2
(0,7)

 9 |___ 10 1,7
(0,7)

1,6
(3,9)

1,5
(0,8)

1,3
(0,9)

1,0
(0,6)

2,7
(4,9)

1,6
(0,9)

1,2
(0,6)

10 |___ 11 1,7
(0,5)

1,5
(1,9)

1,7
(0,9)

1,5
(0,9)

1,1
(0,7)

3,4
(5,8)

1,2
(0,7)

1,4
(0,5)

11 |___ 12 1,6
(0,4)

1,8
(3,5)

1,4
(0,5)

1,4
(1,0)

1,0
(0,5)

2,0
(2,3)

1,1
(0,5)

1,2
(0,5)
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Faixas
de idade
(anos)

Índice de qualidade nutricional (IQN)

Proteína Vit. A Tiamina Ribofla-
vina

Niacina Ácido
ascórbico

Cálcio Ferro

12 |___ 13 1,6
(0,4)

0,9
(1,4)

1,4
(0,6)

1,3
(0,6)

1,0
(0,5)

5,0
(1,2)

1,4
(0,6)

1,5
(0,5)

≥ 13
1,6
(0,3)

2,0
(3,7)

1,4
(0,6)

1,3
(0,5)

1,3
(0,8)

3,1
(9,8)

1,4
(0,7)

0,9
(0,5)

Ao ana li sar as Tabe las 5 e 6 depre en de-se que os valo res do IQN da
pro te ína supe ram o valor espe rado (1,0). Embora con tendo pro te ína sufi -
ci ente, a qua li dade das refe i ções dos esco la res está com pro me tida.

Cum pre res sal tar que, sendo o valor caló rico insu fi ci ente, a pro te ína 
será, em parte, uti li zada como fonte ener gé tica e, por tanto, tor na-se
anti e co nô mico aten der às reco men da ções de calo rias por meio de ali -
men tos que repre sen tam boa fonte de pro te í nas.

Uma das mane i ras de cor ri gir tal falha é incluir nas refe i ções dos
esco la res ali men tos ricos em hidra tos de car bono. Tra ta-se de nutri ente
ener gé tico com libe ra ção de ener gia mais rápida, con tri bu indo assim
para a ele va ção do valor ener gé tico das die tas.

Quanto ao IQN rela tivo às vita mi nas, nota-se que os mai o res valo -
res são veri fi ca dos para o ácido ascór bico, sendo o menor valor, obser -
vado (2,0) nas refe i ções domi ci li a res, muito supe rior ao espe rado.

Deve-se res sal tar que o con te údo ele vado de ácido ascór bico
decorre da subs tan cial quan ti dade de laran jas con su mi das pelas cri an -
ças, como sobre mesa, após a refe i ção prin ci pal. Cum pre des ta car que as 
hor ta li ças con si de ra das fon tes de ácido ascór bico, embora pre sen tes
com razoá vel fre qüên cia nas refe i ções das cri an ças, na mai o ria das
vezes é pre pa rada sob a forma cozida. Tal situ a ção é cons ta tada tanto
nas refe i ções con su mi das na escola quanto em domi cí lio.

Nesse sen tido, deve-se des ta car o estudo de Silva,21 que ana lisa o
con te údo de ácido ascór bico da dieta habi tual do pau lis tano, mos trando 
que as per das de ácido ascór bico vari a vam de 22% a 56% con forme o
modo de pre paro. Par ti cu lar mente quanto ao tomate, a autora res salta
que, inde pen den te mente dos tipos de pre paro, veri fi cou-se com por ta -
mento seme lhante quanto à pre ser va ção do ácido ascór bico (66% na
forma refo gada; 74% na cozida por 5 minu tos; e 62% na cozida por 15
minu tos).

É impor tante lem brar que, con forme apre sen tado ante ri or mente, o
tomate é a hortaliça (pre pa rada cozida) mais con su mida pelos esco la res, 
quando se con si dera o con junto das qua tro refe i ções do dia.
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Obser van do-se o valor do IQN da vita mina A, nota-se que, para
todas as fai xas de idade, foram obti dos valo res supe ri o res a 1,0 (três
refe i ções con su mi das nos CIEPs). Quando se ana lisa o IQN das refe i ções 
domi ci li a res, cons ta ta-se que os valo res são lige i ra mente infe ri o res a 1,0 
para cri an ças com idade entre 12 e 13 anos.

Entre as vita mi nas, os resul ta dos menos favo rá veis foram obti dos
para a nia cina; os valo res do IQN vari a ram de 1,0 a 1,4 (idade infe rior a 8
anos). No entanto, nota-se que são valo res muito pró xi mos ao reco men -
dado (1,0).

Ainda com base nas Tabe las 5 e 6, veri fi ca-se que o IQN do cál cio é
supe rior a 1,0 em todas as situ a ções ana li sa das, isto é, tanto quando
con si de rada a moda li dade da refe i ção (escola e domi cí lio) quanto as fai -
xas de idade dos esco la res. Tal situ a ção é atri bu ída sobre tudo à pre -
sença de ali men tos, fon tes de cál cio, nas refe i ções con su mi das nos
CIEPs. Veri fi ca-se dia ri a mente a pre sença do leite, ótima fonte desse
nutri ente, no des je jum dos esco la res. Como já des ta cado ante ri or mente, 
é apre ciá vel a par cela de cri an ças que recebe essa refe i ção no CIEP.

Quanto ao ferro, o valor do IQN é supe rior a 1,0 em ambas as moda -
li da des de refe i ção e na mai o ria das fai xas de idade. A exce ção é veri fi -
cada somente nas refe i ções con su mi das pelas cri an ças mais velhas (13
anos ou mais); os valo res do IQN (refe i ção das esco las e domi ci liar) apro -
xi mam-se de 0,9. De acordo com Ler ner,15 tra ta-se de situ a ção inde se já -
vel em razão da influên cia direta do ferro na capa ci dade de tra ba lho,
resis tên cia à fadiga e apren di za gem das cri an ças pré-adolescentes.

Os resul ta dos apon tam para a neces si dade de aumen tar a oferta de
ali men tos, fon tes desse mine ral, nas refe i ções ofe re ci das aos esco la res,
con tri bu indo, assim, para evi tar defi ciên cias de ferro que pos si vel mente
pos sam pre dis por o grupo de maior idade à ane mia fer ro priva. É dese já -
vel, tam bém, man ter os porcen tu ais de aten di mento do ácido ascór bico, 
pela sua vali osa con tri bu i ção para poten ci a li zar a absor ção espe ci al -
mente do ferro não heme.

Enfa ti za-se, tam bém, a neces si dade de ori en tar os esco la res, sobre -
tudo os de idade mais ele vada, para que, na medida do pos sí vel, não
subs ti tuam ali men tos, por exem plo, o fei jão (fonte impor tante de ferro),
espe ci al mente na refe i ção con su mida em domi cí lio, por lan ches cujo
valor caló rico e nutri ci o nal inva ri a vel mente não atende às reco men da -
ções pre co ni za das para o grupo.

Res sal ta-se que, nos ado les cen tes jovens (entre 10 e 14 anos), há
um aumento muito rápido das secre ções de diver sos hor mô nios e o
cres ci mento é ace le rado, seguin do-se o apa re ci mento de carac te res
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sexu ais secun dá rios. Desse modo, um bom estado nutri ci o nal é fator
impres cin dí vel para atin gir a matu ra ção de forma ade quada e para pre -
ve nir agra vos físi cos.

Alguns atri bu tos, como força mus cu lar, des treza, resis tên cia, per -
mi tem os indi ví duos par ti ci pa rem com maior êxito das ati vi da des de seu 
grupo, refor çando sen ti men tos de auto-estima.

Con clu sões

Entre as prin ci pais con clu sões, des ta ca-se a obser va ção de apre -
ciá vel número de cita ções rela ti vas ao con sumo de carne de frango na
prin ci pal refe i ção ser vida nos CIEPs (no almoço e nas ceias).

Quanto à pre sença do fei jão, o redu zido porcen tual (6,9%), obser -
vado nas refe i ções domi ci li a res, parece refle tir o declí nio de con sumo,
veri fi cado sobre tudo nas áreas inten sa mente urba ni za das, que leva ram
maior número de mulhe res para o mer cado de tra ba lho.

As refe i ções rea li za das, em domi cí lio, pelos esco la res mos tram a
subs tan cial par ti ci pa ção do pão (o por cen tual veri fi cado é supe rior ao
con sumo de arroz e fei jão) e embu ti dos.

A subs ti tu i ção das refe i ções con tendo ali men tos tra di ci o nais, como 
o arroz e o fei jão, por lan ches pode con tri buir para o aumento da pre va -
lên cia, por exem plo, da ane mia, entre o grupo de jovens de maior idade,
e, tam bém, da obe si dade. Note-se que o con te údo de lipí deos nos lan -
ches nor mal mente é ele vado. Essa mudança de hábito ali men tar tam -
bém con tri bui para a dimi nu i ção do con sumo de hor ta li ças e fru tas,
impor tan tes for ne ce do res de vita mi nas, mine rais e fibras.

O Índice de Qua li dade Nutri ci o nal (IQN) da mai o ria dos nutri en tes
reve lou-se supe rior a 1,0, o que indica que a dieta dos esco la res dos
CIEPs reve lou-se de boa qua li dade.

Uma exce ção deve ser feita para as die tas dos esco la res com idade
acima de 13 anos cujos resul ta dos do IQN do ferro apon tam para valo res
infe ri o res ao reco men dado. Essa con clu são reforça a neces si dade de
aumen tar a oferta de ali men tos, fon tes desse mine ral, nas refe i ções ofe -
re ci das ao grupo, con tri bu indo, assim, para evi tar defi ciên cias que pos -
si vel mente pos sam pre dis por os esco la res à ane mia fer ro priva.

Enfa ti za-se, tam bém, a neces si dade de ori en tar os esco la res e seus
pais para que não subs ti tuam, na medida do pos sí vel, ali men tos, como,
por exem plo, o fei jão, sobre tudo na refe i ção con su mida em domi cí lio,
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por lan ches cujo valor caló rico e nutri ci o nal inva ri a vel mente não atende
às reco men da ções pre co ni za das para o grupo. A ori en ta ção visa a me -
lhor qua li dade pos sí vel, den tro das limi ta ções impos tas pelo seu redu -
zido ren di mento.

Esse estudo mos tra que as refe i ções for ne ci das pelos CIEPs cons ti -
tuem parte fun da men tal do con sumo ali men tar dos esco la res que os fre -
qüen tam. Com pouca des pesa adi ci o nal seria, sem dúvida, pos sí vel
cobrir as defi ciên cias cons ta ta das, par ti cu lar mente quanto à ade qua ção
do con sumo de ferro pela popu la ção de esco la res mais velhos.

VIEIRA DA SILVA, M. Foods con su med by full period school stu dents. Alim.
Nutr. (São Paulo) , v.11, p.89-110, 2000.

n ABSTRACT: The pur pose is to describe the nutri tional food con sump tion of
224 sam ple stu dents enrolled in full period schools in Americana, São Paulo.
The study was based on the reg is ter of food ingested by stu dents dur ing three
days of the week, not con sec u tive. For the def i ni tion of the nutri ents and
energy rec om men da tions, the stan dard pro posed by Mar tins & Hidalgo18 for
the Bra zil ian pop u la tion was adopted and for the nutri tional qual ity, the index
pro posed by Sorenson & Hansen. 22 The fol low ing aspects were the most evi -
dent and rel e vant: the con sump tion of lac te ous occurs prac ti cally in an exclu -
sive way at break fast had at schools and an increas ing con sump tion of bread,
sau sages and refresh ments at home for din ner. It sug gests that the stu dents
are replac ing the tra di tional din ner for snacks and sand wiches, con sid ered by
the young as prac ti cal. As for the nutri tional value of this diet, it was observed
the high val ues of IQN to ascor bic acid and num bers supe rior to 1.0 to the iron
IQN ver i fied in the major ity of the meals of the sam ple stu dents, except for the
meals of the stu dents older than 13 or more. The rec om men da tion is to cor rect
the nutri tive gaps of the school meals because they are con sid ered the main
nutri tional sup port for the major ity of the stu dents of the full period schools.

n KEYWORDS: Ali men tary safety; food con sump tion; nutri tional qual ity; school
alimentation.
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