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RESUMO – Considerando o marco da Análise Institucional, objetivou-se promover uma reflexão 
acerca de um Restaurante Universitário. Este referencial teórico baseia-se na concepção das 
relações sociais em níveis como Instituições, Organizações, Estabelecimentos, Equipamentos, 
Agentes e Práticas. Os pontos de tensão entre forças de mudança e permanência nas instâncias 
citadas são chamados de Analisadores. Foram identificados a Instituição, Trabalho Humano; a 
Organização, os Restaurantes Universitários nas Instituições Federais de Ensino Superior; e o 
Estabelecimento, o Restaurante Universitário na universidade pública estudada; os 
Equipamentos, a infraestrutura física e instrumental; os Agentes os trabalhadores servidores 
públicos e terceirizados; e as Práticas, as ações empreendidas na confecção das refeições 
servidas. A Análise Institucional apresentou-se como uma ferramenta possível de ser aplicada 
nesse ambiente produtor de refeições.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Análise Institucional; Trabalho Humano; Restaurante Universitário. 

 

1. INTRODUÇÃO: Considerações sobre Análise Institucional 

 

O termo “Movimento Institucionalista” engloba uma série de teorias e 

práticas que possuem como base a autoanálise e a autogestão, com o objetivo de 

estimular saberes coletivos, criadores de novas experiências. As escolas ou 

correntes desse movimento são: análise institucional, pedagogia institucional, 

psiquiatria democrática, sócio psicanálise, sociologia clínica, grupo operativo, 

educação popular, dentre outras. (BAREMBLITT, 1996; PEREIRA, 2007) 

A terminologia Análise Institucional abarca desde a concepção de 

instituição, passando por uma teoria para proceder sua análise, até uma forma de 

intervenção que visa provocar e revelar sua estrutura, subvertendo-a, a fim de 

transformá-la. Possui a proposta de decodificar as relações estabelecidas entre 

os indivíduos e grupos com as instituições. (BAREMBLITT, 1996; PEREIRA, 

2007) 

A Análise Institucional trabalha com conceitos básicos, que se tornam 

instrumental para compreender os arranjos sociais. (GUIRADO, 2007; BASTOS & 

BIFANO, 2016) A instituição abrange de uma forma geral das relações sociais ou 

seja, “...árvores de composições lógicas que, segundo a forma e o grau de 

formalização que adotem, podem ser leis, podem ser normas e, quando não estão 
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enunciadas de maneira manifesta, podem ser hábitos ou regularidades de 

comportamentos”. As organizações são a materialização das instituições sob a 

forma de um organismo, uma entidade, assumindo uma configuração mais 

complexa ou mais simples, mas, prioritariamente, concreta em relação à 

instituição. (LAPASSADE, 1977; BAREMBLITT, 1996; BASTOS & BIFANO, 2016) 

Os estabelecimentos são unidades menores, representados pelo conjunto 

de estruturas físicas que integram uma organização. Por sua vez, os 

equipamentos são conhecidos como os dispositivos técnicos, que existem com a 

intenção de facilitar a consecução dos objetivos abrangentes ou específicos 

propostos pela instituição, organização e estabelecimento. Os agentes são as 

pessoas, as quais são os protagonistas das ações empreendidas no 

estabelecimento. Os agentes dinamizam os arranjos supracitados através de suas 

práticas, transformando a realidade. (BAREMBLITT, 1996; PEREIRA, 2007; 

BASTOS & BIFANO, 2016) 

O intuito desse trabalho envolveu apontar reflexões a partir de um 

levantamento bibliográfico, aliado à observação institucional, para a compreensão 

das relações em um Restaurante Universitário de uma Instituição Federal de 

Ensino Superior, localizada no estado de Minas Gerais, BR, utilizando as 

ferramentas da Análise Institucional. 

 

2. DESENVOLVIMENTO: a Observação Institucional 

 

Em relação à aplicação dos conceitos de Análise Institucional, a 

identificação de instituição, organização e estabelecimento relativa ao RU 

estudado foi formatada de acordo com a Figura 1, sendo que a instituição foi 

considerada o Trabalho Humano, que, na contemporaneidade, é 

majoritariamente concebido hegemonicamente, sob a forma do modo capitalista 

de produção, possuindo, como característica primordial, a separação entre o 

pensar e o agir, que, segundo Lapassade, (1977), é a forma principal do 

burocratismo. 
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Figura 1: Análise Institucional do Restaurante Universitário de uma Instituição 
Federal de Ensino Superior, 2016. 

 

A Organização foi identificada como os Restaurantes Universitários 

(RU) nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), que foram 

concebidos com a finalidade de prestar assistência aos estudantes, por meio de 

uma refeição balanceada, a fim de que os mesmos mantivessem as condições 

físicas e psíquicas para serem capazes de permanecer e levar a cabo os seus 

estudos na universidade (BEDNARSKI, 2012). A partir da década de 1990 os RU 

vêm passando por um processo de terceirização de atividades, baseado nos 

moldes da orientação política neoliberal, a qual, por sua vez, preconiza a 

participação mínima do Estado nas relações de mercado, como por exemplo o 

setor de empregos. (BEDNARSKI, 2012) 

O Estabelecimento foi identificado como o Restaurante Universitário na 

IFES estudada, com as especificidades relativas à produção e distribuição de 

refeições a uma coletividade, nesse caso, a comunidade discente. Como 

Equipamentos, foi considerada a infraestrutura física e instrumental do RU, 

que é uma construção da década de 1970, modificada ao longo dos anos, para 

adequação à expansão e reestruturação universitária, entretanto, ainda são 

evidenciados pontos críticos relativos ao seu funcionamento. O prédio possui dois 

pavimentos, sendo que o térreo é destinado à portaria, vestiários e a cozinha, 

com os salões de refeições adjacentes e o primeiro piso comporta o setor 

administrativo do RU, salas de reuniões e de estagiários e cozinha experimental. 

Os Agentes foram considerados os Trabalhadores efetivos da universidade e 

Instituição:  

Trabalho Humano 

Organização: 
Restaurantes 

Universitários (RU) nas 
Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES) 

Estabelecimento:  
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terceirizados e, por sua vez, as Práticas, as Atividades desenvolvidas pelos 

trabalhadores a fim de servir as refeições aos universitários.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entende-se que as ferramentas disponibilizadas pela Análise Institucional 

são consistentes e têm condições de serem aplicadas no ambiente de produção 

de refeições. Mesmo que não seja procedida alguma intervenção, a aplicação das 

ferramentas da análise institucional, criam condições para a possibilidade de ser 

desencadeado um processo de auto análise, que, em momento futuro, pode se 

transformar em auto gestão, que são os princípios desse marco teórico. 
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RESUMO – As unidades de alimentação e nutrição são instalações produtoras de 
refeições. Tais refeições devem possuir qualidade nutricional e higiênico-sanitária. 
Para isso, a unidade deve ter espaço físico adequado e colaboradores 
qualificados, a fim de evitar riscos aos funcionários. Os perigos possibilitam 
ocorrência de acidentes de trabalho e doenças aos trabalhadores, por isso, é 
importante identificá-los e estudar qual é a intervenção adequada, melhorando a 
vida dos funcionários e a qualidade do alimento servido. Esse estudo teve por 
objetivo avaliar os riscos ergonômicos que incidem nas UAN do município de 
Alegre-ES. Os resultados mostraram a presença, em todos os estabelecimentos, 
de jornada de trabalho longa, repetitividade, postura incorreta, levantamento de 
peso excessivo e pouco tempo de descanso, levando a conclusão de que é 
importante a participação de um profissional capacitado no planejamento da UAN 
e na realização de ações preventivas e/ou corretivas, evitando acidentes, 
garantindo, inclusive, a qualidade da refeição oferecida. 
PALAVRAS-CHAVE: Acidentes de trabalho; saúde dos trabalhadores; qualidade 
da refeição. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Por desenvolver um papel importante na saúde pública, as UAN devem 

se preocupar com a qualidade do alimento que produzem atentando-se aos 

fatores que interferem na qualidade desse alimento, desde a escolha e o 

fornecimento da matéria-prima e dos equipamentos, até a produção e consumo. 

Por isso, é necessário a existência de mão-de-obra qualificada e recursos físicos 

adequados (AGUIAR; CALIL, 2003). 

Em decorrência do ritmo intenso de trabalho, aliado a inexperiência 

profissional e a variedade de equipamentos elétricos, as UAN apresentam riscos 

à saúde do trabalhador. Geralmente, os perigos decorrem de condições 

inseguras, cansaço excessivo, falta de equipamentos de proteção individual, 

sobrecarga de trabalho, postura desconfortável, condições físicas não adequadas, 
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repetitividade, uso de força excessiva, e outros (CONCEIÇÃO; CAVALCANTI, 

2001; CARVALHO, 2009). 

Por essas razões, surge a preocupação com a saúde dos colaboradores 

de UAN, tornando necessária a criação de condições de trabalho adequadas para 

o desenvolvimento das atividades. Tais condições, podem ser alcançadas através 

da aplicação dos conceitos de ergonomia, aliados a demais recursos, que visam 

proporcionar conforto e saúde ao homem e eficácia no trabalho, através dos 

conhecimentos a respeito do desempenho das atividades ligadas a execução das 

tarefas, dos instrumentos e do sistema de produção (LOURENÇO; MENEZES, 

2008). 

Desta forma, o trabalho em questão teve como objetivo avaliar os riscos 

relacionados à ergonomia em unidades de alimentação e nutrição comerciais no 

município de Alegre-ES. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Realizou-se uma pesquisa de campo, de caráter descritivo, cujo universo 

foi constituído de Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) no município de 

Alegre-ES. Os critérios de inclusão foram: estabelecimentos fornecedores de 

refeições através de autosserviço (self-service), predominantes na região, 

aceitação através de assinatura da carta de anuência por parte dos proprietários e 

termo de consentimento livre e esclarecido por parte dos funcionários. Este 

trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do 

Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal do Espírito Santo, 

portanto CAAE de número 41394214.7.0000.5060.  

O número total de estabelecimentos que se enquadravam nos critérios 

eram dez (10), de acordo com listagem da Prefeitura Municipal de Alegre, ES, 

porém, quatro (04) aceitaram participar do estudo, sendo denominadas como A, 

B, C e D. Foi realizada uma observação direta do trabalho dos funcionários da 

UAN durante um dia em cada estabelecimento, de acordo com a disponibilidade 

dos mesmos, com visita previamente agendada. A coleta dos dados ocorreu 

durante os meses de setembro e outubro no ano de 2015, nos horários 

correspondentes ao preparo e distribuição de alimentos e de higienização do local 

de trabalho, utensílios e equipamentos. 
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Para a avaliação dos riscos ergonômicos foi elaborada uma lista de 

verificação contendo aspectos, tais como: número de funcionários, atividades 

exercidas, tempo de descanso, jornada de trabalho, levantamento de peso, 

postura, repetitividade e espaço físico. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram da pesquisa quatorze trabalhadores, sendo um (7,2%) do 

sexo masculino e treze (92,8%) do sexo feminino. Em relação à jornada de 

trabalho, apenas a unidade A apresentou-se adequada, com sete horas diárias. 

Já as demais apresentaram cargas horárias maiores que oito horas. A unidade C 

apresentou nove horas, enquanto a B e D nove horas e meia (Figura 1). Essa 

jornada de trabalho longa, que a maioria das unidades apresentaram, tornam-se 

improdutivas, segundo Matos (2000), pois o colaborador tende a reduzir o seu 

ritmo de trabalho para suportar as horas extras. 

 

Figura 1- Jornada de trabalho diária em horas nas UAN estudadas. 

No intervalo de descanso os funcionários da unidade A possuem tempo 

livre para a realização da colação e do almoço. Os funcionários da unidade B 

param no período de realização da sua colação, almoço e lanche da tarde, sendo 

de, aproximadamente, trinta minutos cada intervalo. Os funcionários do 

restaurante C possuem intervalos para a colação (15 minutos) e o almoço (após 

as 14 horas). E os funcionários do restaurante D apresentam intervalo para a 

colação, almoço e lanche da tarde, sendo de aproximadamente meia hora cada 

um.  
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Todas as unidades apresentaram levantamento de peso excessivo, 

posturas incorretas e repetitividade das atividades, sendo elas realizadas em pé. 

Já em relação ao espaço físico, apenas a unidade D apresentou um espaço 

adequado para as atividades. As demais apresentaram um espaço 

desproporcional aos equipamentos e utensílios, atrapalhando nas atividades 

desenvolvidas. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados expostos, pode-se observar uma grande incidência 

de riscos ergonômicos nas unidades de alimentação e nutrição estudadas do 

município de Alegre-ES. Para diminuir ou evitar a presença desses riscos é 

essencial a participação dos proprietários dos estabelecimentos junto com os 

profissionais competentes, a fim de avaliar o espaço físico, os equipamentos e a 

quantidade de funcionários necessária para executar as tarefas de forma 

adequada. Além disso, deve-se lançar mão de dispositivos de segurança coletiva 

e individual, ações educativas e ações de prevenção aos agravos da saúde, como 

alongamentos e ginástica laboral, para garantir a qualidade de vida do trabalhador 

e a adequação do serviço prestado. 
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RESUMO– Dentre as tecnologias que vem sendo exploradas na área de processamento de sucos 
de frutas têm-se o ultrassom, método que proporciona redução da contaminação microbiana. 
Deste modo, esse estudo objetivou-se avaliar o efeito do tratamento com ultrassom combinado a 
temperaturas brandas em suco de morango na redução da microbiota natural contaminante. 
Amostras foram submetidas ao tratamento com ultrassom 40 kHz por 5, 10 e 15 min em 
temperaturas de 25, 40 e 50 °C. Análises microbiológicas (mesófilos aeróbios, fungos filamentosos 
e leveduras e coliformes a 35 °C) foram conduzidas após os tratamentos. Todas amostras tratadas 
com ultrassom apresentaram redução significativa da contaminação de mesófilos aeróbios e 
fungos filamentosos e leveduras (p < 0,05) em relação a amostra controle. Resultados obtidos 
neste estudo indicam a possibilidade de aplicação do ultrassom como alternativa ao tratamento 
térmico de pasteurização comumente aplicado. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Sucos; controle de qualidade; ultrassom; pasteurização. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O ultrassom é uma tecnologia indicada na indústria de alimentos com 

diferentes aplicações, dentre elas, a inativação de micro-organismos (BHAT e 

GOH, 2017). A inativação é resultado da cavitação, que está relacionado a 

formação, crescimento e colapso de bolhas, que geram energia mecânica e 

química localizada. Durante a implosão das bolhas podem ser formados radicais 

livres, que possuem poder oxidativo e que podem causar danos ao DNA de micro-

organismos, por meio de rupturas e fragmentação ao longo de sua extensão 

(SÃO JOSÉ, et al. 2014). Deste modo, com este trabalho objetivou-se avaliar o 

efeito da aplicação do ultrassom na redução da microbiota natural contaminante 

do suco de morango. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os morangos foram obtidos no comércio varejista local, Vitória-ES, 

transportadas em caixas isotérmicas. Em seguida foi feita a seleção, lavagem em 
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água corrente e os morangos foram imersos em solução de hipoclorito de sódio a 

100 mg.L-1 por 15 min. Para o preparo do suco considerou-se a utilização de 50 % 

de água potável filtrada para 50 % de fruta. O suco foi preparado em liquidificador 

doméstico (Arno®, Brasil) previamente higienizado. Após o preparo o suco foi 

distribuído em tubos previamente esterilizados e submetidos aos tratamentos, a 

saber: Pasteurização (90 °C por 30 s) e Ultrassom 40 kHz por 5, 10 e 15 min a 25, 

40 e 50°C. Para a realização dos tratamentos foi utilizado o equipamento de 

ultrassom do tipo banho com frequência de 40 kHz modelo 3800H (Branson®). O 

controle consistiu da amostra sem qualquer tratamento. O tratamento de 

pasteurização foi feito em banho termostático.  

Após a realização dos tratamentos, as amostras foram encaminhadas para 

as análises microbiológicas (DOWNES e ITO, 2001). Foram preparadas diluições 

decimais apropriadas em água peptonada 0,1% e o plaqueamento foi realizado 

em duplicata e o resultado expresso em unidades formadoras de colônias por 

grama (UFC.mL-1). Para mesófilos aeróbios foi feito o plaqueamento em 

profundidade em Ágar Padrão para Contagem (PCA, Himedia®) e incubação a 

35ºC por 48 h. A contagem de fungos filamentosos e leveduras foi feita ágar 

batata dextrose (BDA, Himedia®) 2%, acidificado a pH 3,5 e incubação a 25 ± 1°C 

por 5 a 7 d. Para coliformes a 35 °C foram utilizadas placas Petrifilm EC® (3M ®), 

seguindo as instruções do fabricante. Todo o estudo foi conduzido em 

delineamento inteiramente casualizado em três repetições e os dados analisados 

no programa Genes®. Foi conduzida a ANOVA e diferenças entre as médias 

foram analisadas com o teste de Duncan, considerando p < 0,05. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Todas amostras tratadas com ultrassom apresentaram redução significativa 

da contaminação de mesófilos aeróbios e fungos filamentosos e leveduras (p < 

0,05) (Tabela 1).  
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Tabela 1 – Efeito dos tratamentos aplicados em suco de morango nas contagens 

da microbiota natural (log UFC/mL). 

Tratamentos  

Log UFC/g ± Desvio Padrão  

Mesófilos 
aeróbios 

Fungos 
Filamentosos e 

Leveduras 

Coliformes a 
35 °C 

Controle 6,05a ± 0,37 5,21a ± 0,50 4,68a ± 0,64 

Pasteurização 4,92b ± 0,49 4,75ab ± 0,45 4,22ab ± 0,22 

US 5 min (25 °C) 4,30c ± 0,28 4,12bc ± 0,67 4,10ab ± 0,48 

US 10 min (25 °C) 4,24c ± 0,10 3,76cd ± 0,96 3,95ab ± 0,57 

US 15 min (25 °C) 4,11cd ± 0,61 3,79cd ± 0,13 3,99ab ± 0,70 

US 5 min (40 °C) 3,41e ± 0,41 3,80bc ± 0,14 3,59bc ± 0,31 

US 10 min (40 °C) 3,19e ± 0,09 3,60cd ± 0,16 2,98cd ± 0,44 

US 15 min (40 °C) 3,54de ± 0,37 3,43cd ± 0,11 2,74d ± 0,35 

US 5 min (50 °C) 3,64de ± 0,11 3,34d ± 0,27 2,58de ± 0,54 

US 10 min (50 °C) 3,50e± 0,19 3,00d ± 0,21 2,23de ± 0,23 

US 15 min (50 °C) 3,13e ± 0,06 3,16d ± 0,27 1,82e± 0,30 

*Médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferiram entre si pelo Teste de Duncan (p < 0,05).  US - 

Ultrassom 

   

Bhat e Goh (2017) não observaram redução significativa da contaminação 

microbiológica ao tratar suco fresco de morango com ultrassom (25 kHz por 15 e 

30 min a 20 °C). A composição do alimento e parâmetros da aplicação do 

ultrassom podem afetar significativamente a redução da carga microbiana 

(CHANDRAPALA et al., 2012). A combinação do ultrassom com temperaturas 

superiores a 25 °C promoveram maiores reduções da contaminação microbiana. 

A tecnologia de termosonicação, que combina calor moderado de 37 a 75 °C com 

tratamento de ultrassom, é uma potencial alternativa de processamento para 

aumentar a inativação de enzimas e de micro-organismos (LEE et al., 2013). Os 

tratamentos com aplicação do ultrassom a 50 °C durante 15 min promoveram 

reduções de 2,92, 2,05 e 2,86 log UFC.mL-1 na contagem de mesófilos aeróbios, 

fungos filamentosos e leveduras e coliformes a 35 °C, respectivamente.  
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 4 CONCLUSÃO 

  

O uso do ultrassom associado a temperaturas brandas demonstrou ser 

uma estratégia promissora para o controle microbiológico de suco de morango. A 

aplicação da tecnologia do ultrassom por 15 min associada a temperatura de 

50°C contribuiu significativamente para redução da contaminação. Estudos 

complementares devem ser realizados com intuito de averiguar o impacto destes 

tratamentos na qualidade físico-químicas e sensorial do produto. 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar o nível de atividade física 
(NAF) e as barreiras encontradas pelos estudantes do curso de nutrição da 
Universidade Federal de Viçosa (UFV) para a prática de atividade física. Foi 
utilizado o questionário IPAQ para avaliar o NAF e realizado o cálculo do IMC. A 
amostra constituiu-se de 136 estudantes, sendo a maioria classificada com 
eutrófica (75%) e ativa (66,2%). As principais barreias encontradas foram estudo 
e atividades relacionadas ao curso (56,7%), falta de tempo (44,88%) e preguiça 
(22,04%). Conclui-se que estudantes do curso de nutrição da UFV apresentaram 
um nível de atividade física adequado, com uma minoria apresentando um estado 
de sedentarismo. As barreiras encontradas para a realização de exercícios 
regulares foram as atividades intra e extracurriculares ligadas ao curso de 
graduação, falta de tempo e preguiça. 
 
PALAVRAS CHAVE: Atividade Física, Sedentarismo, Estado Nutricional.  
 

1. INTRODUÇÃO 
 

As associações entre a prática de atividade física e melhorias na saúde 

têm sido relatadas na literatura há muitos anos (MARCONDELLI; DA COSTA; 

SCHMITZ, 2008). Contudo, a inatividade física se apresenta como crescente 

ameaça à saúde pública (MELO et al., 2016). Estudos relatam que estudantes 

universitários apresentam comportamentos de risco para a saúde, como 

diminuição do nível de atividade física (NAF) e situações estressantes do dia a dia 

relacionadas as atividades do curso (FONTES; VIANNA, 2009; MELO et al., 2016; 

RODRIGUES; CHEIK; MAYER, 2008). Diante da escassez de estudos avaliando 

o NAF de estudantes de nutrição, este estudo tem como objetivo avaliar o NAF e 

as principais barreiras encontradas pelos estudantes para a prática de atividade 

física, fornecendo assim, informações importantes aos docentes e instituições, 

potenciais agentes da promoção de melhorias acerca dos hábitos adotados pelos 

estudantes. 

 
2. MÉTODOS 
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Um total de 136 (53,12%) estudantes de Nutrição da UFV foram inclusos 

no estudo. O critério de inclusão foi estar matriculado, possibilitado de praticar 

atividade física e estar de acordo com o termo de consentimento livre e 

esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética (33388214.0.0000.5153). A 

abordagem aos sujeitos foi realizada pelo próprio pesquisador. Foi utilizado o 

peso corporal e estatura auto referidas para realização do cálculo de Índice de 

Massa Corporal (IMC) e classificação do estado nutricional (OMS, 1998). Para a 

avaliação e classificação do NAF foi utilizada a versão curta do questionário IPAQ 

(Internacional Physical Activity Questionaire) validado para a população brasileira. 

Para análise da normalidade dos dados foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. Os 

dados descritivos foram apresentados na forma de média e mediana e os demais 

na forma de frequência, números absolutos e distribuição percentual. O nível de 

significância estatística adotado foi p<0,05. As análises foram conduzidas pelo 

software SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL, 2010), versão 20,0. 

 
3. RESULTADOS 

 
O estudo contou com participação de 136 estudantes. A Tabela 1 

apresenta as características gerais da amostra. 

 
Tabela 1- Dados de caracterização dos estudantes de Nutrição da UFV segundo 
gênero e amostra total. Viçosa (MG), 2014. 
 

Caracterização 
Homens Mulheres  Total 
(n = 15) (n = 121) (n = 136) 

Peso Corporal (kg) 78,56 (± 10,29) 56,72 (± 7,65) 59,14 (± 10,49) 

 

77,00 (64,00 - 98,00) 55,50 (43,00 - 83,40) 57,70 (43,00 - 98,00) 

Estatura (m) 1,77 (± 0,06) 1,63 (± 0,06) 1,66 (± 0,07) 

 

1,75 (1,69 - 1,90) 1,64 (1,50 - 1,75) 1,65 (1,50 - 1,90) 

IMC (kg/m²) 25,11 (± 1,92) 21,22 (± 2,56) 21,65 (± 2,77) 

 

25,18 (22,13 - 28,37) 20,71 (16,30 - 31,01) 21,16 (16,30 - 31,01) 

Idade (anos) 21,67 (± 2,72) 22,19 (± 3,04) 22,13 (± 3,00) 
  21,00 (18,00 - 27,00) 22,00 (17,00 - 33,00) 22,00 (17,00 - 33,00) 

Resultados apresentados na forma de Média (± Desvio Padrão) e Mediana (Mínimo - Máximo). Em destaque 
os dados de mediana. IMC: Índice de Massa Corporal. 

 

De acordo com a avaliação antropométrica pelo IMC, a amostra apresentou 

prevalência de 75,0% (n=102) de eutrofia, 11,8% (n=16) de baixo peso, 12,5% de 

sobrepeso (n=17) e apenas 0,7% de obesidade (n=1). Sendo a média do IMC dos 

estudantes (21,65 kg/m², DP ± 2,77) classificada como eutrófica. Quanto a prática 

de exercícios físicos, quase metade do avaliados, 49,3% (n=67), relataram 

praticar exercícios físicos regulares. Já quanto aos empecilhos para a prática da 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

mesma, os mais citados foram estudo e atividades intra e extracurriculares 

relacionadas ao curso (56,7%, n=72), falta de tempo (44,88%, n=57) e a preguiça 

(22,04%, n=28). Já a classificação do NAF pelo IPAQ demostrou uma taxa de 

sedentarismo entre os estudantes de 13,2% (n=18), sendo 66,2% (n=90) dos 

estudantes ativos e 20,60% (n=28) muito ativos. 

 

4. DISCUSSÃO   
 

A avaliação antropométrica mostrou que a maior parte dos estudantes 

foram classificados como eutróficos. Resultados semelhantes foram encontrados 

por Martins et al (2010) e Marcondelli et al. (2008). Quanto à prática de exercício 

físico, quase metade da amostra relatou se exercitar, superior ao encontrado 

habitualmente na população em geral no Brasil (MONTEIRO et al., 2003; 

SALLES-COSTA et al., 2003). O que demonstra, de certa forma, uma 

preocupação com a saúde por parte dos estudantes. Quanto aos empecilhos 

citados para a prática de exercícios regulares, o estudo de Marcondelli et al. 

(2008) também destacou a falta de tempo e de disposição. O que demonstra que 

compromissos acadêmicos podem influenciar de forma negativa na prática de 

hábitos saudáveis pelos universitários.  

Já quanto à classificação da amostra pelo IPAQ, ao analisar outros estudos 

com universitários da área de saúde, este grupo apresenta um maior número de 

indivíduos fisicamente ativos (MACIEL et al., 2012; MARCONDELLI; DA COSTA; 

SCHMITZ, 2008; MARTINS et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2015; RESENDE et al., 

2010). A elevada prevalência de sujeitos ativos e muito ativos neste grupo pode 

ser explicada devido ao método IPAQ, que considera vários tipos de atividades 

diárias, entre elas, o deslocamento entre um lugar e outro, o que representa maior 

parte do total das atividades dos universitários da UFV, visto a extensão do 

campus universitário. 

 

 5. CONCLUSÃO  
 

Os estudantes do curso de nutrição da UFV apresentaram alto nível de 

atividade física. As principais barreiras encontradas para a realização de 

exercícios regulares foram às atividades intra e extracurriculares ligadas ao curso 

de graduação, falta de tempo e preguiça. 
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RESUMO: Inúmeras vantagens justificam a importância do aleitamento materno. 

O trabalho objetivou avaliar o aleitamento materno e a alimentação complementar 

de crianças de creches de Juiz de Fora/MG. Estudo transversal, com 546 

crianças, menores de cinco anos. Realizou-se análises univariadas, com o cálculo 

das razões de chances, testadas as variáveis significantes no nível de p < 0,20 

em modelos de regressão logística, a variável seria mantida no modelo quando p 

< 0,05. Para o tempo de aleitamento materno exclusivo, encontrou-se uma 

associação positiva com variável sexo da criança. Para o tempo de aleitamento 

predominante, observou-se no modelo de regressão, uma associação positiva 

para a variável sexo da criança e o não uso de suplementação vitamínica durante 

a gestação. A abordagem dos determinantes para o risco do desmame precoce, é 

necessária para favorecer a prática do aleitamento materno e qualificar o papel da 

creche como promotora de saúde e nutrição infantil. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Alimentação Complementar; Crianças; 

Creches. 

1. INTRODUÇÃO 

O leite materno é um alimento indispensável no início da vida, e inúmeras 

vantagens justificam a importância do mesmo para a saúde da criança e da mãe, 

principalmente nos seis primeiros meses de vida (BARBOSA et al., 2009). Trazendo 

benefícios tanto para saúde da mãe, quanto da criança (CARRASCOZA et al., 2015). 

O período de alimentação complementar é um dos mais importantes na formação 

de hábitos alimentares saudáveis e a família é responsável por tal formação. Porém, 

quando a mesma não tem a disponibilidade, transferem o cuidado do lactente às 

instituições denominadas creches (GOLIN et al., 2011). Desta forma, família e creche 

podem juntas promover situações significativas de aprendizagem e convivência 

(BARBOSA et al., 2009). 
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Diante do papel importante da alimentação para a saúde, crescimento e 

desenvolvimento, na formação de hábitos alimentares saudáveis nos primeiros anos de 

vida e dos prejuízos que uma alimentação inadequada pode acarretar, o objetivo deste 

estudo foi avaliar o aleitamento materno e a alimentação complementar de crianças 

atendidas em creches municipais da cidade de Juiz de Fora/MG, bem como os possíveis 

fatores de risco que levam a introdução precoce da alimentação complementar. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Este estudo fez parte de um projeto de pesquisa intitulado: “Avaliação do 

Estado Nutricional de Ferro e Vitamina A em Crianças Menores de Cinco Anos de 

Idade Atendidas em creches Municipais do Município de Juiz de Fora – MG”. Do tipo 

transversal e desenvolvido em 15 creches municipais da cidade de Juiz de Fora/MG. 

 A amostra foi composta por 546 crianças de ambos os sexos, menores de cinco anos 

de idade e matriculadas regularmente nas creches em tempo integral. A participação foi 

voluntária e era formalizada com a assinatura de um Termo de Compromisso Livre e 

Esclarecido. O referido projeto foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da UFJF (Protocolo 2257. 317. 2010). 

As variáveis de estudo foram obtidas por meio de entrevista e os dados coletados 

foram transcritos para um banco de dados em planilha do Excel e analisados no programa 

estatístico SPSS versão 17.0.  

Foram realizadas análises univariadas, com o cálculo das proporções das variáveis 

estudadas. A associação entre as variáveis dependentes e indepentes foram quantificadas a 

partir do cálculo das razões de chances (Odds Ratio) e intervalo de confiança de 95% 

(IC95%). Em seguida, foram testadas as variáveis significantes no nível de p < 0,20 em 

modelos de regressão logística, no qual se estabeleceu que a variável seria mantida no 

modelo quando p < 0,05. 

Para tempo de aleitamento materno exclusivo, tempo de aleitamento materno 

predominante e início da introdução da alimentação complementar testou-se a normalidade 

pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, e ambos não apresentaram distribuição normal. Em 

função disso, foi realizado a correlação de spearman entre as variáveis estudadas e a 

verificação da diferença entre as medianas pelo teste de Mann-Whitney. Em todos os 

testes, adotou-se o nível de significância de p < 0,05. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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No presente estudo, a média do tempo de aleitamento materno exclusivo foi de 59,2 

dias. Apesar de todas as vantagens e benefícios que o aleitamento materno exclusivo traz 

para a saúde da criança, sua prática até o sexto mês não é frequente em nossa população 

(GOLIN et al., 2011). Com relação ao tempo de aleitamento materno exclusivo, existe uma 

associação positiva com o sexo masculino. O mesmo foi encontrado no estudo de 

Uchimura et al. (2003) em um das creches avaliadas em Maringá/Paraná. Sabe-se que o 

crescimento no sexo masculino é mais acelerado, o que pode justificar uma maior 

preocupação em atender suas necessidades nutricionais, fazendo com que crianças do sexo 

masculino fiquem expostas ao aleitamento materno exclusivo por um período maior de 

tempo (TABAI et al., 1998). 

No modelo de regressão o resultado encontrado de associação positiva para a 

variável uso de suplementação vitamínica indicando que o não uso pela mãe durante a 

gestação foi um fator protetor para se iniciar o aleitamento materno predominante aos os 

seis meses de vida, contraria as expectativas. Muitas mães que acreditam ter uma 

alimentação insuficiente sentem-se incapazes de produzir leite e amamentar seus filhos. O 

que passa a ser justificativa para elas a introdução precoce de alimentos por julgarem seu 

leite fraco (ICHISATO; SHIMO, 2001). 

Nas análises de correlação foi encontrado uma associação significante e uma 

correlação negativa entre peso ao nascer e tempo de aleitamento materno predominante, 

indicando que quanto menor o peso ao nascer, maior é o tempo de aleitamento materno 

predominante. A presença contínua da mãe junto com o bebê, além de garantir calor e leite 

materno rico em fatores imunológicos e em termos proteico-energéticos, trás inúmeras 

vantagens dentre as quais a promoção vínculo mãe-bebê, condição indispensável para 

qualidade de vida e sobrevivência do recém-nascido de baixo peso
 
(VANNUCHI et al., 

2004). 

4. CONCLUSÃO 

O estudo aponta para a importância de um treinamento adequado com 

recomendações atualizadas sobre o aleitamento materno e alimentação complementar para 

a formação de educadores. Pois, estes são os principais responsáveis pelo cuidado da 

criança matriculada em creche, constituindo uma ação de grande relevância para a 

promoção de hábitos alimentares saudáveis da população infantil contemporânea e para a 

disseminação das recomendações sobre alimentação no primeiro ano de vida em suas 

famílias. 
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OFICINAS CULINÁRIAS 

Camila Luci Soares Martins, Juliete Bassini Ramiro; Universidade Federal do Espírito Santo 

 RESUMO - Estudos têm revelado que indivíduos acometidos por Diabetes Mellitus tipo 2 

apresentam dificuldades em aderirem ao tratamento recomendado. Assim, propôs-se um estudo 

de educação nutricional com mulheres portadoras de DM tipo 2, baseado na culinária, visando o 

auxílio no controle da patologia. O estudo foi longitudinal, não controlado do tipo antes e após, de 

natureza quantitativa. Participaram 6 mulheres, com idade entre 49 e 69 anos, residentes em 

Alegre-ES. Realizou-se 5 oficinas culinárias com os temas: diabetes mellitus, alimentação, 

importância das fibras, atividades físicas, leitura de rótulos. Os hábitos alimentares e o estilo de 

vida das participantes foram avaliados através de um questionário. Os resultados do presente 

estudo mostraram que o modelo de educação nutricional, delineado e experimentado, motivou as 

participantes a seguirem o tratamento, modificarem seus hábitos alimentares, adotarem hábitos 

culinários saudáveis e adquirirem novos conhecimentos sobre o diabetes e a alimentação.  

PALAVRAS- CHAVE: Diabetes Mellitus tipo 2, Culinária, Mulheres. 

  

1. INTRODUÇÃO  

 

O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM tipo 2), é doença crônica não transmissível que 

tem se destacado, devido ao crescente número de portadores. No entanto, 

estudos revelam que indivíduos acometidos por essa patologia, apresentam 

dificuldades em aderirem ao tratamento recomendado, em virtude da mudança 

repentina que precisam fazer em seus hábitos alimentares e estilo de vida, uma 

vez que o tratamento é baseado em uma alimentação saudável  e prática regular 

de atividade física (PÉRES; FRANCO; SANTOS, 2006). 

Frente a isto, intervenções por meio da culinária têm sido apontadas como 

importantes estratégias para promover mudanças nos hábitos alimentares e 

motivar o autocuidado com a saúde (DIEZ; CASTRO, 2011).  

A prática educativa baseada na culinária foge do modelo comumente 

utilizado, caracterizado por prescrições e orientações impositivas, pois une 

informação e motivação, tornando o autocuidado algo mais prazeroso (DIEZ; 

CASTRO, 2011). Diante disso, o objetivo deste trabalho foi realizar oficinas 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 
Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

culinárias educativas com mulheres portadoras de diabetes melittus tipo 2 e avaliar 

seus hábitos alimentares e estilo de vida.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo piloto de um método de educação nutricional  para 

mulheres portadoras de DM tipo 2, de natureza quantitativa, longitudinal, não 

controlado do tipo antes e após.  

Convidou-se mulheres adultas e idosas portadoras de DM tipo 2, da cidade 

de Alegre-ES. As interessadas em participar assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) de participação. O trabalho foi 

cadastrado na plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da Universidade Federal do Espírito Santo, sob parecer de 

número CAAE: 52759615.0.0000.5060.  

O programa teve duração de 3 meses (maio a agosto), sendo realizadas 5 

oficinas. Iniciava-se as oficinas com uma ampla discussão e explicação de um 

tema específico relacionado a doença, e ao final executava-se preparações 

relacionadas aos temas. Os temas foram selecionados utilizando como referencial 

teórico o Manual de Nutrição do Profissional da Saúde, da Sociedade Brasileira 

de Diabetes (2009).  

O tema da primeira oficina foi o surgimento do DM tipo 2, ao final preparou-

se pizza de pão de forma integral. A segunda oficina teve como tema alimentação 

do diabético, e a preparação realizada foi bolo de banana integral. A terceira 

oficina abordou o consumo de fibras e a prática de atividade física, preparando-se 

ao final, torta integral de atum com legumes e suco de yacon. Na quarta oficina 

orientou- se as participantes quanto à leitura correta dos rótulos de alimentos, e 

preparou-se torta de ricota e banana. Na quinta oficina foi solicitado que cada 

participante levasse uma receita adequada a patologia a fim de colocarem em 

prática os conhecimentos adquiridos nas oficinas.  

Os hábitos alimentares e estilo de vida foram avaliados por aplicação do 

questionário do guia alimentar de bolso para a população brasileira, do Ministério 

da Saúde (2014), antes e após as oficinas. Comparou-se a pontuação obtida 

visando identificar mudanças nos hábitos alimentares e estilo de vida.  
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A análise dos dados foi realizada pelo pacote estatístico GraphPad Prism®” 

versão 6.00. Utilizou-se a estatística descritiva para obtenção de média, desvio 

padrão e frequência. Para comparação dos dados obtidos antes e após a 

intervenção, foi utilizado o teste “t” pareado, com nível de significância em p < 

0,05. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo foi realizado com 6 participantes portadoras de DM tipo 2, com 

média de idade de 61 anos. Em relação aos hábitos alimentares e ao estilo de 

vida, observou-se que antes das oficinas, as participantes obtiveram média de 

37,17 pontos e desvio padrão de ± 5,947. Ao final do programa a média obtida 

pelas participantes foi de 45,67 pontos e desvio padrão de ±4,502, apontando 

diferença estatística significativa, com valor de p= 0,0387, evidenciando uma 

mudança nos hábitos.  

Antes das oficinas, 83,33% (n=5) das participantes apresentavam 

alimentação e o estilo de vida inadequados e apenas 16,66% (n=1) possuíam 

alimentação e estilo de vida adequados. Após as oficinas, 83,33% (n=5) possuíam 

alimentação e estilo de vida adequados. Porém, observou-se que os resultados 

se deram somente em virtude da mudança de hábitos alimentares. 

Inicialmente 50% (n= 3) das participantes apresentavam consumo 

frequente de doces, pelo menos duas vezes por semana e 50% (n=3) consumiam 

raramente. Após as oficinas, os doces passaram a estar raramente presente na 

alimentação de 100% (n=6) das participantes.  

Quanto a leitura dos rótulos de alimentos, antes da intervenção, 85%(n= 4) 

das participantes relataram que nunca ou quase nunca verificavam o rótulo dos 

alimentos e 33,33% (n=2) não se preocupavam em verificar o rótulo dos 

alimentos. Ao final 100%(n=6) das participantes sempre ou quase sempre 

passaram a ler a informação nutricional presente nos rótulos.  

Segundo Tavares e colaboradores (2015), muitos diabéticos possuem 

consumo elevado de doces, carboidratos de alto índice glicêmico, açúcar refinado 

e alimentos gordurosos. Ressaltando a necessidade de intervenções nutricionais 
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que promovam a modificação dos hábitos alimentares como estratégia de auxiliar 

esses pacientes no manejo da doença e da alimentação. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O modelo de educação nutricional, delineado e experimentado motivou as 

participantes a seguirem o tratamento, modificarem seus hábitos alimentares, 

contribuiu para adoção de hábitos culinários mais saudáveis e para a aquisição de 

novos conhecimentos sobre o diabetes e a alimentação. No entanto, o mesmo 

não promoveu mudanças no estilo de vida, no que se refere à prática regular de 

atividade física. 
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GASTO ENERGÉTICO TOTAL E EM REPOUSO DE PACIENTES 

ATENDIDOS EM UMA CLÍNICA DE NUTRIÇÃO DE UMA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR EM BELO HORIZONTE, MG. 

 
Natália Pires Miranda; Cristina Gonçalves de Paula; Júlia Gonçalves Caires; Amélia Lopes Gomes; 

Adriana Márcia Silveira. 

Faculdade de Minas – FAMINAS-BH. 

 
RESUMO – A obesidade é tida como um grave problema de saúde pública, com prevalências 
epidêmicas em todo o mundo, estando associada a graves comorbidades. Esse trabalho teve 
como objetivo avaliar a ingestão alimentar e o gasto energético de pacientes atendidos no 
ambulatório de nutrição de uma Instituição de Ensino Superior em Belo Horizonte, MG. Foram 
avaliados todos os pacientes adultos atendidos durante o ano de 2016, com cálculo do consumo 
alimentar, taxa metabólica basal e do estado nutricional através do índice de massa corporal 
(IMC). Foi observado que a maioria dos pacientes avaliados (60,86%) apresentou consumo 
alimentar inferior à taxa metabólica basal estimada, o que revela possível omissão ou uso de 
dietas restritivas que podem levar a piora do estado nutricional atual, com consequente redução 
do metabolismo basal.  

 
PALAVRAS-CHAVE: obesidade; taxa metabólica basal; consumo alimentar. 

 

INTRODUÇÃO 

A obesidade é uma doença cada vez mais comum, com prevalência em 

proporções epidêmicas, sendo fator de risco para o surgimento de diversas 

doenças crônicas. O conhecimento das co-morbidades mais frequentes é 

importante para permitir o diagnóstico precoce e o tratamento adequado destas 

condições, identificando os pacientes que possam se beneficiar da a perda de 

peso (MANCINI, 2010; WAITZBERG, 2009).  

O objetivo desse trabalho foi avaliar a ingestão alimentar e o gasto 

energético de pacientes atendidos na clínica escola de uma instituição de ensino 

superior (IES) de Belo Horizonte durante o ano de 2016. 

MATERIAL E MÉTODOS  

            Trata-se de estudo transversal de caráter retrospectivo, envolvendo o 

levantamento de dados, originários de prontuários do Ambulatório de Nutrição de 

uma Universidade privada de Belo Horizonte, MG.  
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Fizeram parte da amostra pacientes adultos de ambos os gêneros, que 

foram atendidos no Ambulatório de Nutrição no período de março de 2016 a 

dezembro de 2016 e que compareceram a pelo menos uma consulta de 

acompanhamento. Os dados foram coletados no período de dezembro de 2016. 

 Para avaliação do estado nutricional considerou-se o peso e estatura 

aferidos no primeiro atendimento nutricional do paciente utilizando uma balança 

da marca Welmy®, com capacidade total de 150Kg, com subdivisão de 100g e o 

estadiômetro com subdivisão de 0,5cm. Foi orientado aos pacientes a retirarem 

os calçados e subirem de costas para a balança, com olhar para o horizonte ao 

serem pesados e medidos. Foi calculado o índice de massa corporal (IMC) 

através da relação do peso dividido pela altura ao quadrado e classificado 

segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde (1995).  

  A ingestão alimentar foi estimada através do recordatório de ingestão 

habitual da primeira consulta, sendo calculados o valor calórico e os 

macronutrientes: carboidrato, proteína e lipídeos, através de tabelas de 

composição de alimentos.          

           Para o cálculo do metabolismo basal dos pacientes foi utilizada a fórmula 

da FAO (1985) e para o gasto energético total (GET) foi analisado o perfil de 

atividade física praticada, sendo considerados como sedentários aqueles que a 

praticassem por menos de 3 vezes na semana ou que não praticavam nenhum 

tipo de atividade física. Foi considerado também gênero e idade dos pacientes. 

As variáveis quantitativas foram expressas em médias, medianas e desvios-

padrões. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa foi iniciada com 25 prontuários, destes 2 foram excluídos por 

terem dados incompletos, portanto, nesta pesquisa foram analisados 23 

prontuários, ou seja, 92% dos pacientes atendidos em 2016 no ambulatório de 

Nutrição.  

  A maioria dos pacientes atendidos era do sexo feminino, sendo 95,56% 

(n=22), com média de idade de 32,56±10,70 anos. A maior presença do público 

feminino nas consultas pode estar relacionado com a preocupação em relação à 

estética e maior preocupação com a saúde por parte das mulheres, como descrito 

por outros autores (VIUDES et al, 2014; CARVALHO et al, 2015). Na avaliação 

do nível de atividade física 60,86% (n=14) dos avaliados eram sedentários e 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

39,13% (n=9) foram considerados ativos.  

  Quanto à classificação do estado nutricional segundo o IMC o valor médio 

foi de 27,64±7,30 Kg/m2 (sobrepeso). Baixo peso e obesidade grau III foram 

considerados pouco relevantes (4,34%). A grande prevalência foi de eutróficos 

(34,78%), obesidade grau I (30,43%) e sobrepeso (26,08%). 

O excesso de peso no Brasil atinge mais da metade da população. 

Segundo a pesquisa, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), realizada pelo Ministério da Saúde, 

onde foram entrevistados 54.174 pessoas nas 26 capitais e no Distrito Federal, 

entre os meses de maio e dezembro de 2015, 53,9% da população brasileira está 

acima do peso, sendo maior entre homens (57,6%) do que entre mulheres 

(50,8%). 

A avaliação da ingestão alimentar revelou ingestão calórica média de 

1400,28±393,94 Kcal, sendo que 60,86% (n=14) dos indivíduos atendidos 

apresentaram ingestão abaixo do seu gasto energético basal (GEB) que teve 

média de 1465,17±186,66 Kcal.  Apenas 39,13% (n=9) dos indivíduos 

apresentaram ingestão calórica maior que seu GEB. Comparando a ingestão 

calórica ao gasto energético total (GET) que obteve média de 2296,48±288,61, foi 

observado que 95,65% (n=22) dos indivíduos ingerem menos calorias que o 

necessário estipulado pela Food and Agriculture (FAO) e apenas 4,34% (n=1) tem 

a ingestão calórica adequada ao seu GET .  

  Observa-se prevalência de sobrepeso mesmo com consumo energético 

menor que o gasto energético basal e total. Segundo Souza (2010), vários estudo 

de ingestão alimentar em indivíduos com excesso de massa corporal parecem 

indicar que este seguimento da população subestima a ingestão energética, fato 

que pode ter ocorrido também na atual pesquisa.  

  Com relação à distribuição de macronutrientes foi encontrado consumo 

percentual médio de 53,80±9,72%, 18,84±5,36% e 27,17±7,84%, para 

carboidratos, proteínas e lipídeos, respectivamente. Esses dados revelam 

ingestão de dieta em média normoglicídica, normoproteica e normolipídica 

segundo os parâmetros da AMDR (Intervalo Distribuição de Macronutrientes 

Aceitável).  

CONCLUSÃO              

           Observou-se consumo alimentar relatado menor do que a taxa metabólica 
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basal da maioria dos pacientes, o que pode estar relacionado com omissão no 

relato de consumo alimentar, porém pode indicar também uso de dietas restritivas 

que podem contribuir para piora do estado nutricional do paciente, com 

consequente redução no metabolismo basal. É importante ressaltar que a 

educação nutricional deve fazer parte dos atendimentos nutricionais para que se 

tenha uma alimentação saudável e equilibrada, promovendo saúde e perda de 

peso saudável.  
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RESUMO: o objetivo do estudo foi avaliar a exposição solar e o consumo dietético de vitamina D 
em mães e crianças menores de 24 meses. Trata-se de um estudo transversal, com 107 mães e 
108 crianças, realizado no período de março a junho de 2016. Os dados foram coletados através 
de um questionário e realizou-se análise descritiva dos mesmos. 71% das crianças eram expostas 
frequentemente ao sol e 58,9% das mães não se expunham. A exposição solar foi considerada 
importante para 94,4% das mães, mas apenas 41,1% souberam dizer seus benefícios. 86% das 
crianças e 97,2% das mães não usavam suplementos. O consumo dietético foi baixo entre as 
crianças, entretanto 89,7% das mães consumiam alimentos fonte pelo menos uma vez na 
semana. Concluímos que a exposição solar foi baixa entre as mães e habitual entre as crianças, 
entretanto as mães consomem mais alimentos fontes quando comparado as crianças. 

 
PALAVRAS-CHAVE: crianças; vitamina D; consumo alimentar; exposição solar. 

 

1- INTRODUÇÃO 

A vitamina D atua na regulação da homeostase do cálcio e fósforo, bem 

como na saúde óssea. Níveis insuficientes estão associados a má formação 

óssea ou raquitismo, quadros convulsivos, dificuldade em respirar, entre outras. 

Como o teor de vitamina D do leite humano depende da vitamina D materna e 

este é muitas vezes baixo, as crianças são vulneráveis à deficiência (VIÕ et al., 

2016). 

A principal fonte de vitamina D é a síntese realizada na pele através das 

radiações ultravioletas, e os alimentos contribuem com uma parcela das 

necessidades diárias (MUNNS, 2012; WAGNER; GREER, 2008). Diante disso, o 

presente estudo teve como objetivo avaliar a prática da exposição solar e 

consumo dietético de vitamina D entre mães e crianças menores de 24 meses. 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

Estudo transversal com mães e crianças de zero a 24 meses no município 

de Viçosa, MG., entre março a junho de 2016, no setor de imunização do 

município. A amostragem foi por conveniência. O critério de elegibilidade foi mães 

com filhos menores de 24 meses, e de exclusão a não concordância em participar 

da pesquisa.  
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Por meio de um questionário obteve-se informações sobre condições 

socioeconômicas, alimentação, suplementação e exposição solar. Quanto à 

exposição solar perguntou-se sobre a cor da pele, frequência, duração, horário e 

vestimentas utilizadas pelas crianças durante o banho de sol. Para verificar se a 

frequência, tempo e forma de exposição solar seguiram a recomendação da 

Sociedade Brasileira de Pediatria (2014), formou-se dois subgrupos: atenderam e 

não atenderam ao mínimo de exposição. 

Utilizou-se questionário de frequência alimentar adaptado para 

identificação do consumo habitual dos alimentos fontes de vitamina D, tais como, 

peixes, ovos e fígado. Considerou-se o consumo alimentar das mães e das 

crianças que haviam iniciado a alimentação complementar. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Viçosa sob o número 1448817.  

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram do estudo 107 mães e 108 crianças, sendo um casal de 

gêmeos. Em relação às mães, 92,5% eram adultas, 62,6% estudaram 12 anos ou 

mais, 58,9% com parceiro ou casadas, 83,1% trabalhavam e 89,7% eram 

brancas. Dentre as crianças, 58,3% tinham menos de seis meses de idade, 70,4% 

eram brancas, 54,6% eram do sexo masculino, 50% nasceram com peso normal 

e a maioria nasceu entre 37 e 42 semanas (88,9%). 

A maioria das mães não se expunha ao sol (58,9%), porém 71% das 

crianças eram expostas à luz solar, embora nem todas (47,4%) ficassem expostas 

durante o tempo mínimo recomendado. A forma mais comum de exposição da 

criança ao sol foi com os membros descobertos (Tabela 1). Esse dado reafirma a 

importância do investimento dos órgãos de saúde em propagarem informações 

seguras sobre a forma de exposição solar adequada, tanto em relação ao tempo 

quanto à vestimenta (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2014), haja vista os 

diversos prejuízos à saúde decorrentes da hipovitaminose D (WAGNER; GREER, 

2008). 

Pode-se afirmar que, para o grupo de mães estudado o banho de sol é 

importante, embora a maioria delas não soubessem dizer sobre o seu objetivo. 

Isso demonstra que a escolaridade das mães não interferiu nesta questão, visto 

que a maioria apresentou mais de 12 anos de estudo. Dentre as mães que 
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consideraram a exposição solar não importante, os motivos apresentados foram o 

câncer de pele (20%), não reconhecimento da necessidade de tomar sol (20%), 

uso de suplemento de vitamina D (25%), alergia ao sol (10%), ou não souberam 

responder (50%). 

Tabela 1 - Uso de suplemento de Vitamina D e características da exposição ao 

sol entre mães e crianças. Viçosa, MG, 2016. 

 Crianças (n=108) Mães (n=107) 

Características N % N % 

Exposição solar*     

Sim 76 71,0 44 41,1 

Horário de exposição     

Adequado 74 97,4 41 93,2 

Recomendação     

Atendia 40 52,6 3 6,8 

Forma de Exposição     

Nú 11 14,5 - - 

Apenas fralda 10 13,1 - - 

Membros expostos 50 65,8 - - 

Apenas face exposta 5 6,6 - - 

Uso suplemento Vitamina D      

Não 93 86,1 104 97,2 

Importância exposição solar     

Sim - - 102 94,4 

* n=107 pois uma criança foi excluída por não ser apta ao banho de sol. 

O uso de suplemento não foi comum no grupo estudado (Tabela 1). Isso 

desperta atenção, pois como a prática do banho solar não é rotineira pelas mães 

ou é feita de forma inadequada entre mães e crianças, a suplementação é tida 

como uma intervenção de saúde pública eficaz contra esta deficiência (PRADO, 

2015).  

Sobre o consumo alimentar das crianças 80,4% nunca consumiram peixe 

ou seu consumo era inferior a uma vez por semana. Houve predomínio daquelas 
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crianças que nunca consumiram fígado ou tiveram consumo inferior a uma vez 

por semana (87,5%). Segundo as mães, isso se deve ao gosto “amargo” desse 

alimento e ao fato de que muitas vezes elas não conhecem a sua procedência. 

Em relação as mães, 89,7% consumiam um ou mais alimentos fontes em pelo 

menos uma vez na semana. 

4- CONCLUSÕES 

A exposição solar ainda não é uma atividade rotineiramente praticada, 

especialmente pelas mães, e o fato delas não conhecerem a importância dessa 

prática pode ser um fator influenciador da situação verificada. 

Para as crianças que não eram expostas ao sol, fica evidente o risco de 

deficiência de vitamina D, tendo em vista o baixo consumo de fontes alimentares 

e a não ocorrência de suplementação.  
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RESUMO- A esteatose hepática não alcoólica é caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura 
nos hepatócitos. Compostos bioativos, com ampla ação antioxidante, atuam reforçando o sistema 
antioxidante endógeno e são propostos como uma estratégia eficaz na prevenção das alterações 
induzidas pelos radicais livres. Sendo assim, o objetivo do estudo foi avaliar o efeito da farinha do 
fruto araçá (Psidium cattleianum Sabine) sobre o dano oxidativo e a atividade de enzimas 
antioxidantes em ratas com esteatose hepática induzida por dieta high-fat. Foram utilizadas 40 
ratas, divididas em 4 grupos (n=10). O tratamento com a farinha de araçá aumentou a 
concentração de glutationa bem como a concentração da enzima paraoxonase (PON). Além disso, 
o tratamento também mostrou ser eficaz em relação à alanina aminotransferase (ALT), diminuindo 
a atividade da enzima. Sendo assim, é possível sugerir que a farinha de araçá proporcionou 
melhora das alterações induzidas pelas esteatose hepática. 
 
PALAVRAS-CHAVE: esteatose hepática não alcoólica, estresse oxidativo, araçá. 

 

1 INTODUÇÃO 

 

 A esteatose hepática não alcoólica se forma a partir do acúmulo anormal 

de gordura nos hepatócitos. A progressão da doença pode ser ocasionada por 

uma sequência de eventos, mediante cofatores secundários, como o aumento do 

estresse oxidativo e de citocinas pró-inflamatórias (AMIR; CZAJA, 2011). O 

sistema antioxidante endógeno, composto por enzimas como glutationa, catalase, 

superóxido dismutase, atua estabilizando ou desativando os radicais livres antes 

que se liguem às células, diminuindo as consequências do estresse oxidativo 

(POLJSAK; MILISAV, 2013). Além deste sistema de defesa biológico, existem 

ainda compostos bioativos presentes em alguns alimentos que auxiliam no reforço 

antioxidante. Neste contexto, o araçá, fruto nativo do Brasil, possui quantidade 

considerável de vitamina C e carotenoides e é rico em polifenóis, que também 

possuem ação antiproliferativa e antitumoral (MEDINA et al., 2011). Sendo assim, 

o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da farinha do fruto araçá (Psidium 

cattleianum Sabine), sobre as defesas antioxidantes e marcadores do dano 

oxidativo no soro e no tecido hepático de ratas com esteatose hepática induzida 

por dieta high-fat.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Os frutos maduros foram lavados em água filtrada, secos em estufa a 40ºC 

e pulverizados. Foram utilizadas 40 ratas, divididas em 4 grupos (n=10): controle 

(C), recebendo dieta padrão (AIN-93M); high-fat (H), com dieta rica em lipídios 

(2% de colesterol e 25% de óleo de soja); e grupos tratados com farinha de araçá 

(CAr e HAr), recebendo dieta acrescida de 2% da farinha. As dosagens 

bioquímicas de aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase 

(ALT) e fosfatase alcalina foram realizadas utilizando-se kits comerciais Labtest 

Diagnóstica S.A. e as dosagens dos marcadores do dano oxidativo como 

paraoxonase (PON), peroxidação lipídica, proteína carbonilada, catalase e 

glutationa foram realizadas através de seus respectivos protocolos, padronizados 

anteriormente pelo nosso grupo de estudo (LBM/LABNEX-UFOP).  

 

3 RESULTADOS 

 

Os ratos alimentados com a dieta high-fat apresentaram hepatomegalia e 

aumento da atividade das enzimas séricas ALT, AST e FA, indicando danos no 

fígado. No que diz respeito à alanina aminotransferase, ficou evidenciado uma 

interação significativa entre a dieta e o tratamento, mostrando principalmente que 

a atividade da enzima foi menor nos grupos onde foi administrada a farinha de 

araçá (CAr e HAr) (p<0,01). A atividade de AST e FA foi semelhante entre os 

grupos H e HAr.  

O dano oxidativo foi comprovado pelo resultado de TBARS e proteína 

carbonilada, sendo maior nos grupos que receberam a dieta high-fat. A 

concentração da PON, também foi influenciada negativamente pela dieta high-fat, 

porém o tratamento com a farinha de araçá foi eficaz em restabelecer a 

concentração da enzima a níveis normais (p<0,01). 

 Na figura 1 estão apresentadas as concentrações de glutationa total, 

glutationa reduzida e glutationa oxidada.     
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4 DISCUSSÃO 

 

A elevação das transaminases séricas (ALT e AST) e da FA é comumente 

encontrada em pacientes com esteatose hepática. Quando adicionado o 

tratamento com araçá houve uma inibição do efeito provocado pela dieta high-fat 

e restabelecimento da atividade normal de ALT. 

Uma outra característica da esteatose hepática é o aumento do estresse 

oxidativo. Marcadores decorrentes, principalmente, da oxidação de lipídios e 

proteínas são utilizados para a avaliação do mesmo (HALLIWELL; WHITEMAN, 

2004). O aumento do estresse oxidativo pode interferir também na atividade da 

PON, a qual possui como principal função a degradação de lipídios oxidados, 

desempenhando um importante papel no sistema antioxidante do organismo. No 

nosso estudo observamos que a dieta high-fat aumentou o estresse oxidativo e 
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Figura 1- Atividade antioxidante: catalase (A), glutationa total (B), glutationa reduzida (C), 
glutationa oxidada (D). Em A, B e C os dados são apresentados como média ± desvio-
padrão, em D os resultados são expressos em valores mínimo e máximo. Diferenças 
significativas (p < 0,05) estão representadas por letras diferentes. * Efeito da dieta. # Efeito do 
tratamento. C: Controle. CAr: Controle + Araçá.  H: Hipercolesterolêmico. HAr: 
Hipercolesterolêmico + Araçá. Grupos com n de 10 animais. 
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diminuiu significativamente a concentração da PON sendo que o tratamento com 

o araçá foi eficaz em restaurar essa concentração.  

Em adição, o araçá também induziu o aumento da atividade da glutationa 

total e reduzida. A glutationa é um tiol de baixa massa molecular com habilidade 

de doar elétrons a outros compostos, tornando-a um bom redutor (HUBER; 

ALMEIDA; FÁTIMA, 2008).  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Considerando o restabelecimento da atividade normal da ALT e o aumento da 

concentração da PON e da glutationa, é possível concluir que o tratamento com a 

farinha de araçá possui um efeito positivo sobre o status antioxidante, inibindo os 

efeitos causados pelo estresse oxidativo na esteatose hepática induzida pela 

dieta high-fat. É válido ressaltar que, até o momento, este foi o primeiro trabalho 

in vivo com o araçá no modelo de esteatose hepática não alcoólica. 

 

6 REFERÊNCIAS 

 

AMIR, M.; CZAJA, M. J. Autophagy in Nonalcoholic Steatohepatitis. Expert. Rev. 
Gastroenterol. Hepatol. v.5, n. 2, p. 159-166, 2011. 
 
HALLIWELL, B.; WHITEMAN, M. Measuring Reactive Species and Oxidative 
Damage In Vivo and In Cell Culture: How Should You do it And What do the 
Results Mean? British Journal of Pharmacology, v. 142, p. 231–255, 2004. 
 
HUBER, P. C.; ALMEIDA, W. P.; FÁTIMA, A. Glutationa e Enzimas Relacionadas: 
Papel Biológico e Importância em Processos Patológicos. Quim. Nova, v. 31, n. 
5, p. 1170-1179, 2008. 
 
MEDINA, A. L. et al. Araçá (Psidium catlleianum Sabine) Fruit Extracts with 
Antioxidant and Antimicrobial Activities and Antiproliferative Effect on Human 
Cancer Cells. Food Chemistry. London, v.128, p. 916-922, 2011. 
 
POLJSAK, B.; MILISAV, I. Aging, Oxidative Stress and Antioxidants. In: 
MORALES-GONZÁLEZ, J. A. Oxidative Stress and Chronic Degenerative 
Diseases - A Role for Antioxidants. Intech Open Science. Capítulo 14, p. 331-
353, 2013. 
 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 
Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 

FATORES ASSISTENCIAIS E GESTACIONAIS ASSOCIADOS À 

ANEMIA EM NUTRIZES ATENDIDAS EM UM BANCO DE LEITE 

HUMANO 

 
Larissa Bueno Ferreira, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

 
Larissa Bueno Ferreira, mestre em Ciências da Saúde (UFMG); Taciana Maia de Sousa, mestre 

em Nutrição e Saúde (UFMG); Luísa Freitas de Melo, nutricionista (UFMG); Maria Eduarda 
Fernandes de Melo, nutricionista (UFMG); Cristianny Miranda e Silva, mestre em Ciências da 

Saúde (UFMG); Simone Cardoso Lisboa Pereira, professora do departamento de Nutrição 
(UFMG); Luana Caroline dos Santos, professora do departamento de Nutrição (UFMG). 

 
RESUMO: A anemia é um problema de saúde pública que acomete cerca de 30% das gestantes 

brasileiras, podendo acarretar efeitos deletérios à saúde materno-infantil. Objetivo: Avaliar os 

fatores assistenciais e gestacionais associados à anemia entre nutrizes atendidas em um banco 

de leite humano de referência. Estudo transversal com dados secundários ((sociodemográficas, 

assistenciais e gestacionais)) de 12283 nutrizes atendidas de 2009-2012. Identificou-se a 

prevalência de anemia em 29,2% da amostra, sendo maior entre as que não realizaram o pré-

natal (RP= 3,84; IC95% 3,26-4,54), as que realizaram até três consultas pré-natais (RP= 1,92; 

IC95% 1,21- 3,06) e aquelas que tiveram gestação múltipla (RP= 2,29; IC95% 1,25- 4,19). 

Observou maior prevalência de anemia entre as mulheres que não realizaram o pré-natal 

apropriado e as que tiveram gestações múltiplas, destacando-se a importância da assistência à 

saúde como fator de prevenção à saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestação, Anemia, Bancos de Leite, Atenção à saúde, Cuidado pré-natal. 

 

INTRODUÇÃO 

Em nível mundial, estima-se que mais da metade das gestantes sejam 

anêmicas nos países em desenvolvimento, enquanto nos países desenvolvidos 

essa situação acomete cerca de um quarto das grávidas. No Brasil, apesar da 

escassez de informações, o Ministério da Saúde indica prevalência de 30%. Em 

virtude deste cenário, a redução da anemia está inserida entre as metas globais 

de nutrição para 2025, com perspectiva de declínio de 50% entre as mulheres em 

idade reprodutiva (WHO, 2011). Sabe-se que as consequências da anemia na 

gestação, assim como sua causalidade multifatorial, são complexas tendo em 

vista possíveis efeitos deletérios à saúde e qualidade de vida do binômio mãe-

filho (RODRIGUES; JORGE, 2010). Diante do exposto, este estudo objetivou 

avaliar os fatores assistenciais e gestacionais associados à anemia gestacional 

em nutrizes atendidas em um banco de leite humano (BLH) de referência. 

METODOLOGIA 
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Trata-se de um estudo transversal com dados secundários 

(sociodemográficas, assistenciais e gestacionais) coletados no período de 2009-

2012 em um BLH de uma maternidade referência estadual.  Para fins de análise, 

as consultas pré-natais realizadas pelas mães foram classificadas em três 

categorias: (1) até três consultas, (2) de quatro a seis consultas e (3) seis ou mais 

consultas pré-natais. Já a idade gestacional foi categorizada em pré-termo e a 

termo (SPONG, 2013). Em relação à idade da nutriz, esta foi categorizada em 

quatro faixas: adolescentes (menores de 20 anos); adultas jovens (20 a 29 anos); 

adultas (30 a 39 anos) e mulheres mais velhas (40 anos ou mais) (WHO, 1986) 

Quanto às concentrações de hemoglobina, as mesmas foram consideradas 

normais quando incluídas no intervalo de 12 a 16g/dL (LIMA, REIS, 2012). Os 

dados obtidos foram organizados no Excel e analisados com auxílio dos softwares 

Statistical Package for the Social Sciences® (SPSS) versão 19.0 e Stata® versão 

11.2. Após análise de consistência, as variáveis quantitativas foram testadas 

quanto à adesão à distribuição normal por meio do teste Kolmogorov-Smirnov.. 

Ademais, foram aplicados os testes Qui-quadrado para comparação de 

proporções e estimadas as Razões de Prevalência (RP) da presença de anemia, 

com os respectivos Intervalos de Confiança-IC95% por meio da Regressão de 

Poisson com variância robusta. Foram incluídas no modelo multivariado as 

variáveis com valor p<0,20 na análise univariada. O método backward foi utilizado 

para eliminação das variáveis e o teste Hosmer e Lemeshow empregado para 

ajuste do modelo final. Para todas as análises foi adotado o nível de significância 

de 5% (p<0,05). 

RESULTADOS 

Foram avaliadas 12283 nutrizes, com mediana de idade de 29 (12-54) 

anos, sendo, a maioria, casadas (60,8%) e residentes na capital mineira (71,6%). 

A prevalência de anemia gestacional foi identificada em 29,2% da amostra e foi 

associada, na análise univariada, com características sociodemográficas da 

mulher (não ter profissão remunerada e ser solteira); assistenciais: baixo número 

de consultas no pré-natal (<3) e gestacionais: gestação múltipla (p<0,05). Além 

disso, as variáveis “local de realização do pré-natal” (p=0,186) e “idade” (p=0,205) 

também foram recrutadas para análise multivariada, por apresentarem valor p 

inferior ou aproximado a 0,20.  
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Na análise multivariada, observou-se maior prevalência de anemia entre as 

mulheres que não realizaram o pré-natal (RP= 3,84; IC95% 3,26-4,54), as que 

realizaram até três consultas pré-natais (RP= 1,92; IC95% 1,21- 3,06) e aquelas 

que tiveram gestação múltipla (RP= 2,29; IC95% 1,25- 4,19). Por último, foi 

observada em 0,9% de todas as gestantes do estudo a gestação múltipa, sendo 

que destas, 62,5% apresentaram hemoglobina abaixo dos valores de referência. 

DISCUSSÃO 

O presente estudo encontrou uma prevalência moderada de anemia 

gestacional (29,2%), segundo parâmetros da Organização Mundial de Saúde 

(OMS)16, sendo esta condição associada a fatores assistenciais (pré-natal) e 

gestacionais (gestação múltipla). A prevalência identificada foi próxima das 

estimativas nacionais (30% a 40%) e destaca a anemia como um importante 

problema de saúde pública com potenciais repercussões negativas para a saúde 

da gestante e do bebê (WHO, 2015).  Diante desse cenário, o governo brasileiro 

implantou em 2005 o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, revisto em 

2013, que preconiza que todas as gestantes e mulheres até o terceiro mês pós-

parto devem receber a suplementação de forma profilática, sendo a dosagem 

recomendada de 40mg de ferro elementar por dia (BRASIL, 2013). Estima-se que 

tal estratégia possa contribuir para 67% de declínio da anemia ferropriva e 

favoreça a queda de 19% na incidência de baixo peso ao nascer. No entanto, a 

baixa adesão à suplementação tem se apresentado como uma grande barreira 

para o sucesso desta proposta (BHUTTA et al., 2013).  

Ademais, foi evidenciado, no estudo atual, associação entre a presença de 

anemia e fatores assistenciais, com destaque para a ausência ou baixo número 

de consultas pré-natais. Entre as mulheres da pesquisa, 53,6% apresentaram 

resultado muito distante da preconização do MS, que orienta pelo menos seis 

consultas pré-natais para toda gestação a termo, com início do acompanhamento 

ainda no primeiro trimestre da gravidez. O maior número de consultas possibilita a 

avaliação das intercorrências clínico-obstétricas mais frequentes. Além disso, o 

início precoce do acompanhamento à gestante diminui a incidência de baixo peso, 

peso insuficiente ao nascer e prematuridade, bem como favorece a prática de 

aleitamento materno (AM) (BRASIL, 2013).  

Ressalta-se ainda, que a consulta pré-natal propicia o acompanhamento 

dos parâmetros bioquímicos da gestante, com o objetivo de identificar carências 
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nutricionais precocemente e estabelecer as intervenções cabíveis (BRASIL, 

2013). No estudo atual, a carência nutricional também foi mais prevalente entre as 

mulheres em gestação múltipla, provavelmente devido à demanda aumentada de 

ferro, de maneira mais acentuada, em gestações múltiplas (BHUTTA et al., 2013). 

Entre as mulheres que tiveram gestação múltipla no estudo atual, 62,5% delas 

apresentaram hemoglobina abaixo dos valores de referência. Tal achado coloca 

as gestações gemelares como um grupo mais susceptível à anemia ferropriva e 

demais carências nutricionais. Entretanto, ainda existem poucas informações 

confiáveis a respeito. 

CONCLUSÃO 

Os resultados apontaram maior prevalência de anemia entre as mulheres 

que não realizaram o pré-natal de modo apropriado e entre aquelas que tiveram 

gestações múltiplas. Assim, destaca-se a importância do pré-natal como fator de 

prevenção à anemia e a necessidade de ampliação das intervenções ora 

propostas pelo governo para esta temática. 
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RESUMO: O monitoramento do estado nutricional (EN) e de saúde durante a gravidez é 
determinante para os desfechos gestacionais, incluindo a doação de leite humano (LH). Objetivou-
se avaliar a associação do EN e saúde na doação de LH. Estudo transversal com dados 
secundários de nutrizes candidatas à doação de LH no posto de coleta de um hospital (2011-
2014). Foram obtidos dados sociodemográficos, gestacionais e referentes ao LH. Foram avaliadas 
608 nutrizes, 85,8% aptas para a doação, com mediana de 24 anos de idade (13-49) e 37 
semanas gestacionais (24-42). O excesso de peso foi identificado em 27,2% e 37,9% das 
mulheres no período pré e pós-gestacional, respectivamente (p<0,001). O ganho excessivo de 
peso, em 38,9% delas, favoreceu morbidades gestacionais (p=0,004). A anemia acometeu 37,5% 
das mulheres. Maior doação de colostro entre adultas e não anêmicas (p<0,005). A doação de LH 
foi influenciada pela idade gestacional, idade materna e anemia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lactação, Leite Humano, Banco de Leite, Gestante, Estado nutricional, 
Saúde da mulher. 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, políticas públicas de saúde voltadas para o incentivo a 

amamentação têm, ao longo das últimas décadas, ganhado notoriedade com o 

surgimento e fortalecimento dos Bancos de Leite Humano (BLH) e Postos de 

Coleta de Leite Humano (PCLH) (BRASIL, 2015). Entretanto, ainda são 

observadas algumas situações do estado de saúde da nutriz que podem 

comprometer tanto a amamentação quanto a doação de LH como, por exemplo, a 

infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), a pré-eclâmpsia grave, 

distúrbios hipertensivos e deficiências nutricionais (BRASIL, 2015). Considerando 

o exposto, esse estudo avalia a associação do estado de saúde e os fatores 

nutricionais à potencialidade da doação de LH.  

MÉTODOS  

Trata-se de um estudo transversal, no qual foram obtidas informações de 

fonte secundária, no período entre 2011-2014 de um PCLH de um hospital 

universitário. Foram coletados dados sociodemográficos, gestacionais e 

laboratoriais a partir de registros do próprio estabelecimento.  
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O estado nutricional pré-gestacional e ao final da gestação foi avaliado a 

partir do Índice de Massa Corporal (IMC), classificado segundo a recomendação 

do Institute of Medicine (IOM, 2009) para adultas e conforme  as curvas 

específicas de IMC por idade (escore z) para adolescentes (BRASIL, 2008).  

Quanto ao peso final na gestação, foram utilizados os valores limites do 

IMC por semana gestacional da curva de Atalah et al (1997). O ganho de peso 

gestacional também foi investigado (IOM, 2009). Os agravos gestacionais mais 

citados foram categorizados: anemia, diabetes mellitus gestacional (DMG), 

hipertensão, infecção urinária e pré-eclâmpsia. Os demais foram computados 

como “outros”.  

Os dados obtidos foram organizados no Excel por meio da dupla digitação 

seguida por análise de consistência. Utilizou-se o software Statistical Package for 

the Social Sciences® (SPSS), versão 19.0 e Epi Info (versão 7.0). Foram 

conduzidas análises descritivas e aplicados os testes de correlação de Spearman, 

Qui-quadrado ou Exato de Fisher, Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. Para todos os 

testes adotou-se um nível de significância de 5% (p<0,05).  

RESULTADOS 

Foram avaliadas 608 nutrizes, 85,8% aptas para a doação de LH, sendo 

grande parte (76,9%) classificada como adultas.  

Quanto ao estado nutricional constatou-se que, 27,2% e 37,9% das 

mulheres apresentaram excesso de peso (sobrepeso ou obesidade) no período 

pré-gestacional e ao final da gestação, respectivamente (p<0,001). Além disso, o 

IMC pré-gestacional foi positivamente relacionado com a idade das nutrizes 

(r=0,295; p<0,001) e negativamente relacionado com o ganho de peso (r= -0,144; 

p= 0,005). 

Adicionalmente, foi identificado em 38,9% e 31,8% das nutrizes o ganho 

excessivo ou insuficiente, respectivamente, durante a gestação. Dentre as 

mulheres com excesso de peso ao final da gestação, 57,6% (vs 24% das 

eutróficas) apresentaram morbidades (p=0,023).  

Quanto à doação de LH, foi detectado que 92,5% das nutrizes doaram até 

três vezes. Destaca-se ainda que, na 1ª doação, 76,2% do LH doado foi 

identificado como colostro. As mulheres adultas doaram mais colostro quando 

comparadas às adolescentes (p=0,042), assim como aquelas com valores 

adequados de hemoglobina (p=0,016).  A idade gestacional (IG) se relacionou de 
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maneira inversa com o número de doações e o total de LH doado (r= -0,221 e r= -

0,279; p<0,001, respectivamente).  

DISCUSSÃO 

Os achados do estudo apontaram associação da IG, categoria etária e 

presença de anemia na doação de LH. O estado nutricional não se associou de 

maneira direta com a doação, mas favoreceu a ocorrência de morbidades que 

podem prejudicar tal prática.  

O aumento da IG favoreceu a menor frequência de doação e volume de 

LH, o que pode ser explicado pelo local alvo do estudo. Esse abrange um serviço 

de referência em atendimento neonatal por ser um serviço de alta complexidade 

que atende principalmente casos graves de todo o estado. 

Corroborando os achados, o artigo de revisão conduzido por Luna et al. 

(2014) evidenciou que o apoio do serviço de saúde foi fundamental para que 

mulheres se tornassem doadoras, com destaque para o incentivo dos 

profissionais de saúde. Adicionalmente, pode-se inferir no trabalho atual que o 

maior percentual de leite classificado como colostro na primeira doação (76,2%) 

se associa à maior assistência do PCLH (ODDY, 2013). 

Os resultados do estudo atual apontaram ainda que o desempenho da 

doação de colostro entre as nutrizes mais jovens foi menor, comparado às 

adultas. A maternidade em idade precoce torna-se uma questão preocupante 

para a saúde pública e associada à provável inexperiência da mãe, menor 

percepção de suas necessidades, menor renda e escolaridade, podeminterferir 

negativamente na amamentação e doação de LH (SOUZA, 2012). 

No tocante aos dados bioquímicos, a depleção de ferro é responsável 

pelos desfechos adversos da gravidez e contribui para a baixa adesão da 

amamentação e, por conseguinte, a não doação de LH (SILVA, 2014).  

Outra questão que vem sendo discutira é o ganho de peso no período 

gravídico, foco de vários estudos, devido ao seu papel determinante sobre os 

desfechos gestacionais, no pós-parto e na lactação. No Brasil, detecta-se até 52% 

de mulheres com ganho de peso excessivo e, apesar dos achados deste estudo 

apontarem valores inferiores (38,9%), destaca-se suas implicações para a saúde 

(SILVA, 2014). 

O excesso de peso acarreta inúmeras modificações no organismo da 

mulher e impacta fortemente no processo do AM e na doação de LH. Em virtude 
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da escassez de estudos, é difícil determinar com exatidão os fatores associados à 

variação do ganho ponderal, comprometendo a efetividade das ações de saúde 

voltadas para esse grupo (CAVALCANTI, 2015; ODDY, 2013). 

 

CONCLUSÃO 

A doação de LH foi favorecida pela menor IG, ser adulta e ausência de 

anemia entre as mães. Estes achados reforçam a necessidade de melhor 

estruturação nas ações de saúde da mulher, com enfoque para as intervenções 

nutricionais específicas e maior conscientização sobre o AM e doação de LH.  
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RESUMO - As padarias artesanais são estabelecimentos que produzem pães com fermentação 

natural e estão cada vez mais sob os olhos dos investidores devido à demanda crescente pelos 
produtos artesanais. O presente trabalho buscou entender o perfil do consumidor desses produtos 
e analisar suas motivações e expectativas na compra do mesmo. Para a realização desta, foi feita 
uma pesquisa qualitativo-descritivas com os consumidores nas principais padarias de Belo 
Horizonte e região metropolitana.  
 
PALAVRAS- CHAVES: Padaria artesanal; consumidor; pão.   
  
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A panificação surgiu nos primórdios da humanidade e estudos indicam que os 

primeiros pães foram produzidos no período neolítico, cerca de 8.000 anos atrás, 

em um vilarejo às margens do lago Dwelers (região aonde está localizada a 

Suíça), o local foi submerso, mas arqueólogos e cientistas encontraram casas 

feitas sobre palafitas e diversos objetos sobre a forma de vida das pessoas e há 

indícios que nesta época elas já assavam pães (CANELLA-RAWLS, 2012). O 

aumento do consumo e da produção de pães foi resultante do desenvolvimento 

das técnicas e equipamentos o que melhorou a qualidade do mesmo. As padarias 

que antes só existiam nos palácios reais, se popularizaram, chegando aos bairros 

das cidades Romanas no Século II A.C. (MOREIRAS, 2014) 

A panificação passou por uma grande revolução nos anteriores 150 anos devido a 

necessidade de alimentar uma população cada vez maior. Perdeu-se o interesse 

por pães artesanais, porque são mais difíceis de produzir em grandes 

quantidades (MARTINBIANCO, 2011).        

Nos últimos anos consumo de pães artesanais (Gourmet), tem crescido 

significativamente em nosso país devido à grande procura de produtos com alta 

qualidade e que trazem novas sensações ao paladar (CANELLA-RALWS, 2012).   

Os pães produzidos através da fermentação natural se distinguem dos fabricados 

em maiores proporções e feitos a partir de levedura industrializada, suas 

principais características são; textura crocante por fora e úmido em seu interior, 
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sabor ácido, miolo irregular e sua durabilidade é maior devido aos microrganismos 

presentes que produzem bacteriocinas (Aplevicz, 2014). Porém, para se ter um 

produto de qualidade e sabor permanente demanda-se de mão de obra 

qualificada e exatidão no manuseio de equipamentos e utensílios em sua 

produção. 

 

2. OBJETIVO  

 

Este artigo tem como objetivo identificar e avaliar o perfil do consumidor de pães 

artesanais, mostrando ao publico quais são as preferências e os reais motivos 

pelo qual optam por esses produtos.  Foi realizador uma pesquisa de campo 

qualitativo-descritivo, Marconi e Lakatos (2012), com os consumidores desse tipo 

de produto nas principais padarias de Belo Horizonte e Região Metropolitana 

especializadas em produção de pães artesanais.  

 

3. METODOLOGIA  

 

Foram entrevistados 60 consumidores aleatórios de três das quatro padarias de 

Belo Horizonte e Região Metropolitana que fabricam pães artesanais. Como 

instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário estruturado contendo 

7 perguntas fechadas. E depois disso foi feita a tabulação dados para delinear o 

perfil desse consumidor. Na primeira etapa, foram contatos os proprietários para 

aprovação da devida pesquisa em seus estabelecimentos. Exceto para: Cum 

Panio Atelier De Pães, localizado no bairro Serra em Belo Horizonte, os 

proprietários não mostraram interesse na busca pelas informações dos seus 

clientes, desta forma, não colaborou com os autores deste trabalho para a 

realização da pesquisa de campo.  Nos demais estabelecimentos, conforme 

citado acima, foram coletados os dados entre os dias 01/10/2016 a 08/11/2016. 

Para a tabulação e organização dos números e respostas foram utilizados os 

programas eletrônicos, Word® e Excel®, que com suas funções puderam auxiliar 

na montagem de gráficos e tabelas. 

 

 

 

https://www.facebook.com/CumPanio/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/CumPanio/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
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4.  RESULTADOS 

 

Diante dos dados apresentados, foi possível concluir que os frequentadores 

destes estabelecimentos possuem um alto padrão de exigência devido ao poder 

aquisitivo e conhecimento A pesquisa indica que 62% dos consumidores possuem 

renda acima de 10 salários mínimos. Determinando assim, que os maiores 

consumidores deste tipo de produto detêm de um alto poder aquisitivo. 

Constatou-se que é crescente o número de pessoas que procuram por estes 

produtos, revela que ainda não se tem o habito de consumir os produtos 

diariamente. Sobre tudo, o percentual de frequência foi positivo; 43% dos 

entrevistados já frequentam ao menos uma vez por semana. Outros afirmaram 

consumir de 2 a 3 vezes por semana, mostrando desejo de consumo crescente. 

 Apurou-se que o gasto semanal, é alto, mesmo não sendo consumidos 

diariamente. Corroboram os valores a seguir: 33% afirmaram gastar mais de R$ 

50,00 e 40% entre R$ 31,00 a R$ 50,00.   

Para os entrevistados o fator predominante na decisão de compra é o produto 

possuir uma boa aparência e ser gostoso. Pollan (2014) reitera, que a relação 

entre uma casca crocante e um interior úmido, aroma incrível é características 

predominantes da fermentação natural. E que não é conseguido nos processos 

que utilizam leveduras industriais. Revela ainda, que a farinha escolhida 

determina um fator importante na construção do produto. (Pollan, 2014).  Outro 

coeficiente positivo e que também influencia na decisão de compra é de os 

consumidores julgarem esses produtos como saudáveis. 23% afirmaram ser essa 

a sua motivação para a compra. Pollan (2014) explica que a fermentação natural 

facilita a digestão da farinha no organismo e também facilita a absorção dos 

nutrientes contidos nela pelo corpo. Diante destas diferenças, essas 

características têm agradado o público que está acostumado a comer produtos 

industrializados e busca por novidade e sofisticação.    

Em observação ao produto artesanal e o de uma padaria comum, 51% dos 

entrevistados afirmaram consumir os produtos por terem uma qualidade superior. 

Outros 19%, dizem preferir por causa da diferença de fabricação já que os outros 

geralmente são produzidos em grande escala e com o uso de leveduras 

industriais para serem fermentados.  Revelando, mas uma vez, que os produtos 

artesanais e suas características são próprias e agradáveis ao palato. 
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 Após a análise dos  dados individuais e fazendo a correlação entre eles, foi 

possível constatar que a fermentação natural consegue moldar os hábitos de 

consumo mesmo tendo preços mais elevados em relação aos produtos já 

existentes no mercado. Concluí-se também, que os consumidores de pães 

artesanais em Belo Horizonte e Região Metropolitana, são pessoas instruídas e 

capacitadas de um alto poder aquisitivo e que buscam produtos com índice de 

qualidade e sabor elevados e únicos. Mesmo diante de todas essas afirmações, 

reiteramos que o consumo tem crescido, mas que ainda não são frequentadores 

assíduos dessas padarias. 
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RESUMO - A finalidade desde artigo é buscar um maior entendimento sobre os problemas na 
contratação de profissionais na área de produção nas padarias de Betim, M.G., mais 
especificamente padeiros e/ou confeiteiros. Procura-se discutir e entender o que a escassez de 
profissionais capacitados pode acarretar para o mercado da panificação, através da análise das 
entrevistas aplicadas aos empresários da área.  

 

PALAVRAS CHAVES:  padeiro; confeiteiro; qualificação. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui mais de 1 milhão de estabelecimentos gastronômicos, dentre os 

quais cerca de 63 mil são do setor de panificação. O segmento de panificação e 

confeitaria no Brasil é composto na sua grande maioria de pequenas empresas, 

muitas das quais de caráter familiar. Apesar desse número significativo de 

estabelecimentos no país, a quantidade de cursos superiores, capacitação e 

atualização na área de panificação e confeitaria não acompanharam tal 

crescimento.  

De acordo com FLANDRIN & MONTANARI (1998), a panificação é a primeira das 

atividades artesanais a conhecer a mecanização, tanto na fase de moagem do 

trigo, amassadura e inclusive na fase de cozimento. Muitas foram às experiências, 

até que em 1925 se alcançou o sucesso na fabricação de uma amassadeira 

adaptada a todos os tipos de farinha e que competia com o trabalho manual.   

Apesar de ser uma profissão muito antiga, encontramos um déficit na formação 

básica reflete diretamente nos cursos da área de turismo que incluem a formação 

dos padeiros/confeiteiros, cujas ocupações requerem operações matemáticas 

básicas e saber ler e interpretar fichas técnicas, além de compreender as 

eventuais comunicações por escrito e os pedidos de clientes. TERCEIRO, 2012, 

ressalta quão é desgastante é o trabalho em panificação e confeitaria. O trabalho 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

é quase o tempo todo executado em pé, ambiente quente por causa da presença 

de vários fornos e fogões ligados simultaneamente combinados com o uso do 

dólmã, roupa de segurança obrigatória e quente além do uso de touca. Situação 

que dificilmente será amenizada, já que a utilização de ar condicionado diminuiria 

a umidade do ar ambiente, o que ressecaria as massas, e o uso de ventilador não 

é permitido pela legislação, pois levantaria poeira, sujeira e microorganismos 

contaminantes.  

 

 

2. OBJETIVO 

 

O artigo pretende abordar questões abordadas em estudos e artigos sobre a 

temática levantada. A ausência de cursos de capacitação e técnicos na área de 

confeitaria e panificação dentro da região de Betim, trás como consequência uma 

diminuição de profissionais qualificados e preparados para o mercado. De certa 

forma isso faz com que reflita no fracasso de estabelecimentos neste segmento e 

consequentemente na melhoria das condições de trabalho. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Foram realizadas entrevistas com donos de estabelecimentos e gerentes de 

produção sobre o assunto em questão o enfoque temático principal está 

direcionado para a qualidade e dificuldade em contratar funcionários capacitados 

na área de confeitaria e panificação.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram entrevistados 16 donos e gerentes de estabelecimentos que trabalham 

com panificação e confeitaria, num universo de 150 padarias existentes na cidade 

Betim (dados obtidos pela AMIPÃO, 2015), cidade que pertence a região 

metropolitana de Belo Horizonte.   

Foi relatado por 100% dos donos dos estabelecimentos entrevistados a 

dificuldade em contratar profissionais qualificados para assumir o posto de 

padeiro/confeiteiro. Em todos os casos, os entrevistados disseram que hoje para 
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resolver o problema de funcionários, eles mesmos formam seus 

padeiros/confeiteiros. Selecionam funcionários que já trabalham no 

estabelecimento e se interessam pela área, e fazem treinamento e 

acompanhamento junto com funcionários mais experientes.  

Em 90% dos estabelecimentos, verificou-se a utilização de pré-misturas. 

Justificou-se a utilização das pré-misturas pela dificuldade em encontrar mão de 

obra qualificada. Pois para os donos de estabelecimentos é mais fácil trabalhar 

com esse tipo de insumo já que não é necessário tanto conhecimento, e o 

resultado final é mais garantido quando se trabalha com pré-misturas. Na contra 

mão, o grande problema da padronização através de pré-misturas e a 

massificação do produto. Acaba-se perdendo a identidade do local, já que todos 

fornecem os mesmos produtos. Outra dificuldade  apresentada na busca da 

atualização e capacitação dos profissionais que já trabalham neste 

estabelecimento e a falta de cursos próximos à cidade de Betim. Os donos dos 

estabelecimentos dizem que tem interessem em mandar seus funcionários se 

capacitarem, existe esse desejo, porém os cursos que são oferecidos são na 

cidade de Belo Horizonte, o que dificulta o deslocamento dos funcionários. Dentre 

todos os estabelecimentos pesquisados apenas um utilizava-se de  suas próprias 

receitas na produção de pães. Por coincidência era a padaria que tinha o padeiro 

com maior experiência na área, mais de 20 anos no ofício de padeiro. 

 

5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

A diminuição de pessoas interessadas em buscar a profissão ou até mesmo a 

busca da capacitação daqueles que já atuam no mercado. Por seguinte temos 

cada vez mais a queda da qualidade de produtos produzidos hoje por padarias e 

confeitarias. (CANELLA-RAWLS, 2012). Consequência da falta de domínio teórico 

e técnico desses profissionais hoje no mercado. Por isso a preferência pelas 

prémisturas.  

A saída encontrada pelos donos dos estabelecimentos para solucionar o seu 

problema de formação profissional será que é eficiente? O padeiro/confeiteiro 

formado dessa forma teremos um profissional qualificado ou apenas um 

“forneiro”? Forneiro é a nova função que se encontra nas padarias, são 

profissionais que apenas controlam a produção que entra e sai do forno, 
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controlando principalmente o tempo de crescimento e horário de saída do 

produto. Outras situações permeiam o desinteresse pela profissão, são vistos por 

Carriço (2011), como a dicotomia entre o mercado e a formação da escola. s. É 

comum acontecer um anacronismo entre o  que  o aluno vê e aprende na escola 

não ser o mesmo ambiente que ele encontra no mercado. Neste momento a 

teoria se defronta com a prática, e a desilusão é inevitável. Em função da escassa 

mão de obra especializada a saída do mercado foi a introdução de massa pré-

prontas na operacionalização das padarias. O que geram produtos sem 

identidade e sabor desinteressantes.  

Sendo assim, formar e capacitar os profissionais que trabalham na área de 

panificação e confeitaria é de certa forma, resgatar a história e a identidade de um 

povo. (CORNER, 2012) 
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RESUMO – Mais de um bilhão da população mundial depende do consumo da água potável para 

manter possível a vida; o cuidado e a preservação dela são de extrema importância já que é tão 

significativa para os seres vivos. Em algumas áreas onde as chuvas não são muito ocorrentes 

como no Nordeste brasileiro muitos optam pela perfuração de poços para obter água. Dessa 

maneira o presente trabalho tem como objetivo analisar a água do poço tubular localizado no 

Instituto dos cegos no município de Campina Grande-PB. Foram determinados os seguintes 

parâmetros: pH, temperatura (ºC), alcalinidade (mg/L), acidez carbônica (em termo de CaCO3), 

cloretos (mg/L), cor aparente (uH), condutividade elétrica (µS/cm), cinzas (%) e sólidos totais 

dissolvidos (ppm). Pode-se concluir que a qualidade físico-química da água do poço artesiano 

localizado no Instituto dos cegos no município de Campina Grande está fora dos padrões 

estabelecido pela legislação Brasileira.  

PALAVRAS-CHAVE: Água; qualidade; conservação; análise da água.  
 

INTRODUÇÃO 

A água é elemento essencial para o desenvolvimento e a manutenção da 

vida, mas somente cerca de 3% das reservas existentes em nosso planeta são 

constituídas de água doce. Desse total, apenas 0,3% pode ser aproveitado para 

consumo humano, sendo 0,01% de origem superficial (rios e lagos) e 0,29% 

subterrâneas. Os mananciais restantes são constituídos por geleiras, vapor de 

água e lençóis existentes em grandes profundidades, o que torna inviável 

economicamente seu aproveitamento para o consumo das populações (BRASIL 

et al., 2007). De acordo com a portaria do Ministério da saúde nº 2914 de 2011, 

são estabelecidas as obrigações ao responsável pela água a dever de controlar a 

sua qualidade para poder chegar a ser consumida pela população, cujo os 

parâmetros microbiológicos, químicos e físicos atendam os padrões de 

potabilidade para não ameaçar a saúde dos que consomem a água. A 

conservação do estado físico-químico é uma primordialidade, no Brasil, em que 

existem diversos setores direcionados ao fator hídrico do país, como exemplo a 

ANA (Agência nacional das águas) que realiza ações de monitoramento de rios e 

reservatórios, opera também na regulação dos recursos hídricos além de 

proporcionar informações que incentivam o uso racional dos recursos hídricos 

inclusive poços artesianos. 
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A utilização das águas subterrâneas no Brasil não depende apenas do 

potencial de explotação dos aquíferos, mas também de diversos fatores como: às 

condições climáticas, aspectos de uso e ocupação dos terrenos e também ao 

nível de atendimento das populações às medidas de saneamento básico 

(MOURÃO, 2009). O aproveitamento da água subterrânea pode ser realizado por 

intermédio dos aquíferos artesianos ou freáticos. As principais causas de 

contaminação das águas para irrigação são entradas de impurezas através do 

poço, no momento da retirada de água com cordas e/ou baldes; via escoamento 

superficial; infiltração de águas de enxurradas e outros (MOURA et al,2009). O 

presente trabalho tem como objetivo avaliar físico-quimicamente a água do poço 

tubular localizado no Instituto dos cegos no município de Campina Grande-PB. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo analítico desenvolvido no laboratório de química 

(LQ) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), 

campus Campina Grande-PB. A pesquisa foi iniciada com visitas técnicas para 

identificação do ponto de coleta, localizado no município de Campina Grande, no 

estado da Paraíba. Para a coleta, foi utilizado um recipiente de 2000 mL, 

devidamente identificado. A análise foi determinada de acordo com as normas do 

Instituto Adolfo Lutz (BRASIL, 2008), iniciando-se com a coleta e determinação da 

temperatura da água ainda em campo. Na sequência, foram realizadas as 

análises físico-químicas dos seguintes parâmetros: temperatura (ºC), pH pelo 

método potenciométrico, em medidor de pH da marca Tecnal, modelo TEC-2; 

alcalinidade (mg/L), acidez carbônica (em termos de CaCO3) (BRASIL, 2008); 

condutividade elétrica (µS/cm); cinzas (%) e sólidos solúveis totais (ppm) 

analisadas com condutivímetro portátil (Lutron Modelo CD–4303); íons cloretos 

(Cl-) foi realizada pelo método de Mohl. Todas as análises foram realizadas em 

triplicatas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tabela 1 – Avaliação físico-química de água de poço tubular, localizado no 

instituto dos cegos do município de Campina Grande-PB 

Parâmetro Químicos  P1 Valor Máximo Permitido 

pH 7,0 6 – 9,5 
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Temperatura (ºC) 25,2 - 

Alcalinidade (mg/L) 41,3 100 

Acidez carbônica (CaCO3) 39 Maior que 10 

Cinzas 12.559 - 

STD 2.293 - 

Cloretos (mg/L) 1.294 250 

Condutividade elétrica (µS/cm) 4.290 - 

 

Verificam-se na Tabela 1, o valor médio obtido da avaliação físico-química 

da água do poço tubular, localizado no Instituto dos cegos na cidade de Campina 

Grande-PB. No parâmetro pH, os resultados das análises qualificaram a água 

proveniente do poço, como pH básico, de valor médio de 7,0. Em relação ao pH, 

esta água pode ser consumida sem problema para a saúde humana, portanto, 

estão de acordo com os valores recomendados pela portaria 2.914/11 (BRASIL, 

2011), que se recomenda valor máximo permitido entre 6 - 9,5. No parâmetro 

temperatura, o valor encontrado foi de 25,2°C (P1). Em relação ao parâmetro da 

alcalinidade, verificou-se o valor médio de 41,3 mg/L de CaCO3 portanto também 

de acordo com a legislação. A alcalinidade é uma medida de capacidade da água 

de neutralizar um ácido forte ao determinado pH. Nas águas naturais, a 

alcalinidade ocorre devida, principalmente, aos íons de hidróxidos, carbonatos e 

bicarbonatos. Os altos níveis de alcalinidade indicam a presença de efluentes 

industriais fortemente alcalinos (POHLING, 2009). Já no parâmetro acidez 

carbônica, observa-se, que o valor médio do poço foi igual a 39 mg/L de CaCO3. 

Segundo a portaria de nº 2914/2011 que fala sobre potabilidade da água, o valor 

médio deve ser superior a 10 mg/L, corroborando nosso resultado. De acordo 

com a quantidade dos sólidos dissolvidos, a água pode ser classificada em 

(MCNEELLY et al., 1979): doces (STD < 1000 ppm); ligeiramente salobras (1000 

< STD < 3000 ppm); moderadamente salobras (3000 < STD <10000 ppm); 

salgadas (10000 < STD < 100000 ppm) e salmouras (STD > 100000 ppm). No 

parâmetro íons cloretos, o valor médio obtido foi de 1.294 mg/L. Portanto, a água 

está fora dos padrões permitidos pela legislação Brasileira. De acordo com a 

portaria 2.914/11 (BRASIL, 2011) do Ministério da Saúde valor máximo é 250 

mg/L. No entanto, essa água poderá se adequar aos padrões exigidos pela 

legislação, fazendo um tratamento convencional eficaz. O valor de condutividade 

encontrado nessa análise foi um valor considerado alto, segundo MESTRINHO 
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(2006), uma maior condutividade nas águas está associada aos calcários e 

basaltos do que naquelas mais resistentes como granitos e quartzitos.  

 

CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que a qualidade físico-química da água do poço tubular 

localizado no Instituto dos cegos no município de Campina Grande está fora dos 

padrões estabelecido pela legislação Brasileira. O parâmetro de íons cloretos, 

apresentam valores médios fora dos padrões recomendado pela portaria nº 

2914/2011 do Ministério da Saúde. Portanto, a água do poço não pode ser 

destinada ao abastecimento para consumo humano, a não ser que façam 

tratamentos convencionais e eficazes.  
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RESUMO - A obesidade como condição inflamatória basal tem aberto novos horizontes para a 
identificação de marcadores inflamatórios com utilização em diagnostico ou prognóstico para as 
doenças crônico degenerativas. Nesse sentido, o presente estudo objetiva a quantificação de 
marcadores inflamatórios plasmáticos (CCL2, CCL5, CXCL16, leptina, resistina) correlacionando-
os com marcadores clínicos, bioquímicos (glicose de jejum, colesterol total e frações, hormônios 
T3, T4 e TSH) e antropométricos (peso, altura, circunferências corporais e % de gordura corporal) 
em adultos jovens (18 a 30 anos) com sobrepeso e obesidade. Nossos resultados demostraram 
aumento dos parâmetros antropométricos em indivíduos com sobrepeso/obesidade, bem como 
dos níveis plasmáticos dos marcadores. Ainda, observou-se correlação da resistina, CCL5 e CCL2 
com valores de índice de massa corporal e porcentagem de gordura corporal nos indivíduos 
avaliados. Dessa forma, o presente estudo indica um risco potencial para os indivíduos com 
sobrepeso pela similaridade nos níveis de marcadores inflamatórios associados ás comorbidades.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade, marcadores inflamatórios, quimiocinas, antropometria. 

 

1. INTRODUÇÃO  

A obesidade é considerada um grave problema de saúde pública nos 

países desenvolvidos, e um crescente problema nos países em desenvolvimento 

(Terres et al., 2012). Resultados da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) mostram que na população de 20 anos ou mais de idade 50,1% 

dos homens e 48% das mulheres apresentavam excesso de peso (IBGE - POF-

2008-2009).  

O tecido adiposo além de ser a principal reserva de energia corporal 

também secreta substâncias que: participam de respostas inflamatórias e 

imunológicas, de eventos vasculares, da regulação do apetite, do controle das 

funções reprodutivas e do controle da secreção e sensibilidade à insulina, por 

exemplo (Prado et al., 2009).  

Mesmo diante de alguns marcadores inflamatórios previamente descritos 

na literatura, torna-se importante identificar novos marcadores com potencial 
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capacidade de utilização em diagnóstico, prognóstico e acompanhamento da 

obesidade e de outras doenças metabólicas. Nesse sentido, a proposta do 

presente estudo é avaliar marcadores inflamatórios já descritos na literatura por 

seu envolvimento na obesidade e outros com indícios biológicos para associação 

com a obesidade em indivíduos adultos jovens. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os participantes desta pesquisa foram agrupados por idade (adulto jovem: de 18 

a 30 anos) e condição clínica (obesidade e sobrepeso).                A população 

avaliada foi composta por 47 voluntários, todos alunos da Universidade Federal 

de Ouro Preto. Os voluntários dessa pesquisa foram agrupados, em: (I) adulto 

eutrófico, (II) adultos com sobrepeso (IMC acima de 25 Kg/m2) (III) adulto obeso 

(IMC acima de 30 Kg/m2. Na avaliação antropométrica foram coletados os dados 

de peso, índice de massa corporal, circunferência abdominal, relação 

cintura/quadril, circunferência muscular do braço, circunferência da cintura, 

circunferência da panturrilha, circunferência do quadril e pregas cutâneas. Foram 

avaliados no soro o perfil lipídico (colesterol total, triglicérides, HDL-c e LDL-c) e 

glicose, utilizando kits da marca Bioclin®. Os ensaios imunoenzimáticos para os 

mediadores inflamatórios (TNF-alfa, IL-6, CCL2, CCL5, CXCL1, endotelina-1, 

CXCL16, adiponectina, leptina, VEGF, , IL-17ª e Resistina) foram realizados 

utilizando-se o plasma previamente armazenado no freezer -80°C, por ELISA 

(Enzyme-linked immunosorbent assay) do kit PeproTech®. Foi realizado um teste 

de Shapiro Wilk para todas as variáveis estudadas para verificar o tipo de 

distribuição das variáveis. Após avaliar uma distribuição assimétrica, dos grupos 

separados de acordo com a composição corporal, foi realizado o teste de análise 

de variância one-way (ANOVA) com pós teste de Bonferroni. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de ética da Universidade Federal de Ouro Preto, parecer 

CAAE:07639512.0.0000.5150. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra total de voluntários foi composta por 68,75% do sexo feminino e 

31,25% do sexo masculino. 23 indivíduos classificados como eutróficos (IMC= 

18,5 Kg/m2 a IMC ≥ 24,99 Kg/m2), 18 apresentando sobrepeso (IMC+ 25 Kg/m2  

a IMC ≥ 29,9 Kg/m2) e 7 com obesidade (IMC ≥  30,0 Kg/m2). Com exceção da 
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RCQ, todas as medidas antropométricas e composição corporal foram 

significativamente maiores (p < 0,05) no grupo de sobrepeso e obesidade quando 

comparado ao grupo de indivíduos com eutrófia. No presente estudo as 

avaliações bioquímicas de triglicerídeos e VLDL do grupo de indivíduos obesos 

apresentaram valores significativamente maiores quando comparado ao grupo 

estrófico.  

A figura 1 apresenta os resultados das concentrações das adipocinas 

dosadas nos voluntários, na avaliação dos níveis de leptina (Figura 1A) foi 

observado concentrações maiores da proteína em indivíduos obesos quando 

comparado aos indivíduos eutróficos (p < 0,024). O perfil observado em relação 

às dosagens de resistina, (Figura 1B) os indivíduos eutróficos apresentaram 

níveis plasmáticos menores quando comparados aos grupos com sobrepeso e 

obesidade (p < 0.0001). 
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Figura 1 - Concentração plasmática das adipocinas leptina, resistina. Leptina (A) 
e resistina (B) avaliadas e apresentadas como média +/- SEM., P<0.005 = 
existência de diferença significativa. 
 
            

 Os indivíduos com obesidade apresentam níveis elevados de leptina, pois 

seus níveis séricos se correlacionam diretamente com a massa de tecido adiposo. 

A hiperleptinemia observada parece não exercer função reguladora da obesidade, 

mas sim de resistência hipotalâmica ao receptor da leptina, resultando em uma 

redução dos efeitos biológicos desse hormônio (Fantuzzi et al., 2012). A resistina 

é expressa, especificamente, no tecido adiposo branco e sua secreção esta 
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fortemente relacionada à resistência a insulina, mediante prejuízo na sinalização 

da insulina e captação de glicose, ela aumenta a produção de endotelina-1 

(potente vasoconstritor). Os níveis de resistina encontram-se elevados em 

indivíduos obesos (De Luis et al., 2014).       

 
 

4. CONCLUSÃO 

Com base nos marcadores inflamatórios plasmáticos clássicos (Leptina e 

Resistina), conclui-se que os indivíduos com sobrepeso, de forma similar aos 

indivíduos obesos, apresentam maiores níveis plasmáticos desses marcadores 

inflamatórios, sugestivos de pré-condição para o desenvolvimento de 

comorbidades associadas à obesidade.   
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RESUMO – A literatura registra uma relação entre Nutrição clínica e gasometria, sendo a 
desnutrição o termo interlocutor. Fatos científicos motivaram a presente investigação 
epistemológica, objetivando elucidar as concepções que sustentam a relação. A importância do 
estudo consiste em incitar uma problematização na pratica clínica do nutricionista. Adotou-se o 
método documental e a coleta dos textos foi feita via internet com a Blibliothèque interuniversitaire 
de Santé (BIU-Santé), Blibliothèque Nationale de France (Gallica) e base Scielo. Os descritores 
foram: gasometria, gases, potencial hidrogeniônico e desnutrição. Resultou-se que a relação 
entre Nutrição clínica e gasometria reporta-se às concepções da iatroquímica e da física 
mecânica atrelada ao contexto da máquina à vapor. Concluiu-se que o homem enquanto máquina 
de combustão alimentar é o termo de interface da relação Nutrição Clínica e gasometria, o que 
motiva o nutricionista clinico a refletir sob a sua prática em função da inusitada concepção 
antropológica implícita na relação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gasometria, Nutrição Clínica; epistemologia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No século XX e a partir deste, a literatura registra uma estreita relação 

entre a Nutrição clínica e a gasometria, sendo a desnutrição o ponto de interface. 

O Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional Hospitalar revelou que quanto 

maior o tempo de internação, maior a desnutrição (CORREIA et al., 1998). O 

desnutrido apresenta mudanças na composição corpórea, manifestadas nas 

perdas de peso e de massa muscular e de acidemia. A gasometria é o índice de 

equilíbrio ácido e básico no organismo. Ela consiste em leitura do potencial 

hidrogeniônico (PH) e das pressões parciais de O2 e CO2 em uma amostra de 

sangue. 

 A conexão entre gasometria e risco clinico de desnutrição motiva 

investigações experimentais. Estudo com ratos normonutridos e desnutridos 

mostra que a desnutrição em animais provoca alterações na gasometria arterial. 

O PH do sangue dos animais desnutridos foi menor que a dos normonutridos. O 

íon bicarbonato tem por valor de referência 22-26 mmol/L no sangue arterial, e 
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esse no sangue dos desnutridos também se mostrou reduzido (14,38mmol/L). 

Supõe-se que essa discrepância decorra do menor PH, assim há um maior 

consumo do sistema tampão. Quando verificado os níveis de íons Na+ e K+, 

notou-se que as variações mínimas ocorrem em acidemias, sendo que o grupo 

dos desnutridos apresentou uma diminuição desses dois íons (PANTOJA et al. , 

2011). 

 Os fatos científicos motivaram a presente investigação epistemológica, que 

objetiva elucidar as concepções que sustentam a relação gasometria e Nutrição 

clínica. A importância do estudo consiste em incitar uma problematização na 

pratica clínica do nutricionista.  

 

2 MATERIAL E MÉTODO 

 

 Adotou-se o método documental, jà que o estudo dispõe das variáveis que 

caracterizam esse método: linha de investigação teórica própria e independente 

do que é referenciado pelos trabalhos bibliográficos consultados, objetivo 

determinado e as fontes de pesquisa não se restringiram a trabalhos científicos. A 

coleta de documentos foi feita a partir de fontes via internet, tais como, a 

Blibliothèque interuniversitaire de Santé (BIU-Santé) e a Blibliothèque Nationale 

de France (Gallica). Os descritores foram: nutrição clínica, gasometria, gases, 

potencial hidrogeniônico, enzimas e desnutrição. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A relação entre Nutrição clínica e gasometria reporta-se à iatroquímica, 

concepção que tenta explicar o funcionamento do corpo dos seres vivos em 

estado de saúde ou de doença segundo os processos químicos 

(ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, CHIRURGIE, PAR UNE SOCIÉTÉ DE 

MÉDECINS, 1798). O século XVIII destaca-se na análise dessa relação, já que 

nele se estuda intensamente o elemento integrante do conceito gasometria, 

«gás». No registro da Academia de Ciência, de 4 de fevereiro de 1789, cita-se 

que o químico e filosofo francês Antoine Laurent Lavoisier (1743 – 1794), afirma a 

existência de substâncias que não abandonam o estado de fluido aeriforme; 

essas são as designadas sob o nome de gás .Contudo, o conhecimento provindo 
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da química isoladamente não permite a compreensão da relação gasometria e 

Nutrição. Por meio dos trabalhos do engenheiro e químico francês Philippe Lebon 

(1767 - 1804), inventor da iluminação a gás, a física ressalta a sua importância 

nessa relação. Nos estudos referentes à ação do gás e do vapor, Leblon aprimora 

o princípio da máquina à vapor apresentando uma proposta de um motor à gás 

com combustão interna. Neste contexto da mecânica, Lavoisier idealiza o homem 

como força motriz gerada do calor produzido pelos alimentos (ATWATER, 1902). 

William Murdoch (1754 – 1839), engenheiro escocês, por volta do final do século 

XVIII, cria o termo «gasômetro», nomeação designativa do aparelho receptáculo 

de gás (MAGNIER,1849).  

 O século XIX contribui para associação Nutrição Clínica e gasometria 

encenando os estudos relativos à Nutrição e enzimas motivados pelas pesquisas 

referentes ao gás nitrogênio pelo químico alemão Von Liebig (1803-1873). O 

nitrogênio está relacionado com a nutrição vegetal porque ele se constitui como 

elemento estrutural das plantas. Posteriormente, o estudioso identifica três 

compostos associados à Nutrição, a proteína, o carboidrato e o lipídio e os 

relaciona com a produção de calor (ATWATER, 1899).  

 No século XX, derivando-se da linha de pesquisa relativa à enzimas surge 

a concepção de ação tampão. Os franceses Auguste Fernbach (1860-1939) e 

Louis Hubert (1865-1943) estudam a enzima amilase e descobrem que uma 

solução de ácido fosfórico parcialmente neutralizada age como uma proteção 

contra mudanças abruptas na acidez e na alcalinidade. A resistência à mudança 

na concentração hidrogeniônica livre de uma solução é nomeada como “ação 

tamponante”. O termo Potencial Hidrogeniônico (PH) é introduzido em 1909 pelo 

bioquímico dinamarquês Soren Peter Lauritz Sorensen (1868-1939) e sua relação 

com o gás sanguíneo se faz à medida que as variações de PH são determinadas 

pela concentração de H+. Diante dos conhecimentos de que o homem é uma 

máquina de combustão alimentar que produz calor, liberando gás e consumindo 

oxigênio e, a produção de gás levando a alterações no PH, então foi possível 

afirmar que condições de falta ou excesso de alimentos provocam mudanças no 

PH. Portanto, chega-se a almejada relação entre gasometria e nutrição clínica : o 

saber médico do século XX está amplamente receptivo ao ideal terapêutico 

químico de manejo dos distúrbios ácido-base graves.  
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4 CONCLUSÃO 

 

Elucida-se que a iatroquímica e a física mecânica são os saberes 

sustentadores da relação gasometria e Nutrição clínica, sendo o homem enquanto 

máquina de combustão alimentar o termo de interface desses saberes. O estudo 

encena uma concepção antropológica implícita na pratica clínica do nutricionista, 

que exige desse profissional uma perícia técnica para não reduzir o doente aos 

limites do mecanicismo. 
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RESUMO – Com o objetivo de analisar o processo de produção de entradas (hortaliças servidas 
cruas) em Restaurantes Universitários (RU) do Distrito Federal, de acordo com parâmetros 
higiênico-sanitários, a presente pesquisa avaliou cinco RU. Inicialmente, foi elaborado o 
fluxograma das entradas cruas ofertadas, por meio da observação in loco. Em seguida foram 
definidos os Pontos Críticos de Controle (PCC), utilizando-se a árvore decisória.  Em pontos 
específicos foram coletadas amostras dos ingredientes, ambiente e utensílio (faca) utilizado no 
preparo para posterior análise microbiológica (n=180). As amostras foram coletadas em triplicata 
(três dias distintos) e analisadas de acordo com métodos oficiais. Os resultados foram analisados 
de acordo com medidas de tendência central e frequência. Os ensaios microbiológicos revelam 
níveis de contaminação insatisfatório, demonstrando a necessidade da adoção adequada de Boas 
Práticas de Manipulação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: DTA, restaurante universitário, hortaliças cruas, higiene de alimentos, 
microrganismos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015) mostram que uma 

em cada dez pessoas é acometida por Doença Transmitida por Alimento (DTA) 

anualmente. Estima-se, ainda, que são cerca de 420.000 mortes por ano, 

incluindo as DTA como um problema de saúde pública importante no cenário 

mundial.  

Com o aumento de refeições realizadas fora do ambiente doméstico e a 

necessidade de consumo de alimentos mais saudáveis, a oferta de entradas 

cruas deve ser foco de atenção nesses locais, por seu consumo estar envolvido 

em número crescente de DTA. 

Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi analisar o processo de 

produção de entradas (hortaliças servidas cruas) em Restaurantes Universitários 

(RU) do Distrito Federal (DF), de acordo com parâmetros higiênico-sanitários.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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Trata-se de um estudo de caso observacional e analítico, com realização 

de ensaios microbiológicos de entradas (hortaliças servidas cruas) e pontos 

específicos da linha de produção dessas preparações. Participaram da pesquisa 

cinco RU do DF, com unidades geridas por uma única empresa terceirizada, 

identificadas como R1, R2, R3, R4 e R5. A coleta de dados foi realizada em três 

dias e o estudo foi dividido em três etapas: (1) elaboração dos fluxogramas da 

produção de entradas servidas cruas com definição dos pontos críticos de 

controle (PCC); (2) Ensaios microbiológicos; e, (3) Análise dos dados.  

A elaboração dos fluxogramas ocorreu na primeira visita a cada unidade, 

quando foi acompanhada toda linha de produção das entradas. Nos demais dias, 

os dados foram confirmados e foram definidos, então, os PCC por meio do uso da 

árvore decisória (DIAS; FROTA, 2007).  

As amostras coletadas (n=180) para os ensaios microbiológicos foram 

das hortaliças no momento do recebimento (HR), hortaliças prontas para o 

consumo (HPC), ar e utensílio (faca) utilizado durante a manipulação dos 

vegetais. Foram submetidas à detecção de presença e quantificação de 

microrganismos aeróbios mesófilos, coliformes termotolerantes e Salmonella sp. 

(presença ou ausência), em triplicata, de acordo com métodos oficiais (APHA, 

2001).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a observação in loco da produção das saladas nas cinco 

unidades foi elaborado o Fluxograma de Produção com destaque para os Pontos 

Críticos de Controle (PCC) (Figura 1). 

 

Figura 1 – Fluxograma de produção de entradas servidas cruas dos Restaurantes 

Universitários localizados no Distrito Federal e identificação dos PCC. 
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Os resultados dos ensaios microbiológicos estão registrados na Tabela 1 

e revelam níveis acima do recomendado em algumas amostras. 

Tabela 1 – Mediana, média aritmética e desvio padrão dos níveis de contaminação por 

microrganismos aeróbios mesófilos, S. aureus e coliformes termotolerantes das hortaliças 

no momento do recebimento (HR), hortaliças prontas para o consumo (HPC), ar e 

utensílio (faca) utilizado durante a manipulação dos vegetais, nas cinco unidades 

pesquisadas de Restaurantes Universitários do Distrito Federal. 

Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP

R1 6,5 0,3 5,3 0,6 3,8 x 10
2 626,5 6,2 0,2 4,3 0,9 1,1 x 10

2 145,7 3,2 0,3 3,9 0,6 1,6 x 10
2 262,7 NF NF

R2 7,1 0,5 5,1 1,0 <1,1 x 10
3 0,0 6,6 0,8 6,4 0,2 7,5 x 10

2 611,4 1,9 1,4 0,7 0,0 0,7 x 10
1 3,5 1,2 0,5

R3 6,9 0,7 6,0 0,4 <1,1 x 10
3 0,0 6,9 0,6 6,4 0,2 <1,1 x 10

3 0,0 2,2 1,3 2,9 2,1 0,0 0,0 0,7 0,0

R4 6,4 0,4 5,5 1,0 3,9 x 10
2 612,3 6,2 1,5 4,6 3,4 2,1 x 10

2 224,8 2,3 1,0 3,7 2,6 0,3 x 10
1 2,3 1,2 0,9

R5 6,8 0,6 4,7 0,6 8,0 x 10
2 514,4 6,4 0,4 4,0 2,9 7,4 x 10

2 620,1 1,2 0,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,9 0,4

Mediana

Parâmetros: * Não há parâmetro para aeróbios mesófilos na literatura brasileira para vegetais crus (dado coletado para controle); s Controle para identificação de possível contaminação pelo manipulador de alimentos;  5x102 

NMP/g (BRASIL, 2001); ** < 3log10/utensílio; *** 1,5 log10/cm2; NF não fornecido (amostra não coletada)
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2
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Considerando as etapas da produção de entradas servidas cruas nos 

estabelecimentos pesquisados, observa-se que há seis momentos onde são 

necessárias medidas para eliminar, reduzir ou prevenir a contaminação dos 

alimentos, para torná-los seguros (SILVA Jr., 2002). Com a observação das etapas 

in loco, foi possível identificar falhas importantes no processo, além da falta de 

monitoramento. 

Os resultados das análises das hortaliças revelam que possivelmente o 

processo de higienização não é eficaz. A faca pode ser uma fonte de 

contaminação, principalmente na unidade R1, assim como os próprios 

manipuladores, em função dos elevados valores registrados na Tabela 1 para 

aeróbios mesófilos e S. aureus, respectivamente. 

A presença de coliformes termotolerantes só excedeu ao parâmetro legal 

no recebimento em uma unidade (R5) e, portanto, a média registrada pode ser em 

função da água utilizada no ambiente.  

Considerando as amostras de ar das câmaras frias/refrigeradores 

analisados, 15% (n=2) apresentaram contaminação por microrganismos mesófilos 

aeróbios acima do limite preconizado de 1,5log10/cm² (SILVA Jr., 2002).   

Por fim, outra análise realizada nesse estudo foi para Salmonella spp. 

Foram realizadas análises nas cinco unidades, em três dias diferentes e os 

resultados obtidos estão registrados na Figura 2.  
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Figura 2 – Gráfico de ausência e presença de Salmonella spp. das análises realizadas 

com hortaliças do recebimento, hortaliças prontas para o cosnumo e facas de corte nas 

cinco unidades.  

As amostras positivas para Salmonella spp.(n=3) foram as HR das 

unidades “R3” e “R5” (n=2) e HPC da unidade “R5” (n=1). De acordo com a RDC 

nº 12 a tolerância para amostra indicativa de Salmonella é a ausência em 

hortaliças (BRASIL, 2001). Assim, das hortaliças analisadas (n=30) 10,0% não 

atenderam a tolerância dessa resolução. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Apesar do plano de amostragem ser indicativo, os resultados revelam 

necessidade de adoção de Boas Práticas pelas unidades, com prioridade em 

treinamentos e medidas de monitoramento.  
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RESUMO - Investigação qualitativa com objetivo de aprofundar o entendimento sobre o grau de 
implantação do SISVAN em Minas Gerais. Elaborada a partir da percepção dos profissionais 
envolvidos com o programa em oito municípios de pequeno porte (<20.000 habitantes) de duas 
Gerências Regionais de Saúde-GRS, no Nordeste e Sul do estado. Foram convidados a participar 
profissionais, referências técnicas (RT) municipal e regional e gestores municipais de saúde 
utilizando-se entrevistas semiestruturadas orientadas por três diferentes roteiros norteadores e 
observação direta com registro em diário de campo, realizadas entre outubro/2014 a 
fevereiro/2015. Procedimentos de análise embasaram-se na Análise de Conteúdo, modalidade 
temática. O projeto foi aprovado pelo CEP/UFOP. Foram entrevistados 60 indivíduos e quatro 
categorias de análise foram identificadas: Concepções sobre SISVAN, processo de trabalho 
desfragmentado, falta de apoio técnico e político. 

 
Introdução 

O SISVAN - Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional é utilizado para 

monitorar a situação alimentar e nutricional no âmbito da atenção básica desde 

1990. Possibilita o gerenciamento de informações de todas as fases da vida, 

dando especial atenção a grupos vulneráveis (BRASIL, 2004). Em 2007, a 

informatização, resultando o SISVAN Web, proporcionou um notável aumento no 

número de acompanhamentos nutricionais realizados na atenção básica (BRASIL, 

2011).  

As escassas pesquisas sobre a implantação do SISVAN revelam que o sistema 

pouco avançou em termos de implantação nas Secretarias Estaduais e Municipais 

de Saúde e em termos de cobertura populacional de forma a contribuir 

efetivamente para o monitoramento das políticas, planos e programas a que se 

propõe (DAMÉ et al., 2011; VIDOR, et al., 2011; ROLIN et al., 2015).   

Entendendo que o aprofundamento dessa compreensão é fundamental para 

avaliação da implantação, o presente trabalho se propôs a investigar essa 

questão a partir da percepção dos profissionais envolvidos com o SISVAN. 

Metodologia  

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa. Selecionou-se duas Gerências 

Regionais de Saúde (GRS), uma na região nordeste (n=33 municípios) e a outra 
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no sul (n=53 municípios) do estado, que alcançaram 100% de participação dos 

municípios de sua abrangência, dentre as 28 GRS do estado, na pesquisa que 

avaliou a estrutura organizacional e o processo de implantação do do SISVAN 

Web no âmbito da Atenção Básica no estado de Minas Gerais (VITORINO et al., 

2016).  

Delimitado o universo amostral entre os municípios das GRS A e B, os critérios de 

inclusão foram o grau de implantação (maior e menor grau) do SISVAN e o porte 

populacional do município (< 20.000 habitantes). A opção por focalizar municípios 

de pequeno porte se deve às significativas dificuldades operacionais para 

execução do SISVAN (VIDOR, et al., 2011) e à predominância desta categoria de 

municípios no estado de Minas Gerais, representando 79,12% (IBGE, 2011). 

Foram convidados a participar do estudo profissionais envolvidos com o SISVAN, a 

referência técnica (RT) municipal e regional e o gestor em saúde de cada município. 

Os instrumentos de coleta das informações foram entrevistas semiestruturadas e 

observação direta com registro em diário de campo (MINAYO, 2014). As entrevistas 

foram norteadas por três diferentes roteiros, para os profissionais e os  RT dos 

municípios, os gestores municipais de saúde e os RT regionais do SISVAN. O 

período de coleta foi de outubro/2014 a fevereiro/2015 e o critério de saturação 

adotado para o encerramento do grupo de participantes (FONTANELLA et al., 2011). 

Os procedimentos de análise do material coletado foram embasados na Análise 

de Conteúdo, modalidade temática (BARDIN, 2011).  O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética da UFOP (CAAE: 36002314.2.0000.5150). 

Resultados e Discussão 
Nos oito municípios estudados foram entrevistados 60 indivíduos, sendo: 24 

(40,0%) enfermeiros, oito (13,3%) digitadores do SISVAN; oito (13,3%) 

secretários de saúde; sete (11,7%) agentes comunitários de saúde; quatro (6,7%) 

nutricionistas; oito (13,3%) técnicos em enfermagem e um (1,7%) coordenador da 

Vigilância Epidemiológica que não apresentava formação no campo da saúde. A 

maioria, 80%, era do sexo feminino e 55% alegaram não ter recebido qualquer 

capacitação. Dos oito secretários de saúde nenhum possuía formação no campo 

da saúde. Quanto às referências técnicas do SISVAN, em seis municípios eram 

enfermeiros, em um município era o nutricionista da ABS, em outro era o digitador 
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do SISVAN. A seguir, destaca-se duas das principais categorias elencadas na 

análise temática do material. 

Processo de Trabalho Desfragmentado: Detectou-se diferentes 

percepções acerca da responsabilidade sobre as ações do SISVAN entre os 

municípios. Com exceção do Município 6, nos demais as ações do SISVAN são 

percebidas como algo a ser compartilhado entre os profissionais da atenção 

básica. Porém, observou-se uma fragmentação das ações no setor saúde em que 

os atores envolvidos com o SISVAN têm conhecimento apenas das atividades 

das quais são responsabilizados, não tendo a compreensão do todo, remetendo à 

ideia do funcionário que se sente um mero operário apertando um parafuso em 

uma linha de produção. Tal achado confirma que o modelo predominante de 

gestão do processo de trabalho na atenção básica a saúde é o modelo taylorista, 

baseado na divisão entre executores e planejadores, na normatização de 

processos e procedimentos, e na não cooperação entre indivíduos e 

especialidades, tornando o trabalhador parte do maquinário da produção 

(DEJOURS, 2003).  

Sobre o predomínio do modelo taylorista de gestão na saúde, Shimizu e Junior 

(2012) apontam para a necessidade de adoção de modelos de gestão mais 

democráticos, que facilitem aos trabalhadores o uso de si, passando pelo uso de 

si pelos outros, provocando mudanças que convoquem trabalhadores e gestores 

para o processo de renormatização dos processos de trabalho. 

Falta de apoio técnico e político: O município M6 se destaca pela falta de 

apoio técnico e político do município, levando os profissionais à desmotivação e à 

falta de interesse em entender e realizar as atividades do SISVAN. Percebe-se 

que a visão superficial dos gestores municipais sobre o SISVAN aliada à carência 

de formação na área da saúde, muito provavelmente, compromete o apoio político 

ao seu funcionamento. 

A deficiência de profissionais nas UBS, aliada à dificuldade de capacitação, 

também aparecem como entraves à realização das atividades da atenção básica. 

As deficiências percebidas vão além, somando-se a necessidade de recursos 

materiais e tecnológicos para seu funcionamento que, na visão dos profissionais, 

tem dificuldade de acesso à internet de qualidade, a computadores e material 

para antropometria em condições de uso. 
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Considerações finais 

Considera-se necessária maior sensibilização dos profissionais, especialmente da 

gestão local em relação à importância do SISVAN para a população.  
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RESUMO - A infecção pelo Trypanosoma cruzi causa intensa resposta inflamatória responsável 
por alterações morfo-funcionais em órgãos como coração e fígado. Esta disfunção associa-se ao 
remodelamento onde metaloproteinases (MMP) estão envolvidas. Entretanto, a dieta hiperlipídica 
(DH) aumenta a resposta inflamatória promovendo a atividade das MMPs. Assim, o objetivou-se 
avaliar a interferência da DH sobre atividade de MMP2 e MMP9 na infecção experimental pelo T. 
cruzi. Para tanto, utilizou-se camundongos machos C57BL/6 divididos em 4 grupos: dieta 
convencional, dieta convencional infectado (cepa VL-10 do T. cruzi), DH e DH infectado. A 
eutanásia ocorreu após 12 semanas de dieta e um mês de infecção (fase aguda). Foi observada 
atividade elevada da MMP2 no tecido cardíaco dos animais infectados e submetidos à DH, ao 
contrário da MMP9. Quanto ao fígado não observou-se diferença entre os grupos. Nossos dados 
sugerem que a DH eleva a atividade de MMP2 no coração de animais infectados pelo T. cruzi. 
 
PALAVRAS-CHAVE: dieta hiperlipídica; Trypanosoma cruzi; metaloproteinases. 

 

1 INTRODUÇÃO  

A doença de Chagas (causada pelo Trypanosoma cruzi), constitui sério 

problema de saúde na América Latina. Estima-se que existam 8 milhões de 

pessoas infectadas e aproximadamente 30% destas desenvolvem alterações 

cardíacas (cardiopatia chagásica) (WHO, 2013). A cardiopatia chagásica 

caracteriza-se por intensa miocardite de natureza inflamatória, com fibrose 

intersticial e alterações na matriz extracelular (ECM) (ROCHA, 2007). O 

remodelamento de ECM é regulado por enzimas proteolíticas, como as 

metaloproteinases de matriz (MMPs). As MMPs participam de várias condições 

fisiológicas e patológicas, degradando as moléculas de ECM e influenciando a 

resposta imune (GEURTS, 2012). O estado nutricional se destaca nas interações 

entre agentes infecciosos e a resposta imunofisiológica de seus hospedeiros 

estando diretamente ligado à qualidade da dieta na qual o indivíduo é submetido. 

Assim, uma dieta hiperlipídica (DH) pode desencadear alterações metabólicas e 

cardiovasculares, elevando a resposta inflamatória e levando à ativação das 
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MMPs. Então, já que a dieta de qualquer indivíduo/animal afeta seus parâmetros 

fisiológicos, questionamos se a DH interfere na atividade de MMPs no contexto da 

infecção experimental pelo T. cruzi. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizados camundongos machos C57BL/6 (21 dias de vida), sendo 

ofertada a dieta AIN (93M) ou uma dieta hiperlipídica (AIN 93M modificada com 

60% de lipídios), em 4 grupos: dieta convencional (n=10), dieta convencional 

infectado (cepa VL-10 do T. cruzi) (n=10), DH (n=10) e DH infectado (n=10). Os 

animais foram pesados semanalmente. A eutanásia ocorreu após 12 semanas de 

dieta e um mês de infecção. O coração e o fígado foram extraídos e armazenados 

em freezer -80˚C para posterior realização da técnica de Zimografia de gelatina. 

Os dados foram submetidos ao teste de Kolmogorov–Smirnov, analisados pelo 

teste ANOVA com pós teste de Tukey e expressos como média ± erro padrão, 

com p<0,05. Utilizou-se o software GraphPad Prism 5.0 (San Diego, USA). O 

protocolo foi aprovado pela CEUA -UFOP (2012/42). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os animais que receberam DH não infectados apresentaram aumento da 

massa corporal após 10 semanas de dieta, em comparação aos demais grupos 

(Fig. 1). Também, a partir desta semana, houve redução da massa dos animais 

submetidos à DH infectados pelo T. cruzi. Não houve diferença entre os grupos 

que receberam dieta convencional padrão. A composição da dieta influencia a 

ingestão de energia e mudanças de peso, e neste contexto, tanto a quantidade de 

energia quanto a composição de nutrientes estão envolvidos nos riscos à saúde e 

acumulação de gordura corporal (LOMBA et al., 2010). Durante a infecção 

experimental pelo T. cruzi observou-se elevada atividade da MMP-2 nos animais 

submetidos a DH (Fig. 2A) quando comparados aos alimentados com dieta 

convencional não infectados, no tecido cardíaco. Em contrapartida, não houve 

diferença na atividade MMP-9 no coração (Fig. 2C). Em relação as dosagens de 

MMP2 (Fig. 2B) e 9 (Fig. 2D) no tecido hepático não foi observado diferença entre 

os grupos. Imagem representativa das bandas de MMP- 2 e 9 no gel para o 

coração (Fig. 2E) e fígado (Fig. 2F). É descrito que a DH aumenta a 

adipogenicidade e reduz a lipólise, os quais afetam o parasitismo no coração 
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(NAGAJYOTHI et al., 2014). De forma direta ou indireta este parasitismo quando 

elevado propicia uma resposta inflamatória intensificada, promovendo adaptação 

ou remodelamento que, em geral, mostra-se associado à ativação das MMPs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Média da massa corporal dos animais submetidos às dietas hiperlipídica e 

convencional, infectados ou não pelo T. cruzi, durante 12 semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Atividade de Metalloproteinase-2 (MMP2) e -9 (MMP9) durante a infecção 

experimental pelo Trypanosoma cruzi.   

Gutierres et al. (2008), demonstraram que camundongos infectados com 

o T. cruzi possuíam a expressão e a atividade da MMP2 e MMP9 moduladas 

positivamente no tecido cardíaco durante a fase inicial da infecção, sendo este 

padrão associado às células inflamatórias recrutadas para o miocárdio. No 
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presente estudo foi observada a participação das MMPs associada à infecção 

com a cepa VL-10 do T. cruzi. Esta cepa, isolada de paciente na fase crônica 

indeterminada é pouco virulenta e pouco patogênica, o que pode ter refletido na 

atividade da MMP2 e não da MMP9 durante a infecção. A elevada atividade da 

MMP9 é relacionada a um prognóstico ruim, sendo associado à maior severidade 

da cardiopatia chagásica (OKAMOTO et al., 2014). No entanto, a elevação de 

MMP2 em associação a DH e à infecção pelo T. cruzi traz a tona a discussão 

sobre o papel nutricional em populações afetadas pela doença de Chagas, assim 

como, na relação da maior ou menor participação da MMP-2 no processo de 

remodelamento e/ou desenvolvimento de cardiopatia associada ao T. cruzi.  

4 CONCLUSÃO  

A DH, administrada conjuntamente à infecção pela cepa VL-10 do T. 

cruzi, está associada à imunopatogênese cardíaca em camundongos C57BL/6 

com aumento da atividade da MMP2. 

5 REFERÊNCIAS 

Geurts, N.; Opdenakker G.; Van, D.S.P.E. Matrix metalloproteinases as 
therapeutic targets in protozoan parasitic infections. Pharmacol. Ther. 133:257–
279, 2012. 

Gutierrez, F.R.; Lalu, M.M.; Mariano, F.S; et al. Increased activities of cardiac 
matrix metalloproteinases matrix metalloproteinase MMP-2 and MMP-9 are 
associated with mortality during the acute phase of experimental Trypanosoma 
cruzi infection. J. Infect. Dis. 197:1468-76, 2008. 

Lomba A, Martinez JA, Garcia-Diaz DF, et al. Weight gain induced by an isocaloric 
pair-fed high fat diet: a nutriepigenetic study on FASN and NDUFB6 gene 
promoters. Mol Genet Metab 2010; 101:273–278. 

Nagajyothi, F.; Weiss, L.M.; Zhao, D.; Koba, W.; Jelicks, L.A.; Cui, M.H.; Factor, 
S.M.; Scherer, P.E.; Tanowitz, H.B. High fat diet modulates Trypanosoma cruzi 
infection associated myocarditis. PLoS. Negl. Trop. Dis. 8:3118, 2014. 

Okamoto, E.E.; Sherbuk, J.E.; Clark, E.H. Biomarkers in Trypanosoma cruzi-
infected and uninfected individuals with varying severity of cardiomyopathy in 
Santa Cruz, Bolivia. PLoS.Negl.Trop. Dis. 8:3227, 2014. 

Rocha, M.O.; Teixeira, M.M.; Ribeiro, A.L. An update on the management of 
Chagas cardiomyopathy. Expert Rev. Anti Infect. Ther. 5:727– 743, 2007. 

WHO (World Health Organization). Chagas disease (American trypanosomiasis) 
Fact sheet N°340 Updated March 2013.  



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 

AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE AOS GOSTOS DOCE E 

SALGADO EM INDIVÍDUOS COM ALTERAÇÃO DA QUALIDADE 

DO SONO 

Nathália Jacob Ferreira 
Caroline Dário Capitani 

Andrea Maculano Esteves 
Universidade Estadual de Campinas 

 
RESUMO: Fatores (peso, presença de doenças, tabagismo) podem afetar a sensibilidade 
gustativa de indivíduos. O objetivo desse  estudo foi avaliar a sensibilidade gustativa, de acordo 
com a qualidade do sono, em indivíduos eutróficos e com sobrepeso . 40 voluntários do sexo 
masculino, idade entre 18-60 anos, selecionados na Faculdade de Ciências Aplicadas - 
UNICAMP, Limeira, SP, foram divididos em dois grupos, de acordo com a qualidade do sono, 
subdivididos de acordo com o estado nutricional após responderem os questionários de 
Anamnese e de Pitsburg  e de terem peso e estatura aferidos. Todos  foram submetidos a um 
teste sensorial utilizando soluções de sacarose , cloreto de sódio,  ácido cítrico  e cafeína . Os 
resultados preliminares, analisados por meio da correlação de Pearson, avaliando qualidade do 
sono e estado nutricional e, qualidade do sono e sensibilidade gustativa,mostram forte correlação 
em indivíduos com má qualidade do sono e menor sensibilidade aos gostos ácido e amargo (R2 = 
1,0).  
PALAVRAS-CHAVE: qualidade do sono, sensibilidade gustativa, estado nutricional 
 

INTRODUÇÃO 

Fatores, como peso, presença de doenças e tabagismo, podem afetar a 

sensibilidade gustativa que, quando alterada, torna-se um fator de risco ao 

desenvolvimento de doenças.O fato de não sentir, ou sentir pouco, o gosto 

salgado implica, geralmente, na adição de mais sódio, por exemplo, sendo a 

principal causa de hipertensão arterial ( PIOVESANA, 2012). 

Consta na literatura que distúrbios do sono são capazes de alterar a 

sensibilidade gustativa (LAUDERDALE et al, 2009), havendo poucos estudos 

relacionando padrão de sono, sensibilidade gustativa e estado nutricional. Diante 

disso, o objetivo deste trabalho é avaliar a sensibilidade aos gostos básicos, em 

relação à qualidade do sono, em indivíduos eutróficos e com excesso de peso.  

 

MATERIAL E METODOS 

Após aprovação  pelo  Comitê  de  ética  em  Pesquisa  da UNICAMP sob o 

protocolo número 52933915.9.0000.5404, foram recrutados voluntários do sexo 

masculino, entre 18 e 60 anos, da Faculdade de Ciências Aplicadas, Limeira, SP, 

sendo aplicado um questionário de anamnese. Foram considerados aptos a 

participar da pesquisa indivíduos não tabagistas, não portadores de hipertensão  
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arterial e/ou diabetes melito e/ou câncer e não usuários de medicamentos com 

potencial para afetar a sensibilidade gustativa. 

Os 40 indivíduos aptos a participar assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido , responderam o questionário de Pitsburg (avaliação da 

qualidade do sono) e tiveram peso e altura aferidos. Após isso, os voluntários 

foram divididos em dois grupos, de acordo com a qualidade do sono (score de 

Pitsburg < 5: boa qualidade do sono; score de Pitsburg > 5: má qualidade do 

sono) e,  subdivididos de acordo com a classificação da Organização Mundial da 

Saúde para o IMC(18,5 < IMC > 24,9: eutrofia; IMC > 25: excesso de peso). 

Um total de 35 voluntários participaram do teste, sendo apresentadas 50 mL 

de cada solução (em g/L): sacarose (0,2%, 0,4%, 0,6% e 0,8%), cloreto de sódio 

(0,06%, 0,09%, 0,12% e 0,15%) ,ácido cítrico (0,02%, 0,03%, 0,04% e 0,05%) e  

cafeína (0,005%, 0,01%, 0,02% e 0,03%), tendo como base as concentrações 

para o teste de identificação de gostos (DUTCOSKY 2007). 

A cada participante foi entregue uma ficha para mensuração da sensibilidade 

gustativa, com uma escala de cinco pontos (nenhum, fraco, moderado, forte e 

muito forte), atribuindo-se valores a cada marcação da escala. 

Foi feita correlação entre qualidade do sono e estado nutricional e qualidade 

do sono e média de sensibilidade gustativa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

      A idade média dos voluntários foi de 21 anos e,analisando-se os grupos, 

haviam 16 indivíduos com boa qualidade do sono (40%), 24 indivíduos com má 

qualidade do sono (60%), 17 voluntários eutróficos (42,5%) e 24 indivíduos com 

excesso de peso (57,5%).  Desses, 15 indivíduos (37,5%) possuíam má  

qualidade do sono, reforçando resultados de Patel (2007), os quais afirmam que 

distúrbios do sono tendem a aumentar o  IMC. 

Na Tabela 1 são apresentados os valores de R2 das correlações feitas no 

estudo, em que os valores próximos a 1 representam forte correlação. Observa-se 

forte correlação entre menor sensibilidade aos gostos ácido e amargo e má 

qualidade do sono, não sendo encontrada literatura sobre o tema. Além disso,  
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outros fatores, como estado emocional, dieta no dia da realização do teste e 

padrão de sono na noite anterior podem afetar a sensibilidade gustativa. 

 

Tabela 1 – Análises entre qualidade do sono, estado nutricional e médias de 

sensibilidade gustativa 

 Boa qualidade do sono Má qualidade do sono 

Estado nutricional 

Eutrofia (%) 

Excesso de peso (%) 

Correlação (R2 ) 

 

50 

50 

1,00 

 

37 

63 

1,00 

Sensibilidade doce (R2  ) 
0,91 0,86 

Sensibilidade salgado  (R2  )  

 

0,87  0,77  

Sensibilidade azedo (R2  ) 

 

Não houve correlação 1,00 

Sensibilidade amargo (R2  ) 

 

0,79  0,96 

 

CONCLUSÕES 

 Em vista da grande quantidade de fatores capazes de influenciar a 

sensibilidade gustativa e de poucos trabalhos evidenciando a relação entre tais 

temas, conclui-se que são necessários mais estudos para elucidar a relação 

existente entre esses fatores. 
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RESUMO – A humanização da assistência oferecida à gestante e puérpera diz respeito ao 
acolhimento e à adoção de medidas sabidamente benéficas para o acompanhamento da gravidez 
e nascimento. Assim, são necessárias ações educativas que empoderem as gestantes, tornando-
as capazes de gestar, parir, amamentar e cuidar adequadamente do recém-nascido. Este projeto 
teve por objetivo oferecer espaço de acolhimento, onde as gestantes pudessem expor dúvidas, 
vivências, compartilhar informações e receber aconselhamento de profissional capacitado. As 
ações educativas realizadas em grupos empoderaram as gestantes para que compreendessem as 
transformações que ocorreriam em seus corpos em função da gravidez e lactação. Orientações 
sobre o ganho de peso, alimentação adequada na gestação e lactação, técnicas de alivio de dor 
no parto foram temas dos encontros. Ficou clara a necessidade da continuidade deste trabalho na 
rede pública de atendimento à saúde, pois o projeto contribuiu com novas e relevantes 
informações às gestantes e seus acompanhantes. 

 
PALAVRAS-CHAVE: gestação; puerpério; pré-natal; educação em saúde 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, lançado em 

2000, tem como objetivo melhorar a assistência a mulher durante a gravidez e 

puerpério, além da assistência ao recém-nascido (Ministério da Saúde, 2000). O 

primeiro ponto que se diz respeito à humanização refere-se ao direito da mulher 

de ser atendida pelas Unidades de Saúde tendo sua dignidade respeitada. Isso 

implica que o ambiente deve ser acolhedor, não permitindo, por exemplo, o 

isolamento que muitas vezes ocorre da mulher durante a assistência pré-natal e 

na hora do parto (Ministério da Saúde, 2000).  

A atividade educativa para gestantes é uma das recomendações do 

Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (Ministério da Saúde, 

2000) para um pré-natal de qualidade, devendo as Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) no Brasil promover uma maior aproximação entre os profissionais da área 

da saúde e os usuários. As UBS tentam realizar essa aproximação por meio de 

atividades educativas, já que elas estão localizadas mais próximas das pessoas, 
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sejam onde elas moram, trabalham ou circulam diariamente (Ministério da Saúde, 

2012).  

A maioria das gestantes atendidas nas UBS do município de Ouro Preto, 

MG, não está tendo a oportunidade de se informar por meio de grupos de 

vivências, assim, o objetivo deste projeto foi congregar as gestantes das Unidade 

Básicas de Saúde vinculadas ao Sistema Único de Saúde – SUS - de Ouro Preto, 

MG, para discutirem, em Grupo de Vivência, assuntos relacionados à gestação, 

parto, puerpério, além de nutrição da gestante e do recém-nascido. 

 

METODOLOGIA  
 

Este projeto é uma proposta de intervenção educativa nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) vinculadas ao SUS, tanto da área rural como urbana, de 

Ouro Preto, MG. As intervenções foram realizadas sob a forma de Roda de 

Conversa, onde os acadêmicos de Nutrição, sobretudo alunos da disciplina 

Nutrição Materna (NCS 140), conduziram discussões, dinâmicas e oficinas para 

um dedo de prosa com as gestantes, ou seja, compartilhamento de informações e 

vivências, sobre vários temas pertinentes à gestação, parto, puerpério e 

amamentação.  

As Rodas de Conversa tiveram duração de 60 minutos e foram agendadas 

para o mesmo dia da consulta de pré-natal. Antes do início das intervenções, 

todas as Unidades Básicas foram visitadas pelos acadêmicos, para explanação 

do projeto e convite de participação aos demais profissionais das Unidades, a fim 

de se ter, se possível, uma equipe multidisciplinar nesta intervenção. Durante as 

intervenções, foram anotadas falas das gestantes, sugestões, queixas, e outros 

fatos relevantes, para posterior análise. Todo esse material permanece sob a 

guarda da Coordenadora, sendo garantido o sigilo das informações. 

Os primeiros passos para o desenvolvimento da intervenção foram montar 

o cronograma das atividades e fazer contato com as Unidades Básicas de Saúde, 

para explanação do projeto e obtenção de apoio de outros profissionais. O Em 

seguida, realizou-se atividades de intervenção nas UBS com as gestantes, 

realizando-se ao final de cada intervenção, uma rápida avaliação. Posteriormente 

fez-de análise dos dados obtidos e fichas de avaliação. Este projeto faz parte de 

um projeto maior denominado “Situação de saúde e fortalecimento das ações de 
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vigilância à morbimortalidade materno-infantil no município de Ouro Preto, MG” 

aprovado no Comitê de Ética da Universidade Federal de Ouro Preto, CAAE: 

13034313.0.0000.5150. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As ações educativas realizadas nesses grupos empoderaram as gestantes 

para que compreendessem as transformações que ocorreriam em seus corpos 

em função da gravidez e lactação. Além disso, conheceram seus direitos legais, e 

se mostraram capazes de gestar, parir, amamentar e cuidar adequadamente do 

recém-nascido. Esses grupos, além de beneficiar as gestantes e familiares, 

serviram como cenário de práticas para alunos da disciplina Nutrição Materna 

(NCS 140), que tiveram a oportunidade de aplicar os conhecimentos construídos 

na disciplina. 

As rodas de conversa com as gestantes atingiram um razoável público 

nos postos de saúde e hospitais de Ouro Preto. Todas as quintas de manhã, na 

Santa Casa de Ouro Preto, participavam do projeto cerca de 12 gestantes que 

enquanto esperavam pela realização da ultrassonografia, conversavam sobre 

gestação, parto, alimentação na gestação, suplementação com ferro e ácido 

fólico, importância do ganho saudável de peso e aleitamento materno. 

As rodas de conversa aconteceram em ambiente com clima acolhedor, em 

que todas as gestantes e seus acompanhantes eram ouvidos e expunham suas 

dúvidas, relatando suas queixas, dividindo experiências em grupo. A abordagem 

da conversa era feita com perguntas iniciais que aproximavam as gestantes do 

imaginário de como seriam seus partos, os procedimentos que seriam realizados, 

a chegada do bebê, entre outras questões que permeiam o nascimento. 

Orientações sobre o ganho de peso, alimentação adequada na gestação, técnicas 

de alivio de dor no parto assim como posições para parir e procedimentos 

médicos recorrentes no atendimento hospitalar foram conversados com os grupos 

à medida que as experiências eram trocadas, assim como as consequências de 

cada conduta realizada. Geniake et al. (2015), realizaram atividades educativas 

em grupo de gestantes, onde o acolhimento e promoção de bem-estar e saúde 

eram priorizados. Dentre tais atividades, as rodas de conversa com as gestantes 

eram frequentes, onde as dúvidas das mesmas eram sanadas. A conclusão do 
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estudo foi que a aproximação entre os profissionais de saúde e a comunidade é 

fundamental para a assistência humanizada, além de melhora na assistência. 

Entretanto, há estudos que relatam a dificuldade das unidades de saúde em 

garantir atividades educativas para as mulheres durante a gestação e puerpério 

(Souza, Roecke & Marcon, 2011). Os autores observaram ainda a necessidade 

de capacitação dos profissionais e o incentivo ao acolhimento humanizado. 

 

CONCLUSÃO 

  

Com o projeto, gestantes atendidas no SUS tiveram a oportunidade de 

receber informações que geralmente não receberiam nas consultas de pré-natal. 

Diante disto, foi notável o empoderamento destas mulheres quanto ao 

protagonismo frente à gestação e parto. Desta forma, mulheres puderam ter a 

chance de participarem mais efetivamente do processo da gestação e parto, o 

que mostra a necessidade da continuidade deste trabalho na rede pública de 

atendimento à saúde.  
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RESUMO – A desnutrição ainda é prevalente na maioria dos hospitais, sendo necessária a 
avaliação dos métodos a serem utilizados para o seu diagnóstico precoce. O objetivo foi avaliar a 
ocorrência de desnutrição em pacientes hospitalizados e identificar associações relacionadas a 
esta condição. Estudo realizado com 1387 pacientes internados em um hospital filantrópico, a 
triagem nutricional aborda avalição antropométrica, aplicação do ANSG e EAT-10. O diagnóstico 
de desnutrição segundo a ANSG se associou a menores valores de perímetro da panturrilha, IMC 
e risco para disfagia, sendo que este também se associou a perímetro do braço e panturrilha 
reduzidos. Concluímos que o uso de métodos associados é capaz de prever a desnutrição, 
propiciando a um tratamento precoce com maior possibilidade de recuperação. 

 
PALAVRAS-CHAVE: baixo peso; avaliação nutricional; ANSG; EAT-10; disfagia 

 

I. INTRODUÇÃO  

A desnutrição é considerada uma morbidade prevalente na maioria dos 

hospitais. Alguns pacientes são admitidos com desnutrição e outros a adquirem 

durante a internação (RASLAN et al., 2008, WANG et al., 2016). No Brasil, quase 

metade dos pacientes internados na rede pública apresentam algum grau de 

desnutrição e o tempo de internação para indivíduos com risco de desnutrição é 

maior em comparação aos indivíduos eutróficos (WAITZBERG et al., 2001). O 

atendimento individualizado permite identificar as causas e a consequências da 

desnutrição hospitalar, oferecendo uma intervenção mais precisa e que melhor irá 

beneficiar o paciente através do suporte nutricional (MAICA e SCHWEIGERT, 

2008).  

A triagem nutricional consiste na realização da avaliação antropométrica e 

aplicação de inquéritos que possam auxiliar no diagnóstico de desnutrição.  A 

avaliação nutricional subjetiva global (ANSG) é considerada padrão ouro para o 

diagnóstico da desnutrição (RASLAN et al., 2008). Outro método utilizado que 

pode auxiliar na prevenção ou evitar piora do quadro de desnutrição é o Eating 

Assessment Tool (EAT-10), uma escala para rastreamento precoce de disfagia 

que foi adaptado e validado para população brasileira (GONÇALVES et al., 2013).  
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O estado nutricional comprometido abala o sistema imune tornando o 

paciente mais vulnerável a infecções (RASLAN, et.al, 2008). Além disso, 

apuração do estado nutricional dos pacientes internados está relacionada a 

recuperação e ao menor tempo de hospitalização (MALAFAIA, 2010). Assim, 

nosso objetivo foi avaliar a ocorrência de desnutrição em pacientes hospitalizados 

e identificar associações relacionadas a esta condição.  

 

II. MATERIAL E MÉTODOS 

Participaram do estudo os indivíduos internados em um hospital filantrópico 

de Viçosa (MG), durante o ano de 2014. A triagem nutricional representa um 

procedimento realizado em até 72h após a data de internação, consiste na 

avaliação antropométrica, ANSG e EAT-10. Os critérios de inclusão foram: 

pacientes adultos ou idosos, com bom nível cognitivo, capacidade de leitura e/ou 

compreensão, estado clínico compatível com a realização dos procedimentos. A 

análise estatística dos dados incluiu medidas de tendência central e dispersão, 

frequências absolutas e relativas, análise de associação pelo teste de Correlação 

de Sperman e Pearson, uma vez que a pontuação do EAT-10 não apresentou 

distribuição normal (p<0,001) e ANSG apresentou distribuição normal (p>0,05) 

segundo o teste de Kolmogorov-Smirnov. Adotou-se p<0,05 como indicativo de 

significância estatística. O banco de dados foi construído no programa Microsoft 

Excel 2010 e as análises estatísticas realizadas no Software SPSS 20.0. O 

presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

humanos da Universidade Federal de Viçosa (nº 1.000.031). 

 

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Dos 1387 indivíduos triados no ano de 2014, houve predomínio do sexo 

feminino 53,9% (n=490) e de adultos 58,8% (n=534) com idade média de 54 anos 

(DP:20,3).  

Segundo a avaliação antropométrica 18,5% dos avaliados apresentam 

baixo peso ou magreza, quanto a ANSG, 22,3% (n=203) apresentavam 

desnutrição ou risco para desnutrição. Sabemos que a desnutrição ainda é 

prevalente nos hospitais podendo variar de 15 a 60% de acordo com o método de 

diagnóstico e características do hospital (LEANDRO-MERHIN, et.al 2012). 
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Segundo os dados do IBRANUTRI 48,1% dos pacientes da rede pública 

apresentam algum grau de desnutrição (WAITZBERG et al., 2001).  

Desta forma, acreditamos que o trabalho da equipe de terapia nutricional 

ao decorrer dos anos está sendo efetivo para redução deste número. Os dados 

internos da instituição mostram que na primeira contagem realizada no ano de 

2004, cerca de 48,7% de indivíduos dos indivíduos triados apresentavam algum 

grau de desnutrição. 

Uma maior pontuação na ANSG correlacionou-se com menores valores de 

perímetro da panturrilha (r=-0,394; p<0,01), e de IMC (r=-0,254; p<0,01). Estes 

métodos são muito utilizados na prática clínica para diagnóstico da desnutrição, 

porém devem ser utilizados de forma conjunta, pois de forma isolada podem 

oferecer limitações (BARBOSA, 2011). 

A disfagia é se associa a queda da qualidade de vida, pneumonia 

aspirativa, desidratação, medo de se alimentar e desnutrição (QUEIROZ et al., 

2013; BOCCARDI et al., 2016). Quanto ao EAT-10 65,5% (n=909) dos indivíduos 

responderam ao questionário e destes 10,9% (n=95) apresentavam risco para 

disfagia. Uma maior pontuação no EAT-10 se relacionou com uma maior 

pontuação na ANSG (rho=0,294; p=0,00), menores valores de perímetro da 

panturrilha (rho=-0,080; p=0,015) e perímetro do braço (rho=-0,078; p=0,019). O 

estudo de Wakabayashi e Matsushima (2016) concluiu que o risco de disfagia 

avaliado através do EAT-10 se associa ao estado nutricional.   

O motivo pelo qual as correlações entre uma maior pontuação no EAT-10 e 

as medidas antropométricas citadas terem sido fracas ou insignificantes, pode ser 

pelo fato de ter correlacionado parâmetros antropométricos de forma isolada. 

Contudo, ao considerar os aspectos clínicos sabemos que a disfagia está 

associada ao processo de desnutrição. 

.  

IV. CONCLUSÃO 

Concluímos que os métodos utilizados de forma conjunta foram capazes de 

avaliar o risco para desnutrição e realizar o diagnóstico de desnutrição de forma 

efetiva. Este rastreamento deve fazer parte dos cuidados da nutrição hospitalar 

possibilitando a identificação e tratamento precoce da desnutrição. 
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RESUMO - reciclagem é o elo de um processo abrangente que envolve a percepção do descarte, 

não como meio de livrar-se de materiais, no qual, o lixo inorgânico é um grave problema 

decompondo-se lentamente quando descartado no meio ambiente. Os resíduos gerados no setor 

de nutrição de um hospital universitário são equivalentes aos resíduos domésticos por não 

apresentarem riscos biológicos, químicos ou radioativos, sendo imprescindível a reciclagem dos 

frascos da nutrição enteral, principalmente, devido ao grande volume produzido, tendo em vista, 

que as fontes de petróleo e outras matérias-primas não renováveis estão esgotando. O estudo 

visa a minimização dos resíduos produzidos no setor de nutrição do HUCAM, levando em 

consideração a economia de matéria-prima extraída da natureza, conscientização da comunidade 

sobre a importância na mudança de comportamento relacionada ao descarte de resíduos e 

produção de atividades autossustentáveis, manter um espaço permanente para exposição e 

comercialização dos objetos produzidos pelo projeto.  

 

 PALAVRAS-CHAVE: nutrição; resíduos; saúde; meio ambiente. 

 

1. INTRODUÇÃO   

   

A normatização do Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde 

(GRSS) é regulada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

através da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n° 306/2004, e pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a Resolução n° 358/2005, definiram 

as diretrizes sobre o GRSS, considerando princípios da biossegurança, 

preservação da saúde pública e do meio ambiente (COSTA; BATISTA, 2016).    
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Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR – 10004) 

(2004), resíduos sólidos são resíduos nos estados sólido e semissólido, que 

resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, de serviços e de varrição.    

De acordo, com a Resolução CONAMA nº 358/2005 em seu anexo 1, o 

grupo D, é o grupo de maior quantidade produzido por uma cozinha, é 

classificado como resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou 

radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 

domiciliares. Desse modo, o estudo visa a conscientização do que é reciclagem e 

da emergência da empregabilidade dos “ERRES” (recusar, repensar, reutilizar, 

reduzir, reciclar, respeitar) com a finalidade de colaborar socialmente com o 

problema do lixo no ambiente de um hospital universitário.   

  

2. MATERIAL E MÉTODOS    

  

O presente estudo tem o enfoque nos resíduos recicláveis do setor de 

nutrição, tendo em vista o processo de reciclagem, no qual envolve agregação de 

valor para outra função destes materiais a saber: frascos da nutrição enteral, 

composto por polietileno de baixa densidade (PEBD), latas de alumínio e garrafas 

de vidro. Tendo em vista que este estudo faz parte de um projeto de extensão, 

para otimizar os resultados, a primeira etapa baseou-se na avaliação quanto aos 

tipos de resíduos produzidos, peso, volume, recicláveis e não recicláveis e, 

posteriormente será produzida uma cartilha contendo informações pertinentes a 

reciclagem, ao material a ser reciclado, orientações especificas para o adequado 

manejo dos resíduos produzidos, capacitação de todos os trabalhadores 

envolvidos no processo, no qual, os resíduos passiveis de serem reutilizados, 

serão separados e utilizados como matéria prima.   

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO   

  

   As garrafas de vidro, provenientes de um hospital universitário, serviram 

como matéria prima secundaria, no projeto de extensão universitária, 

“RECICLANDO COM ARTE”, no qual essas garrafas foram lavadas e 

higienizadas e transformadas em abajur, ou decorativas para festividades.  
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As latas de alumínio que seriam dispensadas como resíduo comum, 

tendo a destinação final o aterro sanitário, também passaram pelos processos de 

lavagem e higienização antes de serem customizadas para se tornarem porta 

trecos. Já os frascos da nutrição enteral (Figura 1) por serem compostos por 

PEBD, passaram pelos processos de lavagem e higienização para serem 

destinados para uma empresa responsável em transformar estes frascos em 

peças, como por exemplo: arruelas (Figura 2), bucha deslizante, bucha interna de 

fixação, para serem utilizadas na montagem de sofá cama, cadeiras de descanso 

deixando de ir para os aterros sanitários, reduzindo gastos financeiros e 

diminuindo o volume destinado para os aterros sanitários. O projeto está em fase 

de implantação e espera-se a obtenção da conscientização de todos os 

envolvidos no processo, a partir da distribuição e orientação de cartilhas como 

intuito de minimizar os resíduos produzidos, redução da poluição, economia de 

recursos financeiros e de matéria prima extraída da natureza, favorecendo a 

proteção e preservação do meio ambiente, promoção da saúde e prevenção de 

doenças.   

  

 

 

 

Figura 1 – Frasco da nutrição enteral                            Figura 2 – Arruela cônica  

Figura  1  -  Disponível  em:  

<Http://basemedcirurgica.com.br/image/cache/data/produtos/frascos/biofrasco-

nutrialimentacao300ml-biobase-500x500.jpg>  

 Figura  2  –  Arruela  cônica.  Disponível  em:  

<http://www.ortomix.com.br/images/w283/sistemas/geral/arq_produtos/fotos/1705

10113220.jpg >   

  

4. CONCLUSÕES   

   

Com este estudo, foi possível apresentar uma visão inovadora, por 

mostrar outra destinação para resíduos que são classificados como comum, 

sendo visto, como específicos para determinada função.  

    

http://www.ortomix.com.br/images/w283/sistemas/geral/arq_produtos/fotos/170510113220.jpg
http://www.ortomix.com.br/images/w283/sistemas/geral/arq_produtos/fotos/170510113220.jpg
http://www.ortomix.com.br/images/w283/sistemas/geral/arq_produtos/fotos/170510113220.jpg
http://www.ortomix.com.br/images/w283/sistemas/geral/arq_produtos/fotos/170510113220.jpg
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A partir da identificação de maneiras diferentes de reciclar, contribuímos 

com o ambiente de trabalho, com o meio ambiente, com a saúde dos 

trabalhadores, com toda uma cadeia que passa a não descartar tudo no lixo e 

sim, se conscientizar a pensar em outra serventia para o material.   
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RESUMO – Descrever a prática de atividade física (AF) em adolescentes, utilizando dados da 
Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) de 2015. Investigou-se a prática de AF nos 
últimos sete dias, incluindo deslocamento para a escola, prática de AF dentro e fora da escola e 
participação nas aulas de educação física de escolares do 9º ano do ensino fundamental 
(n=102.072). Consideraram-se ativos aqueles que acumularam ≥300 min/sem de AF. No total, 
4,8% eram inativos, 60,8% insuficientemente ativos e 34,4% ativos. Observou-se maior 
prevalência de inativos na região Nordeste (7,5%) e nas regiões Sul e Centro-oeste maior 
proporção de escolares ativos (37,5% e 37,9%, respectivamente). Os meninos se mostraram mais 
ativos que as meninas, que por sua vez tiveram um percentual de inatividade de aproximadamente 
7%. Cerca de 60% dos adolescentes assistem TV mais de 2h/dia. Os resultados indicam baixa 
prevalência de jovens ativos,  além de elevada prevalência de comportamento sedentário. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Adolescente, atividade motora, comportamento sedentário. 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Os benefícios da prática de atividade física na adolescência tanto em 

curto quanto em longo prazo são bem reconhecidos. Algumas evidências 

sugerem que a prática de AF na adolescência, além de refletir positivamente na 

saúde, aumenta a probabilidade do indivíduo permanecer ativo na vida adulta, 

gerando um efeito indireto sobre a saúde futura (AZEVEDO et al., 2007).  

O objetivo deste estudo foi descrever a prática de atividade física e o 

tempo de tela de adolescentes escolares, utilizando dados da Pesquisa Nacional 

de Saúde do Escolar (PeNSE) de 2015. 

2. MÉTODOS 

 
Trata-se de um estudo transversal que utilizou dados da PeNSE 2015. A 

PeNSE, inquérito populacional realizado em ambiente escolar pelo Ministério da 

Saúde e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletou 

informação de 102.301 estudantes em 3.040 escolas públicas e privadas nas 26 

capitais e municípios do interior da UF e no Distrito Federal. A amostra incluiu os 

questionários válidos de escolares do ensino fundamental (n=102.072), com idade 

entre 11 e 19 anos, das áreas urbanas e rurais de todo o Território Nacional. 
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A prática de AF nos 7 dias anteriores à entrevista foi investigada. Definiu-

se como ativo o adolescente que somou ≥300min/semana de prática de AF, 

somando-se todos os domínios: educação física, deslocamento, etc. Calculou-se 

a proporção de jovens em cada grupo de AF (inativos, insuficientemente ativos e 

ativos) por região do país, segundo sexo, escolaridade materna e tipo de escola. 

Foram considerados insuficientemente ativos os jovens que praticaram 

<300min/semana de AF e inativos aqueles que não praticavam nenhuma AF. 

Estimou-se o percentual de jovens que assistem mais de 2 horas de televisão por 

dia segundo sexo, escolaridade materna e tipo de escola.  As análises foram 

realizadas no SAS Studio, versão 3.5, considerando os pesos de pós-

estratificação. O nível de significância adotado foi de 0,05. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A mediana de idade foi de 13,6 anos (IIQ: 13,1 – 14,3 anos), e 51,3% era 

do sexo feminino. No total, 4,8% eram inativos, 60,8% eram insuficientemente 

ativos e 34,4% ativos. Observou-se maior prevalência de inativos na região 

Nordeste (7,5%) e percentuais mais elevados de estudantes ativos na região 

Centro-oeste (37,9%) (Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Proporção de adolescentes inativos, insuficientemente ativos e ativos 

segundo regiões do Brasil. PeNSE, 2015. 

 

Os meninos apresentaram percentual de atividade bem superior às 

meninas, que por sua vez tiveram um percentual de inatividade de 

aproximadamente 7%. A escolaridade da mãe mostrou associação com as 
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categorias de AF, aumentando o percentual de adolescentes ativos conforme 

aumenta o grau de escolaridade da mãe (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Proporção de jovens inativos, insuficientemente ativos e ativos 

conforme sexo, escolaridade materna e tipo de escola. PeNSE, 2015. 

Variáveis 

sociodemográficas 

 

Atividade física (%)  

Inativo Insufic. Ativo Ativo p-valor* 

Sexo     

     Masculino 2,9 53,2 43,9 <0,001 

     Feminino 6,7 68,0 25,4  

Escolaridade Materna     

  Fundamental Incompleto 5,6 62,7 31,7 <0,001 

  Fund.Completo/Médio Incompleto 4,0 61,8 34,2  

  Médio Completo/Superior Incompleto 4,1 58,8 37,1  

  Superior Completo 4,1 56,7 39,2  

Tipo de escola     

     Pública 4,9 60,7 34,4 0,439 

     Privada 4,5 61,1 34,4  

* Rao-Scott Modified Chi-Square Test (este teste considera a ponderação dos dados) 

 

Apesar do reconhecimento dos benefícios da AF na adolescência para a 

saúde, diversos levantamentos nacionais apontam para baixos percentuais de 

jovens ativos (BASTOS et al., 2008; HALLAL et al., 2006), resultado que também 

pode ser identificado no presente estudo. 

Aproximadamente 60% dos adolescentes assistem TV >2h/dia durante a 

semana. As meninas apresentaram comportamento mais sedentário que os 

meninos. A escolaridade materna nos extremos foram as categorias com menor 

percentual de tempo de TV >2h, bem como os alunos de escola privada (Tabela 

2).  

 
Tabela 2 – Proporção de jovens que assistem televisão >2 horas ou ≤2 horas por 
dia conforme sexo, escolaridade materna e tipo de escola. PeNSE, 2015. 

Variáveis 

sociodemográficas 

 

Tempo assistindo TV (%)  

Mais de 2 

horas por dia 

2 horas ou 

menos por dia 
p-valor* 

Sexo    

     Masculino 58,1 41,9 <0,001 
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     Feminino 61,3 38,7  

Escolaridade Materna    

  Fundamental Incompleto 59,4 40,6 <0,001 

  Fund. Completo/Médio Incompleto 62,0 38,0  

  Médio Completo/Superior Incompleto 61,4 38,6  

  Superior Completo 54,4 45,6  

Tipo de escola    

     Pública 61,2 38,8 <0,001 

     Privada 51,5 48,5  

* Rao-Scott Modified Chi-Square Test (este teste considera a ponderação dos dados) 

  

A elevada exposição à TV entre os escolares brasileiros é preocupante já 

que um estudo de coorte na Nova Zelândia mostrou que a exposição excessiva à 

TV na infância e adolescência se associa ao tabagismo, baixa aptidão física, 

sobrepeso e colesterol elevado na vida adulta (HANCOX et al., 2004). 

4. CONCLUSÃO 

A elevada proporção de jovens insuficientemente ativos em todas as 

regiões do país, bem como a alta prevalência de jovens sedentários justificam 

intervenções urgentes para a promoção de atividade física em adolescentes 

brasileiros.  
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O sono e os fatores associados entre escolares 
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RESUMO: objetivou-se caracterizar o sono e os fatores associados à sua inadequação entre 
escolares. Avaliaram-se 797 escolares da rede municipal, em estudo transversal. Informações 
sociodemográficas, do estado nutricional, sono e comportamento social foram avaliadas. Média de 
horas de sono foi 9,8 (1,13), 27% dos escolares com sono inadequado, 2,9% com qualidade do 
sono muito ruim e 7% ruim. A inadequação do sono prevaleceu entre escolares obesos (35,4%, 
p=0,02) e com horário inadequado de dormir ou adequado de acordar (p<0,001). Escolares com 
qualidade do sono muito ruim apresentaram maiores chances de sempre falar dormindo, ter 
dificuldade para pegar no sono e comportamento social inadequado vs. variáveis referenciais. Já 
para a qualidade do sono ruim, além das alterações citadas, às vezes andar dormindo também foi 
associado. Conclui-se que o comprometimento do sono está associado a obesidade, alterações no 
sono e no comportamento social.	
 
PALAVRAS-CHAVE: escolar; sono; obesidade; comportamento social.  
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 Uma quantidade adequada de sono de boa qualidade é fundamental para o 

ótimo desenvolvimento do cérebro infantil (DANKER-HOPFE, 2011). Segundo a 

Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos, recomenda-se que indivíduos 

de seis a 13 anos durmam de nove à 10 horas de sono por noite (NSF, 2016).  

 Entretanto, a duração do sono das crianças tem sido decrescente ao longo 

de décadas (MATRICCIANI et al., 2012). Klein e Gonçalves (2007) estudando 

crianças de sete a 11 anos, verificaram que 43,6% dormem menos de nove horas 

por noite e 18,6% apresentam perturbações do sono, incluindo insônia, cansaço 

ao acordar, sonolência diurna e ressonar.  

 A má qualidade do sono bem como não ter horário regular para dormir 

durante a infância e início da adolescência têm sido intimamente ligados a 

problemas comportamentais e emocionais tanto durante esse período quanto no 

final da adolescência e na idade adulta (SADEH et al., 2014). Assim, o objetivo 

desse estudo foi caracterizar o sono e os fatores associados à sua inadequação 

entre escolares. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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 Trata-se de um estudo transversal com 797 escolares, de 17 escolas 

municipais de Belo Horizonte/MG, entre os anos de 2014/15. Participaram 

crianças saudáveis cujos pais assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e as crianças o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. Os 

critérios de exclusão foram: uso de medicamentos, tratamento atual de doenças 

infecciosas ou crônicas degenerativas e alunos da inclusão (informações dos pais 

e escolas). Amostragem por conglomerado em dois estágios (1. escolas e 2. 

turmas) respeitando-se a proporcionalidade de alunos por regional administrativa 

do município, com proporção de 50% para determinada característica e 

população finita (n=10.623), e nível de significância e erro amostral de 5%.  

Foram elaborados questionários, testados e aplicados por uma equipe 

treinada de nutricionistas e acadêmicas de Nutrição da UFMG, e analisados 

dados sociodemográficos (sexo e data de nascimento), de estado nutricional 

(índice de massa corporal/idade) e do sono [em horas e horário de dormir e 

acordar (LOUZADA; MENNA-BARRETO, 2004); alterações como mexer as 

pernas, falar e andar dormindo e ter dificuldade para pegar no sono (respostas: 

nunca, às vezes ou sempre); e a qualidade (muito boa/boa, ruim e muito ruim)]. O 

comportamento social foi avaliado através do SDQ - Strengths and Difficulties 

Questionnarie, contemplando questões sobre problemas de conduta e emocionais 

e suas subescalas - falso, mais ou menos verdadeiro ou verdadeiro, respondido 

pelos escolares e professores (SAUD; TONELOTTO, 2005). 

Realizou-se análise descritiva; testes t de Student e Mann Whitney; qui-

quadrado e Regressão Logística Multinominal e Binária, sendo a variável 

explicativa "qualidade do sono” controlada pelos fatores de ajuste sexo, idade e 

tempo de tela. Os dados foram analisados com o auxílio do programa Stata 

versão 13. Adotou-se nível de significância de 5% para todas as análises. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Dos participantes, identificou-se média de 9,8 (1,13) horas de sono, 27% 

de inadequação do sono, 2,9% com qualidade do sono muito ruim e 7% ruim, sem 

diferenças entre os sexos. Houve maior prevalência de inadequação do sono 

entre escolares com obesidade (35,4% vs. magreza - 0%, p=0,020), horário 

inadequado de dormir ou adequado de acordar. A adequação das horas de sono 
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evidenciada torna-se importante tendo em vista sua provável associação com 

outros fatores de promoção à saúde, como estado nutricional e hábitos de sono 

(MAGEE; GORDON, 2014).   

Ainda, escolares com qualidade do sono muito ruim apresentaram 

maiores chances de sempre falar dormindo (OR: 2,91; IC95%: 1,01-8,50), ter 

dificuldade para pegar no sono (OR: 2,96; IC95%: 1,09-7,99) e comportamento 

social inadequado (OR: 2,19; IC95%: 1,16-3,22) vs. variáveis referenciais. Já os 

escolares com qualidade do sono ruim, além dos achados supracitados, 

apresentaram maiores chances de às vezes andar dormindo (OR: 2,56; IC95%: 

1,21-5,39), conforme tabela 1. 

 

Tabela 1 – Qualidade do sono segundo alterações no sono e comportamento 
social dos escolares. Belo Horizonte/MG, 2014-15. (786) 

 
 

 Alterações no sono  
 
 

 
Mexer 

as 
pernas 

Falar 
dormindo 

Andar 
dormindo 

Dificul-
dade  
para 

pegar  
no sono 

Comporta- 
mento 
Social 

  OR  
(IC 95%) 

OR  
(IC 95%) 

OR  
(IC 95%) 

OR  
(IC 95%) 

OR  
(IC 95%) 

Qualidade do sono      
Muito Boa 

e Boa 
Nunca/ 

Adequado 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ruim 

Às vezes 0,76 
(0,29-
1,97) 

1,87 
(0,96- 
3,62) 

2,56 
(1,21- 
5,39)** 

3,14 
(1,33-
7,43)* 

- 

Sempre 2,12 
(0,97-
4,59) 

2,58 
(1,15-
5,76)** 

- 
7,06  

(2,95-
16,90)* 

- 

Inadequado - - - - 1,37  
(0,52-2,22) 

Muito 
ruim 

Às vezes 1,67 
(0,41-
6,84) 

0,97 
(0,33-
3,04 

0,57 
(0,07-
4,42) 

0,84 
(0,27-
2,54) 

- 

Sempre 3,14 
(0,87-
11,26) 

2,917 
(1,01-
8,50)** 

- 2,96 
(1,09-
7,99)** 

- 

Inadequado - - - - 2,19  
(1,16-3,22)* 

Nota: *p<0,01; **p<0,05; OR: Odds-Ratio; IC: Intervalo de Confiança. Alterações no sono e 
comportamento social ajustados para sexo, idade e tempo de tela. 

  

 A má qualidade do sono demonstrou-se associada a alterações no sono e 
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no comportamento social. Kouros e El-Sheikh (2015) observaram que o elevado 

despertar noturno e a baixa eficiência do sono previam um mal processamento de 

informações emocionais e níveis mais elevados de humor negativo nas crianças. 

Achados cada vez mais presentes entre indivíduos que usufruem de rotina muito 

dinâmica (NSF, 2016). 

 

4. CONCLUSÕES 
 
 Conclui-se que o comprometimento do sono está associado a obesidade, 

alterações no sono e no comportamento social.  
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RESUMO - O presente estudo tem o objetivo averiguar o consumo de determinados alimentos por 
portadores de Diabetes Mellitus, participantes do projeto “Saberes e Sabores em Oficinas de 
Culinária”, no sentido de identificar as mudanças alimentares proporcionadas pelo projeto. A 
maioria da população do estudo era idosa e apresentava sobrepeso e Diabetes Mellitus tipo 2. 
Metade dela não segue uma dieta balanceada, prescrita por nutricionista. Alguns alimentos como 
a quinoa, a chia, o gergelim e o açafrão eram desconhecidos pela maioria dos participantes. 
Concluiu-se que ação educativa para os diabéticos da Associação dos Diabéticos de Ouro Preto 
(ASSODIOP), por meio de oficinas de culinária, se mostrou importante instrumento de capacitação 
para maior adesão a um plano alimentar saudável, oportunizando um melhor controle glicêmico. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes mellitus; nutrição; alimentos; idosos 

 
 

1- INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, observa-se atualmente um aumento na prevalência de Diabetes 

mellitus (DM) tipo 2, devido a diversos fatores, tais como o envelhecimento 

populacional, a crescente prevalência de obesidade, as mudanças relacionadas 

ao estilo de vida, bem como as alterações no consumo alimentar (CARVALHO et 

al., 2012). 

Intervenções multidisciplinares e em todos os níveis de atenção à saúde 

devem ser incluídas no cuidado ao portador de DM. Porém, estas intervenções só 

serão bem-sucedidas caso o paciente assuma mudanças no estilo de vida, 

mantenha os cuidados recomendados, bem como tenha disposição para 

identificar, solucionar ou buscar auxílio para as dificuldades que surgem no 

decorrer da doença. Nestas circunstâncias, a educação favorece o 

desenvolvimento destas capacidades, sendo o processo educativo, portanto, uma 

parte fundamental do cuidado absoluto ao paciente com DM (GRILLO et al., 

2013). 
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Neste contexto, o presente estudo teve por objetivo, averiguar o consumo 

de determinados alimentos por portadores de DM, participantes do projeto 

“Saberes e Sabores em Oficinas de Culinária”, e identificar as mudanças 

alimentares proporcionadas pelo projeto. 

 

2- METODOLOGIA 

 

O estudo transversal, quantitativo, foi realizado de maio a agosto de 2015, 

com 18 membros da Associação dos Diabéticos de Ouro Preto (ASSODIOP), que 

também frequentavam as oficinas de culinária do Projeto de Extensão “Saberes e 

Sabores em Oficinas de Culinária”. As oficinas são realizadas quinzenalmente no 

laboratório de técnica dietética da Escola de Nutrição da Universidade Federal de 

Ouro Preto-UFOP, onde os participantes sugerem, preparam e degustam receitas 

saudáveis, adequadas à dietoterapia do diabetes, além de aprenderem sobre o 

valor nutricional dos alimentos. Observou-se interação entre os participantes e 

motivação por meio de entrevistas/depoimentos. 

Durante as oficinas, para obtenção dos dados, foi aplicado um questionário 

semi-estruturado por alunos do projeto, que abordava questões 

sociodemográficas, relacionadas aos hábitos de vida, alimentos normalmente 

consumidos, alimentos consumidos após a Oficina de Culinária e dados 

antropométricos. 

Para diagnosticar o estado nutricional da população, aferiu-se o peso 

utilizando-se balança digital TANITA® IRONMAN BC 553, e a altura por meio do 

estadiômetro ALTURAEXATA, com precisão de 0,1 cm. segundo as técnicas 

recomendadas pela Organização Mundial da Saúde - OMS (WHO, 1995). 

Posteriormente, calculou-se o Índice de Massa Corporal, comparando-o à 

referência da OMS, 1995. 

Os dados dos questionários e medidas antropométricas foram processados 

e analisados no programa Statistical Package for Social Science® (SPSS-PC), 

v.13. Foi realizada estatística descritiva (frequência).  

O projeto foi aprovado no Comitê de Ética da Universidade Federal de 

Ouro Preto - UFOP, sob o CAAE: 0122.0.214.000-09. 
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3- RESULTADOS 

 

A população do estudo foi constituída por 18 indivíduos assíduos às 

oficinas de culinária, sendo 72,2% do sexo feminino. A maioria era idosa (83%) e 

61,1% tinham excesso de peso. Sobre a percepção do estado nutricional, 55,6% 

considerava-se estar acima do peso. 

A Figura 1 apresenta os alimentos não conhecidos antes das Oficinas e a 

utilização domiciliar dos alimentos após participação nas Oficinas. Os alimentos 

desconhecidos pelos participantes foram: quinoa (61,1%), chia (55,6%), gergelin 

(50%) e açafrão (33,3%). A linhaça e a batata yacon, bem como o adoçante em 

pó e a aveia pertenceram ao grupo dos alimentos mais conhecidos. Os alimentos 

mais utilizados pelos participantes em suas residências após a participação nas 

Oficinas foram: aveia (55,6%), linhaça (44,4%), adoçante em pó (33,3%), chia 

(33,3%), batata yacon (33,3%), açafrão (27,7%), além da quinoa e gergelim, 

ambos apresentando 22,2%. Estes alimentos são ricos em fibras solúveis e 

contribuem para a redução da glicemia. Temos relatos/depoimentos dos 

pacientes com redução da glicemia de jejum de 300 para 120 mg/dl. 
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No que se refere à dietoterapia, apenas metade dos participantes deste 

estudo seguem uma dieta equilibrada, prescrita por nutricionista. Um pequeno 

percentual (22,2%) da amostra relatou seguir a dieta em algumas vezes (dados 

não mostrados). 

Entre as maiores dificuldades em seguir estritamente a dieta, estão a não 

aceitação da doença, as limitações econômicas e o fato de que a dietoterapia, 

mesmo introduzindo uma maior diversidade alimentar, é considerada monótona e 

pouco apetitosa pelos diabéticos (SANTOS, ARAÚJO, 2011). No Brasil, estudo 

revelou que apenas 10% dos portadores atendidos em instituições de atenção 

primária referiram que o seguimento do plano alimentar pode melhorar o controle 

da doença (FARIA, RODRIGUES, ZANETTI, ARAÚJO, DAMASCENO, 2013). 

 

CONCLUSÃO 

 

Percebeu-se com este estudo, a importância da participação dos 

diabéticos em projetos educativos, uma vez que representam oportunidade para 

conhecer novos alimentos e formas de preparação, e introduzi-los na sua dieta 

habitual a fim de evitar a monotonia alimentar, contribuindo para um bom controle 

glicêmico.  
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RESUMO – A combinação gelatina-goma arábica tem sido uma das mais utilizadas como material de 
parede na técnica de microencapsulação por coacervação complexa. Para a obtenção de novas 
alternativas como materiais de parede, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a influência da aplicação 
de lactose, concentrado proteico de leite e caseinato de sódio como materiais de parede em 
associação a gelatina e a goma arábica. Como material de núcleo foi utilizado óleo de soja. Os 
valores de umidade e atividade de água foram considerados adequados para materiais obtidos por 
esta técnica. Por esta razão, conclui-se que a incorporação destes materiais em estudo, apresentam 
alternativas na obtenção de novos veículos de compostos bioativos no desenvolvimento de produtos 
funcionais. 
 

PALAVRAS-CHAVE: microencapsulação; liofilização; estabilidade; emulsão 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de microencapsulação vem se tornando cada dia mais utilizado 

na área de alimentos, assim, pesquisar materiais de parede alternativos para o 

processo é de fundamental importância para aperfeiçoar, diminuir custos e reduzir 

impactos ambientais pelo aproveitamento de resíduos (ZUIDAM; SHIMONI, 2010). O 

objetivo deste trabalho foi realizar um estudo para testar o potencial de aplicação de 

lactose, caseinato de sódio e concentrado proteico de leite (CPL) como materiais de 

parede em associação à gelatina e goma arábica na formação de microcápsulas 

pela técnica de coacervação complexa. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Caseinato de sódio (a empresa doadora pediu sigilo), concentrado proteico 

de leite (CPL – 80%) (a empresa doadora pediu sigilo), lactose (New Química, Belo 

Horizonte, MG, Brasil), goma arábica (Nexira Brasil Comercial Ltda, Perdizes, SP, 

Brasil) e gelatina bovina tipo B (Gelita, Cotia, SP, Brasil) foram utilizados como 

material de parede. Óleo de soja (Cargill Agrícola S.A, Mairinque, SP, Brasil) foi 

utilizado como material de núcleo.  
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As soluções de gelatina, goma arábica, lactose, CPL e caseinato de sódio 

foram preparadas de acordo com o apresentado na Tabela 1. Adotou-se o pH 4 para 

o ajuste durante o processo de coacervação. As emulsões simples foram preparadas 

utilizando soluções aquosas dos materiais proteicos estudados, emulsionados com 

óleo de soja (0,05 g.ml-1 de solução simples). A homogeneização dos materiais foi 

feita em homogeneizador Ultraturrax à 8.000/5 min. As emulsões simples (O/A) 

foram adicionadas nas soluções aquosas de carboidrato. A emulsificação foi feita 

utilizando-se placa de agitação durante 5 minutos e temperatura de 50°C. Foi 

realizado resfriamento lento em banho de gelo até 10°C. Após o processo de 

coacervação, o material foi armazenado sob refrigeração (5-8°C) durante 24 horas. 

Após este período as microcápsulas foram separadas, congeladas e liofilizadas. 

Para comparação dos resultados foi produzida uma amostra controle, com gelatina e 

goma arábica, ambas com 5% de concentração e recheio (óleo de soja) de 0,05 

g.ml-1 de solução aquosa de gelatina (massa/volume). 

 

Tabela 1 - Composição dos tratamentos analisados para a coacervação complexa.  

Amostra Formulação 

(% em massa/volume) 

Amostra Formulação 

(% em massa/volume) 

Controle 5 G; 5 GA; 5 O T5 4 G; 1 CPL; 5 GA; 5 O 

T1 5 G; 0,5 L; 4,5 GA; 5 O T5 3,5 G; 1,5 CPL; 5 GA; 5 O 

T2 5 G; 1 L; 4 GA; 5 O T7 4,5 G; 0,5 CS; 5 GA; 5 O 

T3 5 G; 1,5 L; 3,5 GA; 5 O T8 4 G; 1 CS; 5 GA; 5 O 

T4 4,5 G; 0,5 CPL; 5 GA; 5 O T9 3,5 G; 1,5 CS; 5 GA; 5 O 

Legenda: G: Gelatina; GA: Goma arábica; O: Óleo de soja; L: Lactose; CPL: Concentrado proteico do 

leite; CS: Caseinato de sódio. 

 

As microcápsulas úmidas foram avaliadas quanto à morfologia por meio de 

microscópio óptico (Marca: BIOVAL; Modelo: L2000I), o mesmo foi adaptado com 

zoom de 100 vezes. Em analisador de umidade por infravermelho (marca Gehaka, 

modelo IV 2500) analisou-se a umidade. A atividade de água foi determinada 

utilizando-se equipamento AQUALAB (Marca: Decagon, modelo: Aqualab Lite), com 

leitura digital. Para avaliar os dados obtidos nos ensaios utilizou-se a Análise de 

Variância (ANOVA) e teste de Tukey para comparação das médias com 5% de 

significância. O pacote estatístico utilizado foi o Assistat (Assistência estatística), 

versão 7.7 beta.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através das observações feitas em microscópio óptico verificou-se formação 

de microcápsulas com todos os agentes de cobertura empregados nas formulações 

com associação. Foi possível observar predominância de formato esférico e 

multinucleado, entretanto, formato oval também foi encontrado, como pode ser visto 

na Figura 1.  

 

Figura 1 - Micrografias das microcápsulas obtidas por microscopia óptica.  

 

Os tratamentos T1, T2, T3 e T7, foram os que apresentaram maior 

quantidade de microcápsulas com formato esférico e todas contendo múltiplos 

núcleos. Avaliando-se as formulações com CPL, gelatina e goma arábica (T4, T5 e 

T6), percebe-se que o tratamento T4, foi o que se mostrou mais semelhante com a 

amostra controle. É visto que a formulação T6 apresentou formato e superfície 

irregular.  

As micropartículas formuladas com caseinato de sódio, gelatina e goma 

arábica (T7 e T8) apresentaram superfície mais uniforme e esférica, se comparadas 

com T6. No entanto, o tratamento T9 apresentou uma geometria não perfeitamente 

esférica, com pontas alongadas e aglomerações. Os resultados dos testes de 

umidade e atividade de água (Aw) estão apresentados na Tabela 2. O teor de 

umidade variou de 4,01% (± 0,50) a 5,37% (± 0,09), tendo os tratamentos T9 e T2 os 

valores mínimos e máximos, respectivamente. Todas as formulações testadas 

apresentaram diferença significativa ao nível de 5% de significância da amostra 

controle, sendo essa diferença benéfica, pois os valores são inferiores, isto favorece 

o armazenamento e conservação das microcápsulas. É possível que a semelhança 

nos resultados possa ser explicada devido a utilização de gelatina e goma arábica 
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como materiais de parede em todos os tratamentos avaliados no processo de 

microencapsulação. 

 

Tabela 2 - Valores de umidade e atividade de água para os tratamentos. 

Tratamento Umidade (%) Aw Tratamento Umidade (%) Aw 

Controle 5,61 ± 0,60b 0,28 ± 0,004c T8 4,60 ± 0,30g 0,30 ± 0,012bc 

T1 5,33 ± 0,62cd 0,35 ± 0,005b T9 4,01 ± 0,50i 0,30 ± 0,042bc 

T2 5,37 ± 0,09c 0,34 ± 0,005bc Lactose 5,49 ± 0,8 0,34 ± 0,1 

T3 4,91 ± 0,14f 0,33 ± 0,008bc CPL 5,21 ± 0,91 0,32 ± 0,09 

T4 4,36 ± 0,61h 0,31 ± 0,005bc CS 5,42 ± 0,72 0,31 ± 0, 11 

T5 5,12 ± 0,41e 0,32 ± 0,008bc GA 8,76 ± 0,79 0,4 ± 0,15 

T6 4,09 ± 0,10i 0,33 ± 0,005bc Gelatina 6,66 ± 0,84 0,42 ± 0,19 

T7 4,4 ± 0,58h 0,29 ± 0,008c    

 

Os valores de Aw deste estudo foram similares aos encontrados por 

Comunian (2013) durante a microencapsulação de ácido ascórbico. E comparando 

se as formulações contendo lactose, CPL e caseinato de sódio, observa-se que a 

microencapsulação gerou tratamentos com valores de atividade de água inferiores a 

0,4, consequentemente são considerados estáveis microbiologicamente. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que a adição de lactose, concentrado proteico do leite e 

caseinato de sódio em formulações contendo goma arábica e gelatina possibilitam a 

formação de microcápsulas por coacervação complexa.  
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RESUMO - Este estudo avaliou os efeitos do consumo de soja por ratas na lactação sobre 
parâmetros metabólicos da prole aos 21 e 150 dias de idade. Dietas isocalóricas foram 
preparadas, divididas em Controle Caseína (CC), Soja (S) e Controle Óleo de Soja (COS). Foram 
avaliados IA, MC, glicemia, insulinemia e catecolamina total e relativa da prole, além de estradiol 
materno. As mães S apresentaram diminuição do estradiol vs.C e COS.  Na prole S o ganho de 
MC foi menor vs. COS do 6º ao 21º dia e aos 150 dias apresentou hiperinsulinemia com redução 
da glicemia vs COS e maior conteúdo de catecolaminas na adrenal. Acreditamos que o consumo 
materno de soja na lactação tem efeito positivo sobre a resposta glicêmica da progênie adulta. 
PALAVRAS-CHAVE: soja, lactação, programação, catecolaminas, glicemia. 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

A soja é alimento de alto valor nutricional, fonte de vários fitoquímicos que 

são associados a efeitos benéficos no organismo, como diminuição da 

insulinemia, da adiposidade e do peso corporal (SIMMEN et al., 2010). Porém, o 

consumo de alimentos contendo fitoestrogênios na gestação e lactação, tem sido 

questionado, devido à atividade estrogênica das isoflavonas, que podem atuar 

como desreguladores de sistemas hormonais, e gerar modificações metabólicas, 

contribuindo para o desenvolvimento de doenças crônicas (SIMMEN et al., 2010; 

TROINA et al., 2010).   

O efeito do consumo de soja sobre a síntese de catecolaminas pela 

medula adrenal ainda não foi estudado. Diante disso, avaliou-se o efeito do 

consumo materno de soja durante a lactação, sobre parâmetros metabólicos e 

conteúdo de catecolaminas (CA) na medula adrenal da prole na vida adulta.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O modelo usado foi aprovado pela CEUA (Parecer nº 030/2011). Utilizou-

se 6 ratas Wistar com 6 filhotes machos divididos em 3 grupos que receberam 

dietas isocalóricas e isoprotéicas: Controle Caseína (C)- à base de caseína (% 

do valor energético (%VE): 18,5% de proteína (PTN), 63,5% de carboidrato 
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(CHO), 17,8% de lipídeo (LIP); Soja (S)- à base de soja (%VE: 18,3% PTN, 

43,5% CHO, 38,1% LIP); Controle Óleo de Soja (COS)- à base de caseína, com 

quantidade semelhante de LIP do grupo S (%VE: 17,8% PTN, 45,5% CHO, 36,8% 

LPD). As rações foram preparadas manualmente conforme AIN-93M (REEVES et 

al., 1993). Para a ração a base de soja, utilizou-se soja orgânica, que passou por 

um preparo para inibir fatores antinutricionais (SOARES et al., 2005) e foi 

transformada em farinha. Ao desmame, 3 filhotes de cada ninhada foram 

randomicamente selecionados e mantidos até os 150 dias com ração comercial. 

O restante foi eutanasiado. Foram avaliados: ingestão alimentar (IA), massa 

corporal (MC), glicemia (medidor automático), insulina e 17β-estradiol séricos 

(radioimunoensaio), conteúdo de catecolaminas da adrenal (método fluorimétrico 

trihidroxiindol (KELNER et al., 1985).  

 As análises estatísticas foram realizadas no GraphPad Prism 5, 

expressas como média ± erro padrão por meio da ANOVA one-way, seguido do 

teste Newman-Keuls, considerando p<0,05.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As mães S apresentaram aumento esporádico da IA (dias 3, 18, 19 vs.C e 

COS; dia 4 vs.COS), mas não modificaram a sua MC.  Evidenciamos redução do 

estradiol (p<0,002) nessas mães (Tabela 1). Acreditamos que as isoflavonas na 

dieta S podem ter exercido o efeito do estradiol no organismo e assim poupando-

o de produzi-lo, e a transferência de estradiol da mãe para o filhote através do 

leite podem ser fatores plausíveis. (TROINA et al., 2010).  

A prole S não apresentou alteração na IA.  Entretanto, esses animais 

apresentaram menor MC do 6º ao 21º dia vs. COS (p<0,05) e menor gordura 

corporal vs. COS (p<0,0001) e C (p<0,0001), sem alterar a adiposidade central. 

Sugerimos que há uma maior transferência de estradiol para a prole que age 

diminuindo a adipogênese e o acúmulo de gordura corporal (BROWN; CLEGG, 

2010).  Após o desmame, a MC e a adiposidade do grupo S se igualaram à dos 

controles, permanecendo assim até os 150 dias de idade (Tabela 1).  

A insulinemia e a glicemia não alteraram nas proles aos 21 dias. Na idade 

adulta a prole S apresentou insulinemia e glicemia semelhantes ao grupo C, e 

comparada ao grupo COS, observou-se maior insulinemia (p<0,0009), com menor 
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glicemia (p<0,02). No grupo COS a insulinemia diminuiu (p<0,0009) e a glicemia 

aumentou (p<002) vs. C (Tabela 1). Os animais COS parecem apresentar síntese 

ou secreção comprometida de insulina e, logo, alteração na captação de glicose. 

A ingestão materna de soja durante a lactação parece proteger a progênie de 

alterações no metabolismo da glicose.  

Tabela 1- Parâmetros metabólicos das ratas lactantes (mãe) e progênie.  
 C COS S 

MÃE – 21 dias    
Ingestão de ração (g/dia) 42.68±5.6 38.82±8.49 49.18±6.12*# 
Massa Corporal (g) 199,00±8,23 202,70±7,54 199,10±7,59 
17 -estradiol (pg/mL) 78,88±8,26 74,62±3,50 46,02±4,21*# 
PROLE - 21 dias     
Massa Corporal (g) 47,57±2,05 49,97±1,71 43,29±0,82# 
Adiposidade central (g) 1,09±0,19 1,05±0,05 0,93±0,11 
GC (g/100g de carcaça) 16,91±0,49 21,11±0,92* 12,47±0,22*# 
Insulinemia (uIU/mL) 44,02±3,52 43,94±6,35 45,82±2,65 
Glicemia (mg/dL) 219,10±17,95 222,40±15,98 194,70±18,69 
PROLE - 150 dias     
Ingestão de ração (g/dia) 19,89±1,89 21,38±1,53 22,27±1,22 
Massa Corporal (g) 393,30±9,79 390,00±11,43 394,50±10,70 
Adiposidade central (g) 12,28±0,93 14,02±2,23 9,85±0,99 
GC (g/100g de carcaça) 26,66±1,78 26,56±1,67 27,48±0,87 
Insulinemia (uIU/mL) 62,81±9,51 33,19±2,16* 72,25±6,28# 
Glicemia (mg/dL) 114,60±2,26 124,00±3,28* 114,90±2,53# 

GC=gordura corporal                                                                                                                                  * vs C; # vs COS 

Aos 21 dias não foi observada alteração no conteúdo de CA na adrenal 

da prole S. Aos 150 dias, o conteúdo total (Figura 1-A) e o relativo (Figura 1-B) 

foram maiores (p<0,04; p<0,02, respectivamente) vs. C. Não há na literatura 

efeitos do consumo de soja sobre as CA in vivo. Entretanto, estudo in vitro 

evidenciou que a isoflavona, em concentrações fisiológicas, estimula a síntese de 

CA, porém em altas concentrações inibe (YANAGIHARA et al., 2008).  
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Figura 1- Conteúdo Total (A) e relativo (B) de CA na medula adrenal. 

Não sabemos se o conteúdo de CA na medula está aumentado devido a 

maior síntese e/ou menor secreção de CA pela adrenal, o que é possível de ser 

identificado analisando a secreção in vitro de CA e a expressão da tirosina 

hidroxilase (TH). Sugerimos que haja maior síntese, já que foi evidenciado in vitro 

que as isoflavonas podem aumentar a expressão de TH e assim a síntese.  
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4. CONCLUSÕES 

 

Nossos achados mostram que a ingestão materna de soja na lactação 

programou maior contéudo de catecolaminas na medula adrenal e, por outro lado, 

parece proteger a progênie de alterações no metabolismo glicídico na vida adulta.  

A maior transferência de isoflavonas da soja e estrogênio, através do leite 

materno, podem estar relacionadas com estas alterações.  
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RESUMO - A obesidade e a senescência estão associadas a um estado inflamatório de baixa 
intensidade. A identificação de marcadores inflamatórios tem sido uma importante estratégia para 
diagnóstico e prognóstico das comorbidades associadas à obesidade e senescência. Neste 
estudo, avaliou-se a produção plasmática da IL-17A em 117 mulheres adultas e idosas (eutróficas, 
com sobrepeso e com obesidade). Nas adultas, o excesso de peso refletido nos grupos com 
sobrepeso e obesidade promoveu aumento deste biomarcador. Nas idosas, apenas o grupo com 
obesidade apresentou os maiores valores, sendo estes superiores aos demais grupos avaliados 
neste estudo. Apenas nos grupos das idosas, observou-se correlações com o índice de massa 
corporal e perímetro da cintura.  A IL-17 neste estudo mostrou-se um potencial marcador para 
estudos referentes à obesidade e envelhecimento, objetivando condutas preventivas para a 
população.  

 

PALAVRAS-CHAVE: biomarcadores inflamatórios; obesidade; senescência. 

 

1. INTRODUÇÃO  

A descoberta de biomarcadores inflamatórios elevados em pacientes 

obesos e em idosos, abre um espaço para investigação de suas ações 

fisiológicas e associadas às comorbidades existentes. A Interleucina-17 (IL-17) é 

uma citocina pró-inflamatória produzida por células T e pertencente a uma família 

de citocinas com cinco membros (IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E e IL-17F) (JIM; 

DONG, 2013), atuando em uma grande variedade de tecidos no organismo 

(MARIN, et al., 2007). Uma vez estabelecida a relação entre a obesidade e a 

senescência com estado inflamatório de baixa intensidade, e a atuação da Il-17 A 

em uma grande variedade de tecidos no organismo, justifica-se o estudo deste 

marcador no diagnóstico e prognóstico da obesidade, envelhecimento e doenças 

correlacionadas. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal de Ouro Preto (CAAE: 0048.0.238.000-10) e contou com a 

participação de 117 mulheres, agrupadas de acordo com a faixa etária e 

classificadas pelo índice de massa corporal (IMC) em 51 idosas (23 eutróficas, 13 

com indicativo de sobrepeso e 15 com indicativo de obesidade) e 66 adultas (23 

eutróficas, 20 com indicativo de sobrepeso e 23 com indicativo de obesidade). 

Para a classificação do IMC das adultas, utilizamos os pontos de corte 

estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 1998), e para as 

idosas os valores de referência estabelecidos pela Organização Pan-

Americana as Saúde (OPAS, 2002). O material destinado à avaliação da IL-17 A 

foi coletado através da punção venosa e as dosagens avaliadas através do 

método imunoenzimático ELISA sanduíche. Todas as análises estatísticas foram 

feitas através dos programas INSTAT, GraphPad Prism e do software estatístico 

R (R. Development CoreTeam 2011). Para as variáveis avaliadas neste estudo foi 

realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov, para verificar se aderiam a uma 

distribuição de probabilidade normal. Após o teste, todas as variáveis 

foram consideradas normalmente distribuídas. Os resultados foram apresentados 

por técnicas de estatísticas descritivas como média e desvio padrão e as 

correlações foram verificadas através do teste de Spearman. Para as análises 

comparativas das médias destes grupos avaliados, utilizou-se o teste t de student. 

Os resultados foram considerados estatisticamente significativos quando o valor p 

< 0,05. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas adultas, o excesso de peso refletido nos grupos com sobrepeso e 

obesidade promoveu aumento da IL-17 A (figura 1), que é um marcador cujos 

níveis elevados são encontrados em portadores de diversas doenças autoimunes, 

como artrite reumatoide (AR), psoríase, doença inflamatória intestinal e esclerose 

múltipla (DUARTE, 2010). Em um estudo realizado por Zarpellon e colaboradores 

(2013), para verificar o perfil nutricional na artrite reumatoide, eles verificaram que 

a maioria dos pacientes estava acima do peso normal. Essa é uma observação já 
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feita por outros pesquisadores, como Naranjo (2008) e Armstrong et al. (2006). 

Nas idosas, apenas o grupo com obesidade apresentou os maiores valores. O 

excesso de peso aliado à condição de senescência foi um fator determinante, 

uma vez que as idosas obesas apresentaram os maiores valores em relação aos 

demais grupos (figura 1) e, apenas nos grupos das idosas, a IL-17 A apresentou 

correlações com o índice de massa corporal, prega cutânea tricipital e perímetro 

da cintura (figura 2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
    

Figura 1 - Concentração plasmática da interleucina 17 A (pg/ml) avaliada através 
do teste de ELISA, em mulheres adultas e idosas, ambas eutróficas, com 
sobrepeso e obesas. Para as análises comparativas das médias destes grupos 
avaliados, utilizou-se o teste t de student. Os resultados foram considerados 
estatisticamente significativos quando o valor p < 0,05. 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
 

Figura 2 - Correlações da interleucina-17 com IMC, PCT e PC em mulheres 
idosas: As correlações foram verificadas através do teste de Spearman (P<0,05= 
existência de diferença). 
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4. CONCLUSÃO 

Concluiu-se com este estudo amostral, que a IL-17A mostrou-se um 

potencial marcador do estado de obesidade e envelhecimento. 
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RESUMO – O objetivo deste trabalho foi identificar padrões alimentares em adultos de Viçosa - 
Minas Gerais. Estudo transversal, observacional, realizado por meio de inquérito domiciliar. 
Foram coletados dados sociodemográficos e de consumo alimentar por meio do Questionário de 
Frequência de Consumo de Alimentos (QFCA). Os padrões alimentares (PA) foram obtidos 
aplicando-se a metodologia de análise fatorial exploratória nas respostas obtidas do QFCA. 
Foram identificados dois padrões alimentares, nomeados de “tradicional” e “energy dense”. A 
determinação de PA pode auxiliar em medidas educativas para promoção de hábito alimentar 
saudável. 

 
PALAVRAS-CHAVE: padrões alimentares; adultos; epidemiologia nutricional. 

 

I INTRODUÇÃO 

Os padrões alimentares (PA) podem ser eficazes indicadores do impacto 

da dieta em desfechos de saúde por ilustrarem os efeitos combinados da ingestão 

de dieta (XU et al., 2015). Podem ser definidos como um conjunto de alimentos 

frequentemente consumidos por indivíduos e populações (MATOS et al., 2014).  

A identificação de padrões exige um complexo manejo estatístico dos 

dados de consumo alimentar. Comumente, duas abordagens analíticas são 

utilizadas: a priori e a posteriori. Técnicas para se identificar PA denominados a 

piorei são definidos a partir  de índices ou escores dietéticos previamente 

estabelecidos (CARVALHO et al., 2016). Abordagens a porteriori utilizam técnicas 

de análise multivariada, consideradas mais robustas na determinação de PA. 

Neste contexto, o objetivo deste estudo é identificar os padrões alimentares 

de adultos residentes na área urbana do município de Viçosa - Minas Gerais - 

Brasil. 

 

II MATERIAL E MÉTODOS  

Estudo de caráter transversal, realizado entre 2012 e 2014, com indivíduos 

adultos de 20 a 59 anos de idade, ambos os sexos, por meio de inquérito 

http://pt-br.facebook.com/Fagoc
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domiciliar de base populacional, na área urbana do município de Viçosa - Minas 

Gerais - Brasil.  

A coleta de dados consistiu de duas etapas: visitas domiciliares com 

aplicação de um questionário estruturado e coleta de dados de consumo nas 

dependências da universidade (SEGHETO et al., 2015).  

As variáveis sociodemográficas utilizadas foram: idade dada em anos 

completos, escolaridade em anos completos de estudo, definida em 0-3, 4-7 e ≥8 

anos de estudo e nível socioeconômico, determinado segundo instrumento da 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. 

As informações sobre o consumo habitual dos participantes foram obtidas a 

partir de um questionário de frequência de consumo de alimentos (QFCA) do tipo 

quantitativo, desenvolvido durante o projeto piloto do presente estudo (SEGUETO 

et al., 2015).  

Os padrões alimentares foram obtidos a posteriori, aplicando-se a 

metodologia de análise fatorial exploratória nas respostas obtidas do QFCA.  

Os fatores foram excluídos por meio do método de análise dos 

componentes principais, seguida da rotação ortogonal varimax e retidos aqueles 

que apresentaram eingenvalues > 2,0 definidos conforme o gráfico scree plot da 

variância pelo número de componentes. A estrutura fatorial exploratória foi obtida 

a partir dos indicadores que apresentaram cargas fatoriais superiores a 0,3 e os 

padrões foram rotulados de acordo com a composição nutricional dos alimentos.  

 O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Viçosa, sob protocolo nº 008/12.  

 

III RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram analisados os dados de 959 indivíduos adultos, sendo que em 

relação às características sociodemográficas, observou-se que a amostra foi 

predominantemente composta por mulheres, correspondendo a 50,20%, 

encontravam-se na faixa etária entre 20-29 anos 30.29%, possuía 8 ou mais anos 

de escolaridade 72.76%, nível socioeconômico intermediário, correspondendo a 

64.7% do grupo avaliado. 

Após rotação ortogonal varimax foram encontrados oito componentes, 

explicando 15,83% da variância dos componentes, representando dois padrões 

alimentares. Foram considerados válidos para permanecerem em cada 
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componente aqueles indicadores com saturação maior que 0,3 (indicados em 

negrito) (Tabela 1).  

Os dois padrões identificados foram classificados como: padrão 

“tradicional”, carregado positivamente para azeites, aveia, granola, barra de 

cereal, legumes, frutas, pães e biscoitos, que explicou 8,07% da variância do 

consumo; padrão “energy dense”, composto pelos itens sanduíches, carnes 

vermelhas, feijão tropeiro e feijoada, batata frita e mandioca frita, embutidos, 

bebidas alcoólicas, massas, salgadinhos, arroz, feijão, pães, leite, carne bovina, 

café, manteiga e margarina, que explicou 7,77% da variação do consumo. 

Estudo transversal realizado no sul do país, com mulheres adultas, 

utilizando a mesma técnica estatística identificou cinco padrões alimentares, 

nomeados como: “vegetais”, “frutas”, “nozes/oleaginosas”, “pão/aipim/batata 

doce”, “chocolate/doces” (PEROZZO et al., 2008). Pesquisa realizada com 

adolescentes do centro-oeste identificou três padrões alimentares, nomeados 

como: “ocidental”, “tradicional” e “misto” (RODRIGUES et al., 2012). 

 

Tabela 1. Matriz fatorial rotada, cargas fatoriais e padrões alimentares. 

Grupos de Alimentos Padrões Alimentares 

 “Tradicional” “Energy dense” 

Sanduíches 0.05 0.45  

Carnes vermelhas 0.20 0.54  

Ovos 0.25 0.21  

Feijão tropeiro e feijoada 0.09  0.39  

Azeite 0.32  0.20  

Batata frita e mandioca frita -0.08  0.44 

Aveia, granola, barra de cereal 0.52  -0.14  

Leites 0.42  0.01  

Frutas 0.61  -0.07  

Queijos e iogurtes 0.67  0.16 

Embutidos 0.02  0.52  

Legumes 0.55  -0.06  

Bebidas alcoólicas -0.12 0.61  

Massas 0.04  0.33  

Salgadinhos 0.09  0.47  

Pães e biscoitos 0.42  0.15 

Eigenvalues 2.09 2.01 

% variância explicada 8.07 7.77 

% de acúmulo da variância explicada 8.07 15.83 

 

IV CONCLUSÕES 

A determinação de padrões alimentares é de grande importância na saúde 

pública, por ser fundamental no subsídio de ações educativas para promoção de 
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hábito alimentar saudável na população de referência ou em outras populações 

com características similares. 
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RESUMO O objetivo deste estudo foi identificar a frequência de consumo de alimentos não 
saudáveis entre adolescentes participantes de um projeto social. Foi realizado um estudo 
transversal, descritivo e analítico com 580 adolescentes. Utilizou-se um questionário sobre 
questões demográficas, sociais, atividade física e lazer sedentário e de consumo alimentar. Foram 
realizadas análises bivariadas e regressão logística para identificar fatores associados ao 
consumo frequente de alimentos não saudáveis. Os resultados mostram um consumo frequente 
de guloseimas (41%) entre os adolescentes e consumo ≥2x/semana de salgados frito (32%), 
salgadinhos de pacote (41%), embutidos (54%), biscoito doce (40%) e refrigerante (36%). O 
consumo frequente da maior parte dos alimentos estudados foi associado ao tempo de lazer 
sedentário e ao consumo em frente à televisão. Conclui-se que o consumo de alimentos não 
saudáveis entre os adolescentes estudados foi frequente, sendo importante a educação nutricional 
e ações que promovam alimentação saudável. 
PALAVAS-CHAVE: Adolescente; Consumo de Alimentos; Comportamento alimentar. 

 

INTRODUÇÃO  
 

A adolescência é caracterizada pela mudança da infância para a fase 

adulta, que ocorre dos 10 aos 19 anos (WHO, 1986). Durante este período, os 

requerimentos energéticos são aumentados e uma má alimentação pode levar ao 

retardo no crescimento e desenvolvimento ou excesso de peso além de diversos 

agravos à saúde (ALBUQUERQUE; MONTEIRO, 2002).  

Nos últimos anos tem-se observado uma mudança no padrão alimentar 

da população brasileira relacionada ao processo de transição epidemiológica, 

demográfica e nutricional. Tal mudança caracteriza-se pelo aumento do consumo 

de alimentos não saudáveis e pela diminuição do consumo de frutas, vegetais, e 

alimentos integrais (LEVY et al., 2005). Neste contexto, o presente estudo tem 

como objetivo identificar a prevalência do consumo frequente (≥ 3x por semana) 

de alimentos não saudáveis entre adolescentes participantes de um projeto social 

e fatores associados. 

 

MATERIAS E MÉTODOS 
 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e analítico. A população do 

estudo foi constituída por adolescentes com idade entre 10 e 18 anos, 
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matriculados em rede pública de ensino e participantes de um projeto social 

localizado no município de Serra/ES. Foram aplicados questionários sobre 

variáveis sociodemográficas, hábitos de vida, atividade de lazer sedentário e 

frequência de consumo alimentar. Os dados de consumo foram coletados 

utilizando os marcadores alimentares da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

– PENSE (IBGE, 2013). O desfecho foi composto por seis alimentos; salgado frito, 

embutidos, salgadinhos de pacote, biscoitos doces, guloseimas e refrigerante. Os 

dados foram coletados identificando a frequência de consumo nos últimos 7 dias 

anteriores. Foi considerado consumo frequente aquele ≥ 3x por semana. 

Para comparar a frequência de consumo dos alimentos não saudáveis 

com as variáveis demográficas e hábitos de vida utilizou-se o teste qui-quadrado. 

As variáveis que apresentaram associação com o consumo frequente de 

alimentos não saudáveis (p-valor <0,10) foram inseridas em regressões logísticas 

binárias utilizando o SPSS (23) com adoção de α = 0,05. O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo, sob 

Parecer n° 725.488.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra final desde estudo foi composta por 580 adolescentes, destes 

330 (56,90%) eram do sexo masculino e os demais do sexo feminino, com idades 

entre 10 e 18 anos, e em maioria parda (55,3%). A prevalência do consumo 

frequente dos alimentos não saudáveis estudados variou entre 6% para os 

salgados fritos até 41% para as guloseimas, conforme figura 1.  

Nas tabelas (1 e 2) são apresentadas as variáveis que tiveram associação 

com o consumo frequente de alimentos não saudáveis nas análises bivariadas (p-

valor <0,10). Verificou-se que, as meninas consumiram com mais frequência 

salgadinho de pacote e guloseimas. Dados parecidos foram encontrados em 

estudos anteriores realizados com adolescentes, nos quais o consumo de doces, 

balas e bombons foram mais frequentemente consumidos pelas meninas, 

indicando que elas estão mais propensas a ingerir alimentos com maior teor de 

açúcar (CASTRO et al., 2008; CARVALHO, 2015).  
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Figura 1 - Percentual geral de consumo de alimentos não saudáveis por adolescentes capixabas 
participantes de um projeto social. 

 
 
Tabela 1 - Razão de chances bruta e ajustada de fatores associados com o consumo de 
guloseimas biscoito doce e refrigerante em amostra de escolares capixabas participantes de um 
projeto social.  

* significância p<0,05; - : Variável que não se associou ao consumo do alimento; RCb: Razão de 
chance bruta; RCa: Razão de Chance ajustada; TLS: Tempo de lazer sedentário; Ref. TV: 
Realização das refeições em frente à TV; Ref. Escola: Consumo das refeições oferecidas na escola. 

 

No que se refere à idade, foi observada maior chance de consumo 

frequente de guloseimas e refrigerantes entre os adolescentes da faixa etária de 

13-15 anos. Este fato pode ser explicado devido a maior independência para 

escolhas alimentares de adolescentes mais velhos. (KRANZ, 2008). O consumo 

de guloseimas, chips e embutidos foi significativamente superior entre os 

adolescentes que apresentam tempo ≥5 horas de lazer sedentário e o consumo 

de biscoito doce e guloseimas também foi mais frequente entre os que realizam 

as refeições em frente à televisão diariamente. Em revisão sistemática, Rossi 

(2010) encontrou associação positiva entre o maior tempo de televisão com o 

consumo de doces, bebidas de elevado teor de açúcar e salgadinhos. 

Variável  
Biscoito doce Refrigerante Guloseimas 

RCb RCa (IC95%) RCb RCa (IC95%) RCb RCa (IC95%) 

 Sexo       
Feminino - - - - - 1,00* 
Masculino - - - - 0,70 0,48 (0,33;0,71) 

 Idade (anos)       
10-12 - - - 1,00* - 1,00* 
13-15 - - 1,70 1,90 (1,17;3,09) 1,51 1,76 (1,18;2,62) 
16-18 - - 1,70 1,77 (0,84;3,75) 1,20 1,05 (0,54;2,02) 

 Raça/cor       
Branco - - - - - 1,00* 
Preto - - - - 1,52 1,92 (1,11;3,32) 
Pardo - - - - 2,03 1,88 (1,03;3,44) 

 TLS (h/dia)       
1-4 horas - - - 1,00 - 1,00* 
≥5 horas - - 1,60 1,44 (0,91;2,29) 1,40 1,70 (1,15;2,53) 

 Ref. TV       
Diariamente - 1,00* - 1,00 - 1,00* 
<7x/semana 0,70 0,64 (0,42;0,98) 0,68 0,71 (0,45;1,12) 0,67 0,54 (0,37;0,79) 

 Sobrepeso       
Não - 1,00 - - 0,48 1,00 
Sim 0,42 0,72 (0,41;1,27) - - - 0,72 (0,44;1,16) 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e 

Nutrição Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

Tabela 2 - Razão de chances de fatores associados com o consumo de salgado frito, Chips e 
embutidos em amostra de escolares capixabas participantes de um projeto social 2016. 

* significância p<0,05; - : Variável que não se associou ao consumo do alimento; RCb: Razão de 
chance bruta; RCa: Razão de Chance ajustada; TLS: Tempo de lazer sedentário; Ref. Escola: 
Consumo das refeições oferecidas na escola. 

CONCLUSÃO 

Observou-se alta frequência de consumo de alimentos não saudáveis 
entre os adolescentes, principalmente associada ao tempo prolongado de lazer 
sedentário, reforçando a necessidade e importância de iniciar a educação 
alimentar e nutricional e o incentivo aos hábitos de vida saudáveis precocemente, 
seja no ambiente familiar, nas escolas ou nos centros promotores de saúde e 
educação. 
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Variáveis 
Salgado Frito Chips Embutidos 

RCb RCa (IC95%) RCb RCa (IC95%) RCb RCa (IC95%) 

Sexo       
    Feminino - -  1,00* - - 

Masculino - - 0,53 0,49 (0,27;0,92) - - 
TLS (h/dia)       

1-4 horas - -  1,00* - 1,00* 
5 horas - - 1,97 2,05 (1,13;3,74) 1,80 2,07 (1,35;3,17) 

Ref. Escola 
   Não come  1,00*  - - - 

 1-4x/semana 0,53 0,26 (0,07;0,89) - - - - 
Diariamente 0,27 0,50 (0,21;1,22) - - - - 

Desjejum       
Diariamente - -  1,00 - - 
<7x/semana - - 1,23 1,01 (0,54;1,87) - - 
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RESUMO: Objetivou-se avaliar fatores associados aos desfechos amamentação sob livre 
demanda e baixo peso do bebê ao nascer entre mães adolescentes atendidas em um banco de 
leite humano. Avaliaram-se 1522 nutrizes em estudo retrospectivo com dados secundários obtidos 
de protocolo de atendimento. Informações sociodemográficas, da assistência pré-natal e sobre o 
bebê foram relacionadas aos desfechos. Realizou-se análise descritiva, teste qui-quadrado e 
regressão de Poisson (p<0,05). A amamentação sob livre demanda foi menos prevalente entre 
bebês com baixo peso e pré-termo e mais prevalente entre mães orientadas sobre amamentação 
no pré-natal. Já o baixo peso ao nascer prevaleceu entre crianças pré-termo, mães residentes no 
interior e as que realizaram menos de 6 consultas pré-natais. Conclui-se que a realização do pré-
natal adequado e as orientações sobre amamentação contribuem para a amamentação sob livre 
demanda, assim como a prematuridade, menos de 6 consultas e residência no interior favorecem 
o baixo peso ao nascer. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gravidez na adolescência; aleitamento materno; recém-nascido de baixo 
peso; cuidado pré-natal, cuidado do lactente.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A gravidez na adolescência pode acarretar prejuízo na condição dos 

recém-nascidos, como a prematuridade e baixo peso ao nascer, sendo que o 

aleitamento materno pode contribuir para a redução da morbimortalidade desses 

bebês, especialmente por seus diversos benefícios físicos e mentais (SANTOS et 

al., 2008; PONTES et al., 2013).  

Sendo assim, considerando a importância da amamentação para a saúde 

materno-infantil, o objetivo desse estudo foi avaliar os fatores associados ao 

aleitamento materno sob livre demanda e ao baixo peso do bebê ao nascer entre 

mães adolescentes. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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Trata-se de um estudo retrospectivo, no qual foram analisados dados 

secundários presentes em formulários de atendimento de nutrizes atendidas em 

um banco de leite humano, entre os anos de 2009 e 2012. 

Foram avaliados dados sociodemográficos maternos (local de residência, 

profissão, estado civil, uso de drogas ilícitas, tabagismo, etilismo); da assistência 

pré-natal (número de consultas e orientações sobre amamentação recebidas no 

pré-natal) e sobre o recém-nascido (idade gestacional) os quais se relacionavam 

aos desfechos alvos - “peso ao nascer (baixo peso/peso adequado)” e 

“amamentação sob livre demanda (sim/não)”. Realizou-se análise descritiva, teste 

qui-quadrado e regressão de Poisson (p<0,05). As variáveis independentes que 

apresentaram valor p<0,20 na análise bivariada foram selecionadas para 

Regressão de Poisson, com variância robusta e eliminação Backward. Os dados 

foram analisados com o auxílio do programa Statistical Package for the Social 

Sciences® (SPSS) versão 19.0 e Stata versão 11.2. Não foi realizado cálculo 

amostral em virtude de abranger os protocolos de todas as mães atendidas no 

banco de leite humano no período de estudo. 

Esse estudo faz parte do projeto “Banco de leite humano de referência em 

Minas Gerais: caracterização, intervenção e avaliação”, aprovado pelos Comitês 

de Ética envolvidos (Parecer n° 042/2010 e n° ETIC 0079.0.203.000-10). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Avaliou-se 1522 nutrizes com mediana de 17 (12-19) anos de idade, a 

maioria residente na capital (67,6%), do lar (44,4%) e solteira (81,1%). 

Na análise bivariada, as variáveis associadas ao desfecho “baixo peso ao 

nascer” selecionadas para a regressão (p<0,20) foram: “local de residência”, 

“número de consultas pré-natais”, “orientação sobre amamentação” e “idade 

gestacional”.  Já entre aquelas associadas à “amamentação sob livre demanda”, 

somente a variável “etilismo” não foi recrutada para a regressão. 

Na análise multivariada (tabela 1), as variáveis que permaneceram 

associadas ao “baixo peso ao nascer” foram nascimento pré-termo, menos de 6 

consultas pré-natais e residência materna nas cidades do interior do estado e ao 

desfecho “amamentação sobre livre demanda” foram nascimento pré-termo, 

orientação sobre amamentação no pré-natal e baixo peso ao nascer. 
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Tabela 1 -Razões de prevalências entre as variáveis e os desfechos “Baixo peso 

ao nascer” e “amamentação sob livre demanda” (Modelos finais).  

Variáveis 
Baixo peso ao 

nascer 

Amamentação 
sob livre 
demanda 

RP IC95% RP IC95% 
Idade 
gestacional 

Pré-termo 7,47 5,53 - 10,10 0,75 0,65 - 0,87 
A termo 1,00 -- 1,00 -- 

Local de 
residência 

Belo Horizonte 1,00 -- -- -- 
Região 
metropolitana 

0,93 0,74 -1,17 -- -- 

Cidades do interior 1,38 1,05 - 1,81 -- -- 

Número de 
consultas 

Até 3 1,35 1,02 -1,79 -- -- 
4 a 6 1,45 1,19 -1,77 -- -- 
Acima de 6 1,00 -- -- -- 

Orientação 
sobre 
amamentação 
no pré-natal 

Sim -- -- 1,15 1,07 - 1,25 
Não -- -- 1,00 -- 

Peso ao 
nascer 

Baixo peso -- -- 0,52 0,41 - 0,65 
Peso adequado -- -- 1,00 -- 

RP: razão de prevalência; IC: intervalo de confiança 

 

Tais resultados evidenciam a importância do pré-natal adequado, muitas 

vezes negligenciado pela adolescente, e que, somado à imaturidade do sistema 

reprodutivo, risco de distúrbios emocionais e má nutrição podem favorecer partos 

de bebês com baixo peso e pré-termo (SANTOS et al., 2008). 

Ainda com relação à assistência pré-natal, o fato de a residência materna 

nas cidades do interior e a prematuridade terem representado fatores favoráveis 

ao nascimento de bebês com baixo peso, pode ser decorrente de baixas 

condições socioeconômicas dessas mulheres favorecendo o menor acesso aos 

serviços de saúde para adequada realização do pré-natal e parto.  

Já com relação ao aleitamento materno sob livre demanda, denotou-se 

influência negativa do baixo peso da criança ao nascer com relação a essa 

prática, assim como em outros estudos. Isto provavelmente decorre da sucção 

ineficiente e ao maior tempo de internação hospitalar do bebê de baixo peso, 

podendo implicar em baixa produção de leite materno (RIGOTTI et al., 2015). 

Do mesmo modo, em bebês pré-termo, a amamentação muitas vezes é 

prejudicada pela condição clínica da criança que retarda a sucção direta do seio 

materno, do período prolongado de internação, do estresse e da falta de incentivo 
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ao aleitamento (SCOCHI et al., 2008). Já as orientações recebidas, durante o pré-

natal, são importantes no sentido de acolhê-las, sanando dúvidas e contribuindo 

para a adesão à prática da amamentação, principalmente entre mães de bebês 

com baixo peso ao nascer (PONTES et al., 2013). 

Por fim, apontam-se as limitações referentes ao delineamento do estudo, 

sujeito à causalidade reversa, ao viés de memória das mães e a utilização de 

dados secundários (ausência de dados em alguns protocolos). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Esse estudo evidenciou a importância do pré-natal adequado e das 

orientações sobre amamentação fornecidas às mães durante esse período na 

promoção do aleitamento materno sob livre demanda. Ressalta-se também a 

necessidade de maior suporte psicossocial à mãe adolescente, no sentido de 

priorizar a realização de mais de 6 consultas pré-natais e maior acesso à 

assistência pré-natal adequada, principalmente nas cidades do interior do estado, 

a fim de reduzir o risco de nascimentos de bebês com baixo peso. 
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FATORES QUE PODEM INFLUENCIAR A SAÚDE DA MULHER 

ANTES E APÓS O PERÍODO DE GESTAÇÃO. 

Priscila Bonifácio Leite, mestranda da Universidade Federal de Minas Gerais.  

RESUMO: A atividade física, a idade da gestante, o ganho de peso e a quantidade de refeições 
são importantes para determinar a saúde física, mental e social da mulher. Existem muitos fatores 
além desses citados, mas poucos estudos sobre esse assunto. Devemos observar mais as 

modificações físicas da mulher fértil e associar com seus hábitos, sua qualidade de vida para 
definir bem as condutas a serem tomadas a respeito de uma melhora na saúde da mulher como 
um todo.  
PALAVRAS-CHAVE: mulher; gestação; saúde.  

INTRODUÇÃO:  

A saúde da mulher é uma discursão vasta. A assistência à saúde materna 

concentra-se basicamente na gestação (AZEVEDO; SAMPAIO, 2003. BARROS 

et. al., 2004). A mulher tem a dádiva de poder um dia gerar um feto, mas muitas 

delas não sabem como seu estilo de vida pode interferir na sua saúde pós-parto. 

Esse resumo tem como objetivo mostrar quatro fatores que podem interferir na 

saúde da mulher, influenciando em uma gestação saudável e um pós-parto ainda 

mais saudável. 

MATERIAL E MÉTODOS:  

Os dados foram obtidos a partir de uma revisão de literatura detalhada 

sobre a saúde da mulher, utilizando as palavras-chave mulher, gestante, 

puérpera, gestação e parto. Os dados foram obtidos através de publicações de 

1993 à 2015, livros, trabalhos científicos, base de dados LILACS e ELSEVIER e 

publicações em revistas da classe médica, nutrição e de enfermagem; o idioma 

escolhido para a seleção das publicações foi o português e o inglês. Foram 

encontrados 55 artigos que envolviam de alguma forma o tema escolhido e foram 

selecionados 16 para revisão.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES:  

Atividade física para a mulher em todas as fases é de suma importância, 

a falta da mesma regular é um dos fatores associados a uma susceptibilidade 

maior a doenças durante e após a gestação (HAAS et. al., 2005). É essencial 
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relatarmos que a mulher que pratica atividade física antes da gestação comporta 

as alterações com mais facilidade que as outras, promovendo melhora na 

resistência e flexibilidade muscular, menor riscos de lesões, protege a mulher 

contra a depressão puerperal, complicações na gestação, reduz riscos de 

diabetes gestacional, a mulher suportar melhor o aumento de peso e atenua as 

alterações posturais decorrentes desse período (SMA, 2002).  

A influência da idade da mulher em relação à gestação Dildy et. al. (1996) 

mostrou em seus estudos que mulheres com idade igual ou maior que 45 anos 

podem ter gestações normais, mas a tendência do bebê ter problemas de 

formação ou outro tipo de complicação na saúde da criança é elevada. Após os 

35 anos as condições de vida e saúde das gestantes, influência significativamente 

a saúde da mulher e da criança. Na gestação de adolescente, mulheres abaixo de 

18 anos, o risco de complicações na saúde do feto são menores se comparados 

com mulheres acima de 35 anos, mas a saúde da mulher é muito mais afetada, 

podendo ter anemia, complicações obstétricas, infecções no trato urinário, 

eclampsia e parto prematuro (BACCI, et. al., 1993; PERRY et. al., 1996).  

O estudo de Muscati e colaboradores (1996) foi o primeiro a apontar uma 

associação entre ganho excessivo de peso na primeira metade da gestação e 

retenção de peso pós-parto, enfatizando a importância de um monitoramento da 

velocidade de ganho de peso gestacional para a promoção da saúde da mulher 

após o parto. Os tecidos maternos representam dois terços do ganho de peso 

gestacional e o acúmulo de tecido adiposo varia de três a seis quilos 

(CHAMBERLAIN; 1998). O Institute of Medicine (2002) recomenda que o ganho 

de peso durante a gestação seja diferenciado de acordo com categorias de IMC 

pré-gestacional. Selvin (1996) fala que esta associação pode estar sujeita em 

toda parte, que ocorre quando a variável preditora (ganho de peso gestacional) é 

um componente do resultado (retenção de peso), aumentando a correlação entre 

eles. É importante que a mulher entre na gestação eutrófica que o ganho desse 

peso seja referente a cada período da gestação para que após a gestação sua 

perda seja rápida e que ela volte ao peso pré-gestacional. Portanto o 

acompanhamento de um profissional de nutrição para orientá-la nesses três 

períodos, pré-gestacional, gestacional e puerpério, é fundamental para um 

resultado de qualidade de vida, saúde e satisfação emocional nesses estágios. 
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Quantidade de refeições diárias, vários agravos à saúde constatados no 

climatério relacionam-se na maioria das vezes, direta ou indiretamente com a 

ingestão inadequada de alimentos, quer seja em excesso ou deficiência por 

longos períodos da vida de uma mulher (SHUMAN 2004; MAHAN; KRAUSE; 

2004); um dos mais evidentes fatores que influenciam a ingestão inadequada de 

vitaminas e minerais é a quantidade de refeições diárias que essa mulher 

consome. No Brasil, dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da 

Criança e da Mulher indicam que 30% das mulheres em idade reprodutiva (na 

faixa etária de 15 a 49 anos) são anêmicas (BRASIL; 2009). De acordo com 

Moura (2005), a mulher deve ter uma alimentação equilibrada e, para isso, 

recomendam-se pelo menos quatro refeições diárias: café da manhã, almoço, 

lanche e jantar, podendo aumentar para seis refeições, incluindo a colação e a 

ceia. A mulher tem um papel fundamental nas escolhas dos alimentos escolhidos, 

então ela deve ser orientada para saber o que é mais saudável, todos da sua 

convivência, mas principalmente para ela.  

CONCLUSÕES:  

Poucos estudos são direcionados para a saúde exclusiva da mulher. 

Normalmente eles englobam o período da gestação e climatério. Existem muitas 

coisas a se pesquisar do mundo biológico do sexo feminino mediante as 

mudanças ao longo de sua vida, relacionado não só ao fator biológico. O 

emocional da mulher interfere diretamente em suas escolhas e seu físico, isso 

deve ser levado em consideração quando analisado as modificações fisiológicas. 

Este estudo finaliza questionando a falta de estudos em relação à mulher no 

período fértil e as modificações, no geral, que elas sofrem após a gestação.  
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RESUMO: O monitoramento do estado nutricional da população possibilita a identificação de 
grupos em risco e direciona ações educativas. Este trabalho monitorou o estado nutricional e 
realizou atividades educativas através de feiras livres de saúde para a população adulta e idosa de 
Governador Valadares, Minas Gerais. Foram realizadas 8 feiras livres interdisciplinares de saúde, 
atendendo 389 adultos e idosos. As ações de nutrição englobaram avaliação do estado nutricional 
por meio do Índice de Massa Corporal e orientação com base no diagnóstico. Foram atendidos 
principalmente mulheres (76,4%) e idosos (75,3%), com ampla ocorrência de desvios nutricionais 
(67,4%, n=262). Orientações individualizadas foram realizadas para possibilitar escolhas 
alimentares saudáveis e mudança de comportamento. O projeto estimulou um modelo de atenção 
construído a partir da educação e despertar crítico para o autocuidado da população. 

 
PALAVRAS-CHAVE: estado nutricional, adultos, idosos, vigilância, educação nutricional. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de envelhecimento da população brasileira vem ocorrendo, de 

forma rápida e intensa, desde a década de 60, quando se observou uma queda 

brusca nas taxas de fecundidade e de mortalidade da população, levando à 

modificação de sua estrutura etária e gerando implicações sociais e em termos de 

saúde pública (CARVALHO; RODRIGUÉZ-WONG, 2008; SUZMAN et al., 2014).  

A Organização Mundial da Saúde (2000) considera a nutrição como uma 

das áreas prioritárias de atuação, tendo em vista que a alimentação adequada 

pode atenuar diversas mudanças decorrentes deste processo. O monitoramento 

do estado nutricional e o desenvolvimento de ações educativas e de intervenção 

para uma alimentação adequada e saudável na população pode ainda prevenir a 

ocorrência de doenças e agravos na fase adulta, não deixando de ser importante 

também nas fases mais tardias da vida. 
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Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi monitorar o estado 

nutricional e realizar atividades educativas para prevenção de desvios nutricionais 

através de feiras de saúde livres para a população adulta e idosa de Governador 

Valadares, Minas Gerais. 

 

2. POPULAÇÃO ATENDIDA E MÉTODOS DE AÇÃO 

 

As feiras livres de saúde são realizadas pelo Núcleo de Estudos da 

Pessoa Idosa (NEPI) da Universidade Federal de Juiz de Fora- campus 

Governador Valadares e apresentam perfil interdisciplinar, com ações de 

avaliação e educação em saúde de áreas diversas como atividade física, 

cuidados com a aparência, fisioterapia, nutrição, saúde bucal e prevenção da 

violência contra a pessoa idosa. Suas atividades são destinadas à população 

adulta e idosa do município de Governador Valadares e ocorrem em locais 

públicos.  

As atividades de nutrição englobaram avaliação de peso e altura e cálculo 

do Índice de Massa Corporal (IMC), realizada em local adequado que preservou a 

privacidade do participante. A classificação do estado nutricional se deu pelos 

pontos de corte da Organização Mundial de Saúde (1998) para adultos e de 

Lipsdchitz (1994) para os idosos.  

As orientações nutricionais foram feitas com base no diagnóstico 

nutricional, sendo as mesmas realizadas verbalmente, com auxílio de material 

impresso entregue a cada participante.  

Todos os dados foram avaliados em relação a frequência absoluta e 

relativa de ocorrência na população, distribuída por faixa etária e por gênero.  

Os participantes foram informados sobre os objetivos da ação de 

extensão e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (parecer n;º 

329.774 - UFJF). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram realizadas até o momento 8 feiras de saúde, com 

atendimento de 427 pessoas, sendo que 389 realizaram avaliação nutricional e 

receberam orientação nutricional, após assinarem o Termo de Consentimento. 
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 Os participantes da feira eram em sua maioria do sexo feminino 

(76,4%, n=297) e idosos (75,3%, n=293), com idade mediana de 66 anos (mínimo 

18 e máximo 89 anos). 

 Os desvios nutricionais se sobressaíram à eutrofia na população 

avaliada. Entre os adultos, 2,1% (n=2) apresentaram baixo peso, 31,3% (n=30) e 

42,7% (n=41) apresentaram sobrepeso e obesidade (respectivamente). Entre os 

idosos, a prevalência de baixo peso foi de 7,2% (n=21), enquanto a de sobrepeso 

alcançou 57,3% (n=168). 

Os desvios nutricionais contribuem para o aumento da morbimortalidade, 

com impacto na vida adulta que se estendem na velhice. O baixo peso e a 

desnutrição predispõem o indivíduo à uma série de complicações de ordem 

infecciosas, imunológicas e metabólicas. Por outro lado, sobrepeso e obesidade 

são considerados importantes fatores de risco para diversos agravos em saúde, 

especialmente o desenvolvimento de DCNT, câncer, doenças articulares e 

posturais e problemas psicológicos (ACUÑA; CRUZ, 2004). 

Orientações nutricionais foram realizadas de forma individualizada a cada 

participante, a partir do seu diagnóstico nutricional, de forma a possibilitar 

escolhas saudáveis e incentivando a formação de um olhar crítico perante o 

consumo dos alimentos e autocuidado com a alimentação. 

A educação nutricional é uma importante ferramenta promotora de saúde 

e deve se voltar para a formação de valores, para o prazer, a responsabilidade, a 

atitude crítica e não para o fazer imediato, como planos alimentares com objetivos 

específicos. O Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado no ano de 

2014, configura-se como um instrumento de apoio às ações de educação 

alimentar e nutricional no âmbito do Sistema Único de Saúde e outros setores. 

Compõe uma das ações intersetoriais que tem como objetivo melhorar os padrões 

de alimentação e nutrição da população e contribuir para a promoção da saúde 

(BRASIL, 2014). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste projeto de extensão demonstram que ações de 

monitoramento do estado nutricional se fazem necessárias na população, tendo 

em vista a elevada prevalência de desvios nutricionais, especialmente sobrepeso 
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e obesidade. Ainda, acredita-se que atividades educativas em nutrição possam 

protagonizar as mudanças de comportamento para práticas alimentares 

saudáveis.  
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RESUMO - O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do extrato etanólico da casca de bacupari 
(EEB) da espécie Garcinia brasiliensis, no estresse oxidativo e no peso corpóreo de ratos 
obesos alimentados com dieta hiperlipídica. Vinte e quatro  animais obesos da linhagem Wistar, 
foram randomizados em três grupos experimentais como segue: Grupo controle normal (AIN-
93M), grupo controle obeso (HFD) e o grupo teste recebendo EEB e dieta hiperlipídica (BHFD) 
por oito semanas. O Coeficiente de Eficiência Alimentar (CEA) e o ganho de peso foram 
menores (p<0,05) no grupo tratado com EEB. As concentrações de malondialdeído, óxido nítrico 
e superóxido dismutase foram menores (p<0,05) nos animais alimentados com BHFD. A 
atividade da catalase e da glutationa transferase foram aumentadas na presença do EEB. O 
EEB reduziu o ganho de peso e o estresse oxidativo induzido pela dieta hiperlipídica em ratos 
obesos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: bacupari; obesidade; estresse oxidativo. 
 

 
1-INTRODUÇÃO 

A obesidade tem sido considerada uma doença que vem sendo uma das 

principais causas de mortalidade de adultos e de crianças em todo o mundo, 

totalizando mais de 4 milhões de mortes a cada ano (OMS, 2014). O acúmulo 

excessivo de tecido adiposo na obesidade está associado com um estado de 

baixo grau de inflamação persistente que parece desencadear inúmeras 

alterações, incluindo dislipidemia, doenças cardiovasculares entre outras (NAIR 

et al; WITASP  et al, 2014). 

Uma dieta composta por alimentos naturais com compostos antioxidantes 

podem proteger o corpo humano do estresse oxidativo e doenças crônicas 

associadas a fatores endógenos e exógenos (CARVALHO et al, 2012).O objetivo 

do presente estudo foi avaliar o efeito do extrato etanólico da casca de bacupari 

(EEB) no estresse oxidativo e no ganho de peso de ratos obesos tratados com 

dieta hiperlipídica. 
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2-MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1- LOCAL DE EXECUÇÃO E PREPARO DOS EXTRATOS 

Para preparo do extrato os epicarpos de G. brasiliensis foram secos em 

estufa, submetido à extração exaustiva em extrator Soxhlet, utilizando o etanol 

como solvente. O ensaio biológico foi realizado no Laboratório de Nutrição 

Experimental (DNS/UFV). 

2.2- ENSAIO BIOLÓGICO 
Animais / Dietas 

Foram utilizados 24 ratos machos Wistar (Rattus novergicus, variedade 

albinus, classe Rodentia). Os animais adultos foram divididos em três grupos: 

grupo controle normal tratado com AIN-93M (REEVES; NIELSEN; FAHEY JR., 

1993) e dois grupos tratados com dieta hiperlipídica (n=16) segundo a 

formulação da RESEARCH DIETS® (2006), para indução de obesidade 

(SAMPEY et al., 2011), por 49 dias. Ao final deste período o grupo AIN93M foi 

mantido e os animais do grupo tratado com dieta hiperlipídica (n=16) foram 

divididos em dois grupos: controle obeso (HFD) e obeso + EEB (BHFD) por oito 

semanas. A dose do extrato de bacupari incorporado a dieta foi de 300 mg por 

animal. Ao final do experimento, os ratos  foram anestesiados e submetidos à 

eutanásia por punção cardíaca. O fígado dos animais foi retirado e congelado 

para análises. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas com 

animais da UFV. Protocolo número: 98/2015. 

 
2.3- MEDIDAS DE INGESTÃO ALIMENTAR E BIOMÉTRICAS 

O ganho de peso corporal e o consumo alimentar foram monitorados 

semanalmente. Foram calculados a ingestão energética e o coeficiente de 

eficiência alimentar (CEA). 

 

2.4- EXTRESSE OXIDATIVO 

O fígado foi pesado, macerado em tampão fosfato (1M;pH 7,4) e 

centrifugado. Todas as leituras de absorvância e fluorescência foram 

determinadas em espectofotômetro e leitor de microplacas TermoScience®. A 

determinação domalondialdeído (MDA) foi feita pelo teste de TBARS (substâncias 
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reativas ao ácido tiobarbitúrico) (KOHN; LIVERSEDGE, 1944).  A concentração 

de óxido nítrico (ON). 

 

2.5 - ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Foi realizada a análise de variância (ANOVA) seguido pelo teste de 

médias Newman Keuls , com nível de significância igual a 5%. As análises 

estatísticas foram feitas pelo programa  GraphPad Prism versão 6.01. 

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O coeficiente de eficiência alimentar (CEA) do grupo BHFD foi menor 

(p<0,05) em relação ao HFD promovendo menor (p<0,05) ganho de peso. De 

acordo com Moreira e colaboradores (2016, no prelo) a administração de extrato 

etanólico da casca de bacupari na dieta exerce um efeito de controle da 

obesidade em ratos obesos durante a ingestão de um HFD. 

A peroxidação de lipídios é um dos danos causados pelas EROs  no 

organismo em que gera produtos de degradação como malondialdeído (AJILA et 

al, 2007). Os animais obesos tratados com EEB apresentaram redução (p<0,05) 

dos níveis de MDA e de ON em comparação ao grupo controle obeso. As 

enzimas CAT e SOD são a primeira linha de defesa do organismo contra o 

estresse oxidativo, atuando como antioxidante, a fim de manter o equilíbrio redox 

do organismo (BARBOSA et al., 2010). A atividade da enzima SOD no grupo 

BHFD reduziu em relação ao grupo HFD (p<0,05), no entanto a atividade de 

CAT aumentou (p<0,05) e a de GST nao alterou (p>0,05). Esses resultados 

sugerem uma ação direta dos antioxidantes não enzimáticos presentes no EEB, 

que provavelmente funcionaram como scavengers de radicais, demonstrando o 

efeito sinérgico desses componentes alimentares com os sistemas antioxidantes 

endógenos na promoção do reequílibrio redox celular de animais obesos. 

 

4-CONCLUSÃO 

O estudo mostrou que o extrato etanólico de bacupari foi eficaz em reduzir 

o ganho de peso e o estresse oxidativo de ratos obesos alimentados com dieta 

hiperlipídica, demonstrando o seu papel coadjuvante na defesa antioxidante e 

efeito protetor à obesidade. 
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RESUMO – O objetivo deste trabalho foi identificar o excesso de peso e os níveis pressóricos em 
funcionários de uma instituição privada de ensino. Foi realizado estudo transversal, em que se 
avaliou o estado nutricional, através do peso e a altura para calculo do índice de massa corporal, 
circunferência da cintura e coleta de pressão arterial. Foram avaliados 81 funcionários, onde 
60,5% eram do sexo masculino. A idade apresentou média de 30,9 anos. A prevalência de 
sobrepeso foi maior nas mulheres e a obesidade foi maior nos homens. A CC elevada foi 
encontrada em 40,6% dos homens e 57,1% das mulheres. O elevado número de funcionários 
com excesso de peso, com destaque para a obesidade abdominal, alerta para o risco 
desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e a necessidade de intervenção 
nutricional neste público. 
 
PALAVRAS-CHAVE: hipertensão; excesso de peso; prevalência. 
 

I INTRODUÇÃO 

A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal 

(FRIEDMAN, 2009) e representa um problema de saúde pública grave, devido à 

tendência de aumento das prevalências e o impacto que causam na sociedade 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012).  

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2013, a 

obesidade é diagnosticada em uma em cada cinco pessoas no país (20,8%), 

sendo que acomete 25,2% das mulheres e 17,5% dos homens brasileiros. Em 

relação a obesidade abdominal, a prevalência atinge 52,1% da população 

brasileira (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

Diante do cenário atual o objetivo do presente estudo foi o de determinar a 

prevalência de excesso de peso e avaliar os níveis pressóricos de funcionários 

adultos de uma instituição privada de ensino do município de Itaperuna – Rio de 

Janeiro. 

  

II MATERIAL E MÉTODOS  

 Trata-se de um estudo transversal, realizado a partir da análise de dados 

de funcionários adultos da instituição privada de ensino do município de Itaperuna 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

- Rio de Janeiro. A coleta de dados consistiu da aplicação de um questionário 

estruturado, avaliação antropométrica e avaliação da pressão arterial. 

 O questionário contemplou perguntas referentes às características 

demográficas da população, como sexo e idade. Os participantes do estudo foram 

submetidos à avaliação antropométrica que consistiu da aferição de peso, 

estatura e circunferência abdominal e aferição da pressão arterial. 

Os dados foram digitados no programa Excel da Microsoft Office 2010 e 

foram realizadas as análises no pacote estatístico STATA versão 13.1. Para 

verificar as associações entre a variável dependente (excesso de peso) e cada 

variável independente foi usado o teste de qui-quadrado e de tendência linear. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

Redentor-Campus Itaperuna (25/2013). 

   

III RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram avaliados 81 funcionários, de 20 a 59 anos, de uma instituição de 

ensino privada do município de Itaperuna, sendo a amostra predominantemente 

do sexo masculino 60,5% (n=49). 

Os percentuais de eutrofia e excesso de peso segundo sexo foram 

respectivamente, 48,98% e 51,02% para o sexo feminino e 46,88% e 53,13% 

para o masculino, sem associação significativa entre os sexos (p = 0,853). A 

pressão arterial sistólica também não se associou ao estado nutricional. Para a 

pressão arterial diastólica, 58,46% dos indivíduos eutróficos apresentaram níveis 

diastólicos adequados e 93,75% dos indivíduos em excesso de peso, 

apresentaram valores elevados, com associação positiva (p<0,001). Os 

percentuais de circunferência da cintura adequada para eutróficos foram de 

88,89% e para indivíduos em excesso de peso, 11,11%. 84,44% dos indivíduos 

com excesso de peso apresentaram adiposidade abdominal (p<0,001). 

A pesquisa realizada pela Vigilância de fatores de risco e proteção para 

doenças crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL) em 2014 mostrou elevada 

prevalência de excesso de peso na população (52,5%), sendo esta maior entre os 

homens (56,5%) quando comparada à população feminina estudada (49,1%) 

(BRASIL, 2013). 
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IV CONCLUSÃO 

 Verifica-se a necessidade do desenvolvimento de ações preventivas e 

corretivas para o excesso de peso e obesidade abdominal entre os funcionários 

da instituição, uma vez que podem vir a desenvolver doenças crônicas não 

transmissíveis, que quando presentes principalmente na população adulta em 

idade ativa podem ocasionar maior morbimortalidade da população.  
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RESUMO: A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que existem hoje um 
bilhão de pessoas com sobrepeso no mundo e mais de trezentos milhões de 
indivíduos com obesidade. Em setores públicos de trabalho o número de pessoas 
acima do peso ideal tem crescido gradativamente, isso reflete diretamente na 
saúde e qualidade de vida desses trabalhadores.  Descrever o estado nutricional 
dos servidores públicos da SEAD-AP no ano de 2016. Realizado estudo 
qualitativo com 59 servidores. Feita avaliação antropométrica peso/altura, 
calculado o índice de massa corporal dos servidores foi possível identificar e 
diagnosticar o estado nutricional. Estudo Primário, transversal e descrito. Dados 
revelaram que 33,3% das mulheres encontram-se sobrepeso, 23,3% obesidade 
grau I, 13,3% obesidade grau II e 30% eutróficas. Entre os homens os índices 
foram de 37,9% sobrepeso, 17,2% obesidade grau I, 10,3%obesidade grau II e 
34,4% eutróficos. Resultados mostraram que a maioria dos servidores da SEAD 
encontra-se sobrepeso. 
PALAVRAS- CHAVE: Qualidade de vida; Obesidade; Sobrepeso;  
 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que existam hoje 1 bilhão 

de pessoas com sobrepeso no mundo e mais de 300 milhões de indivíduos com 

obesidade. Pesquisas recentes realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística mostram que o número de pessoas com sobrepeso e obesidade 

aumentou no Brasil em 50% e 15% respectivamente. (DOLINSKY, 2015). 

A obesidade e o sedentarismo representam problemas importantes para a 
saúde pública, devido ao aumento acelerado em suas prevalências e associação 
com efeitos adversos à saúde cardiovascular e metabólica, em idades cada vez 
mais precoces. (COSTA et al., 2014). 

As condições associadas ao aumento da obesidade ocorrida nos últimos 
anos ainda não estão bem definidas. Uma das principais hipóteses relaciona o 
aumento da obesidade ao declínio do gasto energético nos indivíduos. Declínio 
esse que estaria associado às alterações nas condições de trabalho e também à 
diminuição da prática de atividade física (AF)12. Porém, apesar da relação 
inversa apontada entre obesidade e AF, (pelo fato desta ser o principal 
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componente variável no cálculo do gasto energético), estudos têm encontrado 
resultados contraditórios quanto à magnitude desta relação. (COSTA et al., 2014) 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Delineamento do Estudo: 

Foi realizado estudo qualitativo com 59 servidores, sendo 30 mulheres e 

29 homens. Através da avaliação antropométrica peso/altura, calculado o índice 

de massa corporal dos servidores foi possível identificar e diagnosticar o estado 

nutricional. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Os dados revelam que 33,3% das mulheres servidoras da SEAD 

encontram-se sobrepeso, 23,3% em obesidade grau I, 13,3% em obesidade grau 

II e 30% em eutrofia. Conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1. Diagnóstico Nutricional das mulheres servidoras da SEAD-AP, 2016. 

Diagnóstico Nutricional Total de servidoras 

(N=30) 

% 

100,00 

Eutrofia 9 30 

Sobrepeso 10 33,3 

Obesidade grau I 7 23,3 

Obesidade grau II 4 13,3 

 

 Entre os homens servidores da SEAD os índices encontrados foram de 

37,9% em sobrepeso, 17,2% em obesidade grau I, 10,3% em obesidade grau II e 

34,4% em eutrofia. Conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2. Diagnóstico Nutricional dos homens servidores da SEAD-AP, 2016. 

Diagnóstico Nutricional Total de servidores 

(N=29) 

% 

100,00 

Eutrofia 10 34,4 

Sobrepeso 11 37,9 

Obesidade grau I 5 23,3 

Obesidade grau II 3 13,3 
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Com base nos resultados da pesquisa verificou-se que a maioria dos 

servidores da SEAD encontra-se sobrepeso apresentando maior risco para 

doenças cardiovasculares. 

 
CONCLUSÃO 
 

A pesquisa revelou um índice elevado de trabalhadores do órgão público 

SEAD-AP que se encontra com sobrepeso. Isso confirma que a forma de trabalho 

e a ausência de cuidados com a alimentação e prática de atividade física tornam-

se cada vez mais comum no meio dessa classe, gerando problemas na qualidade 

de vida desses servidores que necessitam de melhor orientação a respeito dos 

cuidados com a saúde.  
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RESUMO– Tomates processados minimamente em diferentes cortes e mantidos em diferentes 

formas de embalagens foram avaliados com relação à vida útil, a fim de verificar o melhor método 

para preservação das características do produto. Foram avaliados dois cortes: em cubos (CB) e 

em conchas (CH) e duas formas de embalagens: com vácuo (CV) e sem vácuo (SV). Durante o 

período de estudo foram realizadas análises diárias de pH, acidez total (AT), sólidos solúveis (SS), 

atividade de água e relação SS/AT. Não foram encontradas diferenças significativas pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de significância para pH, acidez titulável, atividade de água e relação SS/AT 

durante o período avaliado. Entretanto, observou-se o aparecimento de pequenas gotículas nas 

embalagens sem vácuo, o que prejudicou a aparência do produto e poderia levar à rejeição dos 

mesmos nos pontos de venda. 

PALAVRAS-CHAVE – tomate, processamento mínimo, embalagem, acidez. 

1 INTRODUÇÃO 

O consumo de alimentos processados e/ou prontos para consumo 

apresentou grande crescimento nas últimas décadas. Visando esse, público, o 

mercado de frutas e hortaliças minimamente processadas surgiu, apresentando 

praticidade e a possibilidade de uma alimentação balanceada, rica em produtos 

frescos e saudáveis. A alta disponibilidade e baixo custo favorecem o consumo de 

tomate por todas as classes socioeconômicas, o que aumenta a contribuição 

dessa hortaliça para a nutrição humana (ABREU, 2013). Frutas e hortaliças são 

naturalmente perecíveis por possuírem um alto teor de água em sua composição  

química; logo, apresentam uma vida pós-colheita limitada (COELHO et al., 2015). 

Sendo assim, frutas e hortaliças que passam por um processamento mínimo, 

possibilitam um maior aproveitamento bem como contribui para agregar valor 

comercial aos mesmos. 
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De origem sul-americana, o tomate apresenta perdas anuais no Brasil de 

aproximadamente 30% durante os processos de colheita até a mesa do 

consumidor, principalmente devido à sua a película externa fina e polpa muito 

macia (GAMEIRO et al., 2007).O objetivo deste trabalho foi avaliar a vida útil de 

tomates em diferentes cortes e diferentes formas de embalagem após a 

finalização do processamento mínimo. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 MATERIAL 

Foram utilizados tomates do cultivar ‘Débora’, do grupo Santa Cruz e 

durabilidade normal, adquirido na Central de Abastecimento de Minas Gerais 

(CEASA – MG), em Contagem, Minas Gerais. 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Processamento Mínimo de Tomate 

O processamento (Figura 1) foi realizado no Laboratório de Processamento 

de Frutas e Hortaliças da Planta Piloto do UNI-BH. 

 

Figura 1 – Fluxograma do processamento mínimo de tomate. 

Os frutos inteiros foram lavados em água corrente e desinfetados por 

imersão em hipoclorito de sódio e água (5 ml /L) por 15 minutos. O pedúnculo e a 

polpa foram retirados manualmente. Em seguida, foram cortados, com faca de 

aço inoxidável, em dois formatos: conchas e cubos de aproximadamente 1 cm³, 

visando a comparação dos formatos na vida útil dos tomates após o 

processamento. Foram novamente submetidos ao enxágüe em solução de 

hipoclorito de sódio (5 ml/L) por 5 minutos, escorridos por 3 minutos e 

acondicionados em sacos de polietileno de baixa densidade (13 x 22 x 0,01 cm), 

em embalagens com aproximadamente 300 g do produto, sendo utilizado 

embalador a vácuo para cada tipo de corte, assim como selagem a quente sem 

vácuo, resultando em quatro tipos de amostras a serem avaliados: tomate em 

cubos a vácuo (CBCV), tomate em cubos sem vácuo (CBSV), tomate em conchas  
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a vácuo (CHCV) e tomate em conchas sem vácuo (CHSV).Os produtos 

foram armazenados em geladeira doméstica, a 6 ºC + 1 ºC. 

2.2.2 Análises físico-químicas 

Foram realizadas análises diárias de pH, acidez total, sólidos solúveis, 

atividade de água e relação SS/AT, em triplicata. 

O pH foi determinado diretamente no produto usando um potenciômetro 

PG 2000, marca Gehaka, calibrado com soluções padrão próprias ( IAL, 2005).  

O teor de sólidos solúveis (SS), em °Brix foi determinado usando um 

refratômetro manual HHR-2N da marca Atago.  

A acidez total (AT) foi determinada por titulação com NaOH 0,1 N. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e, 

posteriormente ao Teste de Tukey para comparação das médias, a 5% de 

significância. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 encontram-se os valoresde pH e acidez das diferentes amostras. 

Tabela 1–pH e acidez total das amostra de tomate durante armazenamento. 

 

O pH variou de 4,17 a 4,66 ao longo do armazenamento nas diferentes 

embalagens, sendo que o formato concha sofreu maior variação. A acidez 

titulável, que representa basicamente o teor de acido cítrico presente no tomate, 

variou de 0,17 a 0,32 g de ácido cítrico/100 g de amostra. Não foi encontrada 

diferença significativa pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade nem 

para o pH e nem para a acidez durante os 7 dias de armazenamento. Na Tabela 2 

encontram-se os resultados do teor de sólidos solúveis, atividade de água e 

relação sólidos solúveis/acidez do produto. Também não foi encontrada diferença  

significativa pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade para nenhum 

dos parâmetros analisados.  

Os resultados encontrados para pH, sólidos solúveis e acidez total são 

semelhantes aos encontrados por MIGUEL et al. (2007) para tomates  
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minimamente processados armazenados em sacos de polietileno e copos PET ao 

longo de oito dias. De acordo com Moretti (2007) para que um tomate tenha sabor 

e aroma adequados, o teor de sólidos solúveis deve estar ao redor de 4 e 6, 

acidez titulável entre 0,2% e 0,6% e pH entre 4 e 5.  

Tabela 2– Sólidos solúveis, relação sólidos solúveis/acidez total e atividade de 
água das amostras de tomate durante armazenamento. 

 
A relação SS/AT é um importante atributo qualitativo, uma vez que indica o 

sabor inerente ao produto. De acordo com Miguel et al. (2007), a relação SS/AT 

ótima para o consumo de tomate é de no mínimo 14,5, mantendo o equilíbrio 

entre os teores de açúcares e de ácido. Sendo assim, os tomates processados 

neste trabalho começaram a apresentar perda de qualidade a partir do quinto dia 

de avaliação. 

4 CONCLUSÃO 

As embalagens para tomates minimamente processados que não utilizou 

vácuo, apesar de conservar melhor atributos qualitativos, prejudicou a aparência 

do produto devido ao aparecimento de pequenas gotículas dentro das mesmas, o 

que poderia levar à rejeição dos produtos nos pontos de venda. 
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RESUMO – Entre os principais hábitos de vida saudável está a diminuição da ingestão de sal 
(cloreto de sódio), devido a sua ação como agravante da hipertensão arterial.  Um dos sais mais 
apropriados para a substituição do NaCl é o cloreto de potássio, porém, seu uso pode causar 
sabor amargo nos alimentos. Objetivou-se com esta pesquisa, estudar os efeitos da substituição 
do NaCl pelo KCl sobre as propriedades sensoriais e microbiológicas do queijo minas frescal. 
Foram realizadas formulações de queijo com 100% NaCl (controle), 25% KCl e 75% NaCl,  50% 
KCl e 50% NaCl, seguidas de avaliação microbiológica para Coliformes Totais e Staphylococcus 
aureus e sensorial. Não houve diferença sensorial entre os três tratamentos na análise com 1 dia 
de processamento, porém na análise com 12 dias, a amostra com 25% de substituição, 
possibilitou percepção do sabor amargo. Não foi verificada diferença, do ponto de vista 
microbiológico, entre os tratamentos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: redução do teor de sódio; cloreto de potássio; queijo. 

 
 
1 INTRODUÇÃO  

 

A alta ingestão de cloreto de sódio tem efeito comprovado como 

agravante da hipertensão arterial, sendo que esta é a principal razão para a 

redução do conteúdo deste mineral no processamento de alimentos (MARTELLI, 

2014). O uso de KCl em misturas de sal possui benefício devido ao fato de que o 

potássio é um contra-íon de sódio e reduz o efeito nocivo de sódio sobre a 

pressão arterial (OFFER & KNIGHT, 1988). No processamento de queijos o sal 

contribui com o sabor, a textura do produto, controla a fermentação lática e inibe o 

desenvolvimento de microrganismos indesejáveis (AQUARONE et al., 2002).  

Sendo assim, este trabalho teve o objetivo de avaliar os efeito da 

substituição parcial do cloreto de sódio pelo cloreto de potássio sobre as 

propriedades tecnológicas, sensoriais e microbiológicas do queijo minas frescal. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Amostras de queijo minas frescal com diferentes concentrações de NaCl 

e de sal light composto de 50% NaCl e 50% KCl foram processadas, em triplicata, 

de acordo com os tratamentos: T1 - formulação com 100% de cloreto de sódio 

(controle); T2: formulação com 75% de cloreto de sódio e 25% de cloreto de 
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potássio; T3: formulação com 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de 

potássio. 

 A qualidade microbiológica constou de contagem de Staphylococcus 

aureus, e determinação de coliformes totais, de acordo com as técnicas descritas 

por Silva (2007) em triplicata. As formulações foram avaliadas sensorialmente, por 

teste de ordenação de acordo com Dutcoski (1996), onde 50 julgadores 

ordenaram as amostras de forma crescente de preferência um dia após o 

processamento e aos 12 dias de armazenamento refrigerado. 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados das análises microbiológicas (TAB. 1) apresentaram 

conformidade com os padrões para os queijos de muita alta umidade (>55%), 

como o Minas Frescal. De acordo com a Portaria N°146 de 07 de Março de 1996, 

do Ministério da Agricultura do Abastecimento e da Reforma Agrária, o limite 

máximo de Coliformes Totais permitidos é de 3,0 logNMP/g e para 

Staphylococcus coagulase positivo, o limite é de 5×102 UFC/g.  

 

Tabela 1 – Valores para contagem de coliformes totais e Staphylococcus aureus, 

com relação à cada formulação e ao tempo decorrido entre as análises.  

Variáveis 
Tratamento 

Controle T2 T3 

Coliformes Totais (logNMP/g) 2,02 ± 0,10  a 1,51 ± 0,59 b 2,01 ± 0,20a 

Staphylococcus aureus < 5×102 UFC/g < 5×102 UFC/g < 5×102 UFC/g 

Variáveis 
Tempo (dias) 

1 5 10 

Coliformes Totais (logNMP/g) 1,62 ± 0,64 a 1,92 ± 0,16 a 2,00 ± 0,25  a 

Staphylococcus aureus < 5×102 UFC/g < 5×102 UFC/g < 5×102 UFC/g 

Médias com letras iguais na mesma linha não diferem significativamente entre si 
de acordo com o teste de Tukey com 0,05 de probabilidade. T2: formulação com 
25% de KCl e 75% de NaCl; T3: 50% KCl e 50% NaCl.  
 

O queijo com formulação com 25% de substituição obteve menores 

contagens para coliformes em comparação com o tratamento controle e o de 50% 
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de substituição. Blessa et al (2008), avaliando mudanças microbiológicas em 

presunto seco curado afetadas pela substituição parcial do NaCl por outros sais, 

observaram que os presuntos que continham somente cloreto de sódio 

apresentaram maior contagem de bactérias lácticas com 50 dias pós-salga do que 

os outros que eram preparados com misturas de NaCl com outros sais, como KCl, 

MgCl2 e CaCl2 e 80 dias pós-salga. Boziaris et al (2007), em um estudo de 

culturas in vitro com Listeria monocytogenes, observou que o NaCl pode ser 

substituído por KCl, sem prejuízos à  segurança microbiológica. Não houve 

diferença significativa (p<0,05) para as contagens de coliformes ao longo dos dez 

dias de armazenamento do queijo.  

Na avaliação sensorial realizada pelo teste de ordenação com queijo com 

um dia de processamento, comparando-se os módulos da diferença com a DMS, 

percebe-se que não houve diferença estatística significativa (p≤0,05) entre as 

amostras.  Porém, no teste realizado 12 dias após o processamento, foi 

constatado diferença significativa entre o queijo padrão, com 100% de NaCl e o 

queijo com 25 % de KCl. No campo “Observações” grande parte dos julgadores 

relataram sentir sabor amargo no queijo que continha 25% de substituição.  

 Uma possível explicação para o fato de que a amostra com 25% de 

substituição tenha obtido menores valores de preferência do que a amostra com 

50% de substituição aos 12 dias de armazenamento pode ser dada por Kilcast e 

Rider (2007), onde os autores afirmam que uma das principais funções do sal é 

criar uma base para a percepção de outros sabores, ou seja, o sódio funciona 

como um realçador de sabor, portanto a amostra com 75% de sódio agiu 

acentuando o sabor amargo do potássio. Do mesmo modo, a amostra com 50% 

de substituição, por ter um menor teor de cloreto de sódio pode ter diminuido a 

percepção do sabor amargo do KCl.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Substituição de 50% de cloreto de sódio por cloreto de potássio não 

causa alterações perceptíveis no sabor do queijo minas frescal. Entretanto, 

subsitituições menores, podem levar a percepção de gosto amargo no produto. A 

substituição parcial do cloreto de sódio por cloreto de potássio não interferiu na 

segurança microbiológica do queijo com relação aos microrganismos analisados. 
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RESUMO- Atualmente, a tendência na produção de novos alimentos une quatro grandes frentes: 
conveniência, autenticidade, prazer e saúde. Cada vez mais o consumidor está preocupado com 
sua saúde, optando por alimentos orgânicos, naturais e funcionais. A biomassa de banana verde é 
um alimento nutritivo, pois possui fibras, proteínas e nutrientes e pode ser empregada em diversos 
tipos de alimentos. Contém amido resistente que beneficia o trânsito intestinal e contribui para a 
formação da microbiota local. Objetivou-se a elaboração de um sorvete com valor nutricional 
superior aos encontrados no mercado e que possa constituir uma alternativa para uma 
alimentação mais saudável. Como resultado tem-se a criação de uma preparação que contém 
biomassa de banana verde, morango orgânico, leite em pó sem lactose, ágar-ágar e xilitol. 

 
PALAVRAS-CHAVE: alimentação; nutrição; alimentos funcionais; elaboração de sorvete. 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

O binômio dieta-saúde representa um novo paradigma no estudo dos 

alimentos. Neste contexto, surge a compreensão de que a alimentação adequada 

exerce um papel além de somente fornecer energia. Atualmente, a tendência em 

alimentos une quatro grandes frentes: conveniência, autenticidade, prazer e 

saúde.  Cada vez mais o consumidor está preocupado com sua saúde, optando 

por alimentos orgânicos, naturais e funcionais (PADILHA; PINHEIRO, 2004; 

RAMOS et al., 2009). 

  Os alimentos funcionais são produtos alimentares que contêm em sua 

composição componentes biologicamente ativos que promovem efeitos 

metabólicos ou fisiológicos importantes no organismo resultando em redução do 

risco de desenvolver doenças. Os alimentos funcionais devem apresentar 

propriedades benéficas além das nutricionais básicas, sendo apresentados na 

forma de alimentos comuns (SOUZA et al., 2003). 

 A banana além de ser um alimento energético é rica em minerais como: 

potássio, manganês, iodo e zinco e vitaminas do complexo B (B1, B2, B6 e 

Niacina), vitamina C e ácido fólico. Os minerais estão em maior quantidade no 
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fruto verde quando comparado ao maduro. A fruta apresenta pequenas 

quantidades de proteínas como albumina e globulina em comparação com os 

aminoácidos livres: asparagina, glutamina e histidina (RANIERI; DELANI, 2014). 

A produção da biomassa da banana verde permite seu emprego em vários 

tipos de alimentos, melhorando a qualidade nutricional e proporcionando efeitos 

fisiológicos ao organismo. Trata-se de uma massa com alto teor de amido 

resistente e baixo teor de açúcares e compostos aromáticos. Os frutos ainda 

verdes são ricos em flavonoides, os quais atuam na proteção da mucosa gástrica, 

e também apresentam conteúdo significativo de amido resistente, o qual age no 

organismo como fibra alimentar melhorando o trânsito intestinal e contribuindo 

para formação da microbiota local (RANIERI; DELANI, 2014). 

O objetivo desde trabalho foi de elaborar um sorvete com valor nutricional 

superior aos encontrados no mercado e que possa constituir uma alternativa para 

uma alimentação mais saudável. 

 

 2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Foi realizada uma revisão de literatura, nas bases Pubmed e Scielo, com o 

objetivo de identificar estudos relacionando nutrição e alimentos funcionais. A 

partir de evidências sobre os benefícios de diversos alimentos e nutrientes 

específicos para melhora da saúde desenvolveu-se um sorvete com valor 

nutricional superior aos encontrados no mercado e que possa constituir uma 

alternativa para uma alimentação mais saudável. 

Elaborou-se uma formulação isenta de lactose contendo leite em pó, 

biomassa de banana verde, semente de chia, morango, ágar-ágar e xilitol. Sendo, 

500g de morango orgânico, 120g de leite em pó, 60g de biomassa de banana 

verde, 30g de chia, 5g de ágar-ágar e 560ml de água mineral. O preparo se 

iniciou com a preparação da biomassa de banana verde que consistiu nas 

seguintes etapas: Higienização de bananas nanicas verdes, seguida da cocção 

das mesmas em panela de pressão por dez minutos. Foram retiradas as polpas 

das bananas ainda quentes que em seguida foram batidas em um processador 

com um pouco de água até formar uma pasta espessa. Posteriormente essa 

biomassa foi adicionada aos outros ingredientes: morango, leite em pó, semente 

de chia, água e xilitol, até formar uma massa homogênea. O ágar-ágar foi o último 
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a ser acrescido e seu uso consiste em anterior fervura em água, cerca de três 

minutos, até adquirir uma aparência viscosa. O produto pronto foi mantido no 

congelador para manter sua consistência de sorvete.  

Após elaboração do produto, determinou-se composição nutricional com 

base nas tabelas de composição química de alimentos, Taco (2011), e 

desenvolveu-se a rotulagem nutricional seguindo os regulamentos técnicos sobre 

informações nutricionais preconizadas pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) através das RDC no. 359 e 360 de 2003 e RDC 54/2012 para 

as informações nutricionais complementares. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O produto desenvolvido é rico em minerais como magnésio, manganês, 

cálcio e fósforo (tabela 1). Possui também um sistema exclusivo de lipídeos, 

proveniente da chia e do leite, fornecendo ácidos graxos poli-insaturados que 

auxiliam na resposta imune e inflamatória. É um alimento rico em fibras (1,4g por 

porção) e com alto teor de vitamina C (15,90mg por porção). Com relação ao 

percentual de macronutrientes o produto é composto por 61,8 % de carboidratos, 

25,7% de proteínas e 12,5% de lipídeos. 

 

Tabela 1 – Composição nutricional do sorvete de biomassa de banana verde 
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4 CONCLUSÕES  

 

O desenvolvimento de um alimento nutritivo que possa ser nutricionalmente 

superior aos convencionais sorvetes do mercado surge como uma opção para a 

melhora da qualidade alimentar da população em geral. 

 Tendo como exemplo o produto desenvolvido nesse trabalho, 

nutricionistas devem buscar a criação de outros alimentos funcionais que possam 

através de nutrientes essenciais específicos, vitaminas e minerais, melhorar a 

qualidade dos produtos industrializados e proporcionar benefícios à saúde. 
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RESUMO: Ações educativas para uma alimentação adequada/saudável são essenciais na 
promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos em idosos. Este trabalho realizou 
educação nutricional com ênfase nos Dez Passos para uma Alimentação Adequada e Saudável 
presente no Guia Alimentar, capacitando e empoderando idosos para práticas alimentares 
saudáveis. Cento e cinquenta idosos inscritos em grupos de terceira idade no município de 
Governador Valadares-MG foram convidados a participar das ações, que contavam com 
diagnóstico de saúde, nutricional e socioeconômico dos idosos, seguido de encontros educativos. 
Tais encontros apresentaram adesão média de 46,6% pelos idosos convidados e abordou temas 
inerentes à rotina alimentar deste grupo populacional. O projeto estimulou um modelo de atenção 
à população idosa construído a partir da educação e da troca de saberes, com resgate de práticas 
alimentares e culinárias e da valorização do idoso como agente provocador de mudança no âmbito 
familiar e comunitário. 
 
PALAVRAS-CHAVE: alimentação saudável, idosos, guia alimentar, educação nutricional. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento da população idosa no Brasil e no mundo gera implicações 

sociais e em termos de saúde pública, sendo considerado atualmente o mais 

importante desafio para a sociedade (CARVALHO; RODRIGUÉZ-WONG, 2008; 

SUZMAN et al., 2014). Perda da dentição, alteração no paladar, mudanças 

fisiológicas no processo de digestão e metabolismo, alcoolismo e interação com 

medicamentos são comuns no idoso e favorecem a ocorrência de desvios 

nutricionais, tornando-os mais susceptíveis à ocorrência de outras doenças.  

O desenvolvimento de programas de saúde vem se destacando como 

forma de melhorar a qualidade de vida dos idosos. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (2008), a nutrição deve ser considerada como uma das áreas 

prioritárias de atuação, tendo em vista que a alimentação adequada pode atenuar 

diversas mudanças decorrentes do processo de envelhecimento. O 
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monitoramento do estado nutricional, bem como o desenvolvimento de ações 

educativas e de intervenção para uma alimentação adequada e saudável na 

população idosa pode ainda prevenir a ocorrência de doenças e agravos nesse 

grupo (BENEDETT et al, 2012).  

O Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado no ano de 2014, 

configura-se como um instrumento de apoio às ações de educação alimentar e 

nutricional no âmbito do Sistema Único de Saúde e outros setores. Compõe uma 

das ações intersetoriais que visam melhorar os padrões de alimentação e nutrição 

e contribuir para a promoção da saúde no país (BRASIL, 2014). O documento, 

apesar de ser direcionado à população, necessita de apoio para sua divulgação, 

de forma que as diretrizes e recomendações sejam amplamente difundidas e, 

consequentemente, inseridas no contexto das práticas alimentares da 

comunidade. 

Diante do exposto, o objetivo deste projeto foi capacitar idosos quanto ao 

Guia Alimentar para a População Brasileira, com ênfase nos 10 Passos para 

Alimentação Adequada e Saudável.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram convidados 150 idosos (≥60 anos), de ambos os sexos, inscritos 

em atividades desenvolvidas pelo SESC Minas - Serviço Social do Comércio de 

Minas Gerais e grupo da terceira idade da Associação Nossa Senhora de Fátima, 

no município de Governador Valadares-MG. Os mesmos foram informados acerca 

dos objetivos da ação de extensão e assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (parecer n;º 1.233.097 - UFJF). 

As atividades do projeto foram divididas em etapas, sendo a primeira 

baseada no diagnóstico, onde foram aplicados questionários e outros métodos 

para identificação do perfil socioeconômico, demográfico, de saúde e nutrição da 

população. Já a segunda etapa do projeto, foco deste trabalho, foi dirigida para as 

ações educativas em si, com encontros coletivos para o desenvolvimento de 

conhecimento e habilidades relativas aos 10 passos para alimentação adequada 

e saudável preconizados pelo Ministério da Saúde. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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As atividades educativas foram desenvolvidas por alunos graduandos em 

nutrição supervisionados por professores e nutricionistas. Realizaram-se oito 

encontros com temáticas que permitiram a discussão das diretrizes propostas no 

Guia Alimentar e os conceitos previstos nos 10 Passos, conforme descrito no 

quadro 1. Diferentes metodologias foram utilizadas para a capacitação dos 

idosos, incluindo workshops, oficinas culinárias, grupos de trabalho e palestras, 

de acordo com a abordagem proposta para cada tema.   

 

Quadro 1: Atividades educativas realizadas com idosos participantes de 

grupos de terceira idade. Governador Valadares, 2016. 

Tema do encontro Descrição das atividades 

1- Apresentação Atividade interativa para apresentação de objetivos e 

maior integração entre equipe do projeto e idosos. 

2- Guia Alimentar Apresentação de mídia sobre o Guia Alimentar para a 

população brasileira e exposição dos 10 Passos para 

uma Alimentação Adequada e Saudável.  

3- Grupos de 

Alimentos 

Dinâmica educativa para apresentação dos grupos de 

alimentos (in natura, minimamente processados, 

processados e ultraprocessados) 

4- Preparo de 

refeições 

Oficina prática de culinária para preparo de refeições 

utilizando diferentes grupos de alimentos e uso 

racional de sal, açúcares e gorduras. 

5- Sendo crítico na 

escolha de alimentos 

Workshop para leitura de rótulos de alimentos, com 

elaboração de portfólio a partir do relato de consumo 

alimentar dos idosos. 

6-  Açúcar x Adoçantes Workshop de capacitação para escolha e utilização 

dos diferentes tipos de açúcares e adoçantes 

dietéticos. 

7-Segurança alimentar Oficina prática de higiene e sanitização de alimentos. 

8- Encerramento Fechamento das atividades e auto avaliação 

 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

A participação nas atividades propostas aos idosos se deu de maneira 

voluntária, contando com uma presença média 35 idosos em cada uma delas, o 

que representou uma adesão final média de 46,6% do público alvo.  

O desenvolvimento de ações educativas para uma alimentação adequada 

e saudável na população idosa pode promover a saúde e prevenir a ocorrência de 

doenças e agravos. O projeto estimulou um modelo de atenção à população idosa 

construído a partir da educação e da troca de saberes, com resgate de práticas 

alimentares e culinárias e da valorização do idoso como agente provocador de 

mudança no âmbito familiar e comunitário. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste projeto de extensão demonstram que a capacitação 

voltada para o desenvolvimento de práticas saudáveis, baseadas na cultura e 

realidade alimentar do idoso, foi capaz de empoderá-lo para escolhas alimentares 

mais adequadas. Dessa forma, o Guia Alimentar para a População Brasileira, 

através dos 10 Passos para uma Alimentação Adequada e Saudável, pode ser 

considerado um importante instrumento de educação nutricional entre idosos. 
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DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BARRA DE 

CEREAL UTILIZANDO MARACUJÁ DE FORMA INTEGRAL 

 

ENES,  Barbara Nery (Co-Autor), FERREIRA, Mariany Cristiane Peres Ferreira (Co-Autor), 

MORAIS, Rafaela Nogueira Gomes de (Autor), PINTO, Laura Ana Martins (Co-Autor), SANTOS, 

Laís Schetino (Autor), VIEIRA, Patrícia Aparecida Fontes (Orientadora). Universidade Federal de 

Juiz de Fora. 

 

RESUMO – O objetivo do trabalho foi elaborar uma barra de cereal funcional e analisar sua 

composição química. Os ingredientes utilizados para confeccionar a barra de cereais foram: aveia 

grossa, flocos de arroz, açúcar mascavo, farinha de trigo integral, castanha do Pará triturada, 

linhaça dourada, farinha de maracujá (incluindo sementes), polpa do maracujá e margarina sem 

sal. Apresentando um elevado teor de magnésio e baixo teor de sódio, barra de cereal se 

configura como um produto inovador no mercado. 

PALAVRAS-CHAVE: barra de cereais, alimentos funcionais, composição química. 

 

INTRODUÇÃO  

As indústrias alimentícias vêm criando novos produtos ricos em 

nutrientes com o intuito de abranger os consumidores preocupados com a 

alimentação adequada ou aqueles que buscam fácil consumo e saciedade. As 

barras de cereais, por exemplo, atendem àquela tendência, porquanto são 

elaboradas a partir de ingredientes saudáveis, os quais são considerados fontes 

de vitaminas, tais como: sais minerais, fibras, proteínas e carboidratos (SILVA et 

al., 2011). Atualmente, existem diferentes tipos de formulações de barras de 

cereais, contendo na grande maioria, os insumos secos, sendo: flocos de arroz, 

aveia, resíduos, farinha de trigo, entre outras substâncias aglutinantes (xarope de 

glicose, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada) que oferecem um melhor 

sabor e evita o ressecamento da barra de cereal, além de interferir na vida útil de 

prateleira do produto (SILVA et al., 2009), contudo, nem sempre os insumos são 

saudáveis. Um exemplo do que foi dito anteriormente, é o maracujá amarelo 

(Passiflora edulis f. flavicarpa), porquanto é uma fruteira tropical nativa que vem 

atraindo muitos produtores devido ao seu rápido retorno econômico e por 

apresentar composição nutricional rica em minerais, vitaminas, composto fenólico  
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e carotenóides, cuja contribuição está relacionada com a coloração amarela do 

fruto (SILVA et al., 2009). Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi 

desenvolver e analisar a composição nutricional da barra de cereal caseira, 

utilizando o maracujá de forma integral. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Desenvolvimento da barra de cereal 

 O processamento da barra de cereal caseira de maracujá foi realizado 

no laboratório de técnica dietética da Universidade Federal de Juiz de Fora – 

Campus Governador Valadares. Considerando isso, os ingredientes necessários 

para a elaboração da barra foram: aveia grossa, flocos de arroz, açúcar 

mascavo, farinha de trigo integral, castanha do Pará triturada, linhaça dourada, 

farinha de maracujá (incluindo sementes), polpa do maracujá e margarina sem 

sal. Os componentes utilizados foram misturados em recipiente próprio até a 

obtenção de uma massa homogênea, formando barras que foram assadas em 

forno a 180ºC durante 45 minutos. Após o resfriamento – a temperatura ambiente 

(25ºC) –, as mesmas foram cortadas em unidades de aproximadamente 30g, 

envolvidas em papel alumínio e acondicionadas à temperatura de 4ºC (até o 

momento das análises).  

Análise química  

 Os métodos da Association of Official Analytical Chemists - AOAC (2002) 

foram utilizados para determinação da composição química da barra de cereal. 

Já o teor de umidade foi realizado em estufa à 105ºC – por meio do processo de 

secagem – até atingir o peso constante. A determinação de proteínas foi 

realizada pelo método micro Kjeldahl para a quantificação de nitrogênio total, 

utilizando 6,25 como fator de conversão. Já conteúdo de lipídeos foi analisado 

por meio de extração em aparelho de Soxhlet, utilizando éter etílico, por 8h sob 

refluxo. A quantificação de cinzas foi determinada por meio de calcinação em 

mufla e o resultado expresso pela diferença de massa. A determinação dos 

teores de fibra alimentar total (FAT), solúvel (FAS) e insolúvel (FAI) da barra de  

de cereal foi realizado por meio do método enzimático gravimétrico, utilizando 

para a hidrólise enzimática, α-amilase termoresistente, protease e 

amiloglicosidase (Sigma-Aldrich® , St. Louis, MO, USA). O teor de carboidratos  
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foi obtido pela diferença entre o total da amostra (100%) e os teores de proteína, 

cinzas, umidade lipídeos e fibra alimentar total. O conteúdo de minerais (ferro, 

cálcio, zinco, potássio, sódio, fósforo, magnésio, cobre e manganês) foi analisado 

por meio de espectrofotometria de emissão de plasma (Perkin Elmer – Optima 

3300 DV, Norwalk, USA) de acordo com Gomes e Oliveira (2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 A Tabela 1 demonstra a composição centesimal da formulação final da 

barra de cereal de maracujá. O teor de umidade da barra (20,93%) apresentou 

quantidade além daquela determinada pela legislação vigente, a qual prevê que a 

proporção de umidade deve ser inferior a 15% (Brasil, 2005). As quantidades de 

proteína (6,89%), lipídio (18,29%) e carboidrato (43,85%) apresentadas na barra 

de cereal de maracujá foram superiores àquelas encontradas em estudo que 

formularam o mesmo produto utilizando o resíduo industrial de maracujá amarelo 

(SILVA et al., 2009). Já a concentração de lipídeos na amostra processada 

apresentou valores superiores a aqueles encontrados em estudos que 

formularam outras barras de cereais (Baú et al. 2010; Torres et al. 2013). 

Ademais, vê-se que o teor de gordura deve-se a incorporação de ingredientes 

como, castanha do Pará e semente de linhaça. Quanto à concentração de fibras 

alimentares, o produto confeccionado apresentou 9,35%, enquanto o estudo de 

SILVA et al. (2009) apontou um valor referente a 10,4% quando utilizou resíduo 

de maracujá para produzir a barra de cereal. 

 

Tabela 1- Composição centesimal (base seca) da formulação final da barra de 

cereal. 

COMPONENTES (g100g -¹)              Média  ± Desvio padrão 

Proteína                                                      6,89 ± 0,42                                                          

Lipídeos                                                     18,29 ± 0,23 

Carboidratos                                               43,85 ± 1,13 

Fibra Alimentar Totais                                  9,35 ± 0,29 

Fibra Solúvel                                               3,63 ± 0,40 

Fibra Insolúveis                                            5,72 ± 0,69 

Umidade                                                      20,93 ± 0,17 
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Cinzas                                                         1,29 ± 0,05 

Energia (kcal)                                              367,39 ± 3,97 

 

Tabela 2- Concentração de minerais da barra de cereal. 

Minerais (g100g -¹)                           Média  ± Desvio padrão 

Fósforo (mg/100 g)                                     50,84 ±1,77 

Potássio (mg/100 g)                                   90,55 ± 2,13  

Sódio (mg/100 g)                                        8,81 ± 0,43  

Cálcio (mg/100 g)                                       12,03 ± 0,19  

Magnésio (mg/100 g)                                 13,73 ± 0,29  

Cromo (µg/100 g)                                       0,05 ± 0,00  

Cobre (mg/100 g)                                       0,13 ± 0,03  

Manganês (mg/100 g)                                 0,45 ± 0,02  

Ferro (mg/100 g)                                        0,94 ± 0,07 

 Zinco (mg/100 g)                                       0,52 ± 0,01 

 

CONCLUSÕES  

Os resultados obtidos por meio da análise da barra de cereal – produzida 

utilizando o maracujá de forma integral – demonstram que o produto 

desenvolvido possui grande potencial de consumo devido ao fato de apresentar  

teores elevados de fibras e nutrientes, enquadrando- se, portanto, no patamar de 

produtos saudáveis. 
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE FORMA LÚDICA

COMO ESTRATÉGIA PARA A PROMOÇÃO Á SAÚDE E

HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS EM ESCOLARES
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Lívia de Oliveira, Docente na Universidade Federal de Juiz de Fora. 

RESUMO  –  O  presente  estudo  tem  como  objetivo  desenvolver  educação  alimentar  e
nutricional com crianças do ensino fundamental de uma escola pública da cidade de Juiz de
Fora  -  Minas  Gerais,  através  de  um  jogo  lúdico-pedagógico.  Trata-se  de  um  estudo
transversal, realizado com 36 alunos de 7 a 8 anos de idade. As crianças participaram de um
jogo intitulado de “Trilha da Alimentação Saudável’’  criado pela  nutricionista,  que segue o
modelo de um jogo de tabuleiro,  porém gigante,  com orientações nutricionais e perguntas
relacionadas à alimentação. 83,33% das crianças adoraram o jogo.  50% não realizam um
consumo diário de verduras e legumes e 61,11% não levam uma fruta para comer no horário
do lanche na escola. Conclui-se que atividades de educação alimentar e nutricional de forma
lúdica promovidas no ambiente escolar mostram-se como uma ferramenta fundamental para
que os escolares adquiram hábitos alimentares saudáveis.

PALAVRAS-CHAVE: educação alimentar e nutricional; saúde; nutrição.

I- INTRODUÇÃO

            O conhecimento logo na infância sobre os alimentos benéficos a saúde

são essenciais para que práticas alimentares saudáveis se mantenham na vida

adulta  e  ocorra  a  prevenção  de  doenças  (COSTA  et  al.,  2012).  Contudo,

incentivar a criança a aceitar uma alimentação adequada e construir hábitos de

vida mais saudáveis,  consiste  em um desafio,  pois  a  nutrição e os hábitos

alimentares são aprendizados sociais e não apenas um ato biológico (MAIA et

al.,  2012).  A  escola  é  um  local  ideal  para  gerar  consciência  nutricional  e

promoção da saúde, através da educação alimentar e nutricional (SANTOS,

2012; SILVA et al., 2013). Porém, metodologias que auxiliam no processo de

aprendizagem sobre  alimentação  saudável  e  nutrição  carecem nas  escolas

brasileiras  (MAIA  et  al.,  2012).  Recursos  diferenciados,  como  os  materiais

lúdicos,  devem  ser  utilizados  para  o  desenvolvimento  de  atividades  de

educação alimentar e nutricional, pois dessa forma as crianças aprendem de

maneira simples, gerando conversa e troca de saberes de forma descontraída,

permitindo  o  brincar  enquanto  se  aprende  (SILVA  et  al.,  2013;  JUZWIAK,

2013). 
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As metodologias devem estar inseridas em um contexto e serem devidamente

testadas para que possam promover a construção dos conhecimentos sobre

alimentação,  nutrição e  cumprir  seu papel  educacional  (MAIA et  al.,  2012).

Portanto, o objetivo do presente estudo foi desenvolver educação alimentar e

nutricional  com crianças  do  ensino  fundamental  de  uma  escola  pública  da

cidade de Juiz de Fora - Minas Gerais, através de um jogo lúdico-pedagógico.

Promover hábitos alimentares saudáveis e verificar a percepção das crianças

em relação ao jogo.

II- MATERIAL E MÉTODOS

           Trata-se de um estudo transversal, realizado com 36 alunos de 7 a 8

anos de idade, do 2° ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública

da cidade de Juiz de Fora - MG. O estudo obteve parecer favorável do Comitê

de  Ética  em  Pesquisa  Humana  da  Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora,

número 933.485. 

Primeiramente, ocorreu em sala de aula a exposição de um cartaz “Os

heróis  e  vilões  da  alimentação”,  abordando  alimentos  saudáveis  e  não

saudáveis. Após, as crianças participaram de um jogo intitulado de “Trilha da

Alimentação  Saudável’’,  que  foi  confeccionado  em  lona  impressa  de  3,60

comprimento X 2,50 de largura, seguindo o modelo de um jogo de tabuleiro,

porém gigante, contendo “20 casas” com orientações nutricionais e “casas com

pontos de interrogação”. Um dado foi construído em E.V.A e 24 cartelas com

perguntas referentes à alimentação e nutrição em papel colorset. E os pinos

foram  os  alunos  participantes  do  estudo.  As  crianças  foram  divididas  em

equipes. O jogador jogou o dado e o número sorteado indicou quantos espaços

ele teve que andar e precisou ir lendo  para os colegas as orientações para se

adquirir  um  hábito  alimentar  saudável.  Situações  e  possibilidades  que

ocorreram  pelo  caminho:  os  espaços  que  indicava  uma  alimentação  não

saudável o jogador teve que voltar duas casas, ou ao início do jogo ou ainda

poderia ter ficado uma rodada sem jogar.  Parando nos alimentos saudáveis

avançava uma, duas ou até três c asas. E quando parava na casa com sinal de

interrogação a equipe teve que responder a uma pergunta.
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O ganhador foi aquele que completou todo o percurso e obteve o maior número

de acerto nas perguntas. Após houve a realização de uma oficina culinária. E

ao final as crianças tiverem que responder um questionário e os resultados

obtidos foram analisados e processados no Microsoft Office Excel 2007.

III- RESULTADOS E DISCUSSÃO

No presente estudo 61,11% (n=22) dos escolares achariam ótimo se na

escola  houvesse  mais  aulas  para  manipular  e  aprender  mais  sobre  os

alimentos.  O  que  expressa  um  grande  interesse  por  parte  dos  alunos  em

atividades lúdicas voltadas para a promoção de hábitos alimentares saudável e

a  realização  de  oficinas  culinárias  na  escola  incentivando  o  consumo  de

alimentos saudáveis. O que afirma a recomendação do Guia Alimentar para a

População  Brasileira  do  Ministério  da  Saúde  (2014),  onde  um  de  seus

princípios é incentivar aos pais a proporem nas reuniões de pais e mestres,

que habilidades culinárias façam parte do currículo escolar.

O jogo “Trilha da Alimentação Saudável” apresentou boa aceitação por

parte dos escolares, onde 83,33% (n=30) das crianças adoraram e 16,67% (n=

6) gostaram. O jogo foi criado para ser realizado no ambiente escolar como

uma ferramenta lúdica para as atividades de educação alimentar e nutricional,

levando  as  crianças  a  aprenderem  sobre  alimentação  saudável  de  forma

descontraída e com isso melhorarem seus hábitos alimentares. O que pode ser

confirmado através do estudo de Silva et al. (2013), que afirma que a escola é

um ambiente propício à aplicação de atividades voltadas para a saúde e que a

utilização de atividades lúdicas faz com que as crianças aprendam de maneira

mais fácil e divertida. 

Neste estudo foi verificado que 50% (n=18) dos escolares não realizam

um consumo diário de verduras e legumes e 61,11% (n= 22) não levam uma 

fruta para comer no horário do lanche na escola. Resultados similares foram

encontrados  na  Pesquisa  Nacional  de  Saúde  do  Escolar  (2012)  com

estudantes de escolas públicas e privadas em que o consumo de guloseimas

(41,3%), foi superior ao consumo de frutas (30,2%) em todas as regiões  

avaliadas.  E após a  realização da atividade 55,56% (n= 20)  dos escolares

estariam dispostos a consumir mais alimentos saudáveis. 
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IV- CONCLUSÕES

          Com base nos dados apresentados neste estudo, foi possível constatar

que  as  atividades  de  educação  alimentar  e  nutricional  de  forma  lúdica

promovidas  no  ambiente  escolar  mostram-se  como  uma  ferramenta

fundamental para que os escolares adquiram hábitos alimentares saudáveis e

uma  maior  consciência  da  importância  da  alimentação  adequada  para  seu

crescimento e desenvolvimento. E para o nutricionista, trabalhar com materiais

lúdicos, facilitando o contato, a comunicação e troca de saberes com a criança.

REFERÊNCIAS

1-  BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Secretária  de  Atenção  a  Saúde.
Departamento de Atenção Básica. Guia Alimentar para População Brasileira
2014, Brasília, 2014. 

2-  BRASIL.  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão.  Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar
(PeNSE) 2012, Rio de Janeiro, 2012. 

3-  COSTA,  L.  C.  F.;  VASCONCELOS,  F.  A.  G.;  CORSO, A.  C.  T.  Fatores
associados  ao  consumo  adequado  de  frutas  e  hortaliças  em  escolares  de
Santa Catarina, Brasil. Cad. Saúde Pública. v. 28, n. 6, p. 1133-1142, 2012.  

4- JUZWIAK, C. R. Era uma vez...Um olhar sobre o uso dos contos de fada
como ferramenta  de educação alimentar  e  nutricional.  Comunicação Saúde
Educação. v. 17, n. 45, p. 473-484, 2013. 

5- MAIA, E. R. et al. Validação de metodologias ativas de ensino-aprendizagem
na promoção da saúde alimentar infantil. Rev. Nutr. v. 25, n. 1, p. 79-88, 2012.

6-  SANTOS,  L.  A.  S.  O  fazer  educação  alimentar  e  nutricional:  algumas
contribuições para reflexão. Ciência & Saúde Coletiva. v.17, n. 2,  p. 453-462,
2012. 

7- SILVA, M. X. et al.  Abordagem lúdico-didática melhora os parâmetros de

educação nutricional em alunos do ensino fundamental.  Ciência & Cognição.

v.18, n. 2, p. 136-148, 2013. 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e
Nutrição Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 
 

DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE SENSORIAL DE 

FORMULAÇÕES DE CEREAIS EM BARRA ADICIONADAS DE 

FARINHA DE CASCA DE MARACUJÁ 

 
Amanda Cristina Gomes Coelho (Aluna de Ciências e Tecnologia de Alimentos na Universidade 
Federal de Ouro Preto); Márcia Christina Dornelas De Freitas (Mestranda em Saúde e Nutrição na 
Universidade Federal de Ouro Preto); Thaynara Martins Couto (Pesquisadora na Universidade 
Federal de Ouro Preto); Sonia Maria De Figueiredo (Docente na Universidade Federal de Ouro 
Preto); Rosane Maria Lima Guerra (Mestre pela Universidade Federal de Ouro Preto); Armando 
Sabaa Srur (Pesquisador na Universidade Federal do Rio de Janeiro). 
 
 
RESUMO - A utilização de fibra alimentar junto a outras farinhas pode ser uma interessante 

alternativa para elevar o valor nutritivo da preparação, uma alternativa para enriquecer um 

alimento seria utilizar a farinha de casca de maracujá. Este estudo objetivou verificar a aceitação 

da inserção da farinha da casca de maracujá em barras de cereais. Adicionou-se essa farinha em 

três níveis 5%, 8% e 12%. Consultou-se 50 provadores não treinados. Utilizou-se teste de 

aceitação e de Intenção de compra. Os dados foram analisados pelo programa EpiInfo versão 

6.Para as médias foi aplicado o Mann-Whitney. Em relação aos atributos, a média de aceitação 

ficou entre 6 e 7 (gostei ligeiramente e gostei moderadamente), respectivamente, e quanto a 

intenção de compra a média das respostas, situou-se entre “talvez compraria” e “compraria”. A 

adição de até 12% da farinha de casca de maracujá não interferiu em nenhum dos atributos 

analisados. 

 

PALAVRAS CHAVE- Barras de cereais, farinha de maracujá. 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

As barras elaboradas com cereais representam uma boa alternativa de 

complementar à alimentação a base de carboidratos, proteínas e fibras. Torna-se 

um meio prático e conveniente de fornecer nutrientes ao organismo, além da 

facilidade e praticidade de encontrar e transportar o produto (FERREIRA et al.,  

2007). Associar barras de cereais e alimentos com valor nutritivo é uma tendência 

nas áreas alimentícias, pois além da atual preocupação com a alimentação 

saudável, algumas substâncias contribuem de forma positiva com a melhoria da 

saúde, como os antioxidantes (PEUCKERT et al., 2010). 

A farinha derivada de maracujá possui altas concentrações de pectina, 

uma fração de fibra solúvel, que têm como principal característica reter água, 
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formando géis espessos que lentificam o esvaziamento gástrico e o trânsito 

intestinal. Estudos epidemiológicos tem demonstrado que dietas enriquecidas 

com fibra dietética estão relacionadas com redução do risco de desenvolvimento 

de Diabetes e doenças cardiovasculares (VIEIRA, 2010).  

O objetivo deste trabalho foi elaborar barras de cereais sem adição de 

açúcar, que contivesse farinha de maracujá em pó que, ao mesmo tempo fosse 

um alimento funcional que apresentasse características sensoriais agradáveis 

sem alterar significativamente sua textura e sabor, além de que pudesse ser 

consumido por portadores de diabetes e de HIV/aids. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os testes foram realizados em laboratório próprio de Análise Sensorial. 

Utilizou-se uma escala estruturada de nove pontos apoiada, com termos verbais, 

variando de “desgostei extremamente” (1) a “gostei extremamente” (9).O estudo 

foi realizado com 50 voluntários, não treinados, de ambos os sexos. 

As barras de cereais foram elaboradas com os ingredientes: aveia em 

flocos, flocos de arroz, floco de milho, tâmara, coco, uva passa e farinha de 

maracujá, adquiridos no Mercado Central de Belo Horizonte - Minas Gerais. As 

formulações pretenderam testar a farinha de maracujá nas seguintes 

concentrações: 5, 8 e 12% em relação a aveia. Os demais ingredientes tiveram 

quantidades fixas nas barras de cereais. As barras foram assadas e refrigeradas 

por 12 horas, após decorrido esse período foram fracionadas em pedaços de 

aproximadamente 7 gramas.Foram feitas três tipos de barras de cereal diferindo 

apenas na quantidade de farinha de maracujá.  

Essa pesquisa possui aprovação do trabalho no Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da UFOP, parecer 341.234 CAAE 17047513.3.0000.5150. E o 

banco de dados foi construído no programa Excel e analisado no programa 

EpiInfo versão 6. O teste de média aplicado foi o Mann-Whitney.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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         Em relação aos atributos a média de aceitação ficou entre 6,16 e 7,80 

(gostei ligeiramente e gostei muito) respectivamente, e em relação à intenção de 

compra ficou entre “talvez comprasse” e “compraria”.  

Os atributos cor e aroma obtiveram as maiores médias sugerindo que a 

cor e o sabor são os principais atributos que determinam sua boa aceitação 

global. Não houve diferença significativa entre as três concentrações de amostras 

de farinha de maracujá utilizadas para os testes aceitação e de intenção de 

compra.  

Para as variáveis cor, aparência, aroma, textura, sabor e Impressão global, 

verificam-se que todas as formulações obtiveram aceitação desses atributos na 

região positiva da escala hedônica, ou seja, entre 6 (gostei ligeiramente) e 7 ( 

gostei moderadamente), evidenciando que a aceitação das barras de cereal 

elaboradas com farinha de casca de maracujá nas concentrações de 5%, 8% e 

12% pelos consumidores foi satisfatória. 

Tem-se uma variedade de trabalhos com a utilização da farinha de 

maracujá na intenção de aumentar o aporte de vitaminas e minerais das 

preparações, assim como enriquecer o aporte de fibras. Nos estudos de Barros et 

al. (2014), verificou-se a aceitação da inserção da farinha de maracujá em 

biscoitos do tipo amanteigados, em relação ao quesito cor e todas as amostras 

obtiveram índices superiores a 70%, corroborando com os achados deste estudo.  

Silva et al. (2009), observaram que formulações com substituição de parte 

da aveia por farinha de maracujá de até 30% em barras de cereais apresentaram 

boa aceitação em relação, à aparência e textura, além da cor. Ambrósio-Ugriet al. 

(2012) que também trabalharam com barras de cereal com farinha de maracujá 

obtiveram uma aceitação satisfatória em relação a aparência  e textura, neste 

estudo foram utilizadas as concentrações de 15% e 25%.O teste para verificar a 

intenção de compra das preparações caso estivessem disponíveis para compra 

no comércio, também foi aplicado. Em uma escala de 0 a 2, onde 0=não 

compraria, 1= talvez compraria e 2=compraria. Com os resultados dessa análise 

verificou-se que a maioria dos consumidores talvez compraria. 

 

4. CONCLUSÃO 
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A adição de até 12% da farinha de maracujá não interferiu em nenhum 

dos atributos analisados: cor, aparência, aroma, textura, sabor e impressão 

global. Assim como não houve diferença na intenção de compra das barras de 

cereais produzidas com três diferentes concentrações de farinha da casca de 

maracujá, sendo todas as três muito bem aceitas pelos consumidores. Mostrando 

que farinha de maracujá pode ser um boa opção para incorporação de fibras na 

dieta, além de ser fonte de flavonoides, vitaminas e minerais.  
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RESUMO - O alto consumo de alimentos e bebidas processados e a frequente substituição das 
refeições por lanches podem contribuir para o excesso de peso na população. Este trabalho 
objetiva descrever o consumo de energia, macronutrientes e fibras, segundo o grau de 
processamento dos alimentos, em indivíduos adultos com excesso de peso. Trata-se de estudo 
transversal, proveniente do projeto “Saúde na Balança”. Observou-se que quando se considera o 
consumo de alimentos processados e ultraprocessados em conjunto, o percentual de consumo 
energético e de carboidrato se igualam aos alimentos in natura e minimamente processados, e o 
de lipídeos ultrapassa o percentual correspondente. Já para fibras, o consumo é reduzido. É 
importante intervenções nutricionais que desestimule o consumo de alimentos processados.  

 
PALAVRAS-CHAVE: obesidade; alimentos processados; alimentos ultraprocessados. 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

A incidência de obesidade vem crescendo em todo o mundo (WHO, 

2004). O excesso de gordura corporal associa-se com diversos fatores de risco 

cardiometabólicos como: resistência à insulina, diabetes mellitus, dislipidemia e 

hipertensão arterial (ORTEGA et al., 2016). 

Evidências sugerem que o aumento do consumo de produtos 

processados e a substituição das principais refeições por lanches podem estar 

associados à pandemia da obesidade, sobrepeso e outras doenças crônicas 

(MENDONÇA et al., 2016; LOUZADA et al., 2015). Esses alimentos apresentam 

alta densidade energética, quantidades de açúcares, gordura e sal, que podem 

contribuir para tal cenário (ZOBEL et al., 2016; ARES et al., 2016).  

Portanto, o presente estudo teve por objetivo descrever o consumo de 

energia, macronutrientes e fibras, segundo o grau de processamento dos 

alimentos, em indivíduos adultos com excesso de peso.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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Trata-se de estudo transversal, proveniente do projeto “Saúde na 

Balança”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Parecer nº 238.534). 

Foram avaliados indivíduos adultos (n=93), de ambos os sexos, que 

apresentavam excesso de peso corporal (IMC≥25kg/m2) na primeira consulta.  

Foram medidos o peso corporal, estatura e calculado o IMC (OMS, 1998). 

Estimou-se a ingestão habitual dos participantes pelo questionário quantitativo de 

frequência alimentar (QQFA) adaptado (RIBEIRO; CARDOSO 2002), além do 

consumo de energia, macronutrientes e fibras usando tabelas de composição de 

alimentos.  Para a análise qualitativa do QQFA os alimentos foram classificados 

em: G1 - alimentos in natura ou minimamente processados; G2 - alimentos 

processados e ingredientes culinários; G3 - produtos alimentícios 

ultraprocessados (MONTEIRO et al., 2015).  

O consumo alimentar foi calculado no Excel. As análises das variáveis 

foram realizadas no software SPSS® 20.0. Para apresentar a contribuição 

absoluta e percentual da ingestão de energia e nutrientes utilizou-se a média e 

desvio padrão, mediana e amplitude interquartil. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Avaliaram-se 93 participantes, com idade média de 39,7±11,8 anos, 

dentre os quais 72,0% eram do sexo feminino, 37,6% tinham ensino médio 

incompleto ou completo, e 43,9% declararam renda inferior a dois salários 

mínimos. Em relação ao excesso de peso, 62,4% apresentava obesidade. Entre 

os fatores considerados de risco, observou-se que mais da metade (59,1%) não 

praticavam atividade física, poucos eram tabagistas (8,6%) e etilistas (28%). A 

comorbidade mais presente foi hipertensão arterial (38,7%). 

A ingestão energética mediana foi de 2002 kcal/dia e o teor de 

macronutrientes (carboidrato, proteína e lipídeo) encontra-se dentro dos valores 

de AMDR (Acceptable Macronutrient Distribution Range) recomendado pela DRI 

(PADOVANI, 2006). A ingestão de fibras alimentares foi de 27,6 g/dia, estando 

dentro do recomendado para o sexo feminino (25g) e abaixo para masculino 

(38g), mostrando que a avaliação da ingestão alimentar, considerando apenas o 

teor de nutrientes, é incapaz de explicar toda a influência do consumo alimentar 

sobre a obesidade (LOUZADA et al., 2015). 
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O consumo de alimentos ultraprocessados respondeu por quase um terço 

da ingestão energética e esse valor aumenta para metade quando consideramos 

o consumo de alimentos processados e ultraprocessados em conjunto. Quase um 

terço dos carboidratos e lipídeos consumidos foram provenientes somente do G3, 

que quando considerados em conjunto com G2 os valores de consumo para 

carboidratos praticamente se igualam ao consumo proveniente G1 e o de lipídeos 

ultrapassam. O consumo de fibras a partir de alimentos processados e 

ultraprocessados é extremamente baixo (Figura 1). 

  

G1-alimentos in natura  

e/ou minimamente 

processados. 

G2-alimentos 

processados e/ou  

ingredientes culinários. 

G3-alimentos 

ultraprocessados. 

 
 

Figura 1- Frações do consumo de energia, macronutrientes e fibras, segundo o 

grau de processamento dos alimentos, em adultos com excesso de peso 

 

Alimentos ultraporcessados apresentam altas densidades energéticas, 

açúcar, gordura total, trans e saturada, baixo teor de fibras e inúmeros aditivos 

químicos, o que tem impacto negativo na saúde, no ganho de peso e no 

desenvolvimento de comorbidades (ROLLS, 2014; LOUZADA et al., 2015). 

Um fator associado ao consumo de G2 e G3 que corrobora para a 

obesidade é o sedentarismo. Foi evidenciado que, apesar de 40,9% dos 

participantes relatarem praticar atividade física, somente 13,0% a fazem no tempo 

recomendado pela OMS (150 minutos por semana) (WHO, 2010).  

 

4. CONCLUSÃO 

 

O percentual de consumo de alimentos processados e ultraprocessados 

foi relativamente alto na alimentação dos indivíduos, o que contribui para maior 

consumo de energia, açúcares e gorduras pouco saudáveis, associado ao baixo 
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teor de fibras. Desta forma, é importante o desenvolvimento de intervenções 

nutricionais que desestimule o consumo de alimentos processados nestes 

indivíduos. 
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RESUMO: A atuação adequada dos Conselhos de Alimentação Escolar gera perspectivas de 
redução de irregularidades na utilização dos recursos públicos e melhoria da qualidade da 
alimentação escolar. Nesse estudo, buscou-se conhecer as condições de trabalho e atuação dos 
conselheiros segundo as normativas do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Foi realizado 
estudo transversal descritivo com 425 conselheiros provenientes de 77 municípios de Minas 
Gerais e 07 do Espírito Santo. Os resultados do estudo indicaram funcionamento precário dos 
conselhos, além de condições de trabalho inadequadas para os conselheiros, que têm sua 
atuação prejudicada pela inadequação de infraestrutura de trabalho. Os achados denotam a 
necessidade de propiciar aos conselheiros formação continuada, melhorar suas condições de 
trabalho e favorecer sua atuação participativa e democrática, propiciando um efetivo controle 
social do programa.  
 
PALAVRAS-CHAVE: conselho de alimentação escolar; condições de trabalho; atuação. 

 
 

INTRODUÇÃO 

O Brasil possui conselhos gestores para atuar em diferentes áreas, sendo 

uma delas a área de educação e o seu conselho denominado Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE) (ROCHA; TEIXEIRA, 2011). O CAE foi estabelecido 

pela Lei no 8.913/94 (BRASIL, 1994), oficializando o processo de participação e 

controle da sociedade civil junto ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE). Assim, o CAE passa a ser o órgão responsável pela fiscalização da 

utilização do recurso público destinado à AE, sendo sua existência condição 

obrigatória para a liberação de recursos financeiros do PNAE aos municípios 

(CALDAS; ÁVILA, 2013).  

O adequado funcionamento do CAE deverá resultar na melhoria da 

qualidade do PNAE e na garantia de que recursos públicos sejam utilizados de 

forma adequada (DANELON et al., 2006). Buscou-se neste estudo, caracterizar as 

condições de trabalho e conhecer a atuação dos conselheiros de acordo com as 

normativas do PNAE visando contribuir na implementação de ações corretivas 
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para a melhoria da qualidade do controle social da AE e da execução do PNAE 

em nível municipal.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Estudo de corte transversal descritivo, com amostra não probabilística que 

utilizou dados coletados por um Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição 

do Escolar (CECANE), de 2010 a 2013 em visitas a municípios de Minas Gerais 

(MG) e Espírito Santo (ES). Foi aplicado um questionário semiestruturado 

contendo alguns questionamentos sobre condições 

socioeconômicas/demográficas, relação com a gestão municipal, condições de 

trabalho e conhecimento sobre as normativas do programa. O projeto de pesquisa 

foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa com o número de CAAE 

26693814.2.0000.5150. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram do estudo 425 Conselheiros de Alimentação Escolar, de 84 

municípios, sendo 77 (91,6%) de MG e 07 (8,4%) do ES. Foi predominante o sexo 

feminino (84,5%), o que pode estar associado a disponibilidade de atuação 

política das mulheres nesse nicho, já que nos Poderes Executivo e Legislativo 

existe ainda um quase monopólio masculino (LUCHMANN; ALMEIDA, 2010). 

Quanto à escolaridade, 26,8% dos conselheiros apresentaram nível superior 

completo e 28,2% curso de pós-graduação. Estudo de Querino et al. (2012) 

apontam para a mesma direção e sugerem um impacto positivo da formação na 

interpretação das normativas do programa e na tomada das decisões.  

A maioria dos conselheiros (77,6%) possuía vínculo com a Entidade 

Executora (EE), o que pode ser desfavorável, pois o excesso de 

representatividade do poder público nas atividades realizadas para os conselhos 

e nos momentos de decisões pode inibir a atuação dos demais conselheiros 

(MOURA; MONTEIRO, 2010). Em relação ao tipo de indicação para o conselho, 

45,8% dos conselheiros foram indicados pela EE e tal fato pode comprometer a 

legitimidade das ações do conselho, uma vez que o conselheiro deixa de atuar 

como interlocutor de suas bases (WENDHAUSEN et al, 2006). 

Quando se avaliou as condições de trabalho, constatou-se que 58% dos 

conselheiros desconhecia o regimento interno do seu CAE, sendo que no 
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regimento encontram-se as atribuições do conselho e demais disposições legais 

(BRASIL,2013). Apenas 41,6% deles responderam ter acesso aos documentos 

necessários para a realização da análise da Prestação de Contas (PC), sendo 

que essa informação pode significar falta de apoio efetivo do gestor, já que é 

dever da EE fornecer ao CAE, todos os documentos e informações referentes à 

execução do programa (BRASIL,2013). Além disso, apenas 45% dos conselheiros 

relataram participar das reuniões para análise da PC, que é de suma importância, 

uma vez que é por seu intermédio que o Governo Federal é informado sobre a 

execução do Programa (WENDHAUSEN et al, 2006).  

A falta de acesso a informações e falta de capacidade técnica e política 

para intervenções são desafios enfrentados pelos conselhos, visto que 76,9% dos 

conselheiros relataram nunca terem participado de cursos de capacitação. 

Programas de educação continuada merecem destaque para os conselheiros em 

ação e para os próximos a serem eleitos (FARENZENA, 2010). 

Em relação à infraestrutura disponibilizada pela EE para o desenvolvimento 

do trabalho do CAE, constatou-se, que nenhum dos municípios apresentou 

adequação simultânea a todos os quesitos considerados indispensáveis para boa 

atuação do conselho (LUCHMANN; ALMEIDA, 2010). Segundo as resoluções do 

programa (BRASIL, 2013) a EE tem obrigação de garantir ao CAE local 

apropriado para realização de reuniões, equipamentos, transporte para 

deslocamento dos membros e recursos humanos e financeiros. 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados indicam funcionamento inadequado dos CAE estudados e 

condições de trabalho inapropriadas para conselheiros, que podem ter sua 

atuação prejudicada pela inadequação de infraestrutura de trabalho e por 

desconhecimento de aspectos importantes do controle social da alimentação 

escolar, como regimento interno. Torna-se necessário maior investimento das 

EEs aos conselhos, melhorando seus recursos materiais e recursos humanos, 

além de propiciar aos conselheiros cursos de capacitação. Além disso, espera-se 

um maior comprometimento dos conselheiros com suas funções no controle 

social. 
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RESUMO - A secagem de alimentos visa à redução de perdas e maior conservação do alimento. 
A secagem em leito de espuma possui como diferencial a preservação dos compostos existentes 
nos alimentos devido ao uso de menores temperaturas. Objetivou-se avaliar a concentração de 
compostos fenólicos e a atividade antioxidante em tomate in natura e após secagem em leito de 
espuma, bem como sua estabilidade ao longo do armazenamento por 150 dias. Para 
determinação de compostos fenólicos, foi utilizado o reagente Folin-Ciocalteu e para análise da 
atividade antioxidante, foi utilizado o método DPPH. A secagem em leito de espuma levou à 
redução da concentração de compostos fenólicos e da atividade antioxidante no tomate, porém, 
ao longo do armazenamento, foi observado aumento desses compostos. Embora utilizada com 
essa finalidade, a secagem em leito de espuma não foi eficaz na preservação da concentração de 
compostos fenólicos e da atividade antioxidante em tomate. 
 
PALAVRAS-CHAVE: secagem de alimentos; compostos bioativos; tomate; estabilidade; 

compostos fenólicos; atividade antioxidante. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O tomate (Lycopersicom esculentum) vem sendo considerado um alimento 

com alegação de propriedade funcional por conter substâncias antioxidantes, 

como carotenoides, vitamina C e compostos fenólicos (BORGUINI; SILVA, 2005), 

entretanto é altamente perecível. 

Dentre as técnicas que visam à melhor conservação de alimentos, cita-se a 

secagem (COELHO, 2010), que tem a finalidade de reduzir a atividade de água 

do alimento e, consequentemente, aumentar o tempo de prateleira. Ao final do 

processo, tem-se como resultado uma transformação do produto, agregando valor 

e dando origem a uma nova opção ao mercado (SILVA et al. 2005).  

Dentre as diversas técnicas existentes, destaca-se a secagem em leito de 

espuma, que consiste na transformação de alimentos líquidos ou polpas em 

espumas estáveis, por meio da adição de agentes com propriedades 
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emulsificantes, sob vigorosa agitação para, posteriormente, serem desidratados. 

A formação de espuma propicia uma maior área de superfície exposta, 

requerendo menor tempo e menor temperatura em relação a outros métodos 

(SILVA et al., 2008). Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a concentração de 

compostos fenólicos e atividade antioxidante em tomate in natura e após 

secagem pelo método de leito de espuma, e sua estabilidade ao longo do 

armazenamento. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Os tomates da variedade Santa Cruz foram adquiridos no comércio local 

de Viçosa. Foram sanitizados, triturados em liquidificador, adicionados de um 

produto com características emulsificantes e estabilizantes (Emustab®), na 

concentração de 2,5%, e colocados em secador com circulação de ar nas 

temperaturas 60°C e 70°C por 13 e 8 horas, respectivamente.  

As análises de compostos fenólicos foram realizadas utilizando o reagente 

Folin-Ciocalteau segundo Singleton et al. (1999). A determinação do potencial 

antioxidante foi baseada no método do radical DPPH (2,2Diphenyl- 2-

perylhydrazyl) (BLOIS, 1958). 

Para a efeito de comparação o tomate in natura foi analisado no tempo 0, 

visto que o objetivo foi avaliar a estabilidade dos compostos bioativos apenas 

durante o armazenamento apenas do tomate em pó. 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com cinco 

repetições. Para comparação da ação das temperaturas de secagem e 

concentração de compostos fenólicos e atividade antioxidante ao longo do 

armazenamento foi utilizada a análise de variância (ANOVA) seguida pelo teste 

de Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A secagem em leito de espuma nas temperaturas de 60°C e 70°C 

acarretou redução da concentração de compostos fenólicos e atividade 

antioxidante quando comparada ao tomate in natura (Tabela 1). Não houve 

diferenças significativas da concentração de compostos fenólicos e da atividade 
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antioxidante no tomate seco utilizando as duas temperaturas (60 e 70ºC) (Tabela 

1).  

Tabela 1 - Concentração de compostos fenólicos (mg GAE/g amostra em base 

úmida) e atividade antioxidante (mmoltrolox/ g amostra em base úmida) em 

tomate in natura e seco em leito de espuma 

Amostra Composto 

 Compostos fenólicos (mg GAE/g) ARR% 

Polpa de tomate in natura 0,29±0,01a 14,63±1,38a 

Polpa de tomate seco a 70°C 0,20±0,01b 8,73±1,6b 

Polpa de tomate seco a 60°C 0,21±0,03b 7,51±1,5b 

Médias nas colunas seguidas por diferentes letras diferem entre si pelo teste de 

Tukey (p<0,05). 

 Observou-se aumento nas concentrações de compostos fenólicos e da 

atividade antioxidante a partir de 30 dias de armazenamento (Tabela 2), que pode 

ocorrer durante o processamento ou armazenamento é explicado pela melhoria 

das propriedades antioxidantes dos compostos naturais e pela formação de novos 

compostos, com aumento da atividade antioxidante (TURKEMEN et al., 2005). 

 

Tabela 2 - Concentração de compostos fenólicos (mg GAE/g amostra em base 

úmida) e atividade antioxidante (mmoltrolox/ g amostra em base úmida) 

Médias seguidas de diferentes letras minúsculas nas linhas diferem entre si, pelo 

teste de Tukey (p<0,05). Médias nas colunas seguidas por diferentes letras 

maiúsculas diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

 

 

Composto Tempo de armazenamento (dias) 

 0 30 60 90 120 

Compostos fenólicos      

Polpa a 70°C 0,20±0,01Ab 0,35±0,02Aa 0,30±0,02Aa 0,35±0,07Aa 0,34±0,05Aa 

0,31±0,03Aa Polpa a 60°C 0,21±0,03Ab 0,34±0,05Aa 0,30±0,05Aab 0,36±0,06Aab 

ARR%      

Polpa a 70°C 8,73±1,6Abc 12,71±2,29Aab 8,10±2,16Ac 14,23±3,30Aa 15,33±1,55Aa 

Polpa a 60°C 7,51±1,5Ac 12,40±2,86Aab 4,37±2,77Ac 16,48±6,70Aa 14,84±2,35Aa 
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4. CONCLUSÃO  

 

 A secagem em leito de espuma não preservou as concentrações de 

compostos fenólicos e atividade antioxidante em tomate, porém, quando 

armazenados, observou-se aumento desses compostos. Embora utilizada com 

essa finalidade, a técnica não foi eficaz na preservação da concentração desses 

compostos em tomate, podendo ser testadas outras amostras e temperaturas 
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RESUMO – Introduzir bons hábitos alimentares na infância é importante para prevenção de 
doenças futuras e a educação nutricional nas escolas estabelece critérios adequados de escolha. 
Em um trabalho de educação nutricional com escolares, observou-se que não houve consciência 
adequada sobre o consumo de alimentos de baixo valor nutritivo e alimentos saudáveis. Assim, 
decidiu-se desenvolver esse mesmo trabalho com os pais, visto que a família tem grande 
influência na formação de hábitos alimentares. Foi realizada uma palestra em três escolas 
municipais, com um público aproximado de cento e cinquenta pais. As palestras foram 
apresentadas com o auxílio de dois quadros, um contendo informações sobre alimentos de baixo 
valor nutricional e outro sobre alimentos saudáveis. Os pais demonstraram pouco conhecimento 
sobre os alimentos prejudiciais à saúde e consequências do uso, bem como falta de informação 
sobre benefícios dos alimentos saudáveis. Houve grande participação dos pais que apresentaram 
interesse, dúvidas e curiosidades.  

 
PALAVRAS-CHAVE: educação nutricional; pais; escolares, hábitos alimentares.  

 
 

1- INTRODUÇÃO 

 A alimentação durante a infância, ao mesmo tempo em que é importante 

para o crescimento e desenvolvimento, pode também representar um dos 

principais fatores de prevenção de algumas doenças na fase adulta (ROSSI et. 

al., 2008). 

Sendo assim, um estilo de vida saudável precisa ser introduzido de forma gradual 

e mantido na idade escolar, priorizando a formação de hábitos alimentares 

adequados mediante estratégias de educação nutricional (BERTIN et. al.,2010). 

Entretanto, o conhecimento sobre alimentação adequada não se restringe ao 

ambiente escolar. Conforme cita Vargas e Lobato (2007) a frequência com que os 

pais demonstram hábitos alimentares saudáveis pode estar associada à ingestão 

alimentar e ter implicações de longo prazo sobre o desenvolvimento do 

comportamento alimentar dos filhos. 

Realizar trabalhos de educação nutricional, não só com os escolares, mas 

também com os pais, torna-se uma estratégia interessante para garantir a 

continuidade das informações e conhecimento sobre alimentação e hábitos 

alimentares adequados.     
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2-  MATERIAL E MÉTODOS 

Durante os trabalhos de educação nutricional com escolares do ensino 

fundamental I, foram realizadas palestras sobre a qualidade nutricional dos 

alimentos de maior aceitação por crianças nessa faixa de idade e de alimentos 

saudáveis servidos na alimentação escolar. Apesar das apresentações 

demonstrarem, visualmente, as grandes quantidades de sal, gordura e açúcar 

desses alimentos e expor os malefícios por eles causados, a maior parte dos 

alunos não se sentia sensibilizada a deixar de consumir esses alimentos.  

Considerando que esse trabalho não atingiu e não sensibilizou os escolares 

conforme desejado, decidiu-se realizar esse mesmo trabalho de educação 

nutricional com os pais dos alunos. Conforme cita Rossi et. al (2008) a 

disponibilidade e o acesso ao alimento em casa, as práticas alimentares e o 

preparo dos alimentos influenciam o consumo alimentar da criança. A população 

infantil é, do ponto de vista psicológico, socioeconômico e cultural, influenciada 

pelo ambiente onde vive, que, na maioria das vezes, é constituído pelo ambiente 

familiar. 

O trabalho de Educação Nutricional foi realizado durante o ano de 2016 com pais 

de alunos da educação infantil e do ensino fundamental I em três escolas 

municipais de São Gonçalo do Rio Abaixo - MG. Foi apresentada uma palestra 

em cada escola, no ambiente escolar, sempre em acordo prévio com a 

coordenação ou direção, durante reuniões periódicas com os pais para tratar 

assuntos escolares diversos.  A duração inicial prevista era de quarenta minutos.  

Foram apresentados dois quadros. Em um, com fundo vermelho, eram expostas 

embalagens de alimentos de grande aceitação pela população infantil e de baixo 

valor nutricional com as respectivas quantidades de sal, açúcar e gordura. 

Durante a apresentação desse quadro eram apresentadas as consequências para 

a saúde das crianças provocadas pelo uso excessivo desses alimentos.  No outro 

quadro, com fundo verde, eram expostos alimentos saudáveis, de baixo custo, 

utilizados na alimentação escolar, com suas propriedades nutricionais e os 

benefícios por eles proporcionados. A participação dos pais era sempre 

incentivada durante as apresentações para exposição de exemplos reais, 

proporcionando contextualização do tema e maior interesse no conteúdo. 
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3- RESULTADOS 

As palestras foram ministradas para todos os pais que participaram das 

reuniões escolares. O publico total estimado, nas três palestras, foi de cento e 

cinquenta pais. Em todas as escolas, as palestras ultrapassaram o tempo total 

previsto. Houve a necessidade, nas três palestras, de dedicar mais tempo na 

apresentação e explicações do quadro de alimentos de baixo valor nutricional, 

devido ao grande interesse do público, que apresentou questionamentos bastante 

pertinentes. 

Os pais foram muito participativos, levantando questões a respeito das matérias 

sobre alimentos veiculados pela mídia, que entra em contradição com conteúdo 

exposto nas palestras. Notou-se, pelos relatos durante as palestras, que a maioria 

dos pais oferece grande quantidade de alimentos pouco ou nada saudáveis aos 

filhos e, em muitos casos, por influência de propagandas ou por falta de 

conhecimento. 

 Observou-se pouco conhecimento dos pais sobre a composição dos alimentos 

apresentados e as consequências do consumo. A participação dos pais durante a 

apresentação revelou falta de conhecimento sobre os benefícios dos alimentos 

saudáveis e as vantagens do consumo pelas crianças.  

De acordo com a direção das escolas, houve manifestação positiva dos pais 

sobre o trabalho apresentado. Além disso, apresentaram solicitação verbal e por 

escrito, na agenda dos filhos, de mais trabalhos sobre alimentação saudável 

envolvendo a família, o que demonstra a aceitação e interesse dos pais em 

participar de atividades semelhantes. 

 

4- DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A Educação Nutricional nas escolas é de fundamental importância para 

estimular o consumo de alimentos saudáveis, gerar conhecimento para escolha 

adequada e as consequências de uma alimentação equivocada. A alimentação 

escolar oferece uma parcela das necessidades diárias dos escolares e a 

complementação dessas necessidades é de responsabilidade das famílias, em 

refeições realizadas em casa. Neste caso, a escolha e oferta erradas de 

alimentos pelos pais podem provocar definição de hábitos alimentares 

equivocados além de danos à saúde das crianças.  



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 
Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

Conclui-se, portanto, que há necessidade de atividades de educação nutricional 

com pais de alunos, diante das dúvidas a respeito desse tema, falta de 

conhecimento básico, aproveitando o grande interesse por parte desse público, 

tão importante na continuidade, fora da escola, das informações repassadas para 

os alunos.   
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RESUMO – O desenvolvimento de novos produtos é de extrema importância 
para  compor  uma  alimentação  equilibrada  e  prevenir  doenças  como  a 
obesidade.  Este  trabalho  objetivou  elaborar  um  hambúrguer  de  feijão  e 
submetê-lo a análise de aceitação por teste sensorial afetivo. O hambúrguer, 
elaborado  com  feijão  e  frango  foi  submetido  a  avaliação  dos  atributos 
sensoriais e da intenção de consumo e de compra através de escala hedônica 
de 9 pontos e de intenção de 7 pontos. Os resultados demonstraram ótima 
aceitabilidade com médias dos atributos sensoriais aroma, sabor, cor e textura 
superiores a 8,00 na escala hedônica e intenção de consumo e de compra de 
5,97 e 5,79 na escala de intenção. Conclui-se que o hambúrguer de feijão tem 
valor nutricional superior ao hambúrguer tradicional, podendo representar uma 
opção mais saudável para compor uma alimentação equilibrada e auxiliar na 
prevenção da obesidade.

PALAVRAS-CHAVE:  Phaseolus  vulgaris.  Tecnologia  de  alimentos.  Análise 
sensorial.

1 INTRODUÇÃO

A obesidade pode ser definida, simplificadamente, como uma doença 

caracterizada pelo aumento excessivo de gordura corporal, em consequência 

do balanço energético positivo que repercute na saúde do indivíduo, com perda 

considerável,  tanto  na  quantidade  como  na  qualidade  de  vida  (TARDIDO; 

FALCÃO, 2006).

Há diversas causas que podem determinar a epidemia de obesidade. 

Levando em conta que a espécie humana não mudou dentro do tempo de 

poucas décadas, conclui-se que os fatores ambientais tem relação direta com 

essa  epidemia  além  dos  fatores  genéticos  que  levam  ao  desequilíbrio 

energético que leva ao aumento excessivo de peso (PRICE, 2002).
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 Os objetivos no tratamento dos pacientes com o quadro de obesidade 

visam interromper o ciclo de ganho de peso continuado ou atingir uma perda 

moderada, porém benéfica de peso. O caminho para isso é o de uma dieta 

equilibrada em macronutrientes, e, assim que as condições clínicas permitirem, 

um  programa  de  exercícios  físicos  aeróbicos,  de  força  resistida  e  de 

alongamento (BUSSE, 2004).

Este trabalho objetivou elaborar um hambúrguer de feijão com menor 

valor  calórico  e  maior  teor  de  fibras  e  submetê-lo  a  análise  de  aceitação 

através de teste sensorial afetivo.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Para produção dos hambúrgueres foi utilizado 500g de peito de frango 

moído, 500g de feijão cozido, 1g de canela em pó, 60g de farinha de linhaça 

marrom, 11,8g de alho triturado e 6g de sal.

Para a confecção do produto,  o feijão foi  separado das impurezas e 

deixado de remolho.  Após 30 minutos foi  dispensada a água e o feijão foi 

cozido por 20 minutos em pressão. Depois de cozido, foram retirados apenas 

os grãos, pesado e amassado formando uma massa homogênea. A carne de 

frango moída,  farinha  de linhaça,  alho  e  sal  foram adicionados.  Depois  de 

misturar  bem todos  os  ingredientes,  a  massa  foi  pesada  e  o  conteúdo  foi  

dividido em 15 hambúrgueres de 80g cada, que foram grelhados em chapa 

antiaderente.

A análise sensorial do produto foi realizada numa Instituição de Ensino 

Superior de Belo Horizonte-MG. A amostra foi apresentada a 50 pessoas não 

treinadas,  juntamente  com  água,  copo  para  descarte,  caneta,  cartão  de 

procedimentos e um questionário avaliativo.

Os  atributos  sensoriais  avaliados foram cor,  sabor,  aroma,  e  textura, 

através de escala hedônica de 9 pontos com (1) correspondente a desgostei 

muitíssimo e (9) correspondente a gostei muitíssimo. Com relação à intenção 

de  compra  e  consumo  foram  utilizadas  escalas  de  7  pontos,  com  (1) 

correspondente a nunca compraria e/ou nunca consumiria e (7) correspondente 

a compraria/consumiria sempre. 
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A  análise  estatística  foi  realizada  no  aplicativo  Prisma  sendo  os 

resultados apresentados como média e desvio-padrão. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O hambúrguer de feijão foi desenvolvido a partir de ingredientes naturais 

e nutritivos. Devido ao seu baixo teor de calorias e alto teor de fibras pode ser  

consumido por pessoas com quadro de obesidade que desejam um produto 

mais saudável e ao mesmo tempo saboroso.

Os resultados da avaliação dos atributos sensoriais demonstram ótima 

aceitabilidade  pelos  provadores.  Não  foram  observadas  diferenças 

significativas com médias que variaram de 8,01 para aroma e 8, 27 para textura 

(gráfico1).

Gráfico 1. Avaliação dos atributos sensoriais do produto.

Para o sucesso do tratamento dietético, devem-se manter mudanças na 

alimentação por toda a vida. Dietas muito restritivas, artificiais e rígidas não são 

sustentáveis.  Um  planejamento  alimentar  mais  flexível,  com  produtos 

diversificados  e  que  objetive  reeducação,  geralmente  obtém  mais  sucesso 

(ABESO, 2009).
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A avaliação da intenção de consumo e compra do produto apresentaram 

médias de 5,973 e 5,797 (Gráfico 2). 

. Gráfico 2. Avaliação da intenção de consumo e de compra.

4 CONCLUSÕES

Criar novos produtos que auxiliem na promoção da saúde e prevenção 

de doenças é de extrema importância e o nutricionista tem papel primordial 

neste processo.
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RESUMO - A secagem em leito de espuma vem sendo utilizada para obtenção de polpas de frutas 
e hortaliças em pó visando a preservar o valor nutricional do alimento devido às menores 
temperaturas exigidas. Objetivou-se avaliar a concentração de carotenoides em tomate in natura e 
após secagem em leito de espuma a 70° e 60°C, e sua estabilidade ao longo do armazenamento 
por 150 dias. A concentração de carotenoides foi determinada por cromatografia líquida de alta 
eficiência. A secagem em leito de espuma em ambas as temperaturas preservou as 
concentrações de licopeno, mas promoveu redução de β-caroteno. Durante o armazenamento das 
amostras secas, a concentração de β-caroteno manteve-se estável, havendo redução de licopeno. 
A técnica utilizada mostrou-se uma alternativa viável para conservação de alimentos, visto que foi 
capaz de preservar as concentrações de licopeno em tomate. Sugere-se o teste com outras 
temperaturas, visando à maior estabilidade de outros carotenoides, como o β-caroteno. 
 
PALAVRAS-CHAVE: secagem de alimentos; compostos bioativos; tomate; estabilidade; 

carotenoides. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o tomate (Lycopersicom esculentum) é um dos alimentos mais 

consumidos, seja cru ou processado, devido ao preço acessível e facilidade de 

obtenção. O tomate é apontado como uma boa fonte de carotenoides, 

especialmente licopeno (CAMPOS, 2006).   

O tomate é considerado um alimento altamente perecível e apresenta uma 

perda pós-colheita de 20 a 50% (BARRET, 1990). A secagem é uma tecnologia 

pós-colheita amplamente utilizada para superar os problemas relacionados com a 

superprodução/excesso de oferta e a alta perecibilidade de frutas e hortaliças 

(CHONG; LAW, 2011).  

Dentre as técnicas existentes de secagem de alimentos, destaca-se a 

secagem em leito de espuma, que consiste na transformação do suco ou da polpa 

em espuma estável com a utilização de aditivos, seguido da desidratação em 

camada fina até massa constante (FURTADO et al., 2010). Tendo em vista que 
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este processo mantém a alta qualidade dos produtos e oferece grandes 

possibilidades comerciais o objetivo deste estudo foi avaliar a concentração de 

carotenoides, em tomate in natura e após secagem pelo método de leito de 

espuma, bem como sua estabilidade ao longo de 150 dias de armazenamento. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Os tomates da variedade Santa Cruz foram adquiridos no comércio local de 

Viçosa. Foram sanitizados, triturados em liquidificador, e adicionados de um 

produto com características emulsificantes e estabilizantes (Emustab®) na 

concentração de 2,5%. Foi homogeneizado até obter consistência de espuma e 

submetido à secagem com circulação de ar nas temperaturas 60°C e 70°C por 13 

e 8 horas, respectivamente. 

Para a determinação do conteúdo de carotenoides, a extração foi realizada 

segundo o método proposto por Rodriguez-Amaya et al. (1976), com 

modificações. As análises de licopeno e β-caroteno foram realizadas por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com detecção por arranjo de diodo 

(CLAE-DAD), sendo utilizadas as condições cromatográficas desenvolvidas por 

Pinheiro-Sant’Ana et al. (1998). 

O tomate in natura foi analisado no tempo 0 para efeito de comparação, 

visto que o objetivo do trabalho foi avaliar a estabilidade dos carotenoides durante 

o armazenamento apenas do tomate em pó. 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com cinco 

repetições. Para comparação entre as temperaturas de secagem e concentração 

de carotenoides ao longo do armazenamento, foi utilizada a análise de variância 

(ANOVA), seguida pelo teste de Tukey (α=0,05). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A secagem em leito de espuma a 70° ou 60°C não acarretou perdas de 

licopeno, demonstrando sua estabilidade nas temperaturas utilizadas. Entretanto 

perdas significativas de β-caroteno foram observadas após a secagem do tomate, 

quando comparado ao in natura (Tabela 1).  
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A concentração de β-caroteno encontradas no tomate in natura e seco em 

leito de espuma foram semelhantes às encontradas por Rodriguez-Amaya et al. 

(2008) (0,51 mg/100g) e Campos et al. (2006) (0,60 mg/100g).  

A concentração de licopeno no tomate in natura obtida no presente 

estudo (17,16 mg/100 g) foi superior à encontrada por Rodriguez-Amaya et al. 

(2008) e por Campos et al. (2006) (3,1 mg/100 g e 6,4 mg/100 g, 

respectivamente). As diferenças encontradas podem ser atribuídas às condições 

de cultivo, variedade, clima e grau de maturação (CAMPOS et al., 2006). 

 Não houve diferenças significativas na concentração de carotenoides no 

tomate seco utilizando as duas diferentes temperaturas (60 e 70 ºC) (Tabela 1).  

Tabela 1. Concentração de carotenoides (mg/100 g) de tomate in natura e seco 

em leito de espuma. 

Amostra Composto 
 Licopeno β-caroteno 

Polpa de tomate in natura 17,16±2,50a 0,64±0,04a 
Polpa de tomates seco a 70°C 20,23±0,87a 0,45±0,04b 
Polpa de tomate seco a 60°C 25,33±8,10a 0,46±0,14b 

Médias nas colunas seguidas por diferentes letras diferem entre si pelo teste de 

Tukey (p<0,05). 

 Durante o armazenamento por 150 dias, não houve variação no conteúdo 

de β-caroteno (Tabela 2). Esse resultado demonstra a estabilidade desse 

composto ao armazenamento. 

Tabela 2. Concentração de carotenoides (mg/100 g) em tomate seco em leito de 

espuma ao longo do armazenamento por 150 dias. 

Médias seguidas de diferentes letras minúsculas nas linhas diferem entre si, pelo 

teste de Tukey (p<0,05). Médias nas colunas seguidas por diferentes letras 

maiúsculas diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

Composto Tempo de armazenamento (dias) 
 0 30 60 90 120 150 

Licopeno       
Polpa de tomate 

seco a 70°C 
20,23±0,87aA 14,82±4,05bA 11,75±1,53bA 7,83±1,70Ca 5,63±1,01cA 7,13±0,65cA 

Polpa  de tomate 
seco a 60°C 

25,33±8,18aA 14,97±4,37bA 11,55±3,86bcA 6,14±4,10bcA 4,85±1,53cA 5,91±1,84cA 

β-caroteno       
Polpa  de tomate 

seco a 70°C 
0,45±0,04aA 0,45±0,30aA 0,49±0,60aA 0,46±0,05Aa 0,49±0,07aA 0,40±0,06aA 

Polpa de tomate 
seco a 60°C 

0,46±0,14aA 0,48±0,16aA 0,46±0,18aA 0,48±0,18Aa 0,47±0,18aA 0,44±0,16aA 
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4. CONCLUSÃO 

 

 A secagem em leito de espuma preservou as concentrações de licopeno 

em tomate, mas não foi eficiente para preservar as concentrações de β-caroteno. 

Outras temperaturas devem ser testadas, visando à maior estabilidade desses 

compostos. 
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O licopeno apresentou redução após trinta dias de armazenamento e, 

novamente, após 90 dias. Após esse período, a concentração de licopeno no 

tomate seco em leito de espuma manteve-se estável até 150 dias (Tabela 2). 
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RESUMO – Existem fatores diferentes entre a Diálise Peritoneal (DP) e Hemodiálise (HD) que 

podem vir a influenciar o perfil nutricional dos pacientes. Por isso, o objetivo do estudo foi 

comparar o estado nutricional de pacientes em DP e HD a partir da antropometria e exames 

bioquímicos. Trata-se de um estudo transversal, com 65 pacientes divididos em grupo DP e grupo 

HD. Foram coletados dados referentes à antropometria incluindo IMC e pregas cutâneas e dados 

bioquímicos com a coleta de albumina, uréia, fósforo, e potássio. Observa-se que a presença de 

mulheres é maior no grupo DP. Ao analisar as reservas adiposas e musculares esqueléticas, 

observa-se maior adequação nos pacientes em DP comparados ao grupo HD. Quanto aos 

exames bioquímicos, observa-se maior concentração sérica de albumina no grupo HD, apesar de 

esta estar inadequada nos dois grupos. Conclui-se que pacientes em HD apresentaram-se mais 

desnutridos quanto às reservas adiposas e musculares, comparada aos pacientes em DP. 

PALAVRAS-CHAVE: Diálise, Diálise peritoneal, Hemodiálise, Estado Nutricional. 

 

INTRODUÇÃO 

A Doença Renal Crônica (DRC) é caracterizada pela perda da função renal 

progressiva e, atualmente, pode ser considerado um problema de saúde pública, 

com mais de 100 mil indivíduos em tratamento dialítico, sendo 91,4% em 

Hemodiálise (HD) e 8,6% em diálise peritoneal (DP). Por outro lado, a utilização 

da DP em outros países, como México e Hong Kong, é superior a 80% 

(SOCIEDADE DE NEFROLOGIA, 2013; NASCIMENTO et al., 2016). 

Vários fatores podem influenciar a escolha da modalidade de diálise 

quando o paciente chega ao estágio 5 da doença renal crônica, entre eles,  as 

características individuais e clínicas do paciente,  médicos, fatores econômicos e 

a localização geográfica, embora ainda existam poucos estudos sobre as 

variáveis que influenciem a escolha do paciente (PEREIRA, 2016). 
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Existem alguns fatores diferentes entre a DP e a HD como, por exemplo, as 

recomendações nutricionais e a composição do dialisato; a frequência de diálise; 

estado de hidratação, o que pode vir a influenciar o perfil nutricional desses 

pacientes (AVESANI et al., 2001).  

A partir do exposto, o objetivo deste trabalho foi comparar o estado 

nutricional de pacientes em DP e HD a partir da avaliação nutricional 

antropométrica e análise dos exames bioquímicos. 

 

MÉTODOS 

Trata-se estudo transversal, realizado no Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF), aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (nº 1.762.852 e nº 1.233.142). 

Foram coletados dados antropométricos e bioquímicos de pacientes com 

DRC no estágio 5 da doença, em tratamento com DP e HD.  

No Centro de Nefrologia do Hospital foram coletados dados de 29 

pacientes em DP e 36 em HD, totalizando 65 pacientes. O critério de inclusão 

foram, indivíduos com idade maior ou igual a 18 anos, de ambos os sexos. Os 

critérios de exclusão foram pacientes portadores de doenças infecciosas, 

hepatopatias e cardiopatias, uma vez que essas doenças podem influenciar o 

perfil nutricional dos pacientes e tornarem-se fatores de confusão para os 

resultados do presente trabalho. 

Foram coletados, o peso corporal seco, estatura, Índice de Massa Corporal 

(IMC); área muscular do braço (AMB); circunferência muscular do braço (CMB); 

dobra cutânea tricipital (PCT) e circunferência do braço (CB). 

 A classificação do IMC foi realizada para adultos e idosos, de acordo com 

a recomendação preconizada pela World Health Organization e Lipschitz, 

respectivamente. Para classificação das dobras cutâneas foram utilizadas as 

tabelas de Frisancho. 

Os exames laboratoriais foram avaliados segundo Diretrizes Clínicas para 

o paciente com DRC (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014): albumina (≥4 mg/dL), 

fósforo (3,5 a 5,5 mg/dL), potássio (3,5 a 5,5 mEq/L).  

As análises estatísticas foram realizadas no SPSS 23.0. Dividiu-se a 

amostra em dois grupos: Grupo HD e Grupo DP. Para o teste de normalidade da 

amostra usou-se o teste de Shapiro Wilk, e para comparações das variáveis 
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contínuas entre os dois grupos, utilizou-se o teste T de Student e para as 

variáveis categóricas usou-se o teste Qui-Quadrado. O nível de significância foi 

fixado em menor que 5% (p < 0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação a idade dos pacientes, esses têm média de 56,68±14,6 anos 

(p=0,07), além disso, pode-se observar que a presença de mulheres na 

modalidade DP (75,9%) é maior do que na HD (44,4%), com p-valor igual a 0,01, 

corroborando Szuster et al., 2012 onde a média de idade do estudo foi de 54 anos 

e a presença de homens era maior na HD. 

Em relação aos dados antropométricos, ao comparar o IMC dos pacientes, não se 

observou diferença estatística entre os grupos (p=0,29), onde 52,9% e 47,1% dos 

pacientes em HD e DP, respectivamente, são classificados como eutróficos. 

Esses resultados também foram semelhantes aos encontrados no estudo de 

Mansur et al, 2012 e Avesani et al., 2001, com média de IMC na HD menor do 

que na DP (p<0,05). 

Porém, ao analisar outras medidas antropométricas, pode-se observar que, em 

relação a CMB observa-se que 48,3% dos pacientes em DP apresentam-se 

eutróficos, contra apenas 11,1% dos pacientes em HD, onde 38% dos pacientes 

são desnutridos e na DP apenas 10,3% (p=0,01). 

Quando se analisa a PCT observa-se que 77,8% dos pacientes em DP são 

eutróficos e apenas 22,2% dos pacientes em HD se encaixam nessa categoria 

(p=0,67). 

Em relação à AMB, observa-se que 61,8% dos pacientes em DP 

encontram-se dentro da média segundo a classificação da AMB, e 38,2% dos 

pacientes em HD estão dentro da média (p=0,01). 

Em relação aos exames bioquímicos, pode-se destacar uma média de 

albumina entre os grupos de 3,79±0,8 g/dL (p=0,027) e o potássio com média de 

5,26±0,4 mEq/L (p=0,001), sendo que nos dois grupos a albumina encontra-se 

abaixo dos valores de referência e potássio adequado, corroborando com Mansur 

et al., 2012 (p<0,05); Avesani et al., 2001 (p<0,05).  

A avaliação antropométrica com a utilização das dobras cutâneas 

proporciona uma avaliação nutricional mais fidedigna. Quando se analisa 

indivíduos em HD, observa-se que essa população tem um risco maior para 
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desnutrição do que pacientes em DP, onde a prevalência de sobrepeso e 

obesidade é maior, principalmente no inicio da DP, devido à presença de glicose 

no dialisato (AVESANI et al., 2001).  

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que pacientes em HD apresentaram-se mais desnutridos quanto 

às reservas adiposas e musculares, comparada aos pacientes em DP. O 

acompanhamento nutricional é importante nos dois casos devido à individualidade 

nutricional de cada tipo de tratamento dialítico. 
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RESUMO – A busca por alimentos saudáveis tem despertado o interesse da população 

preocupada com uma melhor qualidade de vida e de alimentação. A associação entre barra de 

cereais e alimentos saudáveis é uma tendência e tem atraído investimentos de grandes empresas 

do setor de alimentos. Barras de cereais utilizando quinoa e farinha de albedo de laranja como 

ingredientes foram elaboradas com o objetivo de oferecer uma opção saudável de alimento rico 

em fibras, fonte de proteína e de sabor agradável. Para elaboração das barras utilizou-se 

diferentes concentrações de quinoa e farinha de albedo de laranja, totalizando cinco formulações, 

sendo uma delas o controle. Posteriormente, foi realizada análise sensorial com 100 provadores. 

Os resultados mostraram que as formulações com 100 g/20 g e 125 g/40 g (quinoa/ farinha de 

albedo de laranja) tiveram melhor aceitabilidade em relação aos atributos avaliados e, portanto 

podem ser uma boa opção para comercialização. 

PALAVRAS-CHAVE – alimentos saudáveis, aceitabilidade, barras de cereais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Barras de cereais são compostas por um conjunto de cereais e são fontes 

de vitaminas, sais minerais, fibras, proteínas e carboidratos (GUTKOSKI et al.; 

2007). As indústrias alimentícias têm buscado novos ingredientes e formulações 

que as tornem ainda mais nutritivas e saudáveis, de forma a incrementar as 

barras com características físico-químicas e nutricionais favoráveis a saúde 

(BOWER &WHITTEN; 2001). 

A quinoa (ChenopodiumquinoaWilld) é um pseudocereal oriundo dos 

Andes, sendo cultivado desde a Colômbia até o norte da Argentina. Possui teores 

de fibras maiores que do arroz, trigo e milho, vitaminas como tiamina, riboflavina, 

niacina, piridoxina e minerais como magnésio, zinco, cobre, ferro, manganês e 

potássio e pode ser usada na fortificação de outros produtos (CASTRO et al., 

2007). 

Os resíduos gerados pelas indústrias de suco de laranja equivalem a 

42%do total da fruta, dentre eles está o albedo, que apresenta teor de 39,25% de 
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pectina e 76,50% de fibras totais (SANTOS et al.; 2011), e pode ser adicionado 

aos alimentos industrializados, tornando-os mais nutritivos (BUBLITZ et al., 2013). 

O presente trabalho teve como objetivo a elaboração e avaliação sensorial 

de barras de cereais com diferentes concentrações de quinoa e farinha de albedo 

de laranja, como forma de proporcionar uma opção de alimento saudável. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

As barras de cereais foram elaboradas na Planta Piloto de Produtos 

Amiláceos da Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto, MG. As 

formulações, com diferentes proporções de quinoa e farinha de albedo, foram 

avaliadas por 100 provadores não treinados, sendo esses alunos e funcionários 

da instituição. Analisaram-se os atributos: textura, aparência, sabor e impressão 

global, utilizando escala hedônica de nove pontos que abrangiam “desgostei 

extremamente” a “gostei extremamente”; bem como a intenção de compra, 

utilizando-se a escala de atitude de compra de nove pontos, que abrangiam “só 

compraria se fosse forçado” a “compraria isto muito frequentemente”. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e Teste 

de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa estatístico 

Sisvar(FERREIRA, 2000), e análise de mapa de preferência interno de três vias 

(PARAFAC) de acordo com Nunes et al. (2011), para avaliação simultânea da 

aceitação em relação aos atributos, sabor, textura, em software 

SensoMakerversão 1.0. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta as médias dos resultados de aceitabilidade sensorial 

das barras de cereais quanto aos atributos avaliados. Observando a Tabela 1 

pode-se concluir que em todos os atributos as amostras F1, F2 e F3 não 

apresentaram diferença significativa (p≤0,05) entre si e obtiveram médias de 

aceitação dos provadores superior a 7,0, o que corresponde a "gostei 

moderadamente", sendo um índice de aceitabilidade satisfatório. Já as amostras 

F4 e F5 diferiram significativamente das demais formulações e obtiveram médias 

entre 5,72 e 6,74, o que corresponde a “indiferente” e “gostei ligeiramente”, sendo 

desta forma, consideradas aceitas. Alguns provadores comentaram que sentiram 
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um leve sabor amargo nas barras F4 e F5, o que pode ser explicado pela maior 

proporção de quinoa e farinha do albedo. 

 

Tabela 1- Médias dos tratamentos para os atributos avaliados. 

 

*Letras iguais na mesma linha não diferem entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade (p≤0,05). **F1 - Barra de cereais com 0g/ 0g; F2 - Barra de cereais com 100 g/ 20 g; 
F3- Barra de cereais com 125 g/ 40 g; F4 - Barra de cereais com 150 g/ 60 g; F5-Barra de cereais 
com 175 g/ e 80 g (quinoa/ farinha de albedo de laranja). 

O mapa de preferência (PARAFAC), demonstra que as barras F1, F2 e F3 

foram melhores aceitas sensorialmente em relação aos atributos do que as barras 

F4 e F5, que apresentaram aceitabilidade satisfatória. 

 

Figura 1- Mapa de preferência interno de três vias (PARAFAC) para os atributos 
de aparência, sabor, textura e impressão global das barras. 
*F1 - Barra de cereais com 0g/0g; F2 - Barra de cereais com 100 g/ 20 g; F3 - Barra de cereais 
com 125 g/ 40 g; F4 - Barra de cereais com 150 g/ 60 g; F5-Barra de cereais com 175 g/ 80 g 
(quinoa/farinha de albedo de laranja). 

Ao analisar a intenção de compra, observou-se que 38% dos provadores 

 “comprariam o produto sempre que tivesse oportunidade”, 20% “comprariam 

frequentemente”, 16% “gostaram do produto e comprariam de vez em quando” e 

11% “comprariam o produto muito freqüentemente”. O que indica uma boa 

aceitação da barra de cereais de quinoa e farinha de albedo de laranja e que as 

pessoas comprariam o produto, caso fosse comercializado. 

As formulações de barra de cerrais que as que continham 100 g/ 20 g 

(quinoa/ farinha de albedo) e 125 g/ 40 g (quinoa/ farinha de albedo) tiveram 

grande aceitabilidade sensorial e apresentaram ricas características nutritivas, 

uma vez que a quinoa é um grão de elevado valor protéico e o albedo de laranja 

um subproduto rico em fibras. 
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4 CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos, estes ingredientes podem ser boa 

alternativa de inovação no mercado de barras de cereais, capaz de oferecer aos 

consumidores um produto enriquecido nutricionalmente, além da utilização do 

albedo ser economicamente viável para a indústria e ser de grande importância 

ambiental, visto que ajudará na redução de geração de resíduos. 
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RESUMO – A análise sensorial é uma metodologia de extrema importância na avaliação de novos 
produtos alimentícios, com vistas a se determinar a aceitabilidade dos mesmos. O 
desenvolvimento de novos alimentos deve levar em conta não apenas o valor nutricional do 
mesmo, mas também a satisfação do consumidor no que se refere a suas características 
sensoriais. Neste trabalho buscou-se avaliar, através da análise sensorial a aceitabilidade de um smoothie potencialmente simbiótico. Os resultados demonstraram ótima aceitação do produto, 
assim como boa intenção de consumo e compra. Conclui-se além da boa aceitação, que a 
metodologia utilizada auxilia na busca pelo aprimoramento e excelência de novos produtos 
alimentícios. 
 
 PALAVRAS-CHAVE: nutrição; aceitabilidade; análise sensorial; prebiótico; probiótico. 
 
INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de novos produtos alimentícios é uma tarefa 
desafiadora, já que os consumidores esperam por produtos que sejam, ao mesmo 
tempo, saudáveis e atrativos (KOMATSU et al., 2008). 

Segundo Campos (2010), smoothie é uma mistura líquida, gelada, feita 
com frutas frescas ou hortaliças. Alimentos simbióticos possuem combinações 
balanceadas de pró e prebióticos resultando em ingredientes com as 
características funcionais dos dois grupos (ARABBI, 2001).   

Tem sido amplamente estudado a utilização de simbióticos mostrando ser 
uma alternativa promissora combinado com antibiótico ou isoladamente. Visando 
o aumento da imunidade dos pacientes e reestabelecendo o microambiente 
gastrointestinal melhorando a absorção. (RUEMMELE, 2009) 

O tratamento com simbióticos pode ser uma boa estratégia na prevenção 
e diminuição de infecções de acordo com alguns estudos, e o efeito deles 
dependem do tipo de preparação e da concentração do microrganismo no 
composto. (RAYES et al., 2007). 

 Este trabalho teve como objetivo avaliar, através da análise sensorial, a 
aceitabilidade de um smoothie potencialmente simbiótico. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a produção do smoothie foram utilizados 1kg de mamão maduro, 100 
ml de suco natural de laranja, 6 colheres de sopa de mel, 1litro de Kefir, 25g de 
inulina. Foi realizada a cocção até a redução dos ingredientes. Após o 
resfriamento, esta redução foi batida no liquidificador com o Kefir, a inulina e o 
restante do mel. A mistura homogênea foi levada à geladeira.  

Para a realização da análise sensorial, foram aleatoriamente escolhidas 50 
pessoas de ambos os gêneros, com idades entre 18 e 40 anos de uma Instituição 
de Ensino Superior de Belo Horizonte - MG. 

Cada provador recebeu uma amostra, servido em recipientes individuais 
com temperatura em torno de 10°C.  

As amostras foram dispostas em recipientes codificados com três dígitos 
aleatórios. Além disso foi fornecido um copo com água, para proporcionar a 
limpeza das papilas gustativas. 

A avaliação dos atributos sensoriais, tais como: cor, sabor, aroma e textura 
foi realizada através de uma escala hedônica de 9 pontos com (1) correspondente 
a detestei e (9) correspondente a adorei. Para a intenção de consumo e de 
compra foram utilizadas escalas de 7 pontos com (1) correspondente a nunca 
compraria e/ou nunca consumiria e (7) correspondente a compraria 
sempre/consumiria sempre. Toda a metodologia utilizada foi adaptada do trabalho 
de Stone, et al., (2012). 

Os resultados da analise sensorial foram apresentados como média e 
desvio padrão e o trabalho foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do 
Centro Universitário UNA. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após tabulação dos dados da análise sensorial, observou-se que não 
houve diferença estatística entre os atributos avaliados (aroma, sabor, cor e 
textura), com as médias acima de 8, em uma escala de 1 a 9, sendo aroma com 
8.10, sabor com 8,40, cor com 8,38 e textura 8,26, como mostra o gráfico 1 a 
seguir. 
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Figura 1 – Avaliação sensorial dos atributos: aroma, sabor, cor e textura.  

 
Observou-se também que não houve diferença significativa entre as 

intenções de consumo e de compra, com as médias acima de 5, em uma escala 
de 1 a 7, sendo, consumo com 5,92 e compra com 5,74, resultados estes 
expostos no gráfico 2. 

O tempo de armazenamento não interferiu a aceitabilidade do produto 
quanto aos seus atributos sensoriais. Assim como no estudo conduzido por 
Matias (2011), que desenvolveu e monitorou um alimento probiótico de soja com 
polpa de fruta nos períodos de 7, 14 e 21 dias de estocagem (±4 ºC), resultando a 
não relevância da alteração da aceitabilidade do produto. 

 
Figura 2 – Avaliação da escala de intenção de consumo e compra.  

 
No estudo conduzido por Buriti e colaboradores (2010), apesar da 

ocorrência de alterações nos parâmetros de textura nos tempos de 7, 35, 56, 84 
e 112 dias de estocagem (-18±3 ºC), observou-se a manutenção da 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

aceitabilidade realizada em tempos distintos seus atributos em uma mousse de 
goiaba simbiótica contendo L. acidophilus LA5 e oligofrutose.  

 
CONCLUSÕES 

O smoothie obteve boa aceitação do público, em relação às características 
sensoriais avaliadas, assim como notas razoáveis para a intenção de compra. 
Acredita-se que tais notas podem ainda ser melhorados com a divulgação dos 
benefícios do produto. 

A metodologia utilizada auxilia na busca pelo aprimoramento e excelência, 
demonstrando quais pontos podem ser adequados. 
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RESUMO – Os marcadores inflamatórios estão presentes na obesidade e na senescência. As 
alterações desses marcadores podem estar associadas a doenças vinculadas à obesidade e 
senescência, sendo fundamental para investigação clínica dessas comorbidades. Neste estudo, 
avaliou-se a produção plasmática da CXCL-16 em 117 mulheres adultas e idosas com diagnóstico 
nutricional de eutrofia, sobrepeso e obesidade. O excesso de peso demonstrado nos grupos com 
sobrepeso e obesidade promoveu aumento significativo deste biomarcador em ambas as faixas 
etárias, comparados aos grupos de mulheres eutróficas. Nos grupos das adultas observou-se 
correlações com o índice de massa corporal, perímetro da cintura e prega cutânea tricipital, e no 
grupo das idosas somente perímetro da cintura. A CXCL-16, neste estudo, mostrou ser um importante 
marcador inflamatório relacionado à obesidade, podendo contribuir para intervenções preventivas. 
   
PALAVRAS-CHAVE: obesidade, senescência, marcadores inflamatórios. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A obesidade e a senescência são fatores relacionados a liberação de 

marcadores inflamatórios que estão relacionados com mecanismos 

desencadeadores de muitas doenças típicas da idade e do excesso de peso 

(EWERS, 2008; SILVA, 2011). A CXCL-16 é uma quimiocina inflamatória 

pertencente à segunda maior subfamília de quimiocinas, que é a subfamília CXC 

(GUERREIRO et al., 2011) atuando principalmente sobre os neutrófilos (PEREIRA et 

al., 2006). 

Uma vez demonstrada a relação entre marcadores inflamatórios e 

comorbidades associadas à obesidade e senescência, e a atuação da CXCL-16 em 

processos inflamatórios no organismo, torna-se oportuno o estudo deste marcador, 

contribuindo para intervenções preventivas na população, minimizando ou evitando 

doenças relacionadas a obesidade e ao envelhecimento. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal de Ouro Preto (CAAE: 0048.0.238.000-10) na qual participaram 

voluntariamente 117 mulheres, agrupadas de acordo com a faixa etária. Um grupo 
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continha 66 adultas classificadas conforme o índice de massa corporal (IMC) (23 

eutróficas, 20 com indicativo de sobrepeso e 23 com indicativo de obesidade) e o 

outro grupo continham 51 idosas (23 eutróficas, 13 com indicativo de sobrepeso e 15 

com indicativo de obesidade). O IMC das adultas foi classificado conforme os pontos 

de corte preconizados pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 1998) e para as 

idosas os valores de referência estabelecidos pela Organização Pan-Americana as 

Saúde (OPAS, 2002). O material biológico para avaliação da CXCL-16 foi coletado 

através da punção venosa e as dosagens avaliadas através do método 

imunoenzimático ELISA sanduíche. Todas as análises estatísticas foram feitas 

através dos programas INSTAT, GraphPad Prism e do software estatístico R (R. 

Development CoreTeam 2011). Para as variáveis avaliadas neste estudo foi 

realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov, para verificar se aderiam a uma 

distribuição de probabilidade normal. Após o teste, todas as variáveis foram 

consideradas normalmente distribuídas. Os resultados foram apresentados por 

técnicas de estatísticas descritivas como média e desvio padrão e através do teste 

de Spearman as correlações foram verificadas. O teste t de student foi utilizado para 

as análises comparativas das médias destes grupos avaliados. Os resultados foram 

considerados estatisticamente significativos quando o valor p < 0,05. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em ambas as faixas etárias, os grupos com sobrepeso e obesidade 

promoveram aumento da CXCL-16 (figura 1) comparados ao grupo de mulheres 

eutróficas, demonstrado que o excesso de peso é um fator determinante para o 

aumento dos seus níveis. Em um estudo realizado por Camacho e colaboradores 

(2007), eles verificaram que o processo aterogênico ocorre quando partículas de 

LDL são depositadas e oxidadas nas artérias, havendo o aparecimento de vários 

“receptores scavenger”, entre eles a CXCL-16, que estão envolvidos na fagocitose e 

consequente transformação da lipoproteína LDL em células espumosas, tendo sua 

expressão aumentada nas placas ateroscleróticas. Nas mulheres adultas, a CXCL-

16 apresentou correlações com índice de massa corporal (IMC) prega cutânea 

tricipital e perímetro da cintura e nas mulheres idosas somente correlação no 

perímetro da cintura (figura 2). A associação dessas medidas antropométricas já tem 

sido utilizada em estudos relacionados ao desenvolvimento de doenças



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição Ouro 

Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 

cardiovasculares, incapacidade funcional, risco de mortalidade e distúrbios 

metabólicos em seres humanos (CERVI et al., 2005; PREVIATO et al., 2014). 
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Figura 1 - Concentração plasmática da CXCL-16 (pg/ml) em mulheres adultas e 

idosas, ambas eutróficas, com sobrepeso e obesas.  
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Figura 2 - Correlações encontradas para CXC ligante 16 (CXCL-16) com os valores 

antropométricos para adultas de índice de massa corporal (IMC) (a), prega cutânea 

tricipital (PCT) (b) e perímetro da cintura (PC) (c), e para as idosas com os valores 

de perímetro da cintura (PC) (d). 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Concluiu-se com este estudo amostral, que a CXCL-16 mostrou-se um 

potencial marcador marcador inflamatório para estudos relacionados à obesidade 

podendo contribuir para intervenções preventivas. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi associar o consumo de macronutrientes e fatores 

sociodemográficos em adultos da população de Viçosa- Minas Gerais. Estudo transversal, 

observacional, realizado por meio de inquérito domiciliar. Encontrou-se diferença estatística (p < 

0,01) entre o consumo médio de todas as variáveis estudadas entre homens e mulheres. 

 

PALAVRAS-CHAVE: macronutrientes, adultos, epidemiologia nutricional 

 

INTRODUÇÃO 

O consumo alimentar habitual também é um dos principais fatores 

determinantes passíveis de modificação para as DCNT 1 e, por isso, práticas 

alimentares contemporâneas têm sido objeto de preocupação de 

epidemiologistas, cujos estudos têm sinalizado estreita relação entre a dieta e 

algumas destas doenças associadas à alimentação 2,3. 

Os objetivos principais da avaliação da ingestão alimentar em populações 

são: o cálculo do balanço energético; a identificação de padrões alimentares; a 

monitoração de tendências da ingestão de determinados alimentos e a 

identificação de segmentos da população com padrões alimentares associados à 

doenças 4. 

Observando a evolução dos dados das Pesquisas de Orçamentos 

Familiares (POFs), o aumento no consumo de alimentos com alto valor 

energético, baixo teor de nutrientes, altos teores de sódio e de gorduras 

saturadas, gorduras trans e carboidratos refinados e a diminuição do consumo de 

fibras, são um dos resultados mais alarmantes divulgados4. 

O objetivo deste trabalho foi associar o consumo de macronutrientes e 

fatores sociodemograficos em adultos da população de Viçosa- Minas Gerais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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Trata-se de um estudo transversal, observacional, por conglomerado, 

realizado por meio de inquérito domiciliar de base populacional, realizado em 

2012. 

Esta pesquisa faz parte de um projeto maior intitulado “Síndrome 

metabólica e fatores associados: um estudo de base populacional em adultos de 

Viçosa, MG”, aprovado em 02/04/2012, pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da UFV (Of. Ref. nº 008/2012).  

As informações sociodemográficas foram coletadas utilizando 

questionário estruturado em entrevista com os adultos participantes.   

Por meio da aplicação de um recordatório alimentar de 24h (R24H) 

durante o projeto piloto deste estudo, elaborou-se uma lista de alimentos e 

determinou-se as porções alimentares que constituíram o questionário de 

frequência de consumo alimentar (QFCA) do tipo quantitativo.  

A estimativa da ingestão de energia, carboidratos, proteínas e lipídios 

totais, foi verificada no QFCA, a partir da tabulação dos dados no software 

BRASIL - NUTRI®, desenvolvido para a Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF) 2008-2009 realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2011). É importante citar que para a quantificação dos nutrientes 

provenientes do questionário de frequência de consumo alimentar, elaborou-se 

uma planilha no programa Excel, versão 2010. 

Foram realizadas as análises no pacote estatístico STATA versão 13.1. 

Foram calculadas as médias e seus respectivos intervalos com 95% de confiança 

das variáveis de consumo alimentar, sendo que aquelas que não apresentaram 

distribuição normal foram log transformadas. Para verificar a significância 

estatística dos dados de consumo segundo o sexo foi utilizado o teste t de 

student, considerando p < 0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A amostra total do estudo foi de 958 adultos do município de Viçosa- MG, 

sendo 55,5 % mulheres (n=532) e 44,5% homens (n=426). A faixa etária mais 

prevalente foi de 20 a 29 anos (46,4%) e a 55,4 % da amostra apresentaram 

escolaridade acima de 13 anos de estudo.  Em relação a cor da pele 413 pessoas 

(43,1%) se declararam branca e 545 não brancas (56,9%). Considerando as 
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classes de consumo baixa, intermediaria e alta, a maioria da amostra estudada 

apresentava-se na classe intermediaria (66,2%).  

Observou-se diferença estatística (p < 0,01) entre o consumo médio de 

todas as variáveis estudadas como mostra a tabela 2. A média de consumo 

energético, de carboidratos e proteína e de lipídeos foi maior nos homens do que 

nas mulheres sendo esta diferença significativa considerando os valores de p, e 

que não há sobreposição dos intervalos de confiança.  

Tabela 1: Teste t de comparação de médias de consumo energético (Kcal), de 

carboidratos (g), lipídeos (g) e proteínas (g) de acordo com sexo de adultos de 

Viçosa – MG.  

 Consumo homens  Consumo mulheres  

Desvio 

padrão 

 

P Média de 

consumo 

IC 95% Média de 

consumo 

IC 95% 

Energia 

(kcal) 

2970.59 2859.81 

- 

3081.37 

2376.45 2305.7

7- 

2447.1

4 

1033.308 <0,01 

Carboidrato 

(gramas) 

376.47 361.52 - 

391.41 

313.10 303.00 

- 

323.21 

140.3748 <0,01 

Lipídeos 

(gramas) 

101.63 97.13 - 

106.14 

82.61 79.75 - 

85.47 

41.27555 <0,01 

Proteína 

(gramas) 

122.13 117.05 - 

127.20 

97.50 94.52 - 

100.47 

45.62856 <0,01 

 

De acordo com os dados da POF 2008-2009 na qual se avaliou o 

consumo de macronutrientes em indivíduos de todas as faixas etárias e regiões 

do Brasil, o consumo de calorias, carboidratos, proteínas e lipídeos dos adultos de 

19 a 59 anos da região sudeste foi maior nos homens em comparação com a 

média de consumo das mulheres, dados estes que corroboram com os 

encontrados no estudo 5. 

 

CONCLUSÃO 
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O estudo do consumo de macronutriente é de grande importância para a 

promoção de ações educativa a fim de melhorar os hábitos alimentares da 

população. 
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RESUMO A apneia obstrutiva do sono (AOS) é uma doença multifatorial que pode acarretar 
alterações clínicas e antropométricas. A gravidade da AOS segundo estudo, pode ser detectada 
pela utilização de índices antropométricos. O objetivo do estudo foi verificar a sensibilidade do 
perímetro do pescoço na detecção da AOS em trabalhadores de turno alternante da região dos 
Inconfidentes, Minas Gerais. Assim, foi realizado estudo transversal com trabalhadores de turnos 
alternantes, adultos do sexo masculino e operadores de máquinas que apresentaram pelo menos 
três fatores de risco para doenças cardiovasculares. A prevalência de AOS foi de 84,7% sendo 
observada associação significativa entre AOS e PP. Além do PP apresentar uma sensibilidade 
acima de 70% demonstrando a alta probabilidade dos indivíduos apresentarem AOS. Dessa 
forma, a medida antropométrica analisada apresenta eficácia para triagem da AOS podendo ser 
um instrumento considerável na detecção de indivíduos com apneia. 

 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: polissonografia, sobrepeso, índices antropométricos.  

 

 

I. INTRODUÇÃO 

A apneia obstrutiva do sono (AOS) é definida como episódios repetitivos de 

cessação da respiração durante o sono, devido à obstrução total ou parcial das 

vias aéreas superiores durante a inspiração (Carneiro et al., 2007). O tipo de 

distribuição do tecido adiposo observado em indivíduos com excesso de peso e 

desordens respiratórias do sono leva a hipótese de que o perímetro do pescoço e a 

relação cintura/quadril aumentados são fatores de riscos de grande relevância para 

a AOS (Young et al., 2002). Portanto, na triagem inicial de indivíduos, a gravidade 

da apneia pode ser detectada pela utilização dos índices antropométricos, tais 

como, PP, perímetro da cintura (PC), índice de massa corporal (Soylu et al., 2012). 

 

 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 

 

II. MÉTODOS 

Estudo de delineamento transversal realizado em uma empresa de extração 

minério de ferro da Região dos Inconfidentes, Minas Gerais, no ano de 2012. A 

amostra era composta por 118 operadores de caminhões fora de estrada de turno 

alternantes, entre 20 a 59 anos, do sexo masculino. As informações foram obtidas 

por meio da aferição do PP realizada no Laboratório de Cardiometabolismo e pela 

polissonografia, executada no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, 

MG. Para a realização da polissonografia foram selecionados trabalhadores do 

sexo masculino com mais de três fatores de risco para doenças cardiovasculares. 

Com relação à apneia, os indivíduos foram agrupados de acordo com a presença 

de AOS obtida pelo índice de apneia/hipopneia (IAH) quando o IAH  ≥ 5 

(AASM,1999). Para definição de risco, adotou-se um ponto de corte de CP≥39,5 

cm (Ben-Noun et al., 2001).  As variáveis foram apresentadas na forma de 

frequência absoluta e relativa, de acordo com a normalidade dos dados, verificada 

pelo teste Shapiro-Wilk. Para verificar a relação da prevalência de AOS com a 

medida antropométrica foi utilizado o teste do Qui-Quadrado. E posteriormente 

calculada a sensibilidade do PP na detecção da AOS. As análises estatísticas 

foram realizadas no software PASW (Predictive Analytics Software, SPSS Inc., 

Chicago, IL) versão 17.0. Esta pesquisa atendeu aos critérios éticos para pesquisa 

com seres humanos e à resolução nº 196, 10 de outubro de 1996 (CNS). O estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Universidade Federal de Ouro 

Preto sob número 074/2011(CAAE: 0018.0.238.000-11). 

 

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No estudo, 84,7% dos trabalhadores de turno alternantes apresentaram 

AOS, destes 14,4% em grau grave (IAH > 30), 28,8% grau moderado (IAH >15 e ≤ 

30) e 41,5% em grau leve (IAH > 5 e ≤ 15). Resultados semelhantes foram 

observados no estudo de Musmann et al. (2011) com indivíduos sob suspeita de 

distúrbios do sono submetidos a polissonografia, onde 71,2% dos indivíduos 

apresentaram AOS. Quanto ao PP, 56,8% daqueles com AOS apresentaram 

valores alterados (Tabela 1). Relação significativa foi observada entre AOS e PP. 

Similarmente, em um estudo feito com mulheres e homens foi verificado que o PC    
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e do pescoço apresentou correlação positiva entre aqueles portadores de AOS 

(Borges et al.2015). Na análise da sensibilidade e especificidade do PP na 

detecção da AOS (≥ 5 /hora) se observou uma sensibilidade acima de 70% e valor 

preditivo positivo acima de 90% exibindo a alta probabilidade dos resultados 

positivos serem realmente dos trabalhadores com AOS. E quanto à especificidade, 

PP demonstra valor acima de 70%, ou seja, eficaz para identificação de 

trabalhadores sem AOS. Além do PP apresentar VPN acima de 30%, sendo 

método com maior probabilidade de identificar os resultados negativos que são 

realmente dos trabalhadores sem AOS. O estudo apresentou limitações por ser 

uma população específica de operadores de máquinas de extração de minério de 

ferro, não sendo possível extrapolar os resultados para a população brasileira de 

trabalhadores de turnos alternantes. Além de ser estudo transversal sendo incapaz 

de determinar causa e efeito. Embora as limitações da pesquisa, este pode 

enunciar o PP como um instrumento considerável para triagem da AOS.  

 

Tabela 1- Prevalência do perímetro do pescoço em presença ou ausência de 

AOS em trabalhadores de turnos alternantes da região dos Inconfidentes, MG, 

Brasil. 

  AOS 

Variável 
Antropométrica 

 Ausência Presença p-valor 

  %             n %                n  

PP (n=118) 
Normal 11 13 28.0 33  

Alterado 4.2 5 56.8 67 0,002 

p-Valor:-Teste Qui-quadrado de Pearson; PP: Perímetro do Pescoço. 
 

VA: Variável Antropométrica. 

 

 

VA 

 
n Sensibilidade 

(IC95%) 
Especificidade 

(IC95%) 
VPP (IC95%) VPN (IC95%) 

PP 118 70,00  
(60,0-78,8) 

77,78  
(52,4-93,6) 

94,57 
(86,70-98,49)  

31,89  
(18,67-47,65) 

Tabela 2- Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo do 

perímetro do pescoço para a detecção da apneia obstrutiva do sono (IAH ≥ 5/hora), 

em trabalhadores em turnos alternantes. 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 

IV. CONCLUSÕES 

A principal conclusão deste estudo foi a associação significativa da AOS 

com o perímetro do pescoço em trabalhadores de turno alternante, além de 

enunciar que o índice antropométrico analisado pode ser considerado um bom 

instrumento e de baixo custo para triagem de AOS.  
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RESUMO – O desperdício de alimentos no mundo é tão prevalente quanto a fome e a 
desnutrição. Paradoxalmente, bilhões de pessoas estão em risco nutricional enquanto parte dos 
alimentos produzidos está sendo jogada no lixo. A população idosa apresenta um risco maior de 
desenvolver deficiências nutricionais. O aproveitamento integral dos alimentos é uma medida 
sustentável que proporciona diminuição dos resíduos resultantes do preparo de alimentos, além 
do enriquecimento das refeições. Sendo assim, realizou-se uma intervenção social com um grupo 
de idosos de uma associação comunitária de Belo Horizonte. Com esse conceito foi preparada 
uma cartilha contendo receitas de um suco de abacaxi com couve, um chá de casca de abacaxi e 
um bolo de abóbora com coco. Aplicou-se questionário de percepção da intervenção com 
excelente aprovação por parte do público participante. 
 
PALAVRAS-CHAVE: nutrição; aproveitamento integral dos alimentos; idosos; desperdício de 
alimentos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O problema do desperdício de alimentos no mundo é tão prevalente quanto 

a fome e a desnutrição. Estudos estimam que quase um bilhão de pessoas no 

planeta estejam em risco nutricional e que, paradoxalmente, um terço dos 

alimentos produzidos para a alimentação humana sejam jogados no lixo (FAO, 

2013). 

A consequência de tamanha perda é, hoje, um problema de cunho social, 

abrangendo não apenas aspectos nutricionais, mas também ambientais e 

econômicos, uma vez que são gastos recursos para a produção de alimentos que 

não serão consumidos (MOREIRA, 2012). A situação é ainda agravada pelo 

aumento da população e consequentemente de fontes geradoras, além de toda a 

dificuldade que envolve o seu descarte (GOUVEIA, 2012). 

Frente a esta situação, além de buscar métodos para redução da perda de 

alimentos nos processos de colheita e processamento, é de extrema importância 
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também a conscientização da população, por meio de intervenções sociais que 

busquem mudanças de comportamento, a fim de evitar ao máximo o desperdício 

dos alimentos (JACOBI & BESEN, 2011). 

Na população mundial um grupo específico merece destaque quando o 

assunto é nutrição: os idosos. Com o avanço da idade e da fragilidade, o idoso 

possui maior risco de apresentar problemas nutricionais, pois o envelhecimento 

diminui a capacidade de ingerir, digerir, absorver e metabolizar os nutrientes do 

alimento (SANTOS; DELANI, 2015). 

A população idosa é, portanto, um dos grupos etários de maior risco à 

desnutrição e às deficiências nutricionais devido ao declínio das funções 

cognitivas e fisiológicas que prejudicam o consumo e o metabolismo dos 

nutrientes. Sendo assim, ações de vigilância alimentar e nutricional têm sido 

cruciais para o monitoramento e a caracterização das práticas alimentares e de 

seus determinantes nessa população, com vistas à prevenção dos distúrbios 

nutricionais e das doenças a eles relacionadas (FISBERG et al. 2013). 

Neste contexto, foi proposta uma intervenção sobre aproveitamento integral 

de alimentos, com a preparação de receitas fazendo uso de cascas, talos e 

folhas. Trata-se de uma medida sustentável que proporciona, além da diminuição 

dos resíduos resultantes do preparo dos alimentos, o enriquecimento e a 

complementação nutricional das refeições, já que as partes dos alimentos não 

convencionalmente consumidas podem ser utilizadas, servindo de fontes de 

vitaminas, fibras e minerais, com efeitos protetores e preventivos ao organismo 

humano (CAVALCANTI et al. 2010). 

O objetivo deste trabalho foi, portanto, informar a um grupo de idosos de 

uma comunidade de Belo Horizonte sobre o aproveitamento integral dos 

alimentos, sua importância e como realizá-lo no dia-a-dia. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foi realizada uma intervenção, por meio do Projeto Biologia do Viver 

(projeto de extensão do Centro Universitário UNA), na Casa Paroquial Conviver, 

com a participação de doze mulheres com idade acima de 60 anos, residentes do 

Aglomerado Morro das Pedras, região habitada por população de baixa renda de 

Belo Horizonte.  
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Para a realização da intervenção foram elaboradas cartilhas contendo três 

receitas: suco de abacaxi com couve, chá de casca de abacaxi e bolo integral de 

abóbora com coco. As frutas e verduras foram corretamente higienizadas. Para o 

suco de abacaxi com couve utilizou-se: um abacaxi, água de coco (1000 ml) e 1 

folha de couve com talo. A casca do abacaxi que seria descartada foi fervida em 

um litro de água por 20 minutos dando origem a um chá, que foi então coado para 

ser servido. Nenhuma bebida recebeu adição de açúcares.  

Todas essas preparações foram feitas pelas cuidadoras junto às idosas 

promovendo maior integração e melhor aprendizagem. Durante o preparo foi 

abordado pelos participantes do projeto de extensão o valor nutricional das frutas 

e verduras utilizadas em cada suco, assim como a importância do aproveitamento 

integral dos alimentos como as cascas, sementes e talos. 

Para o preparo do bolo de abóbora com casca foram utilizados: abóbora 

cozida com casca (400 g), ovos (4 unidades), coco ralado (100g), açúcar (100g), 

farinha de trigo (200 g), manteiga (20 g) e fermento químico em pó (1 colher de 

sopa). A abóbora foi cozida e reservada. Bateram-se as gemas com a manteiga e 

foram acrescentados os outros ingredientes, deixando o fermento para o final. Por 

último, as claras foram batidas em neve e adicionou-se à mistura, mexendo 

lentamente. O bolo foi assado em forno por 35 min à 180ºC.  

A cartilha contendo as receitas foi disponibilizada ao público para facilitar o 

acompanhamento da preparação e propiciar sua elaboração em domicílio.  

Ao final da intervenção um questionário de pesquisa de percepção do 

Centro Universitário UNA foi respondido pelas participantes. As questões 

avaliaram a participação na intervenção bem como a contribuição ao 

desenvolvimento da cidadania.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A intervenção propiciou a abordagem de temas como: higiene e 

manipulação de alimentos; formas de conservação dos alimentos; características 

nutricionais das preparações; aproveitamento integral dos alimentos e sua 

importância; vantagens do aproveitamento integral para o homem e para o meio 

ambiente. Verificou-se pouco conhecimento acerca das inúmeras preparações 

que podem ser feitas com partes usualmente não utilizadas de frutas, verduras e 
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hortaliças, e como essas são importantes para melhorar o valor nutricional das 

preparações.  

Através do questionário de percepção realizado com as participantes 

obteve-se uma excelente aceitação do projeto, atendendo às necessidades do 

público e favorecendo a troca de experiências entre a universidade e a sociedade.               

 

4 CONCLUSÃO 

 

É possível mudar hábitos alimentares e culturais inserindo a prática do 

aproveitamento integral dos alimentos em diversos grupos etários, inclusive em 

idosos, reduzindo o desperdício de alimentos e aumentando o valor nutricional da 

alimentação, principalmente nessa faixa etária no qual a carência de nutrientes é 

frequente. 
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RESUMO - A utilização de fibra alimentar junto a outras farinhas pode ser uma interessante 
alternativa para elevar o valor nutritivo da preparação, uma opção para enriquecer um alimento 
seria utilizar a farinha de maracujá, pois ela é rica em pectina, que é uma fibra solúvel. O objetivo 
desse trabalho foi realizar análises físico-químicas na farinha de maracujá, utilizada no preparo de 
barras de cereais. Realizou-se testes em triplicata de quantificação de flavonoides, cinzas, e pH. 
Os resultados foram comparados com os encontrados nas barras de cereais. As análises de 
flavonoides na farinha apresentou 97,42 mg 100 g-1 no entanto a barra de cereais apresentou 
31,71mg 100g-1. Em relação às cinzas a farinha pura apresentou 8% já a barra de cereais 2%, 
isso devido a concentração de farinha utilizada em sua formulação. Entretanto o pH apresentou 
mais ácido na farinha pura (4,24) enquanto na barra de cereais apresentou (4,89). 

 

PALAVRAS CHAVE- farinha de maracujá, flavonóides, cereais, pectina. 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

A farinha proveniente do maracujá tem altas concentrações de pectina, 

uma fração de fibra solúvel, que têm apresenta como função reter água, 

formando géis,que auxiliam no funcionamento  gástrico e o trânsito intestinal. 

Estudos demonstram que dietas enricadas com fibra dietética propiciam a 

redução da probabilidade de desenvolvimento de diabetes e doenças 

cardiovasculares (VIEIRA, 2010). 

Barras de cereais apresentam uma boa opção adicional à alimentação à 

base de carboidratos, proteínas e fibras. E apropriado que se forneça nutrientes 

ao organismo, pois e fácil e prático de obter e conduzir o produto (FERREIRA et 

al., 2007). Agregar cereais (barras) e alimentos com valor nutritivo é uma das 

principais intenções nas indústrias de alimentos, preocupando-se com uma 

saudável alimentação, além de substâncias presentes nesses cereais 

contribuírem para uma saúde melhor, assim como os antioxidantes (PEUCKERT 

et al., 2010). 
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Este trabalho teve como objetivo realizar análises físico-químicas na farinha de 

maracujá e comparar com os resultados obtidos nas barras de cereais.  

  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Obtenção da farinha de maracujá, originada do município de Campo 

Grande-MS, (Flora Brasil Produtos Naturais), foi adquirida no comércio da cidade 

de Belo Horizonte- MG. O produto foi armazenado em local fresco e não exposto 

ao sol e conservado em geladeiras. 

As composições centesimais de umidade e cinzas, da farinha de maracujá. 

Foram realizadas através de métodos analíticos padronizados segundo o Instituto 

Adolfo Lutz (IAL, 1985) e da Association of Official Analytical Chemistry (AOAC, 

2000). Os flavonóides foram extraídos com metanol 80% e quantificados por 

espectrometria UV-VIS a 415nm utilizando a metodologia padrão. 

As análises foram realizadas no laboratório de Bromatologia da Escola de 

Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto. 

A composição centesimal da farinha de maracujá foi comparada com a 

composição das barras de cereais na concentração de 12% em substituição da 

aveia pela farinha de maracujá. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Os resultados da análise centesimal da farinha de maracujá estão 

apresentados na Tabela 1. A farinha utilizada na análise apresentou teor de 

umidade de aproximadamente 59%, esse resultado se encontra fora do padrão 

que exige o máximo de 15% de umidade em farinhas. 

  Em relação às barras de cereais a umidade obtida foi 53,01. Segundo 

Sgarbier (1987), na farinha com umidade acima de 14%, há a possibilidade de 

desenvolvimento de microrganismos, como fungos, leveduras além da diminuição 

da estabilidade e da vida útil do produto.  
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  Em relação ao valor calórico realizou-se o cálculo das calorias, obtendo-

se 29 kcal 30g-¹ da farinha, já as barras de cereais foi 84 kcal 30g-¹ da barra de 

cereais, esse aumento do valor calórico ocorreu devido aos acréscimos dos 

outros ingredientes utilizados no produto.  

  Foram encontradas concentrações de minerais totais (cinzas) em torno de 

8% ,nas farinha de maracujá o que é, relativamente, uma porção significativa. Se 

tratando de estudos realizados com cascas de outros frutos, Ascheri et al. (2006), 

caracterizando a farinha de bagaço de jabuticaba e Munhoz et al (2008) na 

obtenção de farinhas a partir de goiabas, encontraram teores de cinzas de 3,49% 

e 3,59% respectivamente, valores estes inferiores ao encontrado na farinha de 

maracujá (8%). Em comparação com as barras de cereais com 12% de 

concentração de farinha de maracujá, que significa 2,8 g de farinha de maracujá 

na formulação, apresentou 2% de cinzas, o que podemos inferir que as 

quantidades de minerais contidos na barrinha vêm da farinha de maracujá 

utilizada. 

A concentração de fibra bruta encontrada (17,5 ± 0,08%) é relativamente 

alta, quando comparada com aquelas encontradas na farinha de outros estudos 

como o realizado por Gondim et al. (2005), ao analisarem a farinha do maracujá-

amarelo. O teor de fibra de, aproximadamente, 14% encontrada no mesocarpo 

fresco do fruto propícia a utilização no planejamento dietético de indivíduos 

saudáveis ou diabéticos para reduzir ou retardar a absorção de glicose. 

Em relação às analises de flavonoides a farinha de maracujá pura 

apresentou 97,42 mg 100g-1, já a barra de cereais apresentou 31,71mg 100g-1, 

realizou os cálculos sendo possível inferir que as quantidades de flavonoides 

encontrada nas mesma foram obtidos da farinha de maracujá. 

 

Tabela 1. Comparação centesimal entre farinha de casca de maracujá e barras 
de cereais. 

 
Fonte: Autoria própria (2017) 
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4. CONCLUSÃO 

Os resultados encontrados evidenciaram que o conteúdo de cinzas (teor 

de minerais) nas barras de cereais apresentou de forma superior a outros estudos 

realizados com farinha da casca de frutos. Tanto a farinha de maracujá quanto as 

barras de cereais podem ser incluídas na alimentação diária dos indivíduos para 

maior aporte de vitaminas, minerais, fibra alimentar, proteínas e calorias, podendo 

também serem úteis na manutenção do Diabetes, obesidade e outras patologias. 
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RESUMO – O processo de fritura confere aos alimentos atributos sensoriais que os tornam mais 
agradáveis ao paladar, porém, óleos e gorduras oxidados podem trazer riscos à saúde como 
doenças cardiovasculares. Para o descarte de um óleo ou gordura, deve se levar em conta 
características como a formação de espuma e o teor de ácidos graxos livres. O trabalho foi 
realizado com o objetivo de analisar o grau de degradação dos óleos e gorduras mais utilizados 
para a fritura através da verificação do grau de oxidação das gorduras. No Laboratório da 
UNA/BH, as frituras foram monitoradas em temperaturas entre 150° e 180°C e  215°C o tempo 
padrão foi 6 minutos e as proporções de 200grs de batata inglesa para 500ml de óleo ou gordura. 
A gordura vegetal hidrogenada não sofreu alteração de ácidos graxos livres em nenhuma das 
fases do experimento. 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: óleos e gorduras; fritura; degradação. 

 

1-INTRODUÇÃO 

Os óleos e as gorduras de origem vegetal e animal, utilizados na cocção de 

alimentos alterando seu valor energético, podem ser obtidos de fontes animais 

como o bacon, manteiga, banha, toucinho e de origem vegetal tais como as 

sementes e grãos como do girassol, de frutos como dendê, azeitona, amendoim, 

canola, soja e milho que podem ser utilizados em frituras e entre outras 

preparações (DAL BOSCO; CONDE, 2013). 

A fritura é um processo de transferência de calor através do óleo para o 

alimento, agrega características sensoriais únicas de aroma, textura e sabor, há 

vários tipos preparações como por imersão, superficial ou a transferência por 

zonas de diferentes temperaturas como ocorre em fritadeiras industriais; durante 

o processo existem três agentes nos quais óleos e gorduras são expostos e que 

contribuem para a diminuição da qualidade e a modificação da estrutura dos 

alimentos, são eles: umidade, oxigênio do ar e a temperatura elevada. (OSAWA 

et al., 2010).  

No processo de fritura descontínua os óleos e as gorduras são resfriados e 

reaquecidos diversas vezes, o que gera reações de oxidação, hidrólise e 
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polimerização, formação de moléculas complexas e de compostos voláteis como 

a acroleína que provoca um aroma desagradável no ambiente e é potencialmente 

cancerígena. E nessa etapa, há uma elevação do ponto de fumaça (ALMEIDA et 

al., 2006 apud FREIRE et al., 2013). 

O presente trabalho tem como objetivo, analisar o grau de degradação de 

lipídios nos óleos e gorduras mais utilizados para a fritura através da verificação 

do grau de oxidação das gorduras. 

 

2-MATERIAL E MÉTODOS  

O presente trabalho foi conduzido no Laboratório de Técnica Dietética do 

Centro Universitário UNA – Belo Horizonte - MG, utilizando: óleo de canola, milho 

e soja, e gorduras de porco (banha), vegetal hidrogenada e batata inglesa. As 

batatas cruas foram separadas em porções de 200g de batatas para 500ml de 

óleo e fritas durante de 6 minutos em temperatura maior que 150ºC e menor que 

180°C, segundo Informe Técnico nº 11, de 5 de outubro de 2004 (ANVISA). 

Foram utilizadas fitas para monitoramento de óleos e gorduras da marca 3M®. O 

monitoramento da temperatura foi realizado com termômetro digital infravermelho 

uso profissional GM-300 da marca BENETECH®, para a cocção. 

Foi realizada também a cocção a uma temperatura média de 215°C com 

medições nas frituras de número 1, 5, 10 e 20, foram retiradas amostras para 

realizar a análise na temperatura indicada pelo fabricante. 

 

3-RESULTADOS                                                                                                           

 Na primeira fase do experimento foram realizadas 20 frituras dos óleos e 

da gordura vegetal hidrogenada em temperatura entre 150ºC à 180 ºC, que não 

apresentou níveis de degradação, a banha de origem animal após a 1° fritura 

apresentou grau de ácidos graxos livres de 5%, conforme mostrado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Avaliação do grau de degradação de óleos e gorduras em temperatura 

de até 180ºC. 
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Na segunda fase foi realizada novamente a verificação em temperatura 

média de 215°C, na 1° fritura só apresentou alteração na banha de origem animal 

de 2%, na 5ª fritura houve alteração de 2% nos óleos de soja e milho, na 10° 

fritura óleo de soja e milho 3,5% de ácidos graxos livres, na 20° fritura os óleos de 

soja e milho mantiveram 3,5% a canola e a banha mantiveram os 2 %. A gordura 

vegetal hidrogenada se manteve inalterada, conforme mostrado na Figura 2. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Avaliação do grau de degradação de óleos e gorduras em temperatura 

média de 215ºC. 

 

4-DISCUSSÃO                                                                                                  

 Segundo Rodrigues et al. (2003) a gordura é um importante fator 

energético, fornece energia 9kcal/g, possui funções como: veículos de vitaminas 

lipossolúveis, melhora a palatabilidade dos alimentos, dentre outros. Porém, 

Santos et al. (2013) ressalta que a alta ingestão de gordura saturada e trans pode 

elevar o LDL-c plasmático e aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Mas 

uma dieta com elevado consumo de gorduras mono e poli-insaturada é benéfica a 

saúde. 

A fritura por imersão pode ser contínua ou descontinua, onde no método de fritura 

contínua ocorrem hidrólise e formação de ácidos graxos livres que alteram as 

características do óleo. E no método de fritura descontinua ocorre à oxidação e a 

formação de polímeros, formação do ponto de fumaça e liberação de acroleínas 

que são irritantes a mucosa gastrointestinal. (FREIRE et al., 2013).  

Para o descarte de gorduras e óleos de frituras, há valores recomendados, 

os compostos polares totais estipulam valores superiores ou iguais a 25%, ácidos 

graxos livres acima de 1%, índice de peróxidos valores acima de 15 meq/kg, da 

amostra; em relação ao ponto de fumaça de óleo fresco, redução do ponto de 

fumaça 50ºC, espumas nas fritadeiras que são constantes entre outros. Para o 

descarte dos óleos devem levar em consideração do ponto de vista, combinar 

pelo menos três dessas provas simples ou mais (ANS et al., 1999). 
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5-CONCLUSÃO 

Concluímos que os óleos vegetais de soja, milho, canola e a gordura 

hidrogenada vegetal utilizados no experimento em temperatura menor que 180ºC, 

não apresentaram nenhum teor de ácidos graxos livres. Porém, quando os óleos 

e a banha são expostos a temperaturas superiores a 205ºC, sofrem degradação e 

elevação do teor de ácidos graxos livres. 
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RESUMO – O aumento na incidência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) ocorridas 
nas últimas décadas em todo o mundo fez com que houvesse uma mudança no perfil 
epidemiológico, causando aumento da morbimortalidade e redução da qualidade de vida. O atual 
estudo analisou a adesão ao tratamento nutricional em grupos de reeducação alimentar de 
pacientes atendidos em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) durante o ano de 2016. Foram 
analisados todos os pacientes adultos que iniciaram tratamento nutricional em grupos nessa UBS. 
Foi verificado alto índice de abandono ao tratamento (52,1%), porém dos pacientes que 
continuaram o tratamento nutricional dentro dos encontros propostos, houve redução ponderal 
para a maioria deles (51,5%). É importante que haja estímulo constante aos pacientes com DCNT 
para que se obtenha maior adesão aos tratamentos propostos e consequentemente haja melhoria 
na qualidade de vida.   
PALAVRAS-CHAVE: obesidade; grupos de reeducação alimentar; não adesão ao tratamento; 
doenças crônicas; educação em saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

As transformações sociais, econômicas e culturais ocorridas no mundo ao 

longo dos últimos anos causaram modificações nas características populacionais, 

como o aumento da obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), causando aumento da morbidade e mortalidade de forma geral e perda 

de qualidade de vida (REINERS, et al, 2008).  

Os tratamentos que visam o controle das DCNT’s têm como objetivo a 

redução da morbimortalidade e promoção da qualidade de vida, com dados 

científicos demonstrando melhora do quadro clínico com tratamento eficiente e 

apoio regular. Porém nem sempre esse tratamento regular ocorre, já que há altos 

índices de não adesão aos tratamentos de DCNT’s (REINERS, et al, 2008).   

A Organização Mundial de Saúde (2003), em seu relatório mundial, 

estimula que o tratamento de doenças crônicas envolvam intervenções de custo 

relativamente baixo, especialmente com a prática de ações preventivas 

relacionadas à dieta, fumo e ao estilo de vida.  

Os trabalhos em grupos na atenção primária à saúde, especialmente as 

práticas de educação alimentar e nutricional, são alternativas eficientes para as 

práticas assistenciais, sendo uma possibilidade criativa de intervir no processo 
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saúde/doença, além de possibilitar maior interação entre profissionais e 

pacientes, gerando transformações de atitudes, e ganhos de conhecimento e 

habilidades para que os pacientes possam lidar com os problemas crônicos de 

saúde. Tem portanto boa resolutividade com melhor custo efetivo (SANTOS, 

2012; DIAS et al, 2009).  

A falta de adesão dos pacientes ao tratamento de doença crônicas podem 

ser advindos de muitos fatores, relacionados ao próprio paciente na maioria das 

vezes, e também à relação do profissional com o paciente ou ao esquema 

terapêutico proposto. Essa falta de adesão pode levar à não obtenção dos 

benefícios desejados, aumento dos custos do tratamento ao sistema público de 

saúde e deterioração da relação profissional-paciente (VALLE, et al, 2000).  

O objetivo desse trabalho foi verificar o percentual de adesão dos pacientes 

aos grupos de reeducação alimentar de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de estudo transversal descritivo, realizado em uma UBS no 

município de Belo Horizonte, MG. Foram avaliados todos os pacientes que 

estiveram em tratamento nutricional nos grupos de reeducação alimentar durante 

o ano de 2016. Os resultados foram analisados pelo método de análise 

quantitativa, e descrito pelo critério estatístico de porcentagem para a avaliação 

dos pacientes em relação à adesão ao tratamento.  

Os grupos de reeducação alimentar são realizados pelo nutricionista do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Os agendamentos são realizados 

conforme encaminhamentos médicos e são divididos em grupos de reeducação 

alimentar para tratamento da obesidade, dislipidemia e hipertensão arterial 

(O/D/HAS) e grupos de reeducação alimentar para controle do diabetes mellitus 

(DM). Os grupos consistem em 6 encontros mensais, com temas voltados ao 

controle alimentar nas patologias específicas.  

Para avaliar a adesão aos grupos de reeducação alimentar e nutricional 

foram considerados como frequentes os que foram a três ou mais encontros 

mensais. E foi considerado como abandono de tratamento os que foram a menos 

de 3 encontros. 
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Foi considerado avaliação do estado nutricional através do Índice de Massa 

Corporal (IMC). A avaliação antropométrica era realizada em cada um dos 

encontros mensais. O peso e estatura dos pacientes foram aferidos numa 

balança, marca Welmy®, com capacidade total de 150Kg, com subdivisão de 

100g. O estadiômetro tem subdivisão de 0,5cm. Foi orientado aos pacientes a 

retirarem os calçados e subirem de costas para a balança, com olhar para o 

horizonte ao serem pesados e medidos. Foi calculado IMC através da relação do 

peso dividido pela altura ao quadrado e classificado segundo os critérios da 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 1995). Para o atual trabalho considerou-se 

o IMC inicial e ao final dos encontros propostos, para avaliar a efetividade dos 

mesmos, com relação à antropometria.  

Foram considerados apenas grupos de reeducação alimentar realizados 

com adultos (>18 anos e < 60 anos), não sendo considerados grupos de idosos e 

crianças ou adolescentes.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram realizados 6 grupos ano longo do ano de 2016 nessa UBS, sendo 4 

(66,7%) grupos para tratamento nutricional de O/D/HAS e dois grupos de 

tratamento nutricional para DM (33,3%). A idade média dos participantes foi de 

48,3±8,50 anos para ambos os grupos.   

O número médio de participantes por grupo foi de 13,3 participantes, com 

IMC inicial médio de 32,2 kg/m2 e 29,1kg/m2 para os grupos de O/D/HAS e 

diabetes, respectivamente, caracterizando quadro inicial de obesidade grau I e 

sobrepeso.  

O percentual de abandono ao tratamento foi de 57,4% e 46,7% nos grupos 

de O/D/HAS e diabetes, respectivamente. Reiners e colaboradores (2008) 

afirmam que a maior carga de responsabilidade de adesão/não adesão ao 

tratamento proposto é conferida ao paciente, e que é necessário que os 

profissionais e serviços de saúde sejam corresponsáveis nesse processo. Embora 

o percentual de abandono ao tratamento tenha sido alto (52,1%) ainda está 

melhor do que o relato da literatura que descreve que apenas um terço dos 

pacientes conseguem boa adesão ao tratamento de doenças crônicas (VALLE, et 

al, 2000).  
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Dos pacientes que mantiveram o tratamento com boa adesão, 59,7% e 

43,3% conseguiram redução no IMC ao final dos 6 encontros, nos grupos de 

O/D/HAS e diabetes, respectivamente. Embora tenha sido encontrado um alto 

percentual de abandono ao tratamento nutricional proposto, pode-se observar que 

para os que permaneceram, a maioria 51,5% conseguiram reduzir o IMC, 

comparado com o estado nutricional inicial. 

 

CONCLUSÃO              

           Observou-se alto índice de abandono ao tratamento nutricional, porém com 

resultados positivos para a maioria dos participantes que conseguiu concluir a 

proposta de tratamento nos grupos. Isso demostra a importância do incentivo 

constante aos pacientes para que persistam no tratamento nutricional, 

promovendo perda de peso e também modificações permanentes nos hábitos 

alimentares, resultando em melhoria na qualidade de vida desses indivíduos.  
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RESUMO – O presente estudo objetivou elaborar bolos sem adição de açúcar utilizando distintas 
proporções de farinha mista de chia e trigo integral em substituição à farinha de trigo refinada. 
Para a definição das quantidades dos principais ingredientes foi utilizado um delineamento 
composto central rotacional de segunda ordem. Os bolos foram submetidos ao teste de aceitação 
avaliada através de uma escala hedônica de nove pontos, onde foram observados: aparência, cor, 
textura, sabor e aceitação global. Utilizou-se o cálculo de índice de aceitação. Os tratamentos que 
apresentaram melhor aceitabilidade foram os que tiveram as menores proporções de substituição 
total da farinha de trigo refinada pela farinha mista de chia e trigo integral. Bolos com 
concentrações de farinha de chia até 10 g/100g foram bem aceitos pelos avaliadores. Em geral, os 
bolos tiveram boa aceitação, comprovando que as farinhas de chia e trigo integral podem substituir 
parcialmente a farinha de trigo convencional.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Salvia hispanica, bolo, trigo integral. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Existe uma crescente exigência do consumidor por alimentos que 

apresentem alta qualidade sensorial e nutricional, além da procura por alimentos 

sem a adição de açúcares, faz surgir à necessidade de novos ingredientes e 

produtos que possam atender aos anseios do mercado (VOORPOSTEL et al., 

2014). Acompanhando esta tendência, o setor de panificação tem alavancado nos 

últimos anos, com destaque para os bolos que tem ocupado a segunda posição 

do produto mais consumido nessa categoria, perdendo apenas para o pão 

(GOHARA, et al., 2014). 

 As sementes de chia (Salvia hispanica L) são ingredientes que podem 

agregar valor nutricional quando acrescidas em produtos panificados, pois são 

ricas em ácidos graxos poli-insaturados, sendo 17,36% de ácido linoleico (ω-6) e 

62,02% de ácido linolênico (ω-3) do total de lipídeos (COELHO; SALAS-

MELLADO, 2014). 

Desta forma, o presente estudo objetivou avaliar a aceitação de bolos sem 

adição de açúcar formulados com distintas proporções de farinha mista de chia e 

trigo integral em substituição a farinha de trigo refinada.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 MATÉRIA-PRIMA  

As sementes de chia foram adquiridas no comércio de Vitória - ES. A 

sucralose foi doada pela empresa Linea®. Os demais ingredientes, margarina, 

ovos, leite integral, farinha de trigo refinada, farinha de trigo integral e fermento 

em pó químico foram adquiridos no comércio de Alegre-ES. 

2.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

As variáveis escolhidas para o processamento dos bolos, conforme 

estudos preliminares, foram farinha de chia (2,9 g/100g a 17,0g/100g) e farinha de 

trigo integral (8,8 g/100g a 51,1g/100g) em substituição à farinha de trigo refinada. 

Para analisar o efeito combinado dessas variáveis nas características 

tecnológicas dos bolos estabeleceu-se delineamento do tipo composto central 

rotacional de 2a ordem (BOX et al.,1978) com 4 pontos axiais, 4 pontos fatoriais e 

3 pontos centrais, servindo como estimativa do erro experimental para determinar 

a precisão do modelo matemático, totalizando 11 tratamentos.  

2.3 ANÁLISE SENSORIAL 

Anteriormente, foram realizados testes de medições para a escolha dos 

bolos a serem analisados quanto às suas características sensoriais. Desta forma 

foram observados os tratamentos que apresentaram menor fator térmico, maior 

aumento de volume após cocção, bem como os níveis axiais de chia e trigo 

integral (concentrações mínima e máxima destes ingredientes nas formulações). 

Portanto, para a realização da análise sensorial foram escolhidos os tratamentos 

3, 5, 6, 7 e 8  que correspondem às concentrações de 15:45 g/100 g; 2,9:30 g/100 

g; 17:30 g/100 g; 10:8,8 g/100 g e 10:51,1 g/100 g de chia e trigo integral, 

respectivamente. 

Os bolos foram submetidos ao teste de aceitação de acordo com a 

metodologia proposta por Dutcosky (2007), por meio de uma escala hedônica de 

9 pontos (9 = gostei muitíssimo; 5 = não gostei nem desgostei e 1 = desgostei 

muitíssimo). Os seguintes atributos foram avaliados: aparência, cor, textura, sabor 

aceitação global, além da intenção de compra. Para o cálculo do índice de 

aceitação das amostras foi utilizado a seguinte expressão matemática 

(DUTCOSKY, 2007): IA % = X*100/N; onde: X = média dada para cada amostra e 
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N = nota máxima atribuída para o produto. Participaram do teste 60 julgadores 

não treinados que receberam as amostras de bolos casualizadas. Todos os 

julgadores assinaram voluntariamente o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo (nº 

45704/2012). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre as formulações avaliadas sensorialmente, aquelas contendo os 

menores teores de chia (T5 e T7) tiveram melhor aceitabilidade, considerando 

todos os atributos avaliados (Tabela 1). A formulação contendo o maior 

percentual deste ingrediente (T6) obteve a pior aceitação dentre as amostras 

degustadas. Adicionar fontes de ômega-3 aos produtos alimentícios, é uma tarefa 

difícil, uma vez que tais alimentos apresentam sabor e odor desagradáveis - off-

flavor de peixe e ranço (TRAUTWEIN, 2001). 

Para melhorar a qualidade nutricional de alimentos, tanto as sementes de 

chia quanto sua farinha podem ser utilizadas como ingrediente na elaboração de 

panificados. Em seu estudo Puig e Haros (2011) desenvolveram um produto 

substituindo a farinha de trigo por 5% de sementes de chia e 5% de farinha 

integral de chia e constataram que o pão adicionado de semente de chia teve 

melhor aceitação pelos consumidores que o pão adicionado de farinha de chia. 

Com exceção do tratamento 6, todos os tratamentos apresentaram índice 

de aceitação global acima de 70%, o que é considerado pela escala como “gostei 

moderadamente”, representando uma boa aceitação. 

Os tratamentos que apresentaram melhores índices de aceitação foram os 

que tiveram as menores proporções de substituição total da farinha de trigo 

refinada pela farinha mista de chia e trigo integral, o T5 (32,9 g/100 g), seguido do 

T7 (18,8 g/ 100g) onde todos os atributos obtiveram notas superior a 70% (tabela 

1). 

Tabela 1: Resultados da análise sensorial pelo teste de aceitação 

Tratamento Sabor Cor Textura Aparência 
Aceitação 

Global 

3 6,25bc 

(69,4%) 
6,66b 

(74,0%) 
7,47ab 

(83,0%) 
6,75bc 

(75,0%) 
6,50bc 

(72,2%) 
5 7,71a 7,55a 7,87a 7,55a 7,70a 
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(85,6%) (83,8%) (87,4%) (83,8%) (85,5%) 
6 5,76c 

(64,0%) 
6,46b 

(71,7%) 
6,93b 

(77,0%) 
6,45c 

(71,6%) 
6,00c 

(66,6%) 
7 7,06ab 

(78,4%) 
7,02ab 

(78,0%) 
7,72a 

(85,7%) 
7,27ab 

(80,7%) 
7,10ab 

(78,8%) 
8 6,31bc 

(70,1%) 
6,80ab 

(75,5%) 
7,40ab 

(82,2%) 
6,87abc 

(76,3%) 
6,73bc 

(74,7%) 
- Média aritmética das notas de 60 avaliadores e índice de aceitação (%). 
- Médias com letras distintas na mesma coluna diferem significativamente entre si pelo Teste de Tukey ao 
nível de 5% de significância. 

 

4 CONCLUSÕES 

De uma forma geral, os bolos tiveram boa aceitação, comprovando que as 

farinhas de chia e trigo integral podem ser utilizadas em substituição parcial à 

farinha de trigo convencional. A farinha de chia quando adicionada até uma 

concentração de 10 g/100g foi bem aceita pelos avaliadores. 
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RESUMO – Trata-se de um estudo transversal, realizado com 41 meninas com idade entre 8 e 12 
anos em uma entidade filantrópica de Diamantina – MG, que teve por objetivo avaliar a frequência 
do consumo e aceitação de alimentos ricos em fibra alimentar por meninas através de 
questionários aplicados aos pais e posteriormente às meninas. Os dados foram tabulados e 
analisados, e seus resultados foram adaptados para ações educação nutricional onde foi avaliado 
o seu impacto.  
 
PALAVRAS-CHAVE: consumo, fibras, frutas, hortaliças, educação nutricional. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A ingestão de hortaliças e frutas é de extrema importância, uma vez que 

esses alimentos são considerados componentes importantes de uma dieta 

saudável, pois são fontes de fibras, vitaminas, minerais e outros componentes 

com propriedades funcionais (BARRETO, 2010; MUNIZ, 2013). Além do conteúdo 

de fibras, enfatiza-se que, dietas ricas em vegetais têm sido associadas ao 

reduzido risco de desenvolver, entre outras, doenças cardiovasculares, câncer e 

doenças crônicas (BARRETO, 2010). Com base nestas considerações, este 

trabalho objetivou avaliar a frequência do consumo de alimentos ricos em fibra 

alimentar de 41 meninas com idade entre 8 e 12 anos de uma entidade 

filantrópica de Diamantina – MG e intervir com ações de educação nutricional, 

avaliando seu impacto.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

A frequência de consumo de alimentos ricos em fibra alimentar pelas 

meninas foi avaliada a partir de um Questionário de Frequência e Consumo 

Alimentar (QFCA) aplicado aos pais, contendo uma lista de frutas e hortaliças 
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(Tabela 1), com faixas de consumo variando em “não consome”, “raramente, “1 

vez ao mês”, “1 a 2 vezes por semana”, “3 a 4 vezes por semana”, “5 a 6 vezes 

por semana” e “diariamente”. A quantificação diária não foi calculada para os 

alimentos. Posteriormente, foi aplicado às meninas uma Escala Hedônica de 

Preferência Alimentar de 5 pontos variando em: escore 1 – "muito ruim", escore 2 

–"ruim”, escore 3 – "mais ou menos", escore 4 – "bom", escore 5 –“muito bom”, 

contendo a mesma lista de frutas e hortaliças do QFCA, essa escala foi aplicada 

como forma a complementar as informações do QFCA, acerca das preferências 

alimentares das meninas e objetivou relacionar o percentual de consumo das 

frutas e hortaliças, com sua aceitabilidade pelas meninas.  

O teor de consumo de fibra alimentar foi avaliado a partir da frequência do 

consumo regular (consumo de cinco a sete dias por semana) das frutas e 

hortaliças listadas, seus teores foram quantificados para 100 gramas de alimento 

nas Tabelas de Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos no Brasil 

(IBGE, 2010). Após análise estatística descritiva dos questionários os resultados 

foram adaptados para oficinas de educação nutricional realizadas com as 

meninas e seu impacto foi avaliado. 

 

Tabela 1 – Lista das frutas e hortaliças utilizadas no Questionário de Frequência Alimentar e na 

Escala de Preferência Alimentar 

Frutas Hortaliças 

Abacate Abacaxi Acerola Abóbora Abobrinha Acelga 

Ameixa Amora Banana Alface Batata baroa Batata doce 

Cajá Caju Carambola Batata inglesa Beterraba Berinjela 

Goiaba Jabuticaba Jaca Brócolis Cenoura Chuchu 

Kiwi Laranja Limão Couve Espinafre Inhame 

Maçã Mamão Melancia Jiló Mandioca Maxixe 

Melão Morango Pera Pepino Pimentão Repolho 

Pêssego Tangerina Uva Rúcula Tomate Quiabo 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da análise do QFCA, verificou-se que 20,65% das participantes 

não consomem 66,67% das frutas listadas. Em relação à frequência, 43,84% das 

participantes apresentaram muito baixo consumo de frutas (consumo raro e de 1 

vez ao mês), 8,62% (consumo de 1 a 4 vezes por semana), enquanto que 21,24% 
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apresentaram consumo regular (de 5 vezes por semana a diariamente). Quanto 

às hortaliças, 25,74% das meninas não consomem 95,83% das listadas. A 

frequência de muito baixo consumo foi apresentada por 36,80% das participantes, 

6,70% apresentaram baixo consumo e 17,17% apresentaram consumo regular. 

Da mesma forma, segundo estudo desenvolvido por Farias Júnior et al.18, no 

estado de Santa Catarina, verificou-se que 46,5% dos adolescentes consumiam 

frutas e hortaliças (verduras e legumes) com uma frequência inferior a 4 dias por 

semana. 

Na avaliação da aceitabilidade dos alimentos, o jiló foi a hortaliça menos 

aceita, já as que apresentaram maior índice de aceitabilidade foram o tomate, a 

alface, o quiabo, a couve, a mandioca, a batata-doce, a cenoura, o repolho e a 

batata inglesa. As frutas observadas como menos aceitas foram a jaca e o melão, 

e também o cajá, o caju e o kiwi. A laranja e a maçã obtiveram 100% de aceitação 

entre as meninas. A ameixa, a banana, a goiaba, a jabuticaba, a melancia, a uva, 

a amora, o morango, a acerola, o abacaxi, o abacate, a pera, o limão, o mamão, o 

pêssego, a carambola e a tangerina também obtiveram altas taxas de 

aceitabilidade.  

Analisando os resultados obtidos para consumo e aceitação das frutas e 

hortaliças, verificou-se que, as frutas classificadas como menos aceitas, 

apresentaram percentual de não consumo em até 75%, inversamente, as frutas 

classificadas como mais aceitas apresentaram percentuais para a faixa de muito 

pouco consumidas em até 68,97%, e 95,23% delas apresentaram percentual de 

consumo regular abaixo de 38%. As hortaliças classificadas como menos aceitas, 

apresentaram percentual de não consumo em até 71,43%, concomitante, a 

hortaliça considerada mais consumida, apresentou o maior percentual de 

aceitabilidade (94,59%), contudo vale ressaltar que, todas as hortaliças 

classificadas como aceitas apresentaram percentual de consumo abaixo de 38%.  

O teor de fibras da alimentação está associado ao consumo de cereais 

integrais, frutas e hortaliças (FERREIRA, 2007), e conforme resultado da análise 

de consumo dos alimentos aqui estudados, a banana e o tomate foram 

classificados como os alimentos de consumo regular (de 5 a 7 vezes por 

semana). O valor de consumo diário não foi quantificado, mas considerando o 

teor de fibra alimentar destes alimentos – a banana e o tomate – verifica-se uma 

ingestão muito pouco quantitativa em relação a esse nutriente.  
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CONCLUSÕES 

 

Verificou-se que a educação nutricional, teve efeito positivo, onde, 

86,36% das meninas mostraram que adquiriram conhecimento acerca do assunto 

em relação ao início das oficinas, mas vale salientar que este tipo de intervenção 

deve ser contínuo de forma que a comunidade escolar e familiar tenha 

participação efetiva e avaliado frequentemente para possibilitar que essas 

práticas se tornem hábitos.  
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RESUMO – A hotelaria offshore provê alimentação, higiene e conforto para tripulações de 
embarcações operando no segmento Óleo e Gás. O desenvolvimento dos conceitos de gestão e 
qualidade, a competitividade e diversas limitações do serviço, determinaram demanda por 
metodologia que introduza a orientação por processos para futura avaliação do desempenho 
operacional. O objetivo do trabalho é modelar os principais processos operacionais do serviço, 
promovendo análise, sugerindo melhorias e introduzindo estes conceitos para melhor 
desempenho e sustentabilidade. A pesquisa justifica-se pelo ineditismo em hotelaria offshore 
associado ao método Design Science Research. A modelagem dos processos utiliza abordagem 
ARIS/EPC e ferramenta ARPO®. O método mostrou-se eficaz para desenvolver a orientação por 
processos nos gestores do serviço, determinar problemas, planejar melhorias e embasar futura 
medição do desempenho. Para trabalhos futuros, sugere-se desenvolver indicadores de 
desempenho advindos da modelagem dos processos e aplicação do método a outros serviços de 
alimentação para desenvolver a gestão em nutrição. 

 
PALAVRAS-CHAVE: hotelaria offshore; catering marítimo; modelagem de processos; gestão por 
processos; orientação por processos; serviços de alimentação 

 

1. INTRODUÇÃO 

Para que a exploração e produção de óleo e gás seja viável, é 

imprescindível, a bordo, a presença do serviço de Hotelaria Offshore. O objetivo 

do serviço é prover alimentação, higiene e conforto para a permanência dos 

tripulantes a bordo pelo tempo necessário. As principais etapas operacionais são: 

Aquisição, estocagem, separação, logística e entrega de insumos alimentícios e 

de higienização a bordo em contêineres; Logística de Pessoal; Serviço de bordo: 

alimentação, hospedagem e entretenimento.  

O serviço desenvolveu-se junto com os conceitos da qualidade e de gestão 

estratégica e por processos, saúde do trabalhador, nutrição e segurança 

alimentar; gastronomia e legislação sanitária, ambiental, e de segurança e saúde. 

Além disso, a resolução 380/2005 do CFN, passou a dispor em seu Art. 2º a 

hotelaria marítima como uma das áreas obrigatórias de atuação do nutricionista 

em Alimentação Coletiva. Todos estes conceitos trazem demandas e desafios. 

Tezza et al. (2010), determina que o controle dos níveis operacional e 

tático é pré-requisito básico para o sucesso organizacional ou de serviços. Jesus; 
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Macieira (2015), destacam que um gestor com visão de processos terá maior 

capacidade de definir melhores mecanismos de monitoramento para orientar 

pessoas e ações. Segundo Carpinetti (2000), mapeamento e representação dos 

processos de negócio são fundamentais para entender o fluxo de informação e 

recursos através dos processos operacionais e processos de suporte da cadeia 

interna de valor. O BPM CBOK (2013) pontua as razões para criar modelos de 

processo e determina como os modelos podem ser desenvolvidos. 

Desta forma, o objetivo do estudo é desenvolver a cadeia de valor do 

negócio e modelar os cinco principais processos operacionais de uma empresa 

de hotelaria marítima. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa possui natureza aplicada, abordagem qualitativa e 

objetivos prescritivos. O método de pesquisa utilizado é a Design Science 

Research que tem como foco, segundo Dresch et al. (2015), causar mudança, 

criando artefatos e gerando soluções para problemas existentes. O produto da 

pesquisa em questão é uma Design Proposition.  

Para a modelagem de processos, utilizou-se a técnica de grupo focal. Em 

reuniões, solicitou-se aos gestores de cada setor que determinassem verbalmente 

as etapas dos processos e seus atributos. A validação dos processos ocorreu 

com a concordância de todos os participantes quanto à realidade e à 

conformidade dos mesmos. 

Para a coleta de dados foram utilizadas as técnicas: Pesquisas 

Bibliográfica e Documental, Estudo do Problema de Campo e Observação Direta.  

Para a modelagem utilizou-se a abordagem ARIS/EPC cuja notação 

padrão é o EPC (Event-driven Process Chain). A ferramenta utilizada foi o ARPO 

BPM ++® que modela de acordo com a abordagem ARIS/EPC. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da metodologia proposta foi possível determinar a cadeia de valor 

(VACs nível zero) e os modelos dos cinco principais processos operacionais da 

empresa de hotelaria marítima foco do estudo: 1) Planejamento de Insumos; 2) 

embarque de insumos 3) Planejamento de Equipe; 4) Embarque de pessoas; 5) 

Administração do estoque de bordo. 
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A cadeia de valor ou VAC (Value Added Chain) nível zero do serviço de 

hotelaria offshore e o VAC nível 1 do processo de Planejamento de Insumos 

estão expostos através das figuras 1 e 2. 

 

Figura 1 – VAC nível zero do processo de hotelaria marítima 

Fonte – autores 

Na figura 1 estão expostos os processos essenciais do serviço que 

caracterizam sua operação, os processos de suporte e o processo gerencial. 

Estes processos possuem um fluxo contínuo através do qual, em cada etapa, 

deve-se agregar valor para o cliente. Expõe-se também os produtos finais. 

Na figura 2 demonstram-se o macroprocesso: Planejamento de Insumos e 

seus “processos-filhos” a partir dos quais os EPCs (Event Driven Process Chain) 

serão determinados representando as atividades específicas de cada “processo-

filho”. São também expostos os atributos de cada processo. 

Com a utilização desta notação, destacou-se para os gestores a existência 

e importância dos processos, seu fluxo e interligação entre os setores, seus 

atributos, o responsável e a importância de se agregar valor para o cliente em 

casa etapa, além da importância do desempenho dos processos. 

Foi possível também após obtenção dos modelos, esclarecer alguns 

fatores que determinam as dificuldades encontradas pelos gestores como medir 

resultados, dar feedback às partes interessadas, registrar dados, definir ações 

com foco no cliente e ações prioritárias de melhorias.  
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Figura 2 – VAC nível um do processo de Planejamento de insumos 

Fonte – autores 
 
 

4. CONCLUSÃO 

A metodologia proposta foi eficaz em prover meios para a condução da 

pesquisa e o alcance do objetivo. O artefato prescrito constitui-se da cadeia de 

valor, os modelos de processos e seus atributos e o passo-a-passo da 

modelagem que desenvolveu os gestores do serviço e fomentou a discussão 

sobre problemas e soluções na operação da hotelaria offshore, introduzindo no 

segmento a orientação por processos que poderá futuramente embasar a 

medição de desempenho operacional e contribuir para o desenvolvimento da 

gestão em outros serviços de alimentação. 
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RESUMO – As doenças cardiovasculares (DCV) representam uma das principais causas de 
morbimortalidade no mundo, destacando-se a aterosclerose. O açaí apresenta em sua 
composição compostos fenólicos que parecem exercer efeito sobre os produtos da oxidação 
lipídica. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do consumo dietético da polpa de açaí sobre 
malondialdeído – MDA, paraoxonase, LDL oxidada (LDLox) e capacidade antioxidante total (TAC) 
em mulheres saudáveis. Foi realizado um estudo de intervenção nutricional composto por 48 
voluntárias que foram categorizadas de acordo com o índice aterogênico do plasma. Ao final da 
intervenção notou-se uma redução nos níveis de LDLox, MDA e aumento da TAC no grupo de 
mulheres com baixo risco de desenvolver DCV. Também foi observado redução de LDLox e MDA 
e aumento da paroxonase no grupo de alto risco. A modulação de biomarcadores do estresse 
oxidativo, indica um efeito benéfico do açaí sobre a iniciação e propagação do processo 
aterosclerótico.   

 
PALAVRAS-CHAVE: açaí; estresse oxidativo; peroxidação lipídica; paraoxonase; antioxidante. 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente as mortes por DCV constituem a principal causa de óbito no 

Brasil em todas as faixas etárias e em ambos os sexos. 

Com o intuito de detectar precocemente alterações clínicas que antecedem 

as DCV, a combinação de parâmetros como colesterol total, triglicérides, HDL-c e 

LDL-c pode ser importante na avaliação de risco independente do perfil lipídico 

normal. O índice aterogênico do plasma (IAP) tem sido empregado como 

alternativa na previsão do risco de desenvolvimento de eventos cardiovasculares, 

em especial a aterosclerose. 

É sabido que a modificação no estilo de vida, especialmente no tocante à 

alimentação, é um dos pilares na prevenção das DCV. Atualmente o açaí 

(Euterpe Oleraceae Martius) tem ganhado destaque devido ao seu potencial 

efeito antioxidante. É um alimento com alto valor nutricional, pois apresenta em 
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sua composição ácidos graxos poli-insaturados, monoinsaturados, além de 

compostos fitoquímicos, como polifenóis, da classe dos flavonoides tais como, 

antocianinas e pro-antocianidinas dentre outros (Schauss et al.,2006).  

Diante do alto potencial antioxidante do açaí, fica evidente o seu potencial 

benefício para a saúde humana. O presente trabalho avaliou o efeito do consumo 

da polpa de açaí sobre índices aterogênicos, biomarcadores de peroxidação 

lipídica e a atividade da enzima paraoxonase, em mulheres saudáveis. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Desenho do Estudo 

Foi realizado um estudo prospectivo de intervenção nutricional, no 

ambulatório de Nutrição Clínica da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 

no período de março a dezembro de 2013. As voluntárias selecionadas para o 

estudo foram orientadas a ingerir 200g de polpa/dia (dois pacotes de 100g) na 

dieta habitual, com preparações à sua escolha. 

2.2 Variáveis antropométricas e bioquímicas 

Foram mensuradas variáveis antropométricas: peso e altura para o cálculo 

do IMC, circunferência da cintura (CC) e circunferência abdominal (CA). 

As dosagens plasmáticas de glicose, colesterol total (CT), triglicérides (TG) 

e HDL-c foram realizadas através de kit comercial (Bioclin, Quibasa). Para a 

determinação dos valores de LDL-c, utilizou-se a equação de Friedewald et al. 

(1972). A dosagem de insulina foi realizada através do kit comercial (Acess® 

Immunoassay System). O índice HOMA-IR foi calculado a partir dos valores de 

glicose e insulina através de uma fórmula proposta por Matthews et al, (1985). 

2.4 Índice aterogênico do plasma (IAP) 

As voluntárias selecionadas tiveram o IAP calculado a partir das 

concentrações de triglicérides (TG) e HDL-c, pela fórmula IAP = . Os 

valores sugeridos para a predição do risco de aterosclerose compreendem o IAP 

entre -0,3 e 0,1 com baixo risco, 0,1 a 0,24 com médio risco e acima de 0,24 alto 

risco. 

2.5 Dialdeído Malônico (MDA) 
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A concentração sérica dos níveis de MDA foi realizada conforme 

procedimento descrito por Esterbauer e Cheeseman (1990). 

2.6 LDL oxidada (LDLox) 

A concentração de LDLox foi determinada através de kit comercial 

(CellBiolabs, INC) segundo informações do fabricante. 

2.7 Paraoxonase (PON) 

A dosagem da atividade da paraoxonase foi realizada segundo protocolo 

de Beltowski et al. (2002). 

2.8 Capacidade antioxidante total (TAC) 

A TAC foi determinada usando kit comercial (BioAssay System, CA, USA). 

2.9 Estatística 

Os dados estatísticos foram testados quanto à sua normalidade através do 

teste de Shapiro-Wilk a 5% de significância. As análises estatísticas foram 

realizadas utilizando-se o programa SPPS versão 18.0. Foi considerado o nível de 

significância estatística de 5% de probabilidade.  

3. RESULTADOS E DICUSSÃO 

Tabela 1 – Variáveis selecionadas antes e após a intervenção nutricional para as 

voluntárias categorizadas de acordo com o valor de IAP.  

 IAP ≤ 0,1  IAP ˃ 0,1 

 Antes Depois Antes Depois 

IMC (kg/m²) *¥§ 21,96 (18,87 – 29) 21,91 (19,02 – 29,28) 26,52 (20,03 – 35,25) 25,79 (20,1-35,25) 

CC (cm) *§ 71,66 ± 1,17 71,43 ± 1,28 80,6 ± 2,17 79,78 ± 2,15 

CA (cm) *§ 80,6 ± 1,45 79,95 ± 1,43 89,43 ± 2,31 88,29 ± 2,33 

CT (mg/dL) 185,2 ± 6,9 185,18 ± 8,78 187,8 ± 7,8 199,05 ± 9,38 

TG (mg/dL) *§ 56,25 ± 3,32 63,63 ± 5,85 106,74 ± 5,74 105,85 ± 7,71 

HDL-c (mg/dL) 68,75 ± 2,74 68,31 ± 3,45 61,9 ± 2,35 63,8 ± 2,55 

LDL-c (mg/dL) 105,24 ± 6,09 104,28 ± 7,1 106,49 ± 6,53 109,07 ± 7,89 

Glicose (mg/dL) 77 (64 – 90) 78,5 (71 – 92) 78,5 (71 – 102) 79 (71 – 95) 

Insulina (μIU/mL) * 5,32 (3,03 – 12,33) 5,71 (2,49 – 10,99) 7,28 (2,68 – 11,9) 7,16 (2,44 – 13,72) 

HOMA-IR * 1,04 (0,57 – 2,43) 1,10 (0,45 – 2,49) 1,48 (0,49 – 2,94) 1,50 (0,45 – 2,54) 

LDLox (ng/mL) ¥ 222,1 ± 21,89 137,9 ± 22,41 231,08 ± 24,87 122,1 ± 19,25 

PON (U/L) ¥ 143,87 ± 17,45 172,65 ± 20,96 143,42 ± 25,55 179,28 ± 38,37 

MDA (µM) ¥ 6,65 ± 0,6 4,79 ± 0,34 6,63 ± 0,38 4,22 ± 0,4 
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TAC (µM)  425,20 ± 35,75 488,16 ± 28,02 465,51 ± 32,97 533,92 ± 30,07 

Resultados apresentados como média ± DP (variáveis paramétricas) ou como mediana e intervalo 
interquartil (variáveis não paramétricas). 
* p<0,005 para comparação entre grupos antes da intervenção; dados paramétricos: teste t; dados 
não paramétricos: U-Man Whitney. 
¥ p<0,005 para comparação dentro de cada grupo antes e após a intervenção com açaí; dados 
paramétricos: teste t pareado; dados não paramétricos: Wilcoxon.  
§ p<0,005 para comparação entre grupos após a intervenção; dados paramétricos: teste t; dados 
não paramétricos: U-Man Whitney. 

4. CONCLUSÕES  

A redução de biomarcadores de peroxidação lipídica (MDA e LDLox) e o 

aumento da atividade da paraoxonase (PON) propõe um efeito modulador do açaí 

sobre importantes moléculas envolvidas no processo oxidativo da aterosclerose.  
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RESUMO – A população brasileira apresenta elevado consumo de alimentos ultraprocessados, 
entre eles as bebidas açucaradas, o que têm ocasionado o ganho de peso excessivo e 
desenvolvimento de doenças. Objetivou-se avaliar a associação entre a frequência do consumo de 
bebidas açucaradas e o estado nutricional (EN) de adultos. Foram avaliados participantes de 25-
74 anos. Aplicou-se questionário sociodemográfico e o Questionário de Frequência Alimentar do 
ELSA-Brasil, foram consideradas como bebidas açucaradas: Refrigerantes, Sucos industrializados 
e Sucos artificiais. Peso e estatura foram aferidos. O EN foi agrupado em eutrofia e excesso de 
peso. Utilizou o teste Qui-quadrado e exato de Fisher quando necessário, adotando significância 
de p-valor < 0,05. Foram avaliados 152 participantes com idade média de 48,45±11,7 anos. Não 
foram observadas diferenças entre as variáveis sociodemográficas e EN. Foi observada 
associação entre o consumo de suco artificial (p=0,023) não sendo observadas associações com 
as demais bebidas. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Consumo de alimentos; Estado nutricional; Doença Crônica; Obesidade. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 No Brasil, bem como em outros países de renda média, é crescente o 

consumo de alimentos ultraprocessados (MARTINS et al., 2013), destacando-se 

as bebidas açucaradas (refrigerantes, bebidas de frutas, bebidas energéticas e 

vitaminas industrializadas) (REDDY; KREBS-SMITH, 2010).  

 Os alimentos ultraprocessados apresentam alto teor de açúcar e sódio e o 

consumo destes tem sido associado ao aumento de peso corporal, obesidade e à 

predisposição a outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (MALIK et 

al., 2006). Portanto, é importante a avaliação do consumo alimentar na 

população, desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o consumo de bebidas 

açucaradas e sua associação com o estado nutricional em adultos. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
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 Estudo transversal, com adultos de 25 e 74 anos de idade, de Instituição 

Federal de Ensino Superior. A população inicial foi de 164 indivíduos. Foram 

excluídas gestantes e indivíduos com limitações cognitivas que dificultavam a 

compreensão dos questionários. A estatura foi aferida com estadiômetro de 

parede (Seca®) e o peso corporal aferido em balança eletrônica (Toledo®), e 

calculado o Índice de Massa Corporal e classificado segundo o ponto de corte da 

Organização Mundial de Saúde (1998) para adultos e o de Lipschitz (1994) para 

idosos. Posteriormente, foram agrupados em excesso de peso (sobrepeso + 

obesidade) e eutrofia.  

 Foi aplicado questionário sociodemográfico para avaliação da escolaridade, 

raça/cor, sexo e o Questionário de Frequência Alimentar Reduzido ELSA-Brasil 

(MANATO et al., 2015) composto por 76 itens. O grupo de bebidas é composto 

por 9 itens alimentares, sendo avaliados para o presente estudo os itens: 

Refrigerante, Suco industrializado e Suco artificial. A frequência do QFA varia de 

“Mais de 3x ao dia” a “Nunca/quase nunca”. Para realizar as análises estatísticas 

o consumo foi avaliado em “Consome” e “Não consome”. 

 Foi utilizado o teste Qui-quadrado e Exato de Fisher quando necessário. 

Os dados foram analisados no software SPSS versão 17.0.1 e adotada a 

significância de p<0,05. Este projeto foi submetido e aprovado pelo CEP do 

Centro de Ciências da Saúde (UFES) sob o número 057586/2012. A participação 

foi voluntária e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). 

 

3. RESULTADOS E DICUSSÃO 

 

 A amostra foi composta por 152 participantes com idade média de 

48,45±11,7 anos. A Tabela 1 apresenta a distribuição das variáveis 

sociodemográficas e de consumo de bebidas açucaradas segundo o estado 

nutricional. Observamos que não há diferenças entre as variáveis 

sociodemográficas e que para o consumo de bebidas foi observada associação 

apenas entre o suco artificial (p=0,023). Em relação ao consumo de refrigerantes, 

dentre os que consomem 70,6% (n=60) fazem uso do tipo normal e 29,4% (n=25) 

do tipo diet/light (dados não apresentados na Tabela). Segundo a Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF) 2008 – 2009, 23% dos brasileiros consomem 
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refrigerantes e 39,8% consomem sucos/refrescos/sucos em pó reconstituído 

caracterizando elevado consumo de bebidas com adição de açúcar (IBGE, 2011). 

 

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica e de consumo de 

bebidas açucaradas segundo o estado nutricional em adultos.  

Variáveis 
Estado nutricional p 

valor* Eutrófico Excesso de 

peso  n (%) n (%)  

Sexo   0,180 

Homens 23 (31,5) 34 (43,0)  

Mulheres 50 (68,5) 45 (57,0)  

Escolaridade   0,728** 

Ensino Fundamental 

Completo 

3 (4,1) 3 (3,8)  

Ensino Médio Completo 12 (16,4) 17 (21,5)  

Superior Completo 58 (79,5) 59 (74,7)  

Raça/Cor   0,745 

Branco 35 (47,9) 35 (44,3)  

Não Branco 38 (52,1) 44 (55,7)  

Consumo de Refrigerante 0,515 

Sim 39 (53,4) 46 (59,0)  

Não 34 (46,6) 32 (41,0)  

Consumo de Suco industrializado 0,612 

Sim 49 (67,1) 49 (62,8)  

Não 24 (32,9) 29 (37,2)  

Consumo de Suco artificial 0,023 

Sim 4 (5,5) 14 (17,9)  

Não 69 (94,5) 64 (82,1)  

*Teste Exato de Fisher. ** Teste Qui-quadrado. 

 

Mattes et al. (1996) avaliaram 50.000 enfermeiros por 4 anos e 

demonstraram associação de bebidas açucaradas em geral ao ganho de peso. O 

mesmo resultado é possível observar em uma revisão sistemática realizada por 

Malik et al. (2010) demonstrando que o consumo de bebidas artificialmente 

adoçadas também apresentou associação positiva com o ganho de peso em 

adultos. 

 

4. CONCLUSÃO  
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 Foi observada associação entre o consumo de sucos artificiais e o excesso 

de peso, não sendo observadas associações com as demais bebidas. A 

investigação da crescente participação de bebidas açucaradas na alimentação 

habitual mostra-se de grande importância mediante as suas consequências para 

a saúde humana.  
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RESUMO: Esse estudo avaliou a composição nutricional do almoço servido em 
uma Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI), em Horizonte/MG em 
dois períodos: P(1) e P(2). Durante sete dias consecutivos os alimentos das 
preparações foram pesados, obtendo-se o peso líquido dos ingredientes e após 
cocção e distribuição mensuraram-se as sobras, apurando o consumo médio. A 
adequação de macronutrientes foi verificada conforme Acceptable 
Macronutrient Distribution Ranges e vitamina A, C, cálcio, ferro, sódio e fibra 
pela Dietary Reference Intakes (EAR/AI). Em (P1). O consumo médio da 
refeição servida foi de 499,57g (489,11kcal) e em P(2) de 539,03g (639,47 
kcal). Espera-se que os resultados encontrados sirvam como subsídio para a 
reformulação  de estratégias adequadas de elaboração de cardápios, 
propiciando informações úteis para que as idosas sejam melhor assistidas com 
tomada de decisão mais eficientes, associada à redução dos custos efetivos 
com a saúde. 
 
PALAVRAS – CHAVE: idosos, ILPI, alimentação, adequação nutricional. 
 
INTRODUÇÃO 

O Brasil tem hoje cerca de 20 milhões de idosos e, em 2025, deverão 

ser cerca de 32 milhões de pessoas, ocupando o sexto lugar quanto ao 

contingente de idosos do mundo (BRASIL, 2010). 

Com o envelhecimento populacional, temos um aumento da 

prevalência de doenças crônicas e incapacitantes e uma mudança de 

paradigma na saúde pública determinando um substancial aumento, tanto nos 

recursos materiais e humanos necessários aos serviços de saúde do país, 

como nos seus custos visto que esta população muitas vezes necessita de 

tratamento por períodos prolongados e intervenções caras (CAMARANO, 
2010). 
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A busca de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) para 
cuidados de longa duração surge como uma alternativa para as famílias de 

baixa renda, para idosos que perderam seus vínculos familiares e para aqueles 

que se sentem rejeitados pela família e optam em viver com seus iguais 

(SANTELLE; LEFÈVRE; CERVATO, 2007).  

Porém, a mudança para a instituição impõe alterações na rotina diária 

dos idosos, sobretudo na área da alimentação, que podem acarretar 

modificações de hábitos alimentares e fragilizar a saúde destes indivíduos 

(SANTOS; REZENDE, 2006). 

Diante do exposto, este estudo objetiva avaliar a composição 

nutricional do almoço servido em ILPI filantrópica em Belo Horizonte, MG. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em ILPI filantrópica em Belo Horizonte, após 

assinatura do Termo de Consentimento livre e esclarecido pelos dirigentes 

responsáveis. 

A coleta de dados ocorreu em dois períodos: o primeiro P(1) de 

08/04/2014 a 14/04/2014 e o segundo P(2) de 26/05/2016 a 01/06/2016. 

Durante sete dias consecutivos os alimentos utilizados na preparação foram 

pesados, obtendo-se o peso líquido dos ingredientes. Após a cocção e 

distribuição as sobras foram mensuradas, para apuração do consumo médio. A 

análise da ingestão energética foi efetuada considerando como referência 

estudos de Martins (1998) que estabelece Valor Energético Total (VET) de 
1.460 kcal/dia para a faixa etária da população estudada e o percentual 

representativo do almoço analisado, 35% do VET, conforme proposto pela 

Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (SBAN, 1990). Para verificação 

da adequação do consumo dos macronutrientes utilizaram-se as 
recomendações propostas pela Acceptable Macronutrient Distribution Ranges - 

AMDRs (IOM, 2002 a) e para a vitamina A, C, cálcio, ferro, sódio e fibra a 

Dietary Reference Intakes - DRI-EAR/AI (IOM, 1997, 2001, 2002). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 No 1º período do estudo a instituição abrigava 23 idosas, com idade 

entre 69 e 102 anos e no 2º período 30 idosas, com idade entre 69 e 101 anos. 
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Os setores de produção avaliados apresentaram condições adequadas 
conforme legislação vigente e o cardápio elaborado pela nutricionista da 

instituição visa ao atendimento das necessidades especiais das idosas. Os 

alimentos mais usados nas preparações foram: arroz, feijão, carnes (vermelha, 

frango e peixe), salada de legumes e vegetais folhosos como couve e repolho. 

Em todas as refeições foram ofertadas frutas ou salada de frutas na 

sobremesa. No primeiro período (P1) o consumo médio da refeição servida foi 

de 499,57g, representando valor energético de 489,11 kcal. No segundo 

período P(2) o consumo médio foi 539,03g representando 639,47 kcal. 

Considerando o percentual representativo para a refeição (35% do Valor 

Energético Total) verifica-se adequação para energia, macronutrientes e fibras 

no primeiro período. Entretanto, ao considerarmos a ingestão em P(2) os 
valores para energia alcançados se mostram acima do ideal, representando um 

percentual de 43,80% da ingestão diária recomendada pela referência. Os 

micronutrientes analisados em P(1) apresentaram os seguintes valores em 

relação à recomendação diária: cálcio (93,69 mg, 7,81%), ferro (3,60 mg, 

71,94%), sódio (1.133,42 mg, 94,45%), vitamina A (139,64 µg, 27,93%), 

vitamina C (72,72 mg, 121,21%) e em P(2): cálcio (119,58 mg, 9,96%), ferro 

(3,89 mg, 77,83%), sódio(1.081,74 mg, 90,15%), Vitamina A (179,25 µg, 

35,85%), Vitamina C (59,28 mg, 98,80%). O consumo de fibras verificado em 

P(1) de (8,75±1,69 g) e (9,44±2,14 g) em P(2), foram adequados conforme a 
recomendação mínima (AI) de 21g/dia descrita pela Recommended Dietary 

Allowance (IOM, 2002 a). Um consumo adequado de fibras associa-se à 

redução na incidência de problemas cardiovasculares, contribui para redução 

dos níveis de colesterol, aumento da saciedade que ajuda no controle do peso, 

ajuda na normalização dos níveis sanguíneos de glicose e melhora ou evita a 

constipação intestinal (FREITAS; PHILIPPI; RIBEIRO, 2011). 
 
CONCLUSÃO  

Os resultados indicam a necessidade de práticas de intervenção para 

melhoria na qualidade nutricional das refeições servidas, visando minimizar os 

riscos de doenças, que limitam cada vez mais a qualidade de vida deste 

segmento populacional. Espera-se que os resultados encontrados sirvam como  

subsídio  para a reformulação de estratégias adequadas de elaboração de 
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cardápios, propiciando informações úteis para que as idosas sejam melhor 
assistidas com tomada de decisão mais eficientes, associada à redução dos 

custos efetivos com a saúde. 
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1. RESUMO - Diversos tratamentos sanitizadores foram aplicados a frutos de açaí, 
posteriormente liofilizados e a polpa integral avaliada quanto à composição centesimal. Observou-
se que frutos tratados termicamente por branqueamentos a 80°C e a 90°C (10s) e por 
tratamentos não-térmicos por cloração (150 mg.L-1, 15 min) e ozonização aquosa (4 mg O3.L-1 
por 5min) não foram afetados quanto às suas características físico-químicas, estando dentro dos 
padrões regulamentados para polpa integral de açaí. 
 
PALAVRAS-CHAVE: açaí, sanitização, centesimal 

 

2. INTRODUÇÃO 

O açaí é um fruto que apresenta uma alta carga microbiana, e quando 

não tratado adequadamente é repassada para o produto final, açaí batido. A 

aplicação de tratamento sanitizante no fruto é etapa essencial para que o produto 

final processado seja seguro e não represente perigo à saúde do consumidor, 

pois o processo artesanal não utiliza tratamentos térmicos. Este trabalho propôs 

estudar as alterações físico-químicas após tratamentos de sanitização de frutos 

de açaí por tratamentos térmicos e não térmicos, e que sejam factíveis de 

implementação para o processador artesanal. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Frutos de açaí (Euterpe oleracea Mart.) foram colhidos em Mazagão (AP) 

e amostras distintas de 500g foram sanitizadas e tratadas termicamente por 

branqueamentos a 80°C (10s), por branqueamento a 90°C (10s), e por 

tratamentos não-térmicos por cloração (150 mg.L-1, 15 min) e por ozonização 

aquosa (Ozone & Life 3.0 RM, Brasil) pelo método descarga corona (4 mg O3.L
-1 

por 5min). Os diferentes lotes de frutos foram liofilizados a -55 °C por 8h 

(Enterprise I Terroni) e as polpas retiradas manualmente e analisadas quanto à 

umidade (UMI), pH, acidez total titulável (ATT), proteína bruta total (PBT), lipídeos 

totais (LPT) e cinzas (CNZ) (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008), assim como teor 

de carboidratos totais (CBT) (BRASIL, 2003) e valor energético total (VET) 
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(ANDERSON et al., 1988; BRASIL, 2003). Foram realizadas três repetições e os 

dados analisados estatisticamente usando o software Statistica (versão 8.0, 

StatSoft Inc., Tulsa, EUA) para a análise de variância (ANOVA). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os teores de umidade variaram de 3,99% até 6,97% (Tabela 1), com os 

frutos ozonizados apresentando valores menores que os demais tratamentos, 

sendo que em polpa e casca de açaí já foram relatados valores de 3,4% 

(SCHAUSS, 2010). Para os demais caracteres não houve diferença estatística 

entre os tratamentos. Em relação ao pH (Tabela 1), os valores das polpas 

analisadas encontraram-se dentro da faixa estipulada pelos Padrões de 

Identidade e Qualidade Mínima para Polpa de Açaí PIQ (BRASIL, 2000), também 

se enquadrando na classificação de alimentos de baixa acidez (pH > 4,5) 

(FRANCO; LANDGRAF, 2008). Em polpa de açaí, o pH encontrado foi 5,2 

(ALEXANDRE; CUNHA; HUBINGER, 2004). 

 

Tabela 1 - Valores de umidade UMI (%), pH, acidez total titulável AAT (% ácido 

cítrico), proteína bruta total PBT (%) em polpas de frutos de açaí liofilizados 

Tratamento     UMI (%)          pH       ATT (% ac.cítrico)     PBT (%)  

Cloração   6,74 ± 0,18a    5,31 ± 0,02a         0,49 ± 0,04a     5,53 ± 0,13a 

80°C 10s  6,97 ± 0,19a    5,35 ± 0,03 a        0,55 ± 0,05a     5,60 ± 0,32a  

90°C 10s   6,52 ± 0,25a    5,47 ± 0,03 a        0,54 ± 0,01a      5,20 ± 0,15a 

O3   3,99 ± 0,12b    5,49 ± 0,01 a        0,57 ± 0,02a     5,09 ± 0,32a 

 

A acidez total titulável das amostras apresentou valores compreendidos 

entre 0,49% a 0,57% ácido cítrico (Tabela 1). Em polpa integral (sem adição de 

água) comercial alcançou 0,19% a 0,32 % ácido cítrico (FREGONESE et al., 

2010). Os teores de proteína bruta total (Tabela 1) apresentaram valor mínimo 

estabelecido para teor de proteína (5% para polpas de açaí integral) (BRASIL, 

2000). Fregonese et al. (2010) encontraram teores de proteínas entre 6,21% a 

9,98% para polpa integral. Os teores de lipídeos totais variaram de 19,70% a 

20,52 % (Tabela 2). Esses valores estão próximos ao mínimo teor de lipídeos no 

PIQ para polpa de açaí que varia de 20% a 60% (BRASIL, 2000). 
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Tabela 2 - Teores de lipídeos totais (LPT), cinzas CZ (%), carboidratos totais (%) 

e valor energético total (%) de polpas de frutos de açaí liofilizados. 

Tratamento                LPT                    CZ            CBT            VET  

                                      (%)                             (%)                   (%)         (kcal.100g-1)  

Cloração   5,53 ± 0,13a          1,872 ± 0,033a 67,20a        461,11a  

80°C 10s   5,60 ± 0,32a          1,932 ± 0,027a  64,99a        466,95a 

90°C 10s   5,20 ± 0,15a          2,057 ± 0,044a  66,53a        464,18a  

O3    5,09 ± 0,32a          2,165 ± 0,044a  68,24a        477,98a 

 

Os teores do resíduo fixo mineral (cinzas) das polpas (Tabela 2) avaliadas 

foram semelhantes aos valores de frutos de açaí cultivados na Amazônia 

venezuelana (2,2%) (NEIDA; ELBA, 2007), e aos encontrados para polpa do fruto 

da cultivar BRS-Pará (1,99% ± 0,17) (RUFINO et al., 2011). A variação dos teores 

de carboidratos totais (Tabela 2) estava dentro do PIQ que deve necessariamente 

apresentar valores >51% (BRASIL, 2000). O valor energético total dos frutos 

liofilizados (Tabela 2) apresentou valores maiores que os encontrados por Paula 

(2007) ao avaliar polpa de açaí (247 kcal), mas se inserem na faixa de consumo 

diário de gordura recomendada (15% a 30%) e prescrita pelo Guia Alimentar da 

População Brasileira (BRASIL, 2014). 

 

5. CONCLUSÕES 

O branqueamento dos frutos a 80 °C e a 90 °C (10s), a cloração a 150 

ppm (15 min) e a ozonização a 4 ppm O3.L-1 (5min), aplicados como processos 

sanitizantes em frutos de açaí, não afetaram os componentes nutricionais do fruto 

conforme os limites de padrões regulamentados para polpa integral de açaí. 
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RESUMO – O objetivo do estudo foi avaliar a relação da carga ácida da dieta, marcadores 
metabólicos e ingestão alimentar em indivíduos em hemodiálise. Esse estudo transversal utilizou 
amostragem não probabilística, incluindo 85 indivíduos (65,9% homens; 62±14 anos) de um único 
centro de diálise. As informações foram obtidas mediante registros clínicos e a ingestão alimentar 
foi avaliada pelo Questionário de Frequência Alimentar. A creatinina sérica (p=0,046) e a ingestão 
calórica (p=0,042) foi significativamente maior nos indivíduos com maior relação Pro:K (> 0,035). 
Proteína foi consumida em maior quantidade no grupo de maior carga potencial de ácido renal 
(>17,28), já a ingestão de carboidratos, fibra e potássio foi menor nestes dois grupos. No presente 
estudo transversal, a carga ácida da dieta foi positivamente relacionada à creatinina sérica, 
indicando sua utilização como marcador de qualidade da dieta e de controle urêmico nessa 
população.  
PALAVRAS-CHAVE: relação proteína-potássio; carga potencial de ácido renal; ingestão alimentar; 
marcadores metabólicos; doença renal crônica. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Uma compreensão do efeito da carga ácida da dieta em indivíduos com  

doença renal crônica (DRC) é relevante não só porque o rim desempenha um 

papel ativo na homeostase ácido-base, mas pelo fato da capacidade de excreção 

de ácido ser menor, o que pode intensificar a acidose metabólica (SCIALLA; 

ANDERSON, 2013). Além disso, as dietas ricas em ácido aumentam a toxicidade 

tubular renal, elevando a produção de amônio para excretar H+ e ativando o 

sistema renina-angiotensina, o que prejudica ainda mais a função renal 

(WESSON et al., 2011). 

 A carga ácida da dieta pode ser estimada a partir da carga potencial de 

ácido renal (CPAR) e pela produção líquida de ácido endógeno (PLAE). A CPAR 

é baseada nas taxas de absorção intestinal de cinco nutrientes, incluindo 

proteína, potássio, fósforo, magnésio e cálcio (REMER et al., 2003). Um valor 

negativo de CPAR reflete um potencial formador de base, enquanto que um valor 

positivo reflete um potencial formador de ácido (ENGBERINK et al., 2012). Já 
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PLAE leva em consideração a quantidade total de proteína e potássio ingeridos 

(FRASSETTO et al., 1998). 

Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a relação da 

carga ácida da dieta, marcadores metabólicos e ingestão alimentar em indivíduos 

em hemodiálise (HD). 

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

 

Este é um estudo transversal, com amostragem não probabilística, 

incluindo 85 indivíduos (65,9% homens, 62±14 anos) em HD, atendidos em um 

único centro de diálise. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa, protocolo n°: 

27364314.8.0000.5153 e todos os participantes assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

A carga ácido-base dietética foi avaliada por dois índices, CPAR e relação 

proteína-potássio (Pro:K), utilizando a seguinte fórmula (FRASSETTO et al., 1998; 

REDDY et al., 2002):  

CPAR (mEq/d) = 0,4888 X proteína da dieta (g/d) + 0,0366 X fósforo da 

dieta (mg/d) – 0,0205 X potássio da dieta (mg/d) – 0,0125 X cálcio da dieta (mg/d) 

– 0,0263 X magnésio da dieta (mg/d)  

Pro:K = proteína da dieta (g/d)/potássio da dieta (mg/d) 

CPAR e Pro:K foram ajustados para a ingestão calórica total empregando o 

método residual, a partir de um Questionário de Frequência Alimentar. O percentil 

75 foi utilizado como ponto de corte para categorização da amostra em dois 

grupos: baixa e alta carga ácido-base dietética. 

Os dados foram processados e analisados no software SPSS versão 20.0, 

adotando-se o nível de significância α <5%. Para as análises estatísticas foram 

realizados os testes t de Student ou U de Mann-Whitney, de acordo com a 

normalidade das variáveis, que foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A mediana das pontuações ajustadas pela energia de CPAR e Pro:K foram 

7,54 e 0,030, respectivamente. A creatinina sérica foi significativamente maior nos 
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indivíduos com maior relação Pro:K e apresentou uma tendência estatística 

(p=0,059) a maiores valores nos pacientes com maior CPAR (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Marcadores metabólicos dos indivíduos em HD (n=85) segundo o 

percentil 75 das pontuações da carga ácida da dieta. 

 
 
 
Variáveis 

P75 CPAR 
(17,28) 

 
 
 
Valor 
de p 

P75 Pro:K 
(0,035) 

 
 
 
Valor 
de p 

Baixo 
n= 63 

Alto 
n= 21 

Baixo 
n=63 

Alto 
n=21 

Kt/V 1,5 (1,3-1,8) 1,4 (1,2-1,8) 0,645 1,5 (1,2-1,8) 1,5 (1,4-1,9) 0,444 
Creatinina 
(mg/dL) 

7,8±2,6 9,0±2,3 0,059 7,8±2,6 9,1±2,3 0,046 

Ureia pré-
diálise 
(mg/dL) 

128,5±37,1 137,2±33,2 0,341 130,0±38,4 132,9±29,0 0,748 

Ureia pós-
diálise 
(mg/dL) 

39,0 (28,0-49,0) 42,0 (32,0-54,0) 0,447 39,0 (31,0-50,0) 37,0 (27,5-48,0) 0,768 

Fósforo 
(mg/dL) 

4,6 (3,9-5,2) 4,8 (3,9-6,0) 0,380 4,6 (3,9-5,4) 4,6 (3,9-5,8) 0,832 

Potássio 
(mg/dL) 

5,5 (4,9-6,6) 5,5 (5,3-6,3) 0,788 5,5 (4,9-6,6) 5,7 (5,4-6,4) 0,344 

Produto Ca 
corrigidoXP 
(mg

2
/dL

2
) 

39,4 (33,5-48,0) 45,6 (32,9-54,9) 0,460 39,7 (33,5-48,1) 44,2 (32,3-54,3) 0,761 

PTH 
(pg/dL) 

267,6 (156,2-
568,6) 

222,1 (181,5-
553,7) 

0,706 254,0 (156,2-
485,1) 

434,4 (190,9-
745,3) 

0,237 

PNAn 1,1±0,3 1,1±0,2 0,849 1,1±0,3 1,1±0,2 0,754 
CPAR: carga potencial de ácido renal; Pro:K: relação proteína-potássio; PTH: hormônio da paratireoide; 

PNAn: equivalente proteico de aparecimento do nitrogênio normalizado. 

 

O consumo alimentar segundo a carga ácida da dieta é apresentada na 

Tabela 2. A ingestão calórica foi significativamente maior no grupo com a maior 

relação Pro:K, enquanto que fósforo e magnésio da dieta foram menores neste 

grupo. Proteína foi consumida em maior quantidade no grupo de maior CPAR, já a 

ingestão de carboidratos, fibra e potássio foi menor nestes dois grupos. 

 

Tabela 2 – Ingestão dietética de indivíduos em HD (n=85) segundo o percentil 75 

das pontuações da carga ácida da dieta. 

Variáveis P75 CPAR 
(17,28) 

 
 

Valor 
de p 

P75 Pro:K 
(0,035) 

 
 

Valor de 
p 

Baixo 
n= 63 

Alto 
n= 21 

Baixo 
n=63 

Alto 
n=21 

Energia 
(kcal/dia) 

2296,2 
(2168,8-
3514,5) 

2822,8 
(1680,1-
3284,4) 

0,159 2289,4 
(1625,9-
3320,5) 

2884,6 
(2442,8-
3483,0) 

0,042 

PTN (g/Kg 
de peso) 

1,2±0,4 1,5±0,5 0,028 1,3±0,3 1,3±0,5 0,771 
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Lipídio 
(%VET) 

30,8 (19,2-
44,4) 

26,1 (20,1-
38,1) 

0,784 33,7 (20,5-
46,5) 

64,0 (44,3-
89,5) 

0,178 

CHO 
(%VET) 

63,9 (44,5-
88,3) 

45,5 (31,2-
62,0) 

0,016 353,3 (325,2-
383,4) 

346,5 (299,4-
371,8) 

0,013 

Fibra (g/dia) 28,0±9,0 20,4±8,5 0,001 28,8±8,6 17,9±6,8 <0,001 

P (mg/dia) 997,8 (795,4-
1138,9) 

1162,5 
(864,3-
1356,4) 

0,125 1057,7 
(866,3-
1258,7) 

890,7 (640,1-
1184,3) 

0,045 

K (mg/dia) 2687,3±837,4 2164,9±840,5 0,015 2831,5±740,9 1732,3±665,0 <0,001 

Na (mg/dia) 1280,2 
(871,2-
1845,4) 

1477,8 
(960,7-
1962,9) 

0,429 1377,8 
(898,6-
1957,2) 

1235,9 
(757,3-
1696,0) 

0,355 

Mg (mg/dia) 270,4±79,3 233,8±75,9 0,068 283,9±71,2 193,2±64,0 <0,001 
CPAR: carga potencial de ácido renal; Pro:K: relação proteína-potássio; PTN: proteína, CHO: carboidrato, P: 

fósforo; K: potássio; Na: sódio; Mg: magnésio. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

No presente estudo transversal, a carga ácida da dieta foi positivamente 

relacionada à creatinina sérica, indicando sua utilização como marcador de 

qualidade da dieta e de controle urêmico nessa população.  
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RESUMO - A resistência à insulina (RI) é uma alteração importante nos indivíduos que atingem o 
estágio final da insuficiência renal. O índice de triglicerídeos e glicose de jejum (TyG) apresenta 
uma abordagem simples para avaliar a RI. Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a RI, 
por meio do índice TyG, em indivíduos em hemodiálise (HD). Trata-se de um estudo transversal, 
com 83 indivíduos em HD. As informações antropométricas e os marcadores metabólicos (glicose, 
triglicerídeos e colesterol) foram coletados dos prontuários do Centro de Nefrologia. O índice TyG 
foi calculado. De acordo com o índice TyG, 25,3% dos indivíduos apresentaram valores acima do 
P75 e este índice foi correlacionado significativamente com IMC e colesterol total. Concluiu-se 
que, foi encontrado um percentual alto de RI e esta pode provocar o desenvolvimento de doenças 
crônicas, a detecção precoce é uma ferramenta importante no planejamento de estratégias 
nutricionais para o controle destas enfermidades.  
PALAVRAS-CHAVE: doença renal crônica, resistência à insulina, índice TyG. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Doença Renal Crônica (DRC) é definida como anormalidades da 

estrutura e/ou função dos rins presentes por mais de três meses, com 

implicações para a saúde (KDIGO, 2013). No Brasil, estatísticas vem registrando 

aumento gradativo do número de portadores de DRC, o qual atendeu 112.004 

pacientes no ano de 2014. Destes, 91% estavam em hemodiálise (HD) (SESSO 

et al., 2016). 

A resistência à insulina (RI) é uma alteração metabólica conhecida da 

doença renal em fase terminal que também parece estar presente em estágios 

iniciais da DRC. É um fator de risco para doença cardiovascular (DCV) e um 

importante alvo terapêutico potencial nesta população. A etiologia da RI na DRC 

é de natureza multifatorial e pode ser secundária a distúrbios que são 

proeminentes em doenças renais, incluindo inatividade física, inflamação 

crônica, estresse oxidativo, deficiência de vitamina D, acidose metabólica, 

anemia, adipocinas e microbiota intestinal alterada (SPOTO et al., 2016).  
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Nesse contexto, recentemente, uma abordagem simples e barata para 

avaliar a RI foi desenvolvida (SIMENTAL-MENDÍA et al., 2008). O índice de 

triglicerídeos e glicose de jejum (TyG) tem a vantagem de ser facilmente 

aplicável no contexto clínico porque é baseado nas medições laboratoriais de 

rotina, tais como triglicerídeos e níveis de glicose em jejum e não requer 

medição dos níveis de insulina (GUERRERO-ROMERO et al., 2016). 

Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a RI, por meio do índice 

TyG, em indivíduos em HD.  

  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal, com 83 indivíduos em HD atendidos 

em um centro de Nefrologia, de ambos os sexos, adultos e idosos, com idade 

entre 21 e 87 anos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa, protocolo n°: 

27364314.8.0000.5153 e todos os participantes assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

Foi aplicado um questionário semi-estruturado para coletar as 

informações demográficas e clínicas dos indivíduos. As informações 

antropométricas de peso seco corporal (kg) e estatura (cm), sendo que estas 

informações foram utilizadas para o cálculo do IMC (kg/m2) e os marcadores 

metabólicos (glicose, triglicerídeos e colesterol) foram coletados dos prontuários 

do Centro de Nefrologia. As classificações da hipertrigliceridemia, 

hipercolesterolemia e hiperglicemia foram segundo Xavier et al. (2013).  

O índice TyG foi calculado como: Ln [triglicerídeos (mg/dL) x glicose 

(mg/dL)]/2 (SIMENTAL-MENDÍA et al., 2008).  

Para as análises estatísticas foram realizados o teste do Qui-quadrado, 

correlação de Pearson e o teste t de Student de acordo com a normalidade das 

variáveis, que foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. Os dados foram 

processados e analisados no software SPSS versão 20.0, adotando-se o nível 

de significância α <5%. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Conforme apresentado na Tabela 1, de acordo com o índice TyG, 25,3% 

dos indivíduos apresentaram valores acima do P75. Já no estudo de 

GUERRERO-ROMERO et al. (2016) com adultos jovens, a prevalência de RI 

pelo índice TyG foi de 9,8% em homens e 17,4% em mulheres.  

 

Tabela 1 - Características demográficas, antropométrica, clínicas e metabólicas 
em indivíduos em hemodiálise, segundo P75 do TyG 

Variáveis TyG <4,08 

(n=62) 

TyG ≥4,08 (n=21) Valor p 

Sexo (%)   0,964 

Masculino 66,1 66,7  

Feminino 33,9 33,3  

Idade (anos) 60,7±15,5 61,9±12,9 0,759 

HAS (%) 40,3 33,3 0,570 

Tempo de HD (meses) 75,7±59,8 55,7±37,7 0,156 

Atividade Física (%) 14,5 9,5 0,560 

Tabagismo (%) 21,0 4,8 0,087 

Etilismo (%) 8,1 23,8 0,055 

IMC (kg/m²) 22,9±3,52 25,6±3,7 0,005 

Triglicerídeos (mg/dL) 130,8±53,8 327,6±251,2 <0,001 

Glicose (mg/dL) 108,3±27,4 195,8±93,2 <0,001 

Colesterol total 

(mg/dL) 

144,8±37,3 167,2±37,7 0,020 

Hipertrigliceridemia (%) 12,9 76,2 <0,001 

Hipercolesterolemia 

(%) 

1,6 4,8 0,416 

Hiperglicemia (%) 12,9 66,7 <0,001 

Dados apresentados em média ± desvio-padrão. Variáveis categóricas em percentual. Teste t de 
Student ou Qui-quadrado.  

 

 
Figura 1 - Correlação entre o índice TyG (A) e índice de massa corporal 

(IMC) (B) e colesterol total.   
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Conforme demonstrado na Figura 1, o índice de TyG foi correlacionado 

significativamente com IMC e colesterol total.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

Concluiu-se que, através do índice TyG, foi encontrado um percentual alto 

de RI, sendo que 25,3% dos indivíduos apresentaram valores acima do P75. 

Devido ao fato da RI preceder o desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2 e 

DCV, a detecção precoce emerge como uma ferramenta importante no 

planejamento de estratégias. 
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RESUMO – O branqueamento em frutos de açaí (80°C 10s) é aplicado para controle do 
Trypanosoma cruzi, agente causal da doença de Chagas. Avaliou-se a temperatura efetiva 
alcançada na superfície do fruto quando imersos em água aquecida à 80°C, 90°C e 100°C 
durante 2s, 4s, 6s, 8s e 10s. As leituras das temperaturas na superfície de frutos de açaí quando 
imersos em água aquecida a 80,2ºC (média) por 2s a 10s variaram de 77,8ºC (8s) a 78,8ºC (4s), 
não alcançando a temperatura necessária de 80ºC. Com a temperatura média da água de 
branqueamento a 88,9ºC, a temperatura na superfície do fruto variou entre 84,7ºC (6s) a 86,5ºC 
(2s). Em água à temperatura média de 94,8ºC houve variação de 83,7ºC (4s) a 88,3ºC (10s) na 
superfície do fruto. Deste modo, para se alcançar uma temperatura efetiva mínima de 80ºC no 
fruto de açaí, foi necessário que a água de branqueamento estivesse, no mínimo, a 88,9ºC. 
 
PALAVRAS-CHAVE: açaí, branqueamento, térmico 

 

1. INTRODUÇÃO 

O branqueamento é uma das mais importantes operações unitárias onde 

as verduras são aquecidas a uma dada temperatura objetivando a inativação de 

enzimas, induzindo mudanças texturais, preservando a cor, sabor e valores 

nutricionais (RUIZ-OJEDA; PEÑAS, 2013). Rogez et al (1996) relataram os 

primeiros trabalhos de tratamento térmico por branqueamento em frutos de açaí, 

objetivando a redução da sua carga microbiana, que aumentou de 3 a 4 log 

UFC.g-1 em relação à população inicial, após 40 h da colheita dos frutos. Os 

autores concluíram que o binômio tempo-temperatura mais eficaz na redução 

microbiana foi o de 80°C por 10s. O branqueamento do açaí nestas condições foi 

particularmente indicado pelo fato dos pigmentos presentes nas camadas mais 

externas serem melhor preservados, devido à pequena espessura da polpa 

permitindo o planejamento de tratamento por curtos períodos de tempo, e a 

conservação da energia acumulada nos frutos não se perde, pois a temperatura 

da água de resfriamento é inferior a do branqueamento (ROGEZ, 2000). Pelo fato 

da bebida açaí estar comprometida pela contaminação do Trypanosoma cruzi 

(PEREIRA et al., 2009), a pasteurização da polpa processada e do suco em 
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escala industrial foi institucionalizada como um método preventivo de inativação 

do protozoário que poderia possivelmente estar presente. Para os processadores 

artesanais do estado do Pará, o processamento térmico por branqueamento do 

fruto pelo binômio tempo-temperatura 80ºC, 10s foi indicado como preventivo da 

doença de Chagas, levando em consideração as condições estruturais destes 

estabelecimentos (PARÁ, 2012). Deste modo, o objetivo deste estudo foi avaliar a 

temperatura efetiva alcançada na superfície do fruto de açaí durante o 

processamento térmico por branqueamento em diferentes temperaturas e em 

diversos tempos.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Frutos de açaí foram imersos em água aquecida em banho-maria (Huber 

microprocessado Control MPC) com o auxílio de escumadeira de aço inox, às 

temperaturas de 80°C, 90°C e 100°C, monitoradas por termopack (Salcasterm 

200). Foram realizadas seis leituras de temperatura da superfície do fruto com 

termômetro infravermelho (InfraRed Thermometer TI-860) em períodos de tempo 

de 2s, 4s, 6s, 8s e 10s em cada temperatura da água. O tempo de 

branqueamento dos frutos a 90°C foi determinado pelo valor L (proporção letal) 

calculado (1s) (GAZE, 2006). Mas, levando-se em consideração que o 

processador artesanal teria dificuldades de cumprir este exíguo tempo, aliando ao 

relatado por Rogez et al. (1996), que preconizaram que o tempo de 

branqueamento deveria ser ≤ 10s, optou-se pelo tempo de imersão de 10s. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As leituras das temperaturas na superfície de frutos de açaí quando 

imersos em água aquecida a 80,2ºC (média) por 2s a 10s (Tabela 1) variaram de 

77,8ºC (8 s) a 78,8ºC (4s), não alcançando a temperatura de 80ºC, conforme a 

legislação indica para a temperatura da água no período de 10s (PARÁ, 2012).  

Quando a temperatura da água de branqueamento foi fixada em 90ºC no 

banho-maria, a temperatura média da água foi de 88,9ºC. Na superfície dos frutos 

a temperatura variou entre 84,7ºC (6s) a 86,5ºC (2s), ou seja, em todos os tempos 

avaliados, a temperatura de 80ºC no fruto foi alcançada (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Temperaturas medidas na superfície dos frutos de açaí durante 

processamento térmico por branqueamento. 

Temperatura                                                 Tempo 

média água °C           2s                  4s                 6s                8s                10s  

80,2          78,0±0,01 b2   78,8±0,3 a    78,0±0,0 b   77,8±0,3 b   78,0±0,3 b 

88,9                     86,5±1,0 a      85,7±0,3 a    84,7±0,3 b   86,2±0,8 a   85,7±0,3 a  

94,8         86,2±1,3 ab    83,7±0,6 b    84,2±3,1 b  84,8±2,1 ab  88,3±1,4 a 

1
 Média de três repetições; 

2
 Valores na mesma coluna com letras diferentes indicam que os 

valores são significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

Do mesmo modo, quando os frutos foram imersos em água aquecida a 

100ºC, com temperatura média da água de 94,8ºC, em todos os períodos de 

tempo analisados observou-se temperaturas maiores que 80ºC, variando de 

83,7ºC (4s) a 88,3ºC (10s) (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Ensaio de verificação de temperatura na superfície do fruto de açaí 

imerso em água quente  

 

4. CONCLUSÕES 

Deste modo, para se alcançar uma temperatura mínima de 80ºC no fruto, 

a mesma recomendada para a água de branqueamento por legislação regional, 

foi necessário que a água de branqueamento estivesse a 88,9ºC, o que também 

foi alcançado durante branqueamento do fruto com água aquecida a 94,8ºC. 
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RESUMO – O objetivo do estudo foi avaliar a associação entre o risco nutricional e marcadores 
metabólicos de indivíduos em hemodiálise (HD). Esse estudo transversal utilizou amostragem não 
probabilística, incluindo 85 indivíduos (65,9% homens; 62±14 anos) de um único centro de diálise. 
As informações foram obtidas mediante registros clínicos e o risco nutricional foi avaliado pela 
Avaliação Subjetiva Global Modificada (ASGm) e Avaliação Objetiva Global (AOG). A ASGm 
identificou risco nutricional/desnutrição leve em 89,4%, enquanto por AOG, 95,3% apresentaram 
algum grau de risco nutricional. Nos modelos de regressão, ASGm foi fator independente na 
variação da creatinina sérica (r

2
=0,38; p<0,001) e AOG na variação da ferritina (r

2
=0,34; p<0,001) 

e ureia pós-dialise (r
2
=0,30; p<0,001).  No presente estudo transversal, o risco nutricional, avaliado 

por  ASGm e AOG , foram fatores preditores de marcadores do controle metabólico da doença 
renal crônica em indivíduos em HD, indicando a importância da utilização destes métodos no 
diagnóstico clínico-nutricional.  
PALAVRAS-CHAVE: controle metabólico, avaliação objetiva global, doença renal crônica, 

avaliação subjetiva global modificada. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Indivíduos em hemodiálise (HD) apresentam risco elevado de desnutrição-

energético proteica, devido à própria doença renal crônica e a diversos fatores, 

como desequilíbrio no metabolismo energético e de proteína, distúrbios 

hormonais, presença de infecções e outras doenças associadas, ingestão 

alimentar reduzida, bem como a perda de proteínas e várias vitaminas durante a 

HD (HALLE et al., 2014). 

 Além disto, a diminuição da função renal contribui para o surgimento de 

distúrbios hidroeletrolíticos, hormonais e metabólicos que contribuem, diretamente 

ou não, para o desenvolvimento de um quadro nutricional crítico, onde ocorre 

depleção de reservas de gorduras e proteínas, especialmente de tecido muscular 

(AVESANI  et al., 2009).  

Sabe-se que identificar fatores que relacionam à depleção dos marcadores 

metabólicos são importantes aspectos a serem avaliados. Desta forma, o 
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presente estudo teve como objetivo avaliar a associação entre risco nutricional e 

marcadores metabólicos em indivíduos em HD.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este é um estudo transversal, com amostragem não probabilística, 

incluindo 85 indivíduos (65,9% homens, 62±14 anos) em HD. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Viçosa, protocolo n°: 27364314.8.0000.5153 e todos os 

participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

As variáveis metabólicas foram coletadas de prontuários médicos. O 

estado nutricional foi avaliado por meio de indicadores antropométricos, pela 

Avaliação Objetiva Global (AOG - MARTINS, 2001) e Avaliação Subjetiva Global 

Modificada (ASGm - KALANTAR-ZADEH et al., 1999). Pela ASGm e AOG, os 

indivíduos foram classificados como adequado (score <8; ≤6), risco 

nutricional/desnutrição leve (score 9-23; 7-12), desnutrição moderada (score 24-

31; 13-18) e desnutrição grave (score 32-39; ≥ 19) (KALANTAR-ZADEH et al., 

1999; MARTINS, 2001). A ingestão proteica foi avaliada como equivalente 

proteico de aparecimento do nitrogênio normalizado (PNAn). 

Os dados foram processados e analisados no software SPSS versão 20.0, 

adotando-se o nível de significância α <5%. As diferenças nos marcadores 

metabólicos segundo presença e ausência de risco nutricional foram avaliadas 

pelos teste t de Student ou U de Mann-Whitney, de acordo com a normalidade das 

variáveis, que foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. Para a construção do 

modelo linear múltiplo, utilizaram-se variáveis que obtiveram associação com 

valor p≤0,20 na análise bivariada. No modelo final, utilizou-se o método backward, 

para o qual as variáveis com menor significância (maior valor de p) foram 

retiradas uma a uma do modelo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores séricos de ureia pré e pós-diálise, albumina, leucócitos e 

capacidade latente e total de ligação do ferro foram significantemente menores na 

ausência de risco nutricional, enquanto os valores de ferritina foram maiores 
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(Tabela 1). Porém, como o percentual de pacientes com risco nutricional foi 

elevado (mais de 95%) os valores dos parâmetros avaliados para o grupo em 

ausência de risco nutricional são a média de poucos indivíduos, o que pode não 

refletir a população como um todo. Pela a ASGm, os valores séricos de creatinina 

e ferritina foram maiores na presença de risco nutricional. 

 

Tabela 1 – Marcadores metabólicos em indivíduos em HD (n=85) de acordo com 

o risco nutricional avaliado pela Avaliação Objetiva Global (AOG). 

 
Marcadores 

AOG  
Valor p Risco nutricional 

n= 81 
Sem risco nutricional 

n= 4 

Kt/V ureia 1,2 (1,0-1,5) 1,5 (1,3-1,8) 0,081 
Creatinina (mg/dL) 7,4±1,9 8,1±2,6 0,596 
Ureia pré-diálise (mg/dL) 177,3±29,5 128,4±34,8 0,007 

Ureia pós-diálise (mg/dL) 70,5 (54,8-81,0) 38,0 (28,0-48,5) 0,004 
TRU (%) 61,1±6,5 68,6±7,8 0,062 
Potássio (mEq/L) 6,1 (4,9-6,9) 5,5 (5,0-6,4) 0,582 
Albumina (g/dL) 4,5 (4,2-4,7) 4,1 (3,9-4,3) 0,020 

PNAn (g/kg/dia) 1,3±0,1 1,1±0,2 0,029 
Leucócitos (mil/mm

3
) 8200,0 (6700-8950) 5800,0 (4900-6875) 0,035 

Ferro (µg/dL) 47,9 (31,2-70,6) 61,0 (45,6-79,5) 0,311 
Capacidade latente de 
ligação do ferro (mg/dL) 

216,5±47,6 159,7±50,6 0,022 

Capacidade total de ligação 
do ferro (mg/dL) 

256,0 (240,7-302,8) 226,7 (205,1-244,8) 0,033 

Ferritina (ng/mL) 106,1 (25,2-331,7) 452,3 (199,6-737,0) 0,016 
TRU: taxa de remoção da ureia; PNAn: equivalente proteico de aparecimento do nitrogênio normalizado. 

Valores expressos como média ± DP ou mediana e intervalo interquartil, de acordo com a distribuição dos 

dados.  p – teste t de Student ou Mann-Whitney. 

 

Na análise de regressão multivariada, sexo, idade, ASGm, tempo de HD e 

presença de hipertensão, foram responsáveis por 37,7% das alterações nas 

concentrações séricas de creatinina (R2=0,377; p<0,001). Os fatores 

independentemente associados a ureia pós-diálise foram idade, Kt/V de ureia e 

AOG. Ademais, a variação das concentrações de ferritina foi explicada em 29,9% 

pelas variáveis idade, relação PCR/albumina, perímetro do braço, AOG e 

presença de hipertensão, sendo as três últimas fatores independentes (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Modelos de regressão linear múltipla para explicar variação da 

creatinina, ureia pós-diálise e ferritina séricas (variáveis dependentes) em 

indivíduos em HD (n=85). 

Variável 
dependente 

Variáveis 
independentes 

Coeficiente (β) IC 95% Beta 
padronizado 

Valor p 
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Creatinina 
R

2 
ajustado: 0,377 

Teste F: p<0,001 

Sexo 0.908 -0.024 – 1.841 0.171 0.056 

Idade -0.074 -0.107 - -0.041 -0.404 < 0.001 

ASGm 1.734 0.144 – 3.325 0.202 0.033 

Tempo de HD 0.013 0.004 – 0.022 0.271 0.006 
Presença de 
hipertensão 

1.027 0.104 – 1.950 0.199 0.030 

Ureia pós-diálise 
R

2
ajustado: 0.344 

Teste F: p<0.001 

Idade (anos) -0.176 -0.322 - -0.029 -0.222 0.019 
Kt/V ureia -0.529 -0.729 - -0.329 -0.500 <0.001 

AOG -0.393 -0.728 - -0.059 -0.217 0.022 

Ferritina 
R

2
 ajustado: 0.299 

Teste F: p<0.001 

Idade (anos) -0.012 -0.027 – 0.004 -0.156 0.134 

PB (cm) 0.068 0.009 – 0.127 0.235 0.025 

ASGm 0.709 -0.013 – 1.431 0.196 0.054 

AOG 1.809 0.721 – 2.897 0.337 0.001 

Presença de 
hipertensão 

-0.636 -1.071 - -0.202 -0.295 0.005 

Relação 
PCR/albumina 

0.220 -0.094 – 0.533 0.142 0.166 

PNAn: equivalente proteico de aparecimento do nitrogênio normalizado; AOG: avaliação objetiva global; 

ASGm: avaliação subjetiva global modificada; PB: perímetro do braço; PCR: proteína C-reativa. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O estado nutricional, avaliado pela AOG e ASGm foram fatores preditores 

de marcadores do controle metabólico da doença renal crônica em indivíduos em 

HD, indicando a importância da utilização destes métodos para avaliação do 

estado nutricional desta população. 
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RESUMO - A Doença Renal Crônica prejudica o funcionamento adequado dos rins, contribuindo 
para o surgimento de distúrbios hidroeletrolíticos, hormonais e metabólicos. Assim, o objetivo do 
presente estudo foi descrever as características clínicas e metabólicas dos indivíduos de um 
centro de nefrologia em relação ao sexo e tempo de hemodiálise (HD). Trata-se de um estudo 
transversal, com 83 indivíduos em HD atendidos em um centro de Nefrologia. As informações 
antropométricas e os marcadores metabólicos foram coletados dos prontuários do Centro de 
Nefrologia. O sexo feminino apresentou menor peso seco, ureia pós-diálise e melhor eficiência 
dialítica em relação aos homens. Os indivíduos com tempo de HD ≥ 5 anos apresentaram 
creatinina sérica maior em relação aqueles com tempo de HD < 5 anos. Concluiu-se que, nessa 
amostra estudada, o sexo feminino e os indivíduos com tempo de HD <5 anos apresentaram 
melhor controle em relação às escórias nitrogenadas (creatinina sérica e ureia pós-diálise).  
PALAVRAS-CHAVE: doença renal crônica, ureia pós-diálise, creatinina sérica, sexo e tempo de 
hemodiálise.   

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Doença Renal Crônica (DRC) é definida como uma lesão do 

parênquima renal e/ou diminuição da taxa de filtração glomerular (TFG) (menor 

que 60ml/min/1,73m²), presentes por um período igual ou superior a três meses, 

com implicações para a saúde (KIRSZTAJN et al., 2011; KDIGO, 2013). No 

Brasil, em 2014, o número de pacientes em diálise era de 112.004, sendo que 

91% se encontravam em tratamento de hemodiálise (HD) (SESSO et al., 2016). 

Os rins desempenham funções essenciais no organismo. Logo, a 

diminuição da função renal contribui para o surgimento de distúrbios 

hidroeletrolíticos, hormonais e metabólicos, como distúrbios no metabolismo 

mineral e ósseo, a hipercalemia, desequilíbrio no balanço de sódio, 

hiperfosfatemia, hipocalcemia, hiperparatireoidismo e déficit de vitamina D. Por 

isso o monitoramento dos marcadores metabólicos é muito importante, a fim de 

propor estratégias nutricionais eficazes (AVESANI et al., 2009; NASCIMENTO, 

PACHALY, RIELLA, 2013).  
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Assim, o objetivo do presente estudo foi descrever as características 

clínicas e metabólicas dos indivíduos de um centro de nefrologia em relação ao 

sexo e tempo de HD.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal, com 83 indivíduos em HD atendidos 

em um centro de Nefrologia, de ambos os sexos, adultos e idosos, com idade 

entre 21 e 87 anos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa, protocolo n°: 

27364314.8.0000.5153 e todos os participantes assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

Foi aplicado um questionário semi-estruturado para coletar as 

informações sociodemográficas e clínicas dos indivíduos. As informações 

antropométricas de peso seco corporal (kg) e estatura (cm), foram utilizadas 

para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC-kg/m2) e os marcadores 

metabólicos (cálcio, creatinina, fósforo, potássio, ureia pré e pós-diálise, Kt/V, 

produto CaxP) foram coletados dos prontuários do Centro de Nefrologia.  

Para as análises estatísticas foram realizados os testes do Qui-quadrado 

ou exato de Fisher e Teste de Mann-Whitney ou teste t de Student, de acordo 

com a normalidade das variáveis, que foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. Os 

dados foram processados e analisados no software SPSS versão 20.0, 

adotando-se o nível de significância α <5%. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As características clínicas, metabólicas e demográficas dos indivíduos em 

HD estão apresentadas na Tabela 1.  

Observa-se que o sexo feminino apresentou menor peso seco, ureia pós-

diálise e melhor eficiência dialítica em relação aos homens. Os indivíduos com 

tempo de HD ≥ 5 anos apresentaram creatinina sérica maior em relação aqueles 

com tempo de HD < 5 anos.  

Ao contrário do observado no presente estudo, Vieira (2009) não verificou 

relação estatisticamente significativa dos marcadores metabólicos em relação ao 

tempo de tratamento e diferenças quanto ao sexo (VIEIRA, 2009). 
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Mayoral e Rincón (2015) observaram que dos 42 pacientes em HD, 

59,5% eram homens. A idade média foi de 63,64 ± 16,17 anos e o tempo médio 

de HD foi de 83,4 ± 94,05. Da amostra analisada 11,9% eram diabéticos. O valor 

médio para o peso seco foi de 61,02± 9,26 kg e o ganho de peso interdialítico 

(GPID) foi de 1,96 ± 0,70. Quanto aos marcadores metabólicos, a média de 

potássio e fósforo séricos foram respectivamente, 5,08±0,86 mEq/L e 4,71±1,63 

mg/dL (MAYORAL; RINCÓN, 2015). 

 

Tabela 1 – Características clínicas e metabólicas dos indivíduos em hemodiálise, 
segundo sexo e tempo de hemodiálise (n=83) 

Variáveis Feminino 
(n=28) 

Masculino 
(n=55) 

p HD<5anos 
(n=44) 

HD≥5anos 
(n=39) 

p 

Idade (anos) 62,0 (53,8-

68,8) 

62 (55-74) 0,616 61,5 (51,8-

73,5) 

62 (56-70) 0,884 

Peso Seco (kg) 57,2±10,7 63,9±10,5 0,007 63,1±11,3 60±10,6 0,205 

IMC (kg/m²) 24,5±4,0 23,2±3,5 0,136 23,9±3,84 23,3±3,6 0,390 

GPID 2,0 (1,3-2,8) 2,3 (1,7-2,8) 0,244 1,9 (1,6-2,8) 2,4 (1,6-2,8) 0,609 

PNA 0,66 (0,59-

0,77) 

0,62 (0,50-

0,73) 

0,139 0,63 (0,5-

0,7) 

0,66 (0,6-

0,8) 

0,220 

DM (%) 35,7 32,7 0,786 45,5 20,5 0,016 

HAS (%) 32,1 41,8 0,392 36,4 41,0 0,663 

Quelantes de 

fósforo (%) 

100,0 92,7 0,295 90,9 100,0 0,119 

Suplemento (%) 7,1 14,5 0,483 11,4 12,8 0,839 

Cálcio (mg/dL) 8,5 (8,1-9,2) 8,3 (7,8-8,8) 0,070 8,3 (7,8-9,1) 8,3 (7,9-8,8) 0,886 

Creatinina (mg/dL) 8,4±2,3 9,5±2,98 0,079 8,6±2,78 9,8±2,7 0,048 

Fósforo (mg/dL) 4,9±1,2 5,4±1,5 0,185 5,3±1,5 5,2±1,3 0,812 

Potássio (mEq/L) 5,5±1,0 5,73±0,95 0,314 5,57±0,93 5,74±0,99 0,403 

Ureia pré-diálise 

(mg/dL) 

113,9±23,4 118,4±26,8 0,454 112,3±22,5 121,9±28,4 0,087 

Ureia pós-diálise 

(mg/dL) 

30,1±9,1 41,4±12,4 <0,001 37,2±12,9 38,1±12,3 0,767 

Kt/V 1,69±0,3 1,34±0,28 <0,001 1,44±0,28 1,50±038 0,449 

CaxP (mg2/dL2) 42,3±10,3 44,6±13,6 0,435 44,1±13,9 43,5±10,9 0,819 

Hiperfosfatemia (%) 35,7 43,6 0,488 43,2 38,5 0,663 

Hipercalemia (%) 53,6 58,2 0,689 52,3 61,5 0,395 

Teste de Mann-Whitney ou teste t de Student ou Qui-quadrado ou exato de Fisher. Dados apresentados em média ± 

desvio-padrão ou mediana e intervalo interquartílico (P25-P75). IMC: índice de massa corporal; GPID: ganho de peso 

interdialítico; PNA: equivalente proteico de aparecimento de nitrogênio; DM: diabetes mellitus; HAS: hipertensão 

arterial sistêmica.  

 

 

4. CONCLUSÕES 
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Concluiu-se que, na amostra estudada, o sexo feminino e os indivíduos 

com tempo HD <5 anos apresentaram melhor controle em relação às escórias 

nitrogenadas (creatinina sérica e ureia pós-diálise). Estudos como este são 

importantes, pois oferecem subsídios para propor estratégias nutricionais 

eficazes.  
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RESUMO – Considerando que o conhecimento nutricional é capaz de facilitar o uso das 
informações nutricionais devido à facilidade de interpretar e compreender os benefícios 
alimentares, este estudo objetivou avaliar a influência de características sensoriais e do 
conhecimento nutricional na aceitação do chá-mate. Foram recrutados 30 consumidores de chá-
mate para compor a equipe sensorial. Foram realizadas avaliações de aceitação sensorial em 
duas sessões (teste cego e teste com informação), utilizando uma escala hedônica de 9 pontos. 
Houve diferença significativa para o atributo cor e sabor entre as sessões cega e com informação. 
O chá-mate foi bem aceito pelos participantes e o conhecimento nutricional influenciou 
positivamente na aceitação da bebida, uma vez que houve aumento dos escores para os 
atributos cor e sabor no teste com informação.  

 
PALAVRAS-CHAVE: erva-mate; avaliação sensorial; consumidor; conhecimento nutricional.  
 

1 INTRODUÇÃO 

No âmbito empresarial as estratégias de marketing relacionadas à 

nutrição tem sido a principal vantagem competitiva. Diante disso, tem-se 

aumentado a produção de produtos à base de erva-mate (Ilex paraguariensis) 

para atender à busca exacerbada dos consumidores pelo produto, uma vez que 

os mesmos estão cada vez mais conscientes da direta relação da boa 

alimentação com a saúde (CHIESA et al., 2012). A principal característica não 

sensorial que as indústrias alimentícias têm adotado para atender as expectativas 

do consumidor é a informação nutricional contida na embalagem, em razão desta 

atuar como um elo na comunicação entre produtores e consumidores que, além 

da função publicitária, sirva principalmente como um meio de informação, que 

durante o processo de decisão de compra permita ao consumidor a escolha 

saudável dos produtos, tornando-se um fator determinante na escolha dos 

alimentos (DELLA LUCIA, 2006; CAVADA et al., 2012). Considerando que o 

conhecimento nutricional é capaz de facilitar o uso das informações nutricionais 

devido à facilidade de interpretar e compreender os benefícios alimentares, este 
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estudo objetivou avaliar a influência de características sensoriais e do 

conhecimento nutricional na aceitação do chá-mate. 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

Antes da realização do presente trabalho, o estudo foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Redentor (parecer no 

1.640.108/2016). Foram recrutados 30 consumidores de chá-mate para compor a 

equipe sensorial. Foram excluídos os indivíduos com idade inferior a 18 anos, que 

apresentavam aversão ao chá-mate, infecção nasal ou bucal ou sem 

disponibilidade de tempo para participar da pesquisa. Todos os provadores 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes de participarem 

da pesquisa. Os testes de aceitação foram realizados em cabines individuais e 

sob luz branca no Laboratório de Técnica Dietética da Faculdade Redentor, em 

duas sessões. Nas duas sessões os julgadores degustaram aproximadamente 40 

mL de chá-mate tostado. Na primeira sessão (teste cego), os consumidores 

degustaram a bebida sem receber nenhuma informação prévia do produto em 

avaliação. Na segunda sessão (teste com informação nutricional), os 

consumidores degustaram a bebida e receberam um panfleto contendo 

informações nutricionais do chá-mate. Para avaliação sensorial do chá-mate, o 

julgador recebeu uma ficha contendo uma escala hedônica de nove pontos, onde 

foi solicitado o julgamento em relação à aceitação do produto, atribuindo notas 

que variam de 1 “desgostei extremamente” à nota 9 “gostei extremamente” 

(DELLA LUCIA et al., 2010). Para análise dos dados provenientes dos testes com 

chá-mate, foi utilizado o teste T para comparação entre as médias das amostras 

ao nível de 5% de probabilidade com auxílio do software SigmaPlot versão 12.0.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Dos 30 julgadores selecionados, 67% pertenciam ao sexo feminino, 

apresentavam idade média de 23 anos, variando entre 19 e 36 anos. As médias 

de aceitação de chá-mate para os atributos cor, sabor, odor e impressão global, 

realizado nas duas sessões, estão apresentadas na tabela 1. Houve um aumento 

da média de escores de aceitação do chá-mate da sessão cega para a sessão 

com informação para todos os atributos, sendo que para os atributos cor e sabor 
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houve um aumento significativo. Antes de receber informação o escore médio 

para o atributo cor foi de 7,4 e sabor 6,6. Ao receber a informação sobre 

benefícios para a saúde, os escores médios aumentaram significativamente para 

7,9 e 7,2, respectivamente. 

 

Tabela 1: Médias de aceitação das amostras de chá-mate no teste cego e com 
informação (n = 30) 

 Teste cego Teste com 
informação 
nutricional 

p-valor* 

Cor 7,4 7,9   0,014* 
Odor 7,3 7,7              0,169 
Sabor 6,6 7,2     0,050* 
Impressão 
 global 

7,0 7,6   0,108 

*diferem significativamente entre si, a 5 % de probabilidade, pelo teste t. 
 

Examinando-se o aumento nas médias dos escores de aceitação do 

julgador na sessão com informação (Tabela 1), pode-se observar que de maneira 

geral o julgador foi influenciado positivamente pela informação não sensorial 

apresentada, uma vez que a expectativa gerada pelo conhecimento dos 

benefícios à saúde, na percepção do consumidor, foi conquistada por meio da 

aceitação do chá-mate para os atributos cor e sabor. Resultados similares foram 

encontrados por Brazil et al. (2015), indicando o aumento da média de escores de 

aceitação entre as sessões. Antes de receber informação o escore médio dos 

provadores para a aceitação de damasco foi de 6,31 e ao receber a informação 

sobre os benefícios do alimento para a saúde, os escores médios de aceitação 

para o damasco aumentaram para 6,64. As intervenções nutricionais devem partir 

da hipótese de que o grau de conhecimento obtido por cada pessoa ao saber 

decifrar e identificar as características não sensoriais do produto, principalmente a 

questão nutricional, poderá modificar as preferências alimentares. A intervenção 

deve ser aplicada de maneira crítica e reflexiva, voltada para a propagação de 

conhecimentos e transformação social (ROCHA, 2008; PRATES et al., 2013).  

4 CONCLUSÕES  

O chá-mate foi bem aceito pelos participantes e o conhecimento 

nutricional influenciou positivamente na aceitação da bebida, uma vez que houve 
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aumento dos escores para os atributos cor e sabor no teste com informação. 

Dessa forma, é fundamental que a informação nutricional sobre os benefícios do 

alimento passe a ser um instrumento de notícia que favoreça o conhecimento dos 

consumidores sobre alimentação e saúde, conduzindo a escolha de produtos 

mais saudáveis. 
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RESUMO – Na procura de respostas aos inúmeros questionamentos no cotidiano 
do mundo do trabalho, pesquisadores buscam conhecer o perfil das pessoas 
infectadas, em especial das mulheres que têm o HIV ou que estão com AIDS. Este 
estudo teve como objetivo identificar o perfil epidemiológico e estado nutricional 
das gestantes que possuem HIV e foram acompanhadas pelo Serviço de 
Assistência Especializada-SAE do Estado do Amapá no ano de 2016.   Foi 
realizado estudo quantitativo, usando dados de gestantes acompanhadas pelo 
SAE no terceiro trimestre de gestação, com total de 28 gestantes entrevistadas. 
Do total de novos casos, N=28 (15,5%) estavam gestantes. Para o diagnóstico 
nutricional, N=9 (32,1%) foram de baixo peso. A maioria foi diagnosticada com 
baixo peso para idade gestacional. Concluiu-se que o maior percentual foi de 
gestantes Amapaenses e o segundo maior percentual foi de gestantes nascidas 
nas ilhas vizinhas do Estado do Pará, porém todas atendidas pelo SAE-AP.  
  

PALAVRAS-CHAVE: Gestantes; HIV/AIDS; Estado nutricional;  

 

INTRODUÇÃO 

A identificação do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e da síndrome 

da imunodeficiência adquirida (AIDS) ocorreu há pouco mais de três décadas, 

porém, o número de pessoas infectadas e doentes tem aumentado 

vertiginosamente nesse curto período de tempo (GIR et al., 2004). 

Especialmente em relação ao estado nutricional, este cenário traz um 

desafio adicional, se considerado que mulheres infectadas pelo HIV estão expostas 

a risco acrescido para desnutrição durante a gestação, podendo influenciar no peso 

ao nascer, na duração da gestação e na morbidade e mortalidade neonatal. Dessa 

forma, as condições socioeconômicas, a qualidade da assistência pré-natal, entre 

outras, constituem variáveis associadas ao estado nutricional materno 

(BERGAMASCHI et al.,2013). 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA  
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Foi realizado estudo observacional, quantitativo, baseado em dados de 

gestantes acompanhadas pelo Serviço de Assistência Especializada (SAE) do 

Estado do Amapá.  

O estudo foi desenvolvido com 28 gestantes de 15 a 35 anos de idade, 

vivendo com HIV/AIDS, atendidas pelo SAE em 2016. 

As entrevistas foram realizadas através do agendamento de consultas, as 

gestantes compareceram ao SAE com o cartão da gestante e outros exames que 

comprovaram os dados coletados. 

Foi aplicado um formulário de pesquisa com os seguintes dados: Idade;  

Ano do diagnóstico; Naturalidade; Escolaridade; Profissão; Estado civil; Número de 

filhos nascidos vivos; Tipo de parto; Peso; Altura; IMC; Diagnóstico nutricional.  

Os dados adquiridos estão expostos em tabelas com percentuais para 

melhor exemplificação do perfil epidemiológico e estado nutricional. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

A população em estudo compreende uma população de 28 mulheres, com 

idade entre 17 e 35 anos. Todas foram diagnosticadas com AIDS e portadoras do 

HIV, acompanhadas pelo SAE. 

Do total de novos casos de adultos diagnosticados com HIV em 2016 no 

Estado do Amapá, (15,5%) são gestantes. Este índice revela o aumento dos casos 

nessa classe que segundo dados secundários do ano anterior, 2015, foram de 

(10,9%) de janeiro a dezembro segundo o SISCEL (Sistema de Controle de exames 

laboratoriais da rede nacional de contagem de linfócitos CD4+/CD8 e carga viral) 

no Estado do Amapá. 

Para um total de gestantes, nota-se que as faixas etárias correspondem a 

mulheres jovens. Com maior percentual de gestantes entre 20 e 25 anos de idade, 

representando N=12 (42,6%). 

Em relação à naturalidade, a maioria das gestantes declarou ter nascido 

em Macapá- AP, representando N=14 (50%). Quando indagadas sobre o estado 

civil, a maioria declarou união estável, representando N=15 (53,5%). Quanto à 

escolaridade, N=10 (35,7%) referiram possuir no momento da entrevista o 2º Grau 

completo. Sobre a profissão, N=13 (46,4%) referiram ser do lar. 

A Tabela 1 apresenta os dados referentes ao diagnóstico e gestação.       

Com relação ao ano do diagnóstico de HIV/AIDS, N=12 (42,2%) foram 
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diagnosticadas no ano de 2015. Durante a realização de exames no pré-natal. 

Quando indagadas sobre o número de filhos nascidos vivos, N= 10 (35,7%) e N=10 

(35,7%) relataram ter tido 1 e 2 filhos respectivamente. Sobre o tipo de parto, N=22 

(78,5%) relataram que tiveram o último filho de parto Cesário. 

Tabela 1. Dados referentes ao diagnóstico e gestação das entrevistadas.  

 

Características  

Total  de  

gestantes  

(N=28)  

%  

100,00  

Ano de diagnóstico  

2007  

2008  

2011  

2012  

2014  

2015  

2016  

   

Filhos Nascidos vivos  

  Um    

Dois  

Três   

Quatro  

Cinco  

  

Tipo de parto  

Cesário  

Normal  

Ainda não teve  

    

1  

1  

2  

3  

2  

12  

7  

  

  

10  

10  

5  

1  

2  

  

  

22  

4  

2  

 

3,5  

3,5  

7,1  

10,7 
7,1  
42,2  

25  

  

  

35,7  

35,7  

17,8  

3.5  

7,1  

  

  

78,5  

14,2  

7,1  

A Tabela 2 apresenta os dados referentes ao diagnóstico nutricional desse 

total de gestantes segundo o IMC.  

Com relação ao diagnóstico nutricional, N=9 (32,1%) das gestantes foram 

diagnosticadas com baixo peso para o período gestacional segundo a tabela do 

IOM, 1992.  

Tabela 2. Dados do diagnóstico nutricional segundo IMC das gestantes. 

 

Características  

Total  de  

gestantes  

(N=28)  

%  

100,00  

Diagnóstico nutricional  

Baixo peso  

Adequado  

Sobrepeso  

Obesidade  

    

9  

8  

4  

7  

32,1  

28,5  

14,2  

25  

Em estudo realizado no SAE em São Paulo no ano de 2009 por Bassichetto 

et al. (2013), verificou-se que a maioria das gestantes vivendo com HIV/AIDS 
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apresentaram faixas etárias entre 20 a 45 anos, grau menor de escolaridade do 

que as da população em geral e 74,6% das gestantes não tinha emprego fora de 

casa. Se comparado os dados desta pesquisa com o referido estudo citado acima 

verifica-se que no decorrer dos anos a faixa etária prevalente de gestantes vivendo 

com HIV/AIDS diminuiu, prevalecendo gestantes com idade de 21 a 23 anos 

segundo o SISCEL no Estado do Amapá, o nível de escolaridade mostra-se mais 

elevado apresentando 35,7% com 2º grau completo e a maioria das entrevistadas 

declarou ser do lar com percentual de 46,4%. 

É descrita na literatura a associação entre a infecção pelo HIV e alterações 

metabólicas, hormonais; diminuição da ingestão alimentar e má absorção de 

nutrientes com consequente perda de massa magra, de gordura e de massa 

corporal, agravados por infecções oportunistas. Bassichetto et al. (2013). 

 

CONCLUSÃO 

Das 28 gestantes entrevistadas na pesquisa que são residentes da cidade 

de Macapá e municípios circunvizinhos e foram acompanhadas pelo SAE-AP, com 

idade entre 15 e 35 anos, 9 foram diagnosticadas com baixo peso para idade 

gestacional.  

No momento das entrevistas verificou-se que a maioria declarou viver em 

união estável, o que confirma o maior índice de profissão sendo do lar ou estudante 

conforme os resultados. Isso revela dependência financeira dos parceiros. 
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RESUMO – Com vistas a promover, proteger e apoiar o aleitamento materno (AM) nas 
maternidades é necessário que os profissionais de saúde e funcionários dos hospitais e 
maternidades sejam mobilizados para adequação de rotinas e condutas. Tendo em vista esses 
aspectos o presente projeto tem como objetivo desenvolver oficinas sobre AM com os 
profissionais de enfermagem que atuam junto às puérperas de um hospital num município de 
Minas Gerais. O projeto está sendo executado, e até o momento foram realizadas 11 oficinas, 
sendo que destas, 8 tiveram como tema a fisiologia da lactação; e as demais tiveram como tema 
problemas com as mamas na lactação. Participaram das oficinas mais de 50% dos funcionários, 
nos diferentes turnos de trabalho, e nesse período os mesmos foram estimulados a 
compartilharem suas experiências e dificuldades em relação ao manejo do aleitamento e 
discutirem sobre suas condutas que poderiam afetar positivamente e negativamente a lactação.  

 
PALAVRAS-CHAVE: fisiologia da lactação; mamas; hospital; aleitamento; enfermagem 

 

1.INTRODUÇÃO 

  

A Organização Mundial da Saúde recomenda que o aleitamento materno 

seja mantido de forma exclusiva até o sexto mês de vida e continuado até dois 

anos ou mais (BRASIL, 2009). Tal recomendação se baseia em revisão 

sistemática, conduzida pelo OMS, onde se identificou a adequação do leite 

materno às necessidades nutricionais do lactente bem como seu papel na 

proteção contra doenças infecciosas como também contra doenças crônicas na 

vida adulta. Apesar disso, ainda são baixos os índices de aleitamento materno no 

Brasil (mediana de aleitamento materno de exclusivo de 1,4 meses) (BRASIL, 

2009). 

 Considerando esses aspectos este projeto tem como objetivo promover e 

apoiar o aleitamento materno na “casa da gestante e puérpera” do Hospital Nossa 

Senhora da Saúde - HNSS - de um município de Minas Gerais, especialmente 

realizar qualificação dos profissionais de enfermagem em aleitamento materno. 
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2.MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de resultados preliminares de uma qualificação em Aleitamento 

Materno da equipe de enfermagem do HNSS. Para a qualificação os funcionários 

estão participando de oficinas sobre Aleitamento Materno (AM).  

 Reuniões quinzenais tem ocorrido para planejar as oficinas e discutir os 

principais problemas referentes ao AM no HNSS. Assim, intercalado com essas 

reuniões foram desenvolvidas oficinas durante os meses de outubro a dezembro 

de 2016. As primeiras oficinas tiveram como temas a “Fisiologia da lactação: 

como ocorre o processo de produção de leite e influência de fatores externos” e 

“Problemas com as mamas: como prevenir e tratar”. 

  

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

Uma média de 58 funcionários de enfermagem participou das oficinas (com 

cobertura de 41,42% da equipe ). A primeira oficina foi realizada oito vezes, e 

contou com 79 participantes. A segunda foi realizada três vezes, e 36 funcionários 

participaram. 

 Similarmente a este estudo um trabalho desenvolvido também com 

funcionários de um hospital utilizando oficinas foi observado baixa adesão dos 

funcionários (PALHETA; COSTA, 2012).           

 Para facilitar o processo ensino-aprendizado, na 1ª oficina foi utilizado um 

modelo de mama, com a finalidade dos funcionários identificarem mais facilmente 

a constituição do tecido glandular mamário. Para a 2a oficina foram utilizados data 

show, filmes sobre relactação e de massagem para esvaziamento da mama. 

 As técnicas instrucionais utilizadas para desenvolvimento das oficinas foi a 

roda de conversa (1ª oficina), e a preleção dialogada (2ª oficina). Uma 

nutricionista conduziu a 1ª oficina e a enfermeira coordenadora da maternidade e 

UTI neonatal do hospital conduziu a segunda. Todas as discussões tiveram como 

ponto de partida o conhecimento dos funcionários sobre o tema. Os principais 

pontos discutidos nestas oficinas e os principais apontamos dos funcionários 

podem ser observados na figura 1. 
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Figura 1- Fluxograma da qualificação da equipe de enfermagem do HNSS em 

aleitamento materno. 

 

4.CONCLUSÕES 

 

Pode-se concluir que o projeto tem sido bem acolhido pelos funcionários e 

os mesmos tem procurado esclarecer suas duvidas e compartilhado suas 

Reuniões quinzenais da equipe de pesquisadores  para planejar as 
oficinas e discutir os principais problemas enfrentados pelos 

profissionais do Serviço no que se refere ao AM. 

 

Principais apontamentos 
dos funcionários: 

 
1-Uso de faixa compressora 
nos seios para interrupção da 
produção de leite  
2-Liberação de prolactina na 
situação de parto normal ou 
cesariana; 
3-Uso do„‟Plasil‟‟ para 
estimular a produção de leite; 
4-Consumo de água, suco de 
uva, cerveja preta para 
estimular produção de leite 
5-Volume de leite materno a 
ser oferecido ao recém-
nascido pós ordenha. 

1ª OFICINA - PONTOS DISCUTIDOS 
 

1- Período de início de desenvolvimento do tecido 
mamário humano e fases nas quais há o processo 
de amadurecimento mamário. 
2- Constituição do tecido glandular mamário: 
lóbulos, ductos, seio lactífero e mamilo. 
3- Hormônios atuam no desenvolvimento e na 
função da glândula mamária. 
4- Hormônios envolvidos na produção e ejeção do 
leite 
5- Fatores que estimulam ou atrapalham a ação 
da prolactina e ocitocina. 
6- Composição química do leite anterior e 
posterior. 

 

Escrita do projeto de extensão e submissão do mesmo 
a um edital de extensão. 

 

Principais apontamentos 
dos funcionários 

 
1) Diferenças entre mamas 
cheias,  ingurgitamento e 
mastite,  
2) Formas de tratamento de 
fissura. 
3) Uso de compressas 
geladas ou  quentes para 
tratar problemas mamários 

 

2ª OFICINA - PONTOS DISCUTIDOS 
 

1) Problemas comuns de mamas em lactação no 
pós-parto imediato e tardio. 
2) Discussão de casos clínicos para discussão do 
diagnóstico e condutas a serem realizadas. 
3) Formas adequadas de esvaziamento da mama: 
Massagens 
4) Relactação e translactação. 
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experiências nas oficinas. Além disso, o projeto exerceu força propulsora para a 

criação de um posto de coleta de leite materno nas dependências do HNSS, 

assim estamos atingindo nossos objetivos que é estimular a promoção do 

aleitamento materno neste hospital.  
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RESUMO – As gestantes são suscetíveis à inadequação nutricional, devido ao aumento da 
demanda de nutrientes que ocorrem durante a gravidez, a fim de se garantir a saúde materno-
fetal. Tendo em vista a importância de transmitir o conhecimento técnico e apoio no período 
gestacional, o projeto teve como objetivo realizar uma ação social para gestantes vinculadas a 
uma associação filantrópica. Professores e alunos do Centro Universitário UNA realizaram uma 
campanha de doação bem como uma intervenção direta com as gestantes por meio de dinâmicas 
que abordaram temas de interesse para o grupo materno-infantil. As gestantes ficaram à vontade 
para participar das dinâmicas, tiraram dúvidas e, conforme participação foram recebendo as 
doações arrecadadas como prêmios. Os alunos puderam colocar em prática o que aprenderam 
no ambiente acadêmico, confirmando o compromisso da universidade com a sociedade além de 
reforçarem o altruísmo ao levarem conhecimento, apoio e carinho as gestantes carentes de 
informação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: educação nutricional; gestação; aleitamento materno; saúde. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A gestação é composta por vários eventos fisiológicos, como alterações 

nutricionais, metabólicas e hormonais que visam proporcionar um ambiente 

favorável para o desenvolvimento normal do concepto e preparar o organismo 

para a maternidade (FAZIO et al., 2011). As gestantes são suscetíveis à 

inadequação nutricional devido ao aumento da demanda de energia, macro e 

micronutrientes, que ocorrem durante a gravidez, a fim de se garantir a saúde 

materno-fetal (VÍTOLO et al., 2011; PICCIANO, 2003). Tais inadequações 

constituem fatores de risco para diversas complicações, como ganho de peso 

gestacional inadequado, baixo peso da criança ao nascer, prematuridade, retardo 

no crescimento e desenvolvimento da criança (VÍTOLO et al., 2011; BELARMINO 

et al., 2009). 
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Os aspectos culturais e simbólicos presentes na alimentação e, sobretudo, 

nas práticas alimentares são frequentemente traduzidos como falta de informação 

da população. Contudo, as inadequações podem ser corrigidas pelo maior acesso 

ao conhecimento técnico-científico que vem sendo cumprido pela educação 

nutricional. A assistência prestada para as gestantes inclui o monitoramento do 

ganho ou perda de peso e orientações nutricionais durante a gestação e no 

momento da amamentação (FREITAS, 1996).  

Considerando a importância de oferecer apoio e de transmitir o 

conhecimento técnico no período gestacional, o projeto teve como objetivo 

realizar uma ação social para as gestantes vinculadas a uma associação 

filantrópica. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Este trabalho foi realizado na Paroquial Nossa Senhora de Fátima, situada 

em Belo Horizonte/MG, no mês de novembro de 2016. A ação social foi realizada 

como proposta do projeto de extensão desenvolvido no Centro Universitário Una, 

Belo Horizonte, chamado “Biologia do Viver”, juntamente com os alunos do 6º 

período do curso de Nutrição matriculados na disciplina de Nutrição Materno 

Infantil, em parceria com a Instituição CARITAS.  

A CARITAS é uma associação sem fins lucrativos, que oferece serviços de 

convivência, encontros, oficinas, cursos e ações que promovam o 

desenvolvimento humano e social para gestantes, adolescentes, idosos e 

mulheres em situação de vulnerabilidade social. 

A ação proposta contemplou uma campanha de doação de alimentos, 

fraldas e roupas de bebê no Centro Universitário Una, que teve início dois meses 

antes da intervenção direta com as gestantes. A atividade foi planejada para 

abordar três diferentes temas de interesse do grupo materno-infantil: alimentos 

proibidos e permitidos na gestação, mitos e verdades sobre aleitamento materno 

e dúvidas sobre o Zika vírus. As dinâmicas foram realizadas em um único dia. 

Cada dinâmica teve tempo de duração de 30 a 40 minutos e contaram com a 

participação de 22 gestantes e 20 voluntários entre alunos e professores. Durante 

as dinâmicas, as gestantes foram estimuladas a expressar todas as suas dúvidas. 

Fraldas e demais produtos arrecadados foram distribuídos conforme a 
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participação e interação das gestantes, a fim de motivar a participação de todas. 

Após a atividade, os alunos prepararam um lanche para maior interação entre os 

professores, alunos, voluntários da associação e as gestantes.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A intervenção contou com a participação de diversos voluntários, divididos 

para exercer diferentes tarefas, como a arrecadação das doações, bem como a 

arrecadação de verba para a preparação dos lanches que foram servidos no dia 

do evento. Os temas abordados nas dinâmicas realizadas foram: nutrição na 

gestação – mitos e verdades; aleitamento materno e Zika vírus na gestação.  

A primeira consistia em testar o conhecimento das participantes sobre os 

alimentos permitidos para o consumo durante a gestação. A segunda dinâmica 

abordou mitos e verdades a respeito do aleitamento materno, na qual perguntas 

foram distribuídas para cada gestante e as mesmas tinham a tarefa de identificar 

se a questão era mito ou verdade. A última palestra discorreu sobre o Zika vírus, 

forma de contágio e os riscos para o binômio mãe-filho. Durante as dinâmicas, foi 

possível perceber que havia uma carência de conhecimento por parte das 

gestantes e isso ocorre muitas vezes devido à cultura e conselhos errôneos de 

como proceder durante a gestação, principalmente na primeira gravidez. 

Foi possível perceber o quanto as gestantes apreciaram as ações 

realizadas no evento, sendo também gratificante para todos os participantes. 

Observou-se através da interação e dos questionamentos das gestantes, a 

necessidade de mais eventos similares, em que as mesmas possam receber 

orientações nutricionais e sanar dúvidas.  

Segundo Costa; Neto (1999) “O acesso das gestantes aos alimentos, os 

conhecimentos sobre a nutrição e sua atitude frente à alimentação podem 

interferir no estado nutricional durante a gestação”. Vale destacar a importância 

do acompanhamento pré-natal pelas gestantes para que tenham todo suporte 

necessário e realização de exames, apontados como fatores favoráveis para a 

saúde da gestante e do feto (COSTA; NETO, 1999).  

A grande maioria das participantes demonstrou não ter possibilidade de 

manter um acompanhamento com uma nutricionista, portanto é muito importante 

e necessário que associações de assistência social, a exemplo do Grupo Caritas. 
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4 CONCLUSÃO 

 

A intervenção realizada propiciou aos alunos levarem conhecimento as 

gestantes carentes de informação, além de colocarem em prática o que 

aprenderam no ambiente acadêmico, o que confirma o compromisso da 

universidade com a sociedade. Além disso, a intervenção reforçou o altruísmo em 

todos os envolvidos devido à dedicação e carinho prestados ao grupo de 

gestantes.  
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RESUMO - Revestimentos comestíveis foram aplicados como embalagem primária em bifes de 
carne bovina embalados a vácuo para a avaliação da estabilidade da sua cor. A solução 
filmogênica foi composta por 3% de gelatina, 1,5% quitosana e 6% de glicerol (em relação ao 
conteúdo de gelatina + quitosana). Os bifes, após o preparo, foram imersos na solução 
filmogênica e pendurados em câmara climática até a secagem do revestimento. Para o 
tratamento com dupla camada, os bifes foram imersos novamente na solução filmogênica. 
Todos os bifes foram embalados a vácuo após a secagem do revestimento. Para o controle, os 
bifes foram apenas embalados a vácuo. A cor dos bifes foi analisada nas primeiras horas, logo 
após a aplicação da embalagem a vácuo, de 30 em 30 minutos, por 2 horas e no dia 21. Os 
resultados obtidos indicaram uma melhoria na aparência da carne nos tempos iniciais de 
estocagem. 

PALAVRAS-CHAVE: revestimentos; colorimetria; vácuo. 

 

INTRODUÇÃO 

A cor da carne é um atributo de qualidade e um dos principais fatores 

que influenciam as decisões em compras no varejo (JOHN et al., 2005). 

 A embalagem a vácuo é o sistema de embalagem de atmosfera 

modificada mais utilizado para a distribuição de carne in natura no Brasil. O 

ambiente anaeróbico atrasa o crescimento microbiano e melhora a vida de 

prateleira da carne, em contrapartida, confere a carne uma cor púrpura, pouco 

atrativa ao consumidor, devido a formação do pigmento deoximioglobina (Mb+) 

(RAMOS; GOMIDE, 2007).     

 Cardoso et al. (2016) evidenciou em seu estudo que a aplicação de 

revestimentos comestíveis à base de quitosana e gelatina é efetiva na 

manutenção da cor de carnes armazenadas em sistemas permeáveis ao 

oxigênio. A quitosana contribui para a manutenção da coloração vermelha da 

carne (GAMAGE; SHAHIDI, 2007), como o ferro tem a capacidade de 

promover a oxidação via geração de radicais livres, sua interação com a 

quitosana pode estabilizar a cor da superfície da carne (CARDOSO, 2015). 

 Portanto, o objetivo desse trabalho foi testar o revestimento 
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desenvolvido por Cardoso et al. (2016) em carnes embaladas à vácuo, para 

melhorar sua aparência, tentando retardar a conversão de oximioglobina 

(O2Mb) em deoximioglobina (Mb+).  

MATERIAL E MÉTODOS 

 O experimento foi conduzido em um Delineamento Inteiramente 

Casualizado - DIC, num fatorial em esquema 3 x 6, em que os fatores foram os 

tratamentos (controle, mono camada e dupla camada) e 6 tempos (0, 30, 60, 

90, 120 e 30240 minutos), conduzido em 3 repetições.    

 A formulação da solução filmogênica (3% de gelatina,1,5% de 

quitosana e 6% de glicerol) e a aplicação dos revestimentos foi realizada 

segundo método descrito por Cardoso et. al. (2016). Em seguida, os bifes 

foram embalados a vácuo. Os controles foram diretamente embalados à vácuo. 

As amostras foram armazenadas em BOD a 4 ºC por 21 dias.   

 A avaliação objetiva da cor foi realizada diretamente na superfície da 

embalagem dos bifes, utilizando-se um colorímetro espectrofotométrico CM5 

(Kônica Minolta), com porta de abertura de 30mm. Para o cálculo dos índices 

de cor foram estabelecidos o iluminante A, o ângulo de 10º para o observador, 

a reflectância especular excluída (RSEX) e o sistema de cor CIELAB, segundo 

sugerido por Ramos e Gomide (2007). Os índices de cor luminosidade (L*), o 

índice de vermelho (a*) e o índice de amarelo (b*) foram obtidos, para cada 

repetição, considerando-se o valor médio de 30 leituras realizadas em 

diferentes pontos da superfície do bife.     

 As análises estatísticas foram feitas utilizando-se o programa 

estatístico Statistica (StatSoft) versão 8.0, licenciado para a Universidade 

Federal dos vales do Jequitinhonha e Mucuri.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

A Figura 1 apresenta as imagens dos bifes durante três tempos de 

análise (30, 120 minutos e 21 dias). Todos os parâmetros de cor estudados (L, 

a* e b*) foram afetados (p<0,05) pelo tratamento e pelo tempo de estocagem. 

Pôde-se observar que a aplicação do revestimento comestível tanto em mono 

quanto em dupla camada favoreceu a cor dos bifes embalados à vácuo nos 

tempos iniciais de análise (Figura 1). 
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Figura 1 – Coloração dos bifes após 30 min, 120 min e 21 dias da aplicação do 

revestimento. 

Figura 2 – Valores de a) luminosidade (L) b) vermelho (a*) e c) amarelo (b*) 

dos bifes controle (em azul), mono (em vermelho) e bicamada (em verde) 

durante armazenamento sob refrigeração. 

 Observou-se, do tempo 0 ao tempo 120 min, que os valores de L* de 

todos os tratamentos reduziram gradativamente, evidenciando que os bifes se 

tornaram mais escuros, no entanto o revestimento monocamada conseguiu ser 

mais eficiente contra esse escurecimento.     

 Também foi possível notar que, do tempo 0 ao tempo 60 min, houve 

decréscimo nos valores do índice de vermelho (a*) do controle a uma taxa 

maior que para os tratamentos com revestimento, comprovando a manutenção 

da cor vermelha apresentada pelos bifes revestidos no tempo 30 min (Figura 

1). A menor taxa de redução do valor de a* para os bifes revestidos pode ser 

atribuída a ação do revestimento na inibição da conversão de O2Mb em Mb+. A 

partir do tempo 60 min, notou-se uma tendência a uniformização do valor de a*, 

que, aos 90 min, tornou-se praticamente uniforme para os 3 tratamentos.
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 Houve decréscimo nos valores de b* para todos os tratamentos até o 

tempo de 90 min, sendo esse comportamento mais acentuado no tratamento 

controle. Segundo Seyfert et al. (2006), músculos que apresentam valores 

baixos de b* são menos estáveis quanto a cor. Sendo assim, fica evidenciado o 

efeito que o revestimento teve na estabilidade da cor dos bifes. Observou-se 

também, que o tratamento de dupla camada foi mais efetivo que o tratamento 

de mono camada para a estabilidade do valor de b*. O parâmetro de cor b* foi 

afetado de forma benéfica até o tempo 120 min.  

CONCLUSÃO 

 A aplicação do revestimento comestível, à base de quitosana e 

gelatina, como embalagem primária em carne bovina refrigerada embalada a 

vácuo apresentou efeito positivo na sua aparência até o tempo 120 min, tanto 

para a aplicação em mono quanto para em dupla camada. Após esse tempo, o 

revestimento não produziu efeito benéfico na aparência dos bifes. 
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RESUMO – Uma das soluções para minimizar os impactos causados pelo baixo índice 
pluviométrico no semiárido nordestino é a perfuração do solo na busca por reservatórios de água 
subterrâneos. Esse meio aquático pode estar sujeito a ter sua formação em áreas com estruturas 
geológicas enriquecidas   de   minerais, bicarbonatos e outros. Deste modo, o presente trabalho 
tem como objetivo avaliar físico-quimicamente a água do poço tubular localizado na escola 
municipal professor Luiz Gonzaga Burity do município de Soledade-PB. Os parâmetros analisados 
foram: temperatura (ºC), pH, condutividade elétrica (µS/cm), Cor (uH), íons cloretos (Cl-), dureza 
total (mg/L), dureza de cálcio (Ca+2), dureza de magnésio (Mg+2), acidez carbônica (mg/L) e  
alcalinidade  (mg/L). A partir dos resultados obtidos, foi verificado que a água do poço apresentou 
valores médios fora dos padrões permitidos pela legislação Brasileira. Conclui-se que a água não 
é própria para o consumo humano, a não ser que façam tratamentos convencionais e eficazes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: análise; estudo; poço; água. 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A água é um constituinte químico importante do planeta, visto que todas 

as reações físico-químicas e biológicas utilizam esse solvente para realizar 

funções metabólicas devido a sua “capacidade de dissolver substâncias polares 

ou iônicas para formar soluções aquosas” (GOMES e CLAVICO, 2005). Nesse 

contexto, entender a água como recurso natural necessário para o funcionamento 

dos ciclos biológicos constitui um exercício de cidadania, considerando o 

crescimento populacional em seus aspectos econômicos e sociais. 

Nessa perspectiva, o crescimento da população tem gerado problemas 

ambientais para a manutenção da água como substância necessária à 

sobrevivência da vida em qualquer espaço, principalmente para o uso adequado 

desse bem aos processos referentes à saúde humana. Segundo COSTA et. al. 

(2011), o consumo de água contaminada por agentes biológicos e físico-químicos 

tem levado a diversos problemas de saúde. Por isso, o Ministério da Saúde 

publicou a Portaria MS n° 2.419/2011 (BRASIL, 2011) para assegurar a qualidade 

da água a partir do padrão de potabilidade para o consumo humano, visando a 

minimizar os riscos de contaminação. 
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A qualidade da água é aspecto indispensável, quando se trata dos seus 

principais usos, em especial, para fins como o abastecimento humano. (SOUZA, 

2014). O presente trabalho teve como objetivo avaliar físico-quimicamente a água 

do poço tubular localizado na escola municipal professor Luiz Gonzaga Burity do 

município de Soledade-PB  

 

 
2.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo analítico desenvolvido no laboratório de química 

(LQ) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), 

campus Campina Grande-PB. A pesquisa foi iniciada com uma visita técnica para 

identificação do ponto de coleta, localizado na escola municipal professor Luiz 

Gonzaga Burity do município de Soledade-PB. Para a coleta, foi utilizado um 

recipiente de 2000 mL, devidamente identificado. As análises foram determinadas 

de acordo com as normas do (Instituto Adolfo Lutz, 2008), iniciando-se com a 

coleta e determinação da temperatura da água ainda em campo. 

Na sequência, foram realizadas as análises físico-químicas dos seguintes 

parâmetros: temperatura (ºC), pH pelo método potenciométrico, em medidor de 

pH da marca Tecnal, modelo TEC-2; condutividade elétrica (µS/cm), analisada 

com condutivímetro portátil (Lutron Modelo CD–4303); íon cloreto (Cl-) foi 

realizado pelo método de Mohl; dureza total, dureza de cálcio (Ca+2), dureza de 

magnésio (Mg); acidez carbônica (em termos de CaCO3) e alcalinidade (mg/L). A 

determinação da cor (uH) foi obtida com um medidor modelo HI 727 da Hanna 

Instruments®. Em seguida foram comparados com os valores estabelecidos pela 

portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). 

 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Tabela 1 - Avaliação físico-química da água de poço tubular localizado na Escola 

municipal professor Luiz Gonzaga Burity na cidade de Soledade-PB 

Parâmetros Químicos Valores obtidos Valor Máximo Permitido 

pH 8,10 6 – 9,5 

Temperatura (ºC) 26 - 
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Alcalinidade (mg/L) 101 100 

Acidez carbônica (CaCO3) 20 Maior que 10 

Dureza total (mg/L) 580 500 

Dureza cálcio (mg/L) 324 - 

Dureza magnésio (mg/L) 256 - 

Cloretos (mg/L) 230 250 

Cor aparente (uH) 10 15 

Condutividade elétrica (µS/cm) 1206 - 

 

Verificam-se na Tabela 1, os valores médios obtidos da avaliação físico- 

química da água do poço tubular, localizado na cidade de Soledade-PB, situado 

no semiárido paraibano. No parâmetro pH, o resultado da análise qualifica a água 

proveniente do poço como pH básico. Ainda em relação ao pH, esta água pode 

ser consumida sem problema para a saúde humana, portanto, está de acordo 

com os valores recomendados pela portaria 2.914/11 (BRASIL, 2011), que se 

recomenda valor máximo permitido entre 6 - 9,5. No parâmetro temperatura, o 

valor médio encontrado foi de 26°C, compatível com os resultados de (STEVENS 

et al., 2015) em estudos de análises físico-químicas com água de poços tubulares 

possui valores entre 26 e 24 (ºC). 

Em relação ao parâmetro da alcalinidade, verificou-se um valor médio de 

101 mg/L de CaCO3, não está de acordo com a legislação, portaria 2.914/11 

(BRASIL, 2011). Já no parâmetro acidez carbônica, observa-se, que o valor 

médio do poço foi igual a 20 mg/L de CaCO3. Segundo a portaria de nº 

2914/2011 que fala sobre potabilidade da água, o valor médio deve ser superior a 

10 mg/L, corroborando nosso resultado.  No parâmetro dureza total a água 

analisada apresentou valor médio de 580 mg/L. Desta forma não poderá ser 

utilizada para o consumo humano, pois está fora dos padrões exigido pela 

portaria 2.914/11 do ministério da saúde estabelece como valor máximo 500 

mg/L. Já no parâmetro    dureza de cálcio e magnésio a água apresentou valores 

médios de 324 e 256 mg/L respectivamente. 

Verifica-se nos íons cloretos um valor médio de 230 mg/L. Portanto em 

relação a esse parâmetro esta água está dentro dos padrões permitidos pela 

legislação Brasileira. De acordo com a portaria 2.914/11 (BRASIL, 2011) do 

Ministério da Saúde, que estabelece valor máximo é de 250 mg/L. Já no 
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parâmetro de cor aparente a água apresenta 10 uH. Segundo a portaria 

2914/2011, recomenda-se valor máximo permitido seja de 15 uH. A condutividade 

elétrica é um parâmetro nada mais do que uma expressão numérica da 

capacidade de uma água conduzir corrente elétrica. O valor médio do poço foi de 

1206 µS/cm. Porém como o parâmetro dureza total está fora dos padrões da 

legislação essa água está imprópria para o consumo humano 

 

4.  CONCLUSÕES 
 

Conclui-se que a análise físico-química da água do poço tubular 

localizado na Escola Professor Gonzaga Burity no município de Soledade-PB está 

fora dos padrões estabelecido pela portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do 

Ministério da Saúde. Portanto, a água do poço não pode ser destinada ao 

abastecimento para consumo humano, a não ser que façam tratamentos 

convencionais e eficazes. 
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RESUMO - Revestimentos comestíveis foram aplicados como embalagem primária em bifes de 
carne bovina e estes posteriormente embalados a vácuo para a avaliação da estabilidade dos 
pigmentos relativos da mioglobina. Os bifes foram avaliados em colorímetro nas duas primeiras 
horas de armazenamento, de 30 em 30 minutos e no dia 21. As curvas de reflectância foram 
obtidas e os valores intermediários (473, 525 e 572 nm) foram calculados por interpolação linear. 
O teor dos pigmentos heme (mioglobina, deoximioglobina e metamioglobina) foram obtidos pelo 
método matemático de Krzywicki (1979). Os resultados obtidos indicaram manutenção inicial na 
concentração de pigmentos (até 60 minutos de estocagem), porém, após este tempo, a utilização 
dos revestimentos não foi efetiva, favorecendo inclusive a formação de metamioglobina.  

PALAVRAS-CHAVE: biofilmes; colorimetria; vácuo; pigmentos heme. 

 

INTRODUÇÃO  

 A cor da carne deve-se, principalmente, à distribuição de 3 formas 

químicas da proteína mioglobina: deoximioglobina (Mb+), de coloração vermelho-

púrpura; oximioglobina (O2Mb), de coloração vermelho-brilhante e 

metamioglobina (MMb) de coloração marrom. Além disso, a cor dependerá da 

proporção relativa de cada um desses pigmentos, ou seja, a cor resultante será 

aquela característica da forma química predominante (MANCINI; HUNT, 2005). 

 A embalagem a vácuo é o sistema de embalagem de atmosfera 

modificada mais utilizado para a distribuição de carne in natura no Brasil. O 

ambiente anaeróbico atrasa o crescimento microbiano e melhora a vida de 

prateleira da carne, em contrapartida, confere à carne uma cor púrpura, pouco 

atrativa, devido a formação do pigmento Mb+ (RAMOS; GOMIDE, 2007). 

 Cardoso et al. (2016) evidenciou em seu estudo que a aplicação de 

revestimentos comestíveis à base de quitosana e gelatina é efetiva na 

estabilidade oxidativa dos pigmentos de carne armazenadas em sistemas 

permeáveis ao oxigênio.       

 O objetivo desse trabalho foi testar o revestimento desenvolvido por 
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Cardoso et al. (2016) em carnes estocadas em sistema de embalagem com 

baixa tensão de oxigênio, para melhorar a estabilidade oxidativa dos pigmentos 

relativos da mioglobina, de modo a retardar a conversão de O2Mb em Mb+. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O experimento foi conduzido em um Delineamento Inteiramente 

Casualizado - DIC, num fatorial em esquema 3 x 6, em que os fatores foram 

tratamentos (controle, mono camada e dupla camada) e 6 tempos (0, 30, 60, 90, 

120 e 30240 minutos), conduzido em 3 repetições. A formulação da solução 

filmogênica (3% de gelatina,1,5% de quitosana e 6% de glicerol) e a aplicação 

dos revestimentos foi obtida segundo método descrito por Cardoso et. al. (2016). 

Posteriormente a aplicação dos revestimentos, os bifes foram embalados a 

vácuo. Os controles foram diretamente embalados à vácuo. As amostras foram 

armazenadas em câmara climática (BOD) a 4 ºC por 21 dias.   

 As curvas de reflectância foram obtidas utilizando-se um colorímetro 

espectrofotométrico CM5 (Kônica Minolta), com porta de abertura de 30 mm, 

sendo estabelecidos o iluminante A, o ângulo de 10º para o observador, a 

reflectância especular excluída (RSEX) e o sistema de cor CIELAB, segundo 

sugerido por Ramos e Gomide (2007). Os valores intermediários (473, 525 e 572 

nm) de reflectância foram calculados por interpolação linear. O conteúdo relativo 

dos pigmentos heme, expressos como oximioglobina (O2Mb), mioglobina 

reduzida (Mb+) e metamioglobina (MMb), na superfície dos bifes, foi calculado 

segundo o método matemático de Krzywicki (1979). Para cada repetição, as 

reflectâncias foram obtidas considerando-se o valor médio de 30 leituras 

realizadas em diferentes pontos da superfície dos bifes.  As análises estatísticas 

foram feitas utilizando-se o programa estatístico Statistica (StatSoft) versão 8.0, 

licenciado para a Universidade Federal dos vales do Jequitinhonha e Mucuri.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 A Figura 1 apresenta as imagens dos bifes durante três tempos de 

análise (30, 120 minutos e 21 dias). Todos os resultados obtidos para o conteúdo 

relativo dos pigmentos (MMb, Mb+ e O2Mb) foram afetados (p<0,05) pelo 

tratamento e pelo tempo de estocagem. Observou-se que a aplicação do 

revestimento comestível tanto em mono quanto em dupla camada favoreceu a 
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estabilidade da O2Mb nos bifes embalados à vácuo nos tempos iniciais de 

análise, até 60 minutos após a embalagem (Figura 2). 

Figura 1 – Coloração dos bifes após 30 min, 120 min e 21 dias da aplicação do 

revestimento. 

 

Figura 2 – Valores em % de a) MMb b) Mb+ e c) O2Mb dos bifes controle (em 

azul), monocamada (em vermelho) e bicamada (em verde) durante a 

estocagem sob refrigeração 

Durante o período de armazenamento observou-se que, do tempo 0 ao 

tempo 60 minutos, a quantidade de MMb na superfície dos bifes aumentou a 

uma taxa mais alta no controle do que nos tratamentos com mono e dupla 

camada. Isso mostra que, os revestimentos apresentaram efeito na redução da 

conversão de O2Mb e Mb+ em MMb. A partir do tempo 60 minutos a quantidade 

de MMb para os tratamentos com biofilme continuaram a subir e o controle se 

estabilizou, justificando a coloração mais escura dos bifes tratados com 

revestimento no tempo 30240 minutos (21 dias).  

Para todos os tratamentos a porcentagem de Mb+ contida na superfície 

dos bifes apresentou incremento até o tempo 90 minutos, porém esse 
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crescimento foi mais acentuado no tratamento controle, evidenciando o efeito do 

revestimento na redução da conversão de O2Mb em Mb+ nestes tempos iniciais. 

Neste período, o tratamento de dupla camada mostrou-se mais efetivo, uma vez 

que o valor final de Mb+ foi menor que os outros tratamentos. Observou-se 

também que, a quantidade de O2Mb decresceu para todos os tratamentos até o 

tempo 90min, porém essa redução foi mais intensa para o tratamento controle, 

demonstrando o efeito do revestimento na estabilização do pigmento O2Mb.

 De acordo com Cardoso et al.  (2016), o revestimento teve efeito positivo 

na estabilidade dos pigmentos relativos da mioglobina em sistema aeróbico até 

o quinto dia de armazenamento. Entretanto, quando aplicado em carnes 

embaladas a vácuo, não gerou o mesmo efeito, sendo efetivo apenas no período 

inicial de estocagem (até 60 min). 

 

CONCLUSÃO  

A aplicação do revestimento comestível, à base de quitosana e gelatina, 

como embalagem primária em carne bovina refrigerada embalada a vácuo 

apresentou efeito positivo na estabilidade oxidativa dos pigmentos relativos da 

mioglobina durante os primeiros 60 minutos de estocagem. No entanto, 

observando todo o tempo de estocagem de 21 dias, o revestimento não foi 

efetivo para manter a estabilidade dos pigmentos, atuando inclusive no 

favorecimento de metamioglobina. Sendo assim, o revestimento não foi efetivo 

em carnes à vácuo estocadas por longo tempo.  
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RESUMO – Uma das soluções para minimizar os impactos causados pelo baixo índice 
pluviométrico no semiárido nordestino é a perfuração do solo na busca por reservatórios de água 
subterrâneas. Esse meio aquático pode está sujeito a ter sua formação em áreas com estruturas 
geológicas enriquecidas de minerais, bicarbonatos e outros. Assim, alterando os parâmetros de 
potabilidade da água existente. Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo avaliar físico-
quimicamente as águas dos dois poços artesianos localizados nas cidades de Soledade-PB e 
Esperança-PB, a fim de comparar os valores obtidos com os permitidos pela legislação Brasileira. 
Os parâmetros analisados foram: temperatura (ºC), pH, condutividade elétrica (µS/cm), cor (uH), 
íons cloretos (Cl-), dureza total, dureza de cálcio (Ca+2), dureza magnésio (Mg+2), acidez carbônica 
(em termos de CaCO3) e alcalinidade (OH-, CO3=, HCO3). Com os resultados obtidos, verificamos 
que as águas dos dois poços encontrassem fora dos padrões permitido pela legislação Brasileira. 

 
PALAVRAS-CHAVE: análise; estudo; poço; água. 

 

INTRODUÇÃO 

A água é um recurso indispensável à sobrevivência dos seres vivos no 

planeta. Isso por razão de constituir um elemento bioquímico vital para todo os 

seres vivos. (RUTKOWSKI et al, 1999). Em alguns locais abaixo da superfície, a 

água fica armazenada em reservatórios, os chamados aquíferos. Muitos desses 

reservatórios, são explorados com o intuito de minimizar os impactos provocados 

pelo clima de regiões com baixo índice de pluviosidade. Segundo TUNDISI (2003) 

os aquíferos podem ser confinados ou não. Os não confinados têm origem na 

água que escorre através do solo da superfície e chega até os reservatórios 

subterrâneos. Já os aquíferos confinados, a água é retida pelo solo menos 

permeáveis, que podem ter origem de todos os tipos de rochas, ígneas, 

sedimentares ou metamórficas, que as confinam nas diferentes regiões. 

O presente trabalho tem como objetivo enfatizar os resultados das 

análises físico-química de dois poços artesianos, situados nas cidades de 

Soledade-PB e Esperança-PB. A fim de verificar se os valores encontrados estão 

de acordo com os determinados pela legislação Brasileira. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo analítico desenvolvido no laboratório de química 

(LQ) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), 

campus Campina Grande-PB. A pesquisa foi iniciada com visitas técnicas para 

identificação dos pontos de coleta, localizados nos municípios de Soledade e 

Esperança, ambas no estado da Paraíba. Para a coleta, foram utilizados dois 

recipientes de 2000 mL para cada poço, devidamente identificados. As análises 

foram determinadas de acordo com as normas do Instituto Adolfo Lutz (BRASIL, 

2008), iniciando-se com a coleta e determinação da temperatura da água ainda 

em campo. 

Na sequência, foram realizadas as análises físico-químicas dos seguintes 

parâmetros: temperatura (ºC), pH pelo método potenciométrico, em medidor de 

pH da marca Tecnal, modelo TEC-2; condutividade elétrica (µS/cm), analisada 

com condutivímetro portátil (Lutron Modelo CD–4303); íon cloreto (Cl-) foi 

realizada pelo método de Mohl; dureza total, dureza de cálcio (Ca+2), dureza de 

magnésio (Mg+2); acidez carbônica (em termos de CaCO3) e alcalinidade (OH-, 

CO3
=, HCO3), segundo o Manual da Fundação Nacional de Saúde. A 

determinação da cor (uH) foi obtida com um medidor modelo HI 727 da Hanna 

Instruments®.  Em seguida foram comparados com os valores estabelecidos pela 

portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1 - Estudo da qualidade físico-química das águas de poços artesianos, 

localizados nas cidades de Soledade-PB e Esperança-PB. 

Parâmetro Químicos  P1 P2 Valor Máximo Permitido 

pH 7,42 7,53 6 – 9,5 

Temperatura (ºC) 27,1 27 - 

Alcalinidade (mg/L) 26 70,6 100 

Acidez carbônica (CaCO3) 44,3 70,3 10+ 

Dureza total (mg/L) 680 636 500 

Dureza cálcio (mg/L) 344 378 - 
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Dureza magnésio (mg/L) 336 258 - 

Cloretos (mg/L) 522,4 2974 250 

Cor aparente (uH) 10 5 15 

Condutividade elétrica (µS/cm) 3998,7 7763 - 

 

Verificam-se no quadro 1, os valores médios obtidos da avaliação físico-

química das águas dos dois poços artesianos, localizados nas cidades de 

Soledade-PB (P1) e Esperança-PB (P2), situados no semiárido paraibano. No 

parâmetro pH, os resultados das análises qualificaram as águas provenientes dos 

poços P1 e P2, como pH básico de valores médios de 7,42 e 7,53, 

respectivamente. Em relação ao pH, estas águas podem ser consumidas sem 

problema para a saúde humana, portanto, estão de acordo com os valores 

recomendados pela portaria 2.914/11 (BRASIL, 2011), que se recomenda valor 

máximo permitido entre 6 - 9,5. No parâmetro temperatura, os valores 

encontrados foram de 27,1°C (P1) e 27°C (P2). 

Em relação ao parâmetro da alcalinidade, verificou-se valores médios de 

26 e 70,6 mg/L (P1 e P2), respectivamente, de CaCO3, de acordo com a legislação 

e alguns trabalhos encontrados na literatura. Já no parâmetro acidez carbônica, 

observa-se valores médios dos dois poços (P1 e P2) foram iguais a 44,3 e 70,3 

mg/L de CaCO3, respectivamente. Segundo a portaria de nº 2914/2011 de 

potabilidade da água, o valor médio deve ser superior a 10 mg/L, corroborando 

nosso resultado. No parâmetro Dureza total as águas analisadas apresentaram 

valores 680 mg/L e 636 mg/L, nos poços P1 e P2, respectivamente. Desta forma, 

as aguas não poderão ser utilizadas para o consumo humano, quanto a esse 

parâmetro, já que a portaria 2.914/11 do ministério da saúde estabelece como 

valor máximo 500 mg/L. No parâmetro dureza de cálcio e magnésio as águas 

apresentaram valores médios de 344 mg/L e 378 mg/L de cálcio para P1 e P2, 

respectivamente e 336 mg/L e 258 mg/L de magnésio para P1 e P2, 

respectivamente. 

No parâmetro íons cloretos, foram obtidos 522,4 e 2974 mg/L, (P1 e P2), 

respectivamente. Portanto, ambas às águas estão fora dos padrões permitido 

pela legislação Brasileira, portanto imprópria para o consumo humano. De acordo 

com a portaria 2.914/11 (BRASIL, 2011) do Ministério da Saúde valor máximo é 

250 mg/L. Já no parâmetro de cor aparente as águas dos dois poços (P1 e P2) 
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apresentaram valores médios de 5 e 15 uH, respectivamente. Segundo a portaria 

2914/2011, recomenda-se valor máximo permitido seja de 15 uH, logo os valores 

encontrados estão de acordo com os padrões estabelecidos. A condutividade 

elétrica é um parâmetro nada mais do que uma expressão numérica da 

capacidade de uma água conduzir corrente elétrica. Os valores P1 e P2 foram 

3998,7 µS/cm e 7763 µS/cm, respectivamente, esses valores corrobora os altos 

valores de íons cloretos. 

 

CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que a qualidade físico-química das águas dos dois 

poços artesianos localizados nos municípios de Soledade-PB e Esperança-PB 

estão fora dos padrões estabelecido pela portaria 2914 de 12 de dezembro de 

2011 do Ministério da Saúde. Os parâmetros dureza total e íons cloretos, 

apresentaram valores médios fora dos padrões recomendado pela portaria nº 

2914/2011 do Ministério da Saúde. Portanto, as águas dos dois poços não podem 

ser destinadas ao abastecimento público, ao menos que façam tratamento 

convencional eficaz. 
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RESUMO – Os frutos da espécie Euterpe edulis, conhecida popularmente por palmeira juçara ou 
açaí da Mata Atlântica, produz uma polpa semelhante ao açaí do norte do Brasil, que ainda é 
pouco utilizado, comparado ao seu palmito, e com muitas qualidades nutricionais. Assim, este 
trabalho objetiva caracterizar a composição química da polpa liofilizada dos frutos de E. edulis 
(PLFE). Foram determinados os teores de umidade, cinzas, lipídeos, proteínas, carboidratos, 
ácidos graxos, carotenóides e ácido ascórbico, além dos minerais: ferro, cálcio, cobre, magnésio, 
zinco, manganês, sódio, potássio e fósforo da PLFE. O conhecimento do valor nutritivo dos frutos 
de E.edulis, pode indicar o potencial deste fruto em ser considerado um alimento funcional. 
Ademais, a valorização do potencial nutricional da polpa pode aumentar o interesse por sua 
utilização ao invés do uso do seu palmito e contribuir para a preservação desta espécie. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Euterpe edulis M.; açaí; polpa liofilizada; juçara. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A espécie Euterpe edulis Martius, pertencente à família Arecaceae e 

conhecida popularmente como palmeira juçara, está amplamente distribuída na 

Mata Atlântica brasileira. Esta palmeira produz um palmito comestível de alta 

qualidade. Entretanto, a exploração ilegal do seu palmito associada à crescente 

perda de áreas remanescentes de Mata Atlântica, contribui para a degradação do 

bioma e torna-se um fator de preocupação para a preservação desta palmeira, 

uma vez que é necessário derrubá-la para a extração do palmito (Reis, 1996; 

Ferri & Cavalcanti, 1997). 

Um dos produtos pouco utilizados da E. edulis são os seus frutos. O 

despolpamento deles origina um produto similar à polpa do açaí, que é extraído 

de frutos de palmeiras do mesmo gênero botânico, a Euterpe oleracea Martius, 

conhecida como açaizeiro da Amazônia. Assim, este trabalho objetiva caracterizar 

a composição química da polpa liofilizada dos frutos de E. edulis (PLFE).  
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Os frutos maduros de E. edulis foram coletados na cidade de Viçosa-MG. A 

colheita e a pós-colheita dos frutos e o preparo da polpa foram realizadas 

conforme orientações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 

Embrapa, para os frutos de E. oleracea, açaí da Amazônia (Embrapa Amazônia 

Oriental, 2006). Após, a polpa dos frutos de E. edulis foi embalada em plásticos 

de polietileno de baixa densidade, armazenadas no freezer a -80oC e 

posteriormente liofilizadas (Liofilizador Liotop LP510, Liobras®) no Departamento 

de Zootecnia da Universidade Federal de Viçosa (UFV).  

Foram determinados os teores de umidade, cinzas, lipídeos, proteínas e 

carboidratos da PLFE, conforme técnicas analíticas descritas pela Association of 

Official Analytical Chemicals (AOAC, 2005). Os teores de fibra alimentar solúveis 

e insolúveis foram realizados pelo método enzimático-gravimétrico da AOAC 

(1997).  

Os ácidos graxos da PLFE foram extraídos pelo método de Folch (1957), 

sendo saponificado e esterificado conforme Hartmann e Lago (1973). A 

determinação dos minerais (ferro, cálcio, cobre, magnésio, zinco e manganês) foi 

realizada por espectrometria de absorção atômica de chama (aparelho SpectrAA 

220FS, Varian®. Os minerais sódio e potássio foram determinados por fotometria 

de chama (aparelho Corning 400) e o fósforo por método fotocolorimétrico 

(aparelho fotômetro BEL1105). As análises do teor vitamina A e ácido ascórbico 

foram realizadas por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) no 

Laboratório de Análise de Vitaminas do Departamento de Nutrição e Saúde, da 

UFV.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Abaixo segue a Tabela 1, que apresenta a composição química da PLFE 

comparados com resultados de outros trabalhos da literatura com a polpa 

liofilizada de E.oleracea. 
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Tabela 1: Composição química da polpa liofilizada dos frutos de E. edulis e E. oleracea.  

Análises Resultados deste 

trabalho: E.edulis 

Schaus et al. 

(2006):  

E.oleracea 

Menezes et al. 

(2008):  

E.oleracea 

Unidade por 100g 

polpa liofilizada 

Energia 569,2 533,9 489,39 Kcal 

Umidade* 5,71 - 4,92 g ou % 

Cinzas* 3,74 - 3,68 g ou % 

Proteína* 6,98 8,10 8,13 g ou % 

Lipídeo* 41,40 32,50 40,75 g ou % 

  AG**Saturados 27,07 26,10 27,40 % 

     - palmítico (C16:0) 27,07 25,70 25,56 % 

     - esteárico (C18:0) -  1,60 1,84 % 

 AG** Insaturados 72,93 73,90 57,19 % 

     Monoinsaturados 33,02 60,60 56,24 % 

       - oléico (C18:1) 33,02 56,20 52,70 % 

     Poliinsaturados 39,91 13,30 0,95 % 

      - linoléico (C18:2) 36,95 12,50 0,95 % 

     - α-linolênico (C18:3) 2,96 0,80 - % 

Carboidrato* 42,17 52,20 42,53 g ou % 

   Fibras totais 34,90 44,20 - G 

      Insolúveis 30,32 - - G 

      Solúveis 4,58 - - G 

Fósforo (P) 130,40 - 54,50 mg 

Sódio (Na) 27 - 28,50 mg 

Potássio (K) 764 - 900 mg 

Cálcio (Ca) 172 260 330 mg 

Magnésio (Mg) 117 - 124,40 mg 

Zinco (Zn) 1,80 - - mg 

Ferro (Fe) 8,10 4,40 4,50 mg 

Manganês (Mn) 19,60 - 10,71 mg 

Cobre (Cu) 1,90 - - mg 

Vitamina A 3204,70 1002 - UI 

Ácido ascórbico *** -  <0,1 - mg 

*Representam a composição centesimal da PLFE. 

**Ácidos graxos. 

*** Não foi detectada a presença de vitamina C na polpa liofilizada de E. edulis.  

 

A composição dos nutrientes dos frutos de E. edulis são similares ou 

superiores aos encontrados em trabalhos com o açaí da Amazônia (E. oleracea), 

podendo estas substâncias variarem de acordo com a forma de preparo da polpa. 

Os nutrientes encontrados em teores significativos nos frutos de E. edulis, como 

ácidos graxos insaturados, fibras, minerais, como o potássio, cálcio e magnésio e 

a vitamina A, são de grande relevância, pois os mesmos possuem funções 

importantes para a manutenção e/ou melhoria da saúde humana.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

O conhecimento do valor nutritivo dos frutos de E.edulis, o açaí da Mata 

Atlântica, pode indicar o potencial deste fruto em ser considerado um alimento 
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funcional. Ademais, a valorização do potencial nutricional da polpa de E. edulis 

pode aumentar o interesse por sua utilização ao invés do uso do seu palmito e 

contribuir para a preservação desta espécie.  
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi caracterizar o conhecimento de consumidores referente à 
rotulagem de pães de forma integrais e com informação nutricional complementar (INC), para os 
termos light, leve e fit. Foi realizada uma pesquisa de campo em três mercados da cidade de 
Vitória (ES), nos quais foram abordados 688 consumidores de pães de forma integral e com INC. 
Os dados foram obtidos por meio da aplicação de questionários semiestruturados, aplicados no 
período de agosto a setembro de 2016. Os resultados demonstraram que o termo light não foi 
caracterizado por sua real definição, os termos leve e fit não foram totalmente compreendidos e a 
maioria dos consumidores não acertaram o que seria pães integrais em relação à sua 
composição. Concluiu-se que apesar da mudança nos rótulos diante das regulamentações 
brasileiras impostas, o consumidor ainda não compreende com total clareza os termos presentes 
na rotulagem de pães integrais e com INC. 
PALAVRAS CHAVE: consumidor; pães integrais; informação nutricional complementar; legislação. 
 
1. INTRODUÇÃO 

As informações veiculadas nos rótulos dos alimentos industrializados não 

são bem compreendidas pelos consumidores (SILVA, SENGER, 2014). 

Pesquisas demonstram, que em relação a compreensão dos rótulos alimentares, 

a população tem um conhecimento parcial e as informações nutricionais 

apresentadas não são consideradas claras (NUNES; GALLON, 2013; SILVA, 

SENGER, 2014). 

Segundo a na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 54 de 12 de 

novembro de 2012, a Informação Nutricional Complementar (INC) é qualquer 

representação que afirme, sugira ou implique que um alimento possui 

propriedades nutricionais particulares. Dentre estas informações, encontra-se o 

termo light, que apenas pode ser utilizado nos produtos que tiverem redução de 

no mínimo 25% de algum nutriente, quando comparados com a versão tradicional 

(BRASIL, 2012). 

A RDC nº 259 de setembro de 2002, destaca que nos rótulos “todos os 

ingredientes devem constar em ordem decrescente da respectiva proporção” 

(BRASIL, 2002). Contudo a RDC nº 263, que regulamenta produtos à base de 

cereais, amidos e farinhas (BRASIL, 2005), dentre eles os pães integrais, não 
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especifica a necessidade de aparecer como primeiro item, a farinha de trigo 

integral na lista de ingredientes de produtos designados como integrais.  

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar o conhecimento de 

consumidores referente à rotulagem de pães de forma integrais e com informação 

nutricional complementar, para os termos light, leve e fit.   

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  
Uma pesquisa de campo quantitativa do tipo descritiva foi realizada na 

cidade de Vitória ES, da qual, para o cálculo amostral, foi considerada a totalidade 

de residentes (359.555 habitantes). A amostra foi determinada como heterogênea 

(split 50:50), com erro amostral de 5%, sendo estipulada em 383 consumidores. 

Os supermercados foram divididos em dois grupos (grupo A, composto 

pelos supermercados 1 e 2 e grupo B, composto pelo supermercado 3) de acordo 

com suas respectivas classe sociais, classificadas através da categorização social 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, segundo o número de 

salários mínimos.  

A abordagem dos entrevistados foi realizada de forma conveniente nas 

entradas das sessões de pães de forma dos supermercados analisados. Todos os 

participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Para análise dos dados foi utilizado média, percentual e teste Qui-

quadrado, por meio do software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versão 21, considerando um nível de significância de 5%.  

O presente estudo seguiu as normas do Código de Ética da Pesquisa de 

Mercado da Câmara de Comércio Internacional (ICC/ESOMAR, 2008) e o 

mesmo, foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito 

Santo (nº 1.634.025/2016).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
          Todos os entrevistados responderam os questionários até o fim, sendo toda a 

amostra (688 consumidores) empregada para análise (321 no supermercado 1, 

229 no supermercado 2 e 138 no 3). Foi observado um maior número de 

indivíduos do gênero feminino, adultos e casados, em ambos os grupos de 

supermercados como achados de estudo com consumidores em mercados 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 
Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

(NUNES; GALLON, 2013). Em relação à escolaridade, a maior parte dos 

consumidores do grupo A cursaram até o ensino superior ou pós-graduação, 

diferente do grupo B, onde a maioria estudou até o ensino médio. 

Quando questionados sobre o significado do termo light, apenas 34,7% dos 

entrevistados do grupo de supermercados A e, 31,9% do grupo B acertaram a 

definição corretamente (Tabela 1). Os demais entrevistados, de acordo com o 

questionário aplicado, relacionaram os produtos light a produtos mais saudáveis, 

isentos em algum nutriente, utilizados para dietas de emagrecimento por conter 

poucas calorias, alimentos indicados apenas para doenças específicas ou não 

sabiam responder a questão. 

A RDC nº 54 (BRASIL, 2012b) estabelece que o termo “leve em...”, dentre 

outros, não se aplica a um alimento com características que o condiciona como 

light. Contudo, várias marcas de pães de forma modificaram nomenclaturas 

presentes nos rótulos, como a troca do termo light por "fit", “leve” ou outras 

denominações (BRASIL, 2014). No presente estudo quase metade dos 

consumidores do grupo de mercados A (49%), ou seja, os de maior nível de 

escolaridade, e grande parte do grupo B (43%), presumiram que os termos 

equivaliam-se em significado. 

Em relação ao conhecimento sobre pães integrais, a maioria dos 

entrevistados (em torno de 88%), não conseguiu expressar uma definição correta 

para este tipo de produto, independente do grupo de mercado avaliado. O projeto 

de Lei 5.081 de 2013 da Câmara dos Deputados, o qual foi alterado pela Anvisa e 

tramita no Congresso Nacional na forma de substitutivo (BRASIL, 2013), analisa 

proposta que regulamenta o uso das expressões “integral” e “semi-integral” em 

embalagens de pães, tendo relação direta com o percentual de grãos integrais 

utilizados em sua composição. 

Este substitutivo, caso estivesse em vigor, atenderia os consumidores do 

presente estudo os quais, em sua maioria, indicaram como correta, a alternativa 

do questionário descrevendo que os pães para serem integrais, deveriam ter 

somente grãos ou farinha integral, ou seja, 100% de sua composição.  

4. CONCLUSÃO 
 

Concluiu-se que apesar da mudança nos rótulos diante das 

regulamentações impostas, o consumidor ainda não compreende com total 
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clareza os termos presentes na rotulagem de pães integrais e com INC.  

Os resultados demonstram a necessidade de mais clareza nos rótulos e 

adequada regulamentação na rotulagem brasileira para estes produtos. 
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RESUMO – Muitos estudos têm dado atenção à utilização de ingredientes bioativos, com 

destaque à utilização do Kefir, um produto elaborado a partir da fermentação de diferentes micro-
organismos. As fibras prebióticas, como a inulina apresentam vários benefícios que vão desde a 
aceleração do trânsito intestinal, diminuindo o contato da mucosa com potenciais carcinógenos, à 
estimulação seletiva da proliferação de bactérias benéficas ao cólon. Tendo em vista estes 
importantes aspectos, este estudo objetivou o desenvolvimento de um alimento potencialmente 
simbiótico utilizando Kefir e inulina como ingredientes probióticos e prebióticos, respectivamente, 
além de frutas e mel. Após uma revisão de literatura sobre o tema e seleção de ingredientes 
foram realizados testes para a criação da receita, um smoothie com geleia. Foram elaborados: 
ficha técnica, tabelas de macro e micronutrientes, tabela nutricional e rótulo do produto. O 
smoothie elaborado mostrou-se um alimento com potencial efeito simbiótico. 

 
PALAVRAS-CHAVE: alimentação; saúde intestinal; probióticos; simbióticos 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização dos alimentos como veículo de promoção do bem-estar e 

saúde e, ao mesmo tempo, como redutor dos riscos de algumas doenças, tem 

incentivado as pesquisas de novos componentes naturais e o desenvolvimento de 

novos ingredientes, possibilitando a inovação em produtos alimentícios e a 

criação de novos nichos de mercado (THAMER; PENNA, 2006).  

Os oligossacarídeos constituem um grupo de fibras bastante enfatizado, e 

dentre os benefícios de sua ingestão estão o aumento da população das 

bifidobactérias no cólon, que por seu efeito antagônico suprimem a atividade das 

bactérias putrefativas e reduzem a formação de produtos tóxicos da fermentação. 

(VIZZOTTO et al., 2010). 

Ainda neste contexto, muita atenção vem sendo dada à utilização de 

probióticos, com destaque à utilização do Kefir, um produto elaborado a partir da 

fermentação simbiótica de diferentes micro-organismos, com características 
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microbiológicas, físico-químicas e sensoriais diferenciadas. As bactérias, 

principalmente as do gênero Lactobacillus, e leveduras são os principais micro-

organismos que dão origem a este produto, mas sua composição microbiana 

varia conforme a região de origem, o tempo de utilização, o substrato utilizado 

para proliferação dos grãos e as técnicas usadas em sua manipulação 

(WITTHUHN et al., 2004; CASSANEGO et al, 2015). 

Os alimentos simbióticos, constituem uma mistura de fibras prebióticas e 

micro-organismos probióticos com possíveis mecanismos de atuação que 

englobam: redução de bactérias patogênicas, aumento da resposta imune, 

redução da resposta inflamatória e inibição da formação de células tumorais, 

características importantes na manutenção da saúde do intestino (DENIPOTE et 

al., 2010). 

Tendo em vista os benefícios da utilização de probióticos e fibras na 

melhoria da saúde intestinal, este trabalho se propôs a desenvolver um produto 

alimentício com potencial simbiótico capaz de atender às necessidades 

nutricionais básicas para ser considerado um agente de promoção à saúde. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Realizou-se uma revisão de literatura, nas bases Pubmed e Scielo, com o 

objetivo de selecionar evidências sobre alimentos e nutrientes capazes de atuar 

positivamente na saúde intestinal. A partir da lista de alimentos e nutrientes a se 

priorizar, desenvolveu-se um smoothie com geleia, uma sobremesa 

potencialmente simbiótica. Smoothie é uma mistura líquida, gelada, algumas 

vezes adocicada, feita com frutas frescas ou hortaliças (CAMPOS, 2010). 

A produção do smoothie foi realizada no Laboratório de Técnica Dietética 

do Centro Universitário UNA, em Belo Horizonte. Foram utilizados 1kg de mamão 

maduro, 100 ml de suco natural de laranja, 6 colheres de sopa de mel, 1litro de 

Kefir, 25g de inulina. O mamão foi cortado em uma panela junto com o suco de 

laranja e metade do mel. Foi realizada a cocção até a redução dos ingredientes. 

Após o resfriamento, esta redução foi batida no liquidificador com o Kefir, a inulina 

e o restante do mel. A mistura homogênea foi levada à geladeira. 

Para a produção da geleia, foram utilizados 200 g de damasco seco e 

200ml de suco de laranja. Após hidratação dos damascos por 12 horas em 
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geladeira, os mesmos foram acrescidos ao suco de laranja e foi realizada cocção 

em fogo baixo até obtenção da consistência de geleia. Após resfriamento a geleia 

foi armazenada em geladeira. A montagem do produto foi realizada com uma 

camada de geleia no fundo do recipiente individual e uma camada de smoothie na 

proporção de 1:3. 

Foi elaborada a ficha técnica do alimento, bem como tabelas de macro e 

micronutrientes e informação nutricional obrigatória estabelecida pela legislação. 

Esta etapa foi realizada utilizando-se os dados da tabela brasileira de composição 

de alimentos (Taco) e a tabela nutricional da autora Sônia Tucunduva. Por fim, foi 

elaborado um rótulo para o produto em conformidade com a as legislações 

vigentes. 

. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre os ingredientes usados na receita do smoothie destaca-se como 

probiótico o Kefir, já que estudos apontam suas propriedades sensoriais e 

terapêuticas, tais como modulação da imunidade, equilíbrio da microbiota 

intestinal, atividade antibacteriana, antitumoral e antioxidante (DINIZ et al., 2003). 

Outro ingrediente de destaque é a inulina, um exemplo de prebiótico que 

promove o crescimento seletivo de micro-organismos benéficos no cólon, e inibe 

o crescimento de bactérias potencialmente nocivas (MADRIGAL; SANGRONIS, 

2007). O smoothie elaborado apresentou 5,38 gramas de fibras por porção, 

tornando possível a utilização da informação nutricional complementar “rico em 

fibras” em seu rótulo, de acordo com a RDC 54 de 12 de novembro de 2012. 

O smoothie é composto por 78% de carboidratos, 11% de proteínas e 

11% de lipídeos. Já no perfil de micronutrientes destaca-se o alto teor de vitamina 

C, a qual além de apresentar comprovada atividade antioxidante pode ser 

empregada como um aditivo alimentar natural capaz de estabilizar a cor e o 

aroma do alimento, evitando ou reduzindo a necessidade da adição de 

conservantes sintéticos nos alimentos (ALDRIGUE et al., 2002).  

 

4 CONCLUSÃO 
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Os micro-organismos presentes no Kefir, a adição da inulina como fibra 

prebiótica e os antioxidantes das frutas tornam o smoothie formulado um alimento 

potencialmente simbiótico de propriedades benéficas à saúde intestinal. 
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RESUMO - O Programa de Alimentação do trabalhador (PAT) visa a melhoria da alimentação e 
qualidade de vida do trabalhador dentro de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) pois, 
espera-se que com uma alimentação adequada haja um aumento da produtividade e redução de 
riscos ao desempenharem suas funções. O objetivo deste trabalho foi analisar os cardápios 
oferecidos aos trabalhadores de uma UAN, quanto às normas do programa. As amostras foram 
coletadas a partir do cardápio semanal servido durante o jantar, analisando o valor calórico, 
macronutrientes, NDPCAL%, sódio, gordura saturada e fibras analisados conforme a 
regulamentação. O valor médio calórico está bem acima do proposto pela legislação vigente. Os 
resultados dos carboidratos, proteínas, NDPCAL%, fibras, sódio e gordura saturada estiveram 
acima e o de lipídeos abaixo do recomendado. É necessário que haja uma reavaliação quanto a 
elaboração dos cardápios pela Unidade, cumprindo assim as recomendações nutricionais feitas 
pelo programa já que ele visa a saúde do trabalhador. 
 
PALAVRAS-CHAVE: alimentação; saúde; alimentos. (obrigatório, mínimo 3 e máximo 6) 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em seu percurso profissional, o nutricionista tem-se apresentado para a 

sociedade como um profissional de saúde. A alimentação diferenciada faz parte 

dos cardápios de UAN, e a preocupação com a saúde se instala em todos os 

níveis hierárquicos e classes sociais. Alguns trabalhos demonstram o estado de 

saúde de seus comensais (COSTA E FAGUNDES, 2000) 

O objetivo de uma UAN é fornecer refeições nutricionalmente 

equilibradas, com bom nível de sanidade e adequadas ao comensal (PROENÇA, 

1997).O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) foi criado em 1976, 

como parte do Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, visando facilitar a 

alimentação dos trabalhadores e preocupando-se, essencialmente, em melhorar o 

aporte energético e protéico de suas dietas (L’ABBATE, 1988). 

O PAT é um programa de complementação alimentar no qual o governo, 

empresa e trabalhadores partilham responsabilidades e tem como princípio 
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norteador o atendimento ao trabalhador de baixa renda, melhorando suas 

condições nutricionais e gerando, consequentemente, saúde, bem-estar e maior 

produtividade (BRASIL, 2006). 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar os cardápios 

oferecidos aos trabalhadores de uma Unidade de Alimentação e Nutrição, 

segundo as normas do Programa de Alimentação do trabalhador. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo do tipo quantitativo, transversal, descritivo, o qual 

visa identificar nos cardápios da Unidade de Alimentação e Nutrição a 

implementação das normas do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). 

   A pesquisa foi realizada numa Unidade de Alimentação e Nutrição na 

cidade de Sobral- CE, no período de cinco dias ( segunda à sexta)  entre os dias 

12 à 16 outubro de 2015. 

Foram analisados os cardápios do jantar, os dados foram coletados 

durante uma semana (5 dias), onde é servido todos os dias para os trabalhadores 

para cerca de 3 mil funcionários, sendo analisada a refeição completa: prato 

principal, guarnições, salada, sobremesa (fruta), e o suco, as informações foram 

fornecidas pela Nutricionista responsável pelo refeitório. O estudo se desenvolveu 

entre setembro e outubro de 2015. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A tabela a seguir apresenta a composição dos cardápios oferecidos 

durante o período de uma semana na Unidade. 

 

TABELA 1  Descrição do prato principal semanal  (5 dias). Sobral- CE, 2015. 

 2
a
 Feira  3

a 
Feira 4

a
 Feira  5

a 
Feira 6

a 
Feira 

 

Prato Principal 

 

Peito de Frango 

a pizzaiolo 

 

Almôndegas ao 

molho 

 

Steak a 

vinagrete 

 

Peixe em posta 

crocante 

 

Galinhada 

FONTE: Dados da pesquisa, 2015. 

 

A Unidade oferece aos seus comensais uma ótima variedade  

hortaliças,  são três opções de saladas, guarnições como: arroz branco, feijão, 
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macarrão, baião de dois, uma opção de sobremesa e suco industrializado, 

servidos diariamente e de quantidade à gosto dos comensais, sendo controlados 

somente o prato principal. 

O cardápio semanal apresentou um valor energético médio entre 

947,44 kcal a 1294,44kcal.  

 

 TABELA 2 – Média de calorias do cardápio realizado durante a semana analisada, e comparação com o 

PAT. Sobral- CE, 2015. 

Dias da Semana Calorias kcal Valor Calórico PAT 

kcal 

Valor calórico PAT 

20% kcal 

Segunda-feira 947 600 – 800 720 -- 960 

Terça-feira 1081,61 600 -- 800 720 -- 960 

Quarta-feira 1123,29 600 -- 800 720 -- 960 

Quinta-feira 1187,78 600 -- 800 720 -- 960 

Sexta-feira 1294,44 600 -- 800 720 -- 960 

 

O excesso de calorias na dieta está fortemente ligada ao excesso de 

peso, que por sua vez estará mais susceptível a doenças como hipertensão 

arterial, dislipidemias, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares e câncer 

(GHISLANDI,2008). 

Os valores encontrados de sódio estão altamente elevados, o consumo 

excessivo de sódio na alimentação pode levar ao desenvolvimento de diversas 

doenças degenerativas(SPINELLI; KAWASHIMA; EGASHIRA, 2011). 

A média dos macronutrientes foi relativamente além das 

recomendações do PAT (BRASIL, 2006) em relação aos carboidratos e proteínas, 

e um pouco abaixo na porcentagem dos lipídeos. 

Ao analisar todos os cardápios da Unidade, ficou claro que há 

alterações nos percentuais nos quais são exigidos no Programa. O nutricionista 

de uma Unidade é responsável por promover a educação nutricional e fornecer 

em suas refeições os valores preconizados pelo PAT, esse é um dos constantes 

desafios vivenciados dentro de uma UAN. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Apesar da UAN ofertar um cardápio altamente variado, com frutas e 

hortaliças, há uma inadequação do cardápio quanto a oferta calórica, equilíbrio de 

macronutrientes, gordura saturada, sódio, fibras e NdpCal%.  
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O que tem-se observado é que não há o cumprimento do objetivo do 

programa, visto isso é necessário haver uma maior fiscalização às exigências do 

PAT evitando assim, o aumento de algumas doenças crônicas degenerativas. 
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RESUMO – O requeijão é um produto lácteo tipicamente brasileiro que possui nutrientes 
importantes para a alimentação, porém, cerca de 70% da população mundial possui intolerância á 
lactose, sofrendo desconfortos gastrointestinais acarretados pela inatividade ou ineficiência da 
enzima β-galactosidase. Assim o objetivo desse estudo é desenvolver um requeijão caseiro com 
baixo teor de lactose. As formulações do requeijão com baixo teor de lactose (RBTL) e do 
requeijão com lactose (RCL) foram adaptadas de receitas caseiras. Para o RBTL foi adicionado a 
lactase – Lactosil

®
. As amostras foram submetidas à análise bromatológica para avaliar a 

quantidade de lactose. A redução do teor de lactose foi de 67,35%, não atingindo 95% 
preconizados pela legislação. Quanto à análise sensorial, o RBTL foi bem aceito pelos provadores, 
exceto nos itens de textura e cor. Há necessidade de novos testes para atingir a redução 
requerida pela legislação e melhorias em alguns aspectos como cor e textura. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Intolerância a lactose. Requeijão. Lactase. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O requeijão é um produto típico do Brasil, derivado do leite, bastante 

consumido no país (VAN DENDER, 2006) e contem lactose, carboidrato 

característico do leite. Cerca de 70% da população adulta do mundo não pode 

consumir leite e seus derivados, que contenham lactose por serem incapazes de 

digerir a lactose (BEYER, 2002; SCHLIMME e BUCHHEIM, 2002). Pessoas 

intolerantes à lactose sofrem sintomas como gases no intestino grosso, inchaço, 

dores abdominais, diarreia ou náusea. Estes problemas podem ocorrer poucos 

minutos após a ingestão do alimento contendo lactose ou, até mesmo, horas 

depois, e podem apresentar intensidade diferente de pessoa para pessoa 

(LACAZ-RUIZ, 2001). Em geral esses sintomas se dão pela inatividade ou 

ineficiência da enzima β-galactosidase ou lactase, responsável pela hidrólise da 

lactose nos monossacarídeos galactose e glicose, facilitando a sua absorção pelo 
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intestino (FAEDO et al, 2013). Em indivíduos intolerantes, a lactose não 

hidrolisada passa para o intestino grosso onde é fermentada pela microflora 

intestinal causando desconforto. A intolerância à lactose se deve a mutações no 

gene LC que codifica a enzima lactase (KRUSE et al, 1988; BOLL et al., 1991).  

Com a intenção de contribuir para um menor consumo da lactose 

presente no leite pelas pessoas intolerantes, esse presente trabalho objetivou 

desenvolver um requeijão com baixo teor de lactose.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Utilizou-se no preparo do requeijão com lactose (RCL) queijo tipo minas 

padrão, leite integral, amido de milho, sal e creme de leite light. No requeijão com 

baixo teor de lactose (RBTL) o leite integral foi substituído pelo leite semi-

desnatado com baixo teor de lactose e acrescentado no final 4 g de lactase – 

Lactosil®. Após o preparo coletou-se 50 g de RBTL e de RCL para análise do teor 

de lactose.  

Realizaram-se os testes de análise sensorial afetiva, intenção de compra 

e de consumo com 65 estudantes do Centro Universitário Una, não treinados, de 

ambos os sexos, com idades entre 17 e 36 anos, após aplicar critérios de 

exclusão. Foram excluídos do estudo indivíduos tabagistas ou portadores de 

patologias crônicas em uso de medicamentos, como antidepressivos tricíclicos, 

como a amitriptilina; antibióticos como a claritromicina e o metronidazol 

(MARTINS et al, 2003), medicamentos que podem influenciar a percepção 

sensorial e portadores de alergias alimentares pelo risco de reações.  

A avaliação dos atributos sensoriais cor, sabor, aroma e textura foi 

realizada por meio de uma escala hedônica de 9 pontos e para a intenção de 

consumo e de compra foram utilizadas escalas de 7 pontos segundo Chaves 

(1980). É importante ressaltar que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa do Centro Universitário UNA, parecer CAAE 45986015.2.0000.5098, de 

16/06/2015.  

A análise estatística descritiva foi realizada no software Graphpad Prism 

3.02® e os resultados apresentados como média e desvio padrão. As diferenças 

entre as médias para as amostras RCT e RBTC foram avaliadas por meio do 

teste t Student e consideradas significativas às diferenças de p< 0.05.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As quantidades de lactose das amostras RCL e amostra RBTL estão 

apresentadas na Tabela I. 

 

Tabela I - Quantidade de lactose na amostra RCL e amostra RBTL 

 

Amostra Quantidade de lactose 

RCL 11,7 g/100g 

RBTL 3,82 g/100g 

 

A redução do teor de lactose foi 67,35%, contudo seria necessária uma 

redução de mais 27,65% para atingir 95%, percentual recomendado pela Portaria 

29 de 1998 (BRASIL, 1998). 

As amostras apresentaram diferença significativa na avaliação global com 

média 72.75% (RCL) e 62% (RBTL). No RBTL deve-se melhorar a cor e textura.  

Para as notas acima de 5, a intenção de consumo do RCL foi de 49% e 

de compra 43%. Já a intenção de consumo do RBTL foi de 41% e compra 36%.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

O objetivo da redução de lactose foi atingido, contudo esse produto ainda 

requer novos testes para que se atinja a redução de lactose aceita pela 

legislação, e mudanças no preparo para que se obtenha um melhor resultado de 

cor e textura, aumentando possivelmente a intenção de compra e consumo. 
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RESUMO – A operação de lavagem associada ao uso de sanitizantes é considerada a etapa 
crítica para redução no número de micro-organismos em frutas e hortaliças, mas é importante que 
não ocasione perdas das características sensoriais e nutricionais. Objetivou-se avaliar os efeitos 
de diferentes métodos de sanitização nas características químicas de morango. Após a 
sanitização de cada amostra foram determinados os valores de pH, acidez total titulável, sólidos 
solúveis totais, teor de vitamina C, compostos fenólicos, capacidade antioxidante. As amostras de 
morangos sanitizados não apresentaram diferença significativa (p > 0,05) para valores de pH, 
acidez total titulável e relação sólidos solúveis totais/acidez total titulável. Observou-se 
preservação do conteúdo de vitamina C para as amostras tratadas com ácido lático 2 %. Conclui-
se que houve retenção satisfatória das características químicas de morangos sanitizados pelos 
tratamentos propostos. 

PALAVRAS-CHAVE: sanitizantes; qualidade; compostos bioativos. 

1 INTRODUÇÃO 

A sanitização é considerada como etapa fundamental para reduzir 

contaminação microbiológica em produtos frescos e minimamente processados 

(SÃO JOSÉ et al., 2014; ROSÁRIO et al., 2017). Tratamentos de sanitização 

alternativos aos compostos clorados têm sido propostos e estes devem contribuir 

para a inativação de micro-organismos deterioradores e patogênicos, sem 

impactar negativamente nas características físico-químicas de hortaliças (SÃO 

JOSÉ; VANETTI, 2015). Desta forma, objetivou-se avaliar o impacto de 

tratamentos de sanitização alternativos aos compostos clorados nas 

características químicas de morangos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

As amostras de morangos foram obtidas do comércio varejista local e 

transportadas em caixas isotérmicas ao laboratório. Os morangos foram 

selecionados e lavados com água corrente. Os tratamentos aplicados foram 

ácido lático 1 % e 2 % (Neon®), ácido acético 1 % e 2 % (Fmaia®), peróxido de 

hidrogênio a 3 % (Êxodo Científica®), dicloroisocianurato de sódio (Nippoclor®) e 
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hipoclorito de sódio (Hidrosteril®), ambos à 200 mg/L. Amostras não sanitizadas 

foram utilizadas como controle. As soluções sanitizantes foram preparadas 

imediatamente antes do uso e a imersão ocorreu por 5 min à temperatura de 23 ± 

1 ºC. Em cada processo de sanitização foram utilizadas 100 g de amostras 

imersas em um litro de solução sanitizante. Após a realização dos procedimentos 

de sanitização, as amostras foram avaliadas quanto às características químicas. 

Foram realizadas análises de acidez total titulável, pH, teor de sólidos solúveis 

totais e o teor de Vitamina C segundo recomendações do Instituto Adolfo Lutz 

(2008). Os compostos fenólicos totais foram quantificados usando o reagente de 

Folin-Ciocalteau (Sigma Aldrich®) (SINGLETON et al, 1999). A capacidade 

antioxidante foi avaliada pelo teste do 1,1-diphenil-2- picrilhidrazil (DPPH) (Sigma 

Aldrich®) (BLOIS, 1958). O experimento foi conduzido em delineamento 

inteiramente casualizado com três repetições. Os dados analisados no programa 

Genes®, sendo feita a análise de variância e teste de Tukey, a 5 % de 

probabilidade para comparação de médias.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na avaliação do impacto dos sanitizantes em morangos, foi observado 

que não houve diferença significativa entre os valores de pH, acidez total titulável, 

sólidos solúveis totais e relação sólidos solúveis totais/acidez total titulável para 

os tratamentos estudados (p>0,05) e suas médias 3,30; 1,34; 6,5; e 4,98 

respectivamente. Isto indica a preservação dessas características do morango 

após os tratamentos de sanitização. Nogales-Delgado et al. (2013) em seus 

estudos observaram que amostras de morango tratadas com hipoclorito de sódio 

100 mg/L e ácido lático 2,5 g/L não apresentaram diferença significativa para os 

teores de sólidos solúveis totais, acidez total titulável e pH.

Foi observada a redução do conteúdo de vitamina C em todas as 

amostras de morango sanitizadas (Tabela 1) em comparação a amostras sem 

sanitizar (p < 0,05), exceto as tratadas com solução de ácido lático 2 % que 

apresentaram retenção deste composto.
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Tabela 1 – Valores médios de Vitamina C (mg ácido ascórbico/100 g) e % de 

redução de Vitamina C das amostras de morangos após os tratamentos com 

diferentes sanitizantes.

TRATAMENTO Morango
% redução de 

Vitamina C

Sem sanitizar 56,19a ± 2,97 -

Ácido acético 1 % 39,52b ± 4,59 29,67%

Ácido acético 2 % 38,57b ± 5,15 31,36%

Ácido lático 1 % 42,85b ± 2,85 23,75%

Ácido lático 2 % 54,76a ± 4,12 02,55%

Peróxido de hidrogênio 3 % 42,85b ± 2,85 23,75%

Dicloroisocianurato de sódio 200 mg/L 34,28b ± 2,86 39,00%

Hipoclorito de sódio 200 mg/L 41,90b ± 4,36 25,44%

*Médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferiram entre si pelo 

Teste de Tukey 5% (p<0,05). 

Para os compostos fenólicos totais de morango foi observado que não 

houve diferença significativa entre as amostras não sanitizadas e as tratadas (p > 

0,05). Isto indica a preservação das características nutricionais após os 

tratamentos de sanitização. Quanto à capacidade antioxidante, todas as amostras 

de morango não se diferiram após os tratamentos (p > 0,05). 

4 CONCLUSÃO 

Os tratamentos propostos promoveram boa retenção das características 

químicas e nutricionais, o que indica a potencial aplicação dos tratamentos 

propostos na sanitização do morango. Porém, devem ser conduzidos estudos no 

intuito de compreender o efeito destes tratamentos ao longo do armazenamento 

bem como a percepção sensorial por consumidores. 
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RESUMO - Medidas caseiras são instrumentos destinados a medir as quantidades de 
determinados alimentos que serão utilizados para preparar refeições, aferidas por meio de 
utensílios existentes em qualquer residência. Sabendo que para melhor avaliar o perfil nutricional 
de uma preparação, é necessário o conhecimento da quantidade de cada ingrediente utilizado, o 
objetivo deste trabalho foi estabelecer uma tabela de pesos e medidas caseiras, relativa a  
diversos alimentos com alegação funcional. Vinte e cinco amostras foram pesadas a partir dos 
utensílios (copo tipo americano, xícara de chá, xícara de café, colher de sopa, colher de 
sobremesa, colher de chá e colher de café). O resultado final, ou seja, a tabela de pesos e 
medidas volumétricas de alimentos, com alegação funcional, constituiu em um instrumento 
facilitador na execução das tarefas dos profissionais que atuam na área de Nutrição e Dietética, 
gerando melhoria do estado de saúde e bem-estar da população.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Técnica dietética; fibras alimentares; antioxidantes.  
 
 
1 INTRODUÇÃO 

Na cozinha se substituem provetas, béqueres, vidrarias e equipamentos 

de laboratório por panelas, frigideiras, fogões, batedeiras, colheres e xícaras. 

Medidas caseiras são instrumentos destinados a medir as quantidades de 

determinados alimentos que serão utilizados para preparar e servir refeições, 

aferidas por meio de utensílios existentes em qualquer residência, como copos, 

xícaras, colheres, conchas entre outros (ARAÚJO et al., 2009). Medir os 

ingredientes é uma das etapas mais importantes para a execução correta das 

preparações, além de aferir corretamente o tamanho da porção a ser ingerida, 

segundo prescrita na dieta. Diversas são as variáveis que interferem nos 

resultados obtidos, podendo-se destacar as características dos alimentos, 

utensílios e equipamentos (MOREIRA, 2002).  

No Brasil, não existe regulamentação padronizando o tamanho de 

utensílios. Consequentemente pode haver diferenças de até 50% nas medidas 

apresentadas pelos utensílios disponíveis no mercado. Portanto, a pesagem de 
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ingredientes é a técnica mais recomendada para se obter a medição correta de 

uma receita (LUNA, 1995; PHILIPPI, 2006).  

Nos últimos anos, tem surgindo com grande intensidade o estudo dos 

benefícios dos alimentos denominados funcionais. Segundo Lajolo (2001) 

alimento funcional pode ser descrito como alimento semelhante em aparência ao 

alimento convencional, consumindo como parte da dieta usual, capaz de produzir 

demonstrados efeitos metabólicos ou fisiológicos úteis na manutenção de uma 

boa saúde física e mental, podendo auxiliar na redução do risco de doenças 

crônico- degenarativas, além das suas funções nutritivas básicas. Estes 

alimentos têm demonstrado importâncias bioquímicas e biológicas destas 

determinadas substâncias na melhoria da qualidade de vida.  

As medidas caseiras associam praticidade, seja para uma Unidade de 

Alimentação e Nutrição, quanto para o uso diário da população. Poucos trabalhos 

são realizados com este propósito, porém, esta ferramenta está inserida no 

cotidiano do profissional da nutrição. Diante disto, conhecer o potencial efeito 

funcional destes alimentos no organismo é essencial, porém, saber quantificá-los 

em medidas caseiras, do qual apresenta facilidade no dia-a-dia, é fundamental.  

 

II MATERIAL E MÉTODOS  
As amostras foram pesadas a partir dos equipamentos e utensílios 

existentes no laboratório de Técnica Dietética. Para a realização dos testes de 

peso foram utilizados os seguintes equipamentos e utensílios: balança Balmak 

MP-5, copo tipo americano, xícara de chá, xícara de café, colher de sopa, colher 

de sobremesa, colher de chá e colher de café. Os vinte e cinco alimentos foram 

obtidos no comércio local, as pesagens foram realizadas em triplicata, e os 

cálculos das médias e desvio padrão foram calculados com o auxilio do software 

Excel versão 15.13.3.  

 

III RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na Tabela 01 são demonstrados os pesos aferidos a partir dos utensílios 

empregados para medidas caseiras.  



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

Tabela 1 - Medidas caseiras de alimentos com alegação funcional.  

Alimentos CS (g) Cch (g) Cs (g) Cc (g) Xch (g) Xc (g) CN (g) 
Farináceos        
Farinha de aveia 10,0 ± 0,6 8,0 ± 0,6 6,0 ± 0,6 4,0 ± 0,6 95,0 ± 2,3 33,0 ± 2,6 75,0 ± 1,7 
Farinha de chia estabilizada 7,0 ± 0,6 6,0 ± 0,0 4,0 ± 0,6 3,0 ± 0,6 96,0 ± 3,2 38,0 ± 2,1 73,0 ± 2,6 
Farinha de soja 9,0 ± 0,6 7,0 ± 0,6 5,0 ± 0,0 3,0 ± 0,0 125,0 ± 2,1 36,0 ± 3,0 88,0 ± 1,7 
Farinha de linhaça escura 7,0 ± 0,0 5,0 ± 0,6 4,0 ± 0,6 2,0 ± 0,0 92,0 ± 2,1 33,0 ± 0,6 75,0 ± 0,6 
Farinha de linhaça dourada 6,0 ± 0,6 5,0 ± 0,0 4,0 ± 0,6 2,0 ± 0,6 89,0 ± 1,2 36,0 ± 1,5 76,0 ± 1,5 
Farinha de trigo integral 11,0 ± 0,6 9,0 ± 1,0 7,0 ± 0,0 5,0 ± 0,6 146,0 ± 1,7 75,0 ± 1,5 103, ± 3,6 
Farinha de banana-verde 7,0 ± 0,6 4,0 ± 0,6 3,0 ± 1,0 2,0 ± 0,0 116,0 ± 1,2 39,0 ± 1,5 88,0 ± 2,6 
Extrato de soja 9,0 ± 0,6 6,0 ± 0,6 5,0 ± 0,0 3,0 ± 0,6 133,0 ± 3,1 43,0 ± 2,0 88,0 ± 0,6 
Fibra de trigo tostada (farelo) 4,0 ± 0,0 3,0 ± 0,6 2,0 ± 0,0 1,0 ± 0,0 73,0 ± 2,6 28,0 ± 2,5 65,0 ± 1,5 
Gérmen e fibra de trigo tostadas (farelo) 8,0 ± 0,6 5,0 ± 0,6 3,0 ± 0,0 2,0 ± 0,6 99,0 ± 2,0 26,0 ± 2,0 85,0 ± 3,0 
Flocos        
Aveia em flocos (grosso) 9,0 ± 0,0 7,0 ± 0,6 5,0 ± 0,0 4,0 ± 0,6 131,0 ± 3,2 53,0 ± 3,0 111,0 ± 1,2 
Aveia em flocos (fino) 7,0 ± 0,6 5,0 ± 0,0 3,0 ± 0,0 2,0 ± 0,6 106,0 ± 3,2 39,0 ± 2,5 85,0 ± 2,5 
Amaranto em flocos 6,0 ± 0,6 5,0 ± 0,0 4,0 ± 0,0 3,0 ± 0,6 99,0 ± 2,0 32,0 ± 0,6 88,0 ± 1,7 
Trio flocos andinos + aveia (quinoa e amaranto) 7,0 ± 0,6 6,0 ± 0,0 4,0 ± 0,0 3,0 ± 1,0 111,0 ± 1,5 61,0 ± 0,6 85,0 ± 2,1 
Quinoa em flocos 6,0 ± 0,0 5,0 ± 0,6 3,0 ± 0,6 1,0 ± 0,6 99,0 ± 2,0 35,0 ± 1,5 74,0 ± 0,6 
Linchia (linhaça dourada e chia) 9,0 ± 0,0 6,0 ± 0,6 4,0 ± 0,0 2,0 ± 0,6 123,0 ± 3,1 53,0 ± 2,0 88,0 ± 0,6 
Proteína de soja texturizada (grossa)  6,0 ± 0,0 4,0 ± 0,6 3,0 ± 0,6 1,0 ± 0,6 49,0 ± 4,7 20,0 ± 1,0 43,0 ± 2,0 
Proteína de soja texturizada (média) 6,0 ± 0,0 5,0 ± 0,6 3,0 ± 0,6 1,0 ± 1,0 67,0 ± 3,2 28,0 ± 2,6 56,0 ± 2,1 
Proteína de soja texturizada (fina) 7,0 ± 0,6 5,0 ± 0,6 2,0 ± 0,0 1,0 ± 0,0 76,0 ± 1,5 30,0 ± 1,5 60,0 ± 1,5 
Psyllium  5,0 ± 0,0  3,0 ± 0,6 2,0 ± 0,0 1,0 ± 0,0 69,0 ± 2,5 23,0 ± 2,6 55,0 ± 2,1 
Grãos        
Chia em grãos 10,0 ± 0,6 8,0 ± 0,0 6,0 ± 0,6 5,0 ± 0,0 144,0 ± 2,1 60,0 ± 1,5 95,0 ± 2,6 
Quinoa em grãos 10,0 ± 0,6 8,0 ± 0,6 5,0 ± 0,0 4,0 ± 0,6 168,0 ± 2,6 65,0 ± 2,6 132,0 ± 0,6 
Semente de linhaça dourada 9,0 ± 0,6 6,0 ± 0,6 5,0 ± 0,6 4,0 ± 0,0 140,0 ± 2,0 61,0 ± 1,2 124,0 ± 1,5 
Semente de linha escura 9,0 ± 0,6 6,0 ± 0,6 4,0 ± 0,0 3,0 ± 0,0 136,0 ± 3,1 66,0 ± 1,7 111,0 ± 3,1 
Soja em grãos 7,0 ± 0,6 5,0 ± 0,6 4,0 ± 0,6 3,0 ± 0,0 177,0 ± 2,0 59,0 ± 1,2 143,0 ± 1,2 

Cs: Colher de sopa, Cch: colher de chá, Cs: colher de sobremesa, Cc: colher de café, Xch: xícara 
de chá, Xc: xícara de café, CN: copo normal (americano), (g): gramas. Média e desvio padrão (±). 
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Observa-se que os valores das colheres, mostraram-se semelhança entre 

os itens pesquisados, isto se deve a balança eletrônica, do qual não afere 

precisamente valores menores. As maiores variações ocorreram para as xícaras 

de chá e café, além do copo normal (americano). Contudo obteve-se um novo 

dado, em formato de tabela, em medidas caseiras para alimentos com alegação 

funcional.  

 

IV CONCLUSÕES  

De fato, os utensílios apresentam diferenças quando se utilizam medidas 

caseiras. Existem inúmeras técnicas utilizadas para pesagens e medições e a 

precisão dos instrumentos nem sempre é exata. Esperava-se que o resultado 

final, ou seja, a tabela de pesos de alimentos com alegação funcional, 

constituísse em um instrumento facilitador e ampliado na execução das tarefas 

dos profissionais que atuam na área de Nutrição e Dietética, com o intuito de 

garantir melhoria do estado de saúde e bem-estar da população, o qual foi 

alcançado com a elaboração da tabela para alimentos com alegação funcional.  
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RESUMO – o kefir de água é uma bebida fermentada. Avaliou-se o efeito da bebida na superóxido 
dismutase (SOD), glutationas-transferase (GST) e malondialdeído (MDA), no plasma e fígado de 
ratos divididos em 6 grupos: G1: dieta comercial; G2: dieta comercial + kefir (1mL); G3:  dieta de 
cafeteria; G4:  dieta de cafeteria + kefir (1mL); G5 e G6:  dieta de cafeteria + kefir no rato obeso 
(1mL e 2mL, respectivamente). No fígado, a SOD no G5 foi menor que a do G3 e no plasma, G6 
foi inferior aos grupos cafeteria. Para GST no fígado, G6 foi superior aos grupos cafeteria e no 
plasma, G6 foi maior que G3 e G4. Para MDA, G4 e G6 foram superiores a G5 no fígado, e no 
plasma, G6 foi inferior à G3, G4 e G5. O kefir na dose de 2 mL parece exercer um melhor efeito na 
capacidade antioxidante do plasma. 
 
PALAVRAS-CHAVE: antioxidante; kefir de água; malondialdeído; superóxido dismutase. 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

O kefir de água é uma bebida caseira, levemente azeda e que contém 

etanol em baixas concentrações e CO2. Efeitos benéficos do kefir de água na 

saúde humana tem sido relatados, como na regulação do trato gastrointestinal, na 

atividade antioxidante, dentre outras, entretanto, estes benefícios não foram 

confirmados cientificamente até o presente momento, em especial em relação à 

obesidade (WALDHERR et al., 2010). 

Por sua vez, o estresse oxidativo caracteriza-se pelo desequilíbrio entre 

os sistemas de defesa antioxidantes e agentes pró-oxidantes. Esse desequilíbrio 

pode ocorrer ao se expor a xenobióticos, ingestão de dieta hipercalórica e 

radiação solar, por exemplo. No entanto, o organismo apresenta um sistema de 

defesa antioxidante enzimático e não enzimático que tem por objetivo inibir os 

danos causados pela ação das espécies reativas não radicais (BARRA et al., 

2010). O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do kefir de água no 

estresse oxidativo no plasma e no fígado de ratos alimentados com dieta 

hipercalórica. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido de acordo com os Princípios Éticos para 

Experimentação Animal, e foi aprovado pela Comissão de Ética para Uso de 

Animais (CEUA/ UFV) da UFV, Viçosa, MG sob o protocolo 79/2014. 

Foram usados 60 ratos wistar machos divididos em 6 grupos (n=10): G1 

dieta comercial; G2 dieta comercial + 1 mL de kefir; G3 dieta de cafeteria; G4 

dieta de cafeteria + 1 mL de kefir; G5 dieta de cafeteria + 1 mL de kefir no rato 

obeso e G6 dieta de cafeteria + 2 mL de kefir no rato obeso. Os grupos G3, G4, 

G5 e G6 receberam dieta de cafeteria desde o início do experimento, sendo que o 

G4 também recebeu kefir de água desde o início. Apos confirmada a obesidade, 

G3, G5 e G6 foram realocados por homogeneidade de peso e G5 e G6 

receberam 1mL e 2mL de kefir de água por 9 semanas, respectivamente. O 

experimento teve uma duração de 15 semanas. Ao final do experimento, os 

animais foram anestesiados e eutanasiados por punção cardíaca, sendo coletado 

o sangue e o fígado para avaliação de parâmetros de estresse oxidativo. Foram 

feitas análises das enzimas Superóxido Dismutase (Dieterich et al., 2000), 

Glutationa S-transferase (Habig et al., 1976) e Malondialdeido (Wallin et al.,1993). 

Foram utilizados o teste Golmogorov-Smirnoff para avaliação da 

distribuição das variáveis e ANOVA seguido de seguido do teste Tukey (P= 0.05) 

para comparação entre os grupos usando o SPSS v. 20.0.  

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A SOD hepática foi menor nos grupos alimentados com dieta comercial 

(G1 e G2) em relação aos grupos G3, G4, G5 e G6. O G5 teve reduzida atividade 

da enzima SOD em relação ao G3.  

A atividade da enzima GST no fígado esteve aumentada nos grupos G4 e 

G6 em relação ao G1. O grupo que recebeu 2 mL da bebida (G6) apresentou 

atividade da enzima aumentada em relação aos demais grupos cafeteria (G3, G4 

e G5). Para o MDA hepático, o grupo G5 apresentou menores concentrações em 

relação à G4 e G6. Em estudo realizado por Jaskolka (2010) em camundongos  
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APOE-/- não foi encontrada alteração na atividade da SOD no fígado dos animais 

que receberam kefir de água durante 4 semanas. 

 
Figura 1: Efeito do Kefir de água em parâmetros de estresse oxidativo no fígado 
(i, ii, iii) e no plasma (iv, v, vi) de ratos alimentados com dieta comercial e com 
dieta de cafeteria. G1 - Dieta comercial; G2 - Dieta comercial + kefir (1 mL); G3 - 
Dieta de cafeteria; G4 - Dieta de cafeteria + kefir (1 mL); G5 - Dieta de cafeteria + 
kefir (1 mL, rato obeso); G6 - Dieta de cafeteria + kefir (2 mL, rato obeso). Dados 
expressos em média ± desvio padrão de 6 ratos de cada grupo. GST = glutationa 
s- transferase, MDA = malondialdeído, SOD = superóxido dismutase. Letras 
diferentes indicam presença de diferença quando p<0,05, obtido por ANOVA 
seguido de Tukey. Dados são média e desvio padrão. 
 

Já no plasma, o G6 apresentou menor atividade da enzima SOD em 

relação aos demais grupos, resultado diferente ao encontrado no fígado. A 

atividade da enima GST esta foi maior nos grupo G6 em relação a G3 e G4. Por 

sua vez, a atividade da enzima GST no G1 foi menor que à de G2. Quanto ao 

MDA, G6 apresentou concentrações diminuídas em relação aos demais grupos 

cafeteria. 

Guven et al. (2003) ao tratar camundongos swiss com kefir de leite 

encontrou menores valores plasmáticos de MDA, sem alterações da enzima GST 

entre o grupo que recebeu ou não o kefir de leite.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

O kefir não apresentou influencia significativa sobre a síntese da 

Superóxido Dismutase (SOD) tanto no plasma quanto no fígado. Entretanto, para  
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GST, a dose de 2 mL de kefir de água parece ter influenciado positivamente na 

síntese desta enzima em relação ao controle positivo (G3). Contudo, o maior valor 

de GST no grupo 6 pode ter contribuído para uma menor concentração plasmática 

de MDA neste grupo, apesar desta relação não ter sido observada para os valores 

de GST e MDA hepáticos. Mais estudos são necessários com o kefir de água para 

que se possa melhor elucidar os potenciais efeitos do kefir de água no sistema 

antioxidante in vivo. 

 

5. REFERÊNCIAS  
 
BARRA, K. et al. Estresse oxidativo : conceito , implicações e fatores modulatórios 
Oxidative stress : concept , implications. v. 23, n. 4, p. 629–643, 2010. 
 
DIETERICH, S.  et al. Gene expression of antioxidative enzymes in the human 
heart: increased expression of catalase in the end-stage failing heart. Circulation, 
v. 101, n. 1, p. 33-9, Jan 4-11 2000. 
  
GONTIJO, L.N. Avaliação do consumo crônico de leite e kefir sobre os níveis 
pressóricos, parâmetros bioquímicos e renais de ratos SHR (Spontaneously 
Hypertensive Rats) induzidos à síndrome metabólica. Viçosa: Universidade 
Federal de Viçosa, 2014. 89p. (Dissertação, Mestrado em Ciência da Nutrição). 
 
GÜVEN, A.; GÜVEN, A.; GÜLMEZ, M. The Effect of Kefir on the Activities of GSH-
Px, GST, CAT, GSH and LPO Levels in Carbon Tetrachloride-Induced Mice 
Tissues. Journal of Veterinary Medicine Series B: Infectious Diseases and 
Veterinary Public Health, v. 50, n. 8, p. 412–416, 2003.  

 

HABIG, W. H.; PABST, M. J.; JAKOBY, W. B. Glutathione S-transferase AA from 
rat liver. Archives of Biochemistry and Biophysics, v. 175, n. 2, p. 710-716, 8// 
1976. 
 

WALDHERR, F. W.; DOLL, V. M.; MEISSNER, D.,VOGEL, R. F. Identification and 
characterization of a glucan-producing enzyme from Lactobacillus hilgardii TMW 
1.828 involved in granule formation of water kefir. Food Microbiology, v. 27, n. 5, 
p. 672-8, 2010. 
 
Wallin, B., Rosengren, B., Shertzer, H.G and Cameyo, G. Lipoprotein oxidation 
and measurement of TBARS formation in a single microlitre peate; its use for 
evaluation of antioxidants. Anal. Biochem. 1993; 208: 10 – 15 
 

 

  



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 
 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E FÍSICA DO CALDO DE 
CANA IN NATURA 

 
 

Thiago Murillo Diniz da Fonseca1, Edmilson Dantas da Silva Filho2, Josenildo Simão da Silva1, 
Marco Tullio Lima Duarte2, Francisco de Assis da Silveira Gonzaga2, Airton Silva Braz1, Ronaldo 

de Araújo Silva1. 
 

1Discentes do curso técnico em Manutenção e Suporte em Informática ou Mineração - IFPB. E-
mail: murillo_2011@hotmail.com.br, 2Docentes do curso técnico em Química - IFPB. E-mail: 

edmsegundo@hotmail.com 

 
 
 

RESUMO – A cana-de-açúcar (Saccharum spp) é uma das gramíneas mais cultivadas nas 
regiões tropicais e subtropicais, devido à grande contribuição socioeconômica, além da situação 
financeira sua exploração possibilita armazenar grande quantidade de sacarose. A pesquisa teve 
como objetivo a caracterização físico-química e física do caldo de cana in natura, produzido nas 
feiras livres do município de Campina Grande-PB. Foram determinados os seguintes parâmetros: 
Umidade (% b.u.), Sólidos totais (%), pH, Sólidos solúveis totais (ºBrix), Acidez total titulável (% 
ácido cítrico), Luminosidade (L*), Intensidade do vermelho (+a*) e Intensidade do amarelo (+b*). 
Os resultados obtidos foram comparados com alguns reportados na literatura por outros autores. 
Concluiu-se que os resultados obtidos foram similares aos outros estudos na caracterização 
físico-química e física de caldo de cana in natura. Para produção em escala comercial, é 
importante padronizar, principalmente em relação aos parâmetros relacionados ao pH e Cor. 

 
PALAVRAS-CHAVE: caldo de cana; in natura; avaliação; análise. 

 

INTRODUÇÃO 

Cana-de-açúcar é uma das espécies das gramíneas mais cultivadas nas 

regiões tropicais e subtropicais, devido à grande facilidade dessa espécie em se 

desenvolver em regiões de temperaturas elevadas, além de ser um grande 

contribuído socioeconômico para a região onde é plantada e por ter alta 

concentração de armazenar sacarose em sua composição (STUPIELLO, 1987). 

A cana-de-açúcar possui um papel de vasta importância na sociedade, 

pois com a sua derivação é possível produzir açúcar, álcool combustível, 

cachaça, além de servir para alimentação animal, a cana-de-açúcar pode ainda 

ser utilizada para a produção de garapa ou caldo de cana, servido imediatamente 

após a moagem em moedores elétricos ou manuais (SILVA, 2004). 

O presente trabalho tem como objetivo a caracterização físico-química e 

física do caldo-de-cana in natura, quanto aos seguintes parâmetros: umidade 

(%b.u.), sólidos totais (%), pH, Sólidos solúveis totais (°Brix), acidez total titulável 
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(ATT) e Luminosidade (L*), Intensidade do vermelho (+a*), Intensidade do 

amarelo (+b*). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As atividades foram realizadas no Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia da Paraíba (IFPB), no laboratório de química (LQ) do campus de 

Campina Grande-PB e também na Unidade Acadêmica de Engenharia Agrícola 

(UAEA), no Centro de Tecnologia e Recursos Naturais (CTRN), da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG). 

O caldo de cana in natura utilizado no experimento foi obtido no comércio 

local e a cana de açúcar foi produzida na microrregião de Campina Grande - PB. 

Para a sua obtenção, o produtor do caldo de cana foi instruído a extraí-lo de 

forma correta, conforme as recomendações do controle de qualidade Boas 

Práticas de Fabricação de Alimentos (BPF). O caldo de cana foi coado por duas 

peneiras domésticas comuns e envasado em frascos de vidros com tampas 

herméticas e mantido sob refrigeração em refrigerador doméstico com 

temperatura de aproximadamente 7 ºC até o momento da realização dos 

experimentos. 

As análises físico-químicas e física do caldo de cana foram determinadas 

de acordo com as normas analítica do Instituto Adolfo Lutz (2008): a umidade, em 

estufa a 105 °C/24 horas; o pH pelo método potenciométrico; os sólidos totais (%) 

foram determinado por diferença da umidade; os sólidos solúveis totais, expresso 

em ºBrix, determinados pelo método refratométrico; acidez total titulável (ATT), os 

resultados expressos em percentagem de ácido cítrico; a determinação da cor da 

amostra foi realizada em espectrofotômetro portátil, cujas leituras foram 

realizadas no sistema de cor CieLab (L*, a* e b*), em que L* é a luminosidade; a* 

a transição da cor verde (-a*) para o vermelho (+a*); b* a transição da cor azul (-

b*) para a cor amarela (+b*). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1 – Caracterização física, química e físico-química do caldo de cana in 

natura 
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Parâmetros Média ± Desvio Padrão 

Umidade (% b.u.) 82,07 ± 0,18 

Sólidos totais (%) 17,93 ± 0,18 

pH 5,41 ± 0,02 

Sólidos solúveis totais (ºBrix) 16,00 ± 0,00 

Acidez total titulável (% ácido cítrico) 0,45 ± 0,10 

Luminosidade (L*) 16,73 ± 0,15 

Intensidade do vermelho (+a*) -3,01 ± 0,06 

Intensidade do amarelo (+b*) 7,48 ± 0,02 

 

O caldo de cana in natura apresentou umidade de 82,07% e sólidos totais 

de 17,93%, respectivamente. Valor superior ao encontrado por PRATI & 

CAMARGO (2008) com umidade igual a 72,0 ± 1,53%. OLIVEIRA et. al. (2007) 

encontraram valores iguais a 81,14 ± 1,14% para a umidade do caldo de cana in 

natura e 80,39 ± 1,32% para a garapa pasteurizada a 70 ºC por 25 minutos. 

Constata-se que o caldo de cana apresentou pH médio de 5,41 ou seja, pH ácido, 

conforme esperado e o pH obtido neste trabalho foi similares aos valores obtidos 

por PRATI & MORETTI (2005), pH de 5,46 e SILVA (2004), pH de 5,30. 

O teor médio obtido de sólidos solúveis totais (°Brix) do caldo de cana foi 

de 16,00 ºBrix, sendo inferior ao obtido por PRATI & MORETTI (2005) que 

encontrou valor médio de 22,80 ºBrix e SILVA (2004) com valor de 19 ºBrix. A 

acidez total titulável (% ácido cítrico), ATT, é uma análise que, quando, realizada 

em produtos de origem vegetal, auxilia na determinação da qualidade e 

maturação da matéria-prima. O produto em estudo apresentou valores de ATT 

iguais a 0,45 ± 0,10 % de ácido cítrico. Em estudo com caldo de cana MARQUES 

(2009) encontrou valor médio de 0,44 ± 0,093 % de ácido cítrico. Para SILVA 

(2004) de 0,56 % de ácido cítrico. 

Os valores das coordenadas (L*, a*, b*) da escala de cor também 

determinaram a cor é um parâmetro importante na escolha e na aceitação de um 

produto pelo consumidor. O valor médio de luminosidade foi de 16,73 no caldo de 

cana. Em estudo com caldo de cana pasteurizado OLIVERIA (2007) verificou 

valor médio de 23,69 em caldo de cana. Os valores de a* e b* foram de -3,01 e 

7,48 para caldo de cana. Este aspecto pode ser confirmado pelos resultados dos 
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compostos fenólicos no tratamento caldo de cana pasteurizado devido ao 

escurecimento enzimático observado. 

 

CONCLUSÕES 

Concluiu-se que os resultados obtidos foram similares quando 

comparados com outros autores em estudo da caracterização físico-química e 

física de caldo de cana in natura. Para produção em escala comercial, é 

importante sua padronização, principalmente em relação aos parâmetros 

relacionados ao pH e cor. 
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RESUMO – Adicionar farinhas integrais à massa fresca alimentícia aumenta o teor de fibras, 
promovendo maior saciedade, auxiliando no controle do peso e na melhoria do trânsito intestinal. 
Utilizaram-se na produção da massa fresca farinhas integrais de trigo, aveia, arroz e maracujá, 
goma guar, ovo pasteurizado e água. As amostras foram submetidas à análise bromatológica e 
microbiológica. O teste de aceitação foi realizado com 58 clientes do food fast de ambos os sexos. 
A massa apresentou 8,9 g de fibra alimentar, 11,63 de proteína, 45,68 g de carboidrato, 3,19 de 
lipídeo, 1,24 de cinzas, 29,36 de umidade por 100 g do produto. Os resultados das análises 
microbiológicas foram adequados conforme legislação. A massa alimentícia obteve boa aceitação 
em todos os quesitos sensoriais pesquisados e no potencial de compra e consumo. O objetivo de 
elaboração de uma massa alimentícia fresca rica em fibras e com alto valor nutricional foi 
alcançado. 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: Massas alimentícias. Fibras alimentares. Composição centesimal. Micro-
organismos. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A massa alimentícia é um produto tipicamente italiano que faz parte do 

cardápio brasileiro ao longo dos anos, por ser um produto de fácil preparação, 

baixo custo e produzido com uma tecnologia bem simples. É o alimento que mais 

compete na mesa dos brasileiros com o tradicional arroz. Apesar de ter um índice 

de consumo bem inferior ao do arroz, a quantidade per capita é alta, chegando a 

3,76 kg por ano. Atualmente, o Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de 

massas alimentícias, ficando atrás apenas da Itália e dos EUA (ABIMA, 2015).  

Quando se adiciona farinha de trigo integral à massa o teor de fibras é 

aumentado. As fibras, além de promoverem maior saciedade, ajudam no controle 

do peso, auxiliam no trânsito intestinal, prevenindo doenças como constipação, 

hemorroidas e até mesmo o câncer de colón (BORTHOLAZZI et al., 2005). Assim 
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adicionar fibras alimentares em um produto tão consumido como o macarrão, 

tornando-o rico ou fonte nesse nutriente é o objetivo desse estudo. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os ingredientes utilizados na produção da massa foram: farinhas 

integrais de trigo, aveia, arroz e maracujá, goma guar, ovo pasteurizado e água. 

A massa foi preparada e extrusada em masseira própria com a trafila para fusili 

(corte em espiral, popularmente conhecido com parafuso).  

Após o desenvolvimento do produto foram realizados os testes de análise 

sensorial afetiva, intenção de compra e de consumo no mesmo local do preparo. 

As amostras foram apresentadas a 58 consumidores do restaurante fast food de 

massas em Belo Horizonte. A avaliação dos atributos sensoriais cor, sabor, aroma 

e textura foi realizada por meio de uma escala hedônica de 9 pontos e para a 

intenção de consumo e de compra foram utilizadas escalas de 7 pontos segundo 

Chaves (1980). É importante ressaltar que o projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa do Centro Universitário UNA, parecer CAAE 

45986015.2.0000.5098, de 16/06/2015.  

As amostras foram submetidas à análise bromatológica e microbiológica. 

A análise estatística descritiva foi realizada no software Graphpad Prism 

3.02® e os resultados apresentados como média e desvio padrão. Foram 

consideradas significativas às diferenças de p< 0.05. O potencial de mercado, 

avaliação de compra e consumo foi realizado pelo teste t student para dados não 

pareados e não paramétricos por meio do teste de Mann-Whitney. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da composição centesimal da massa alimentícia fresca 

foram: Carboidrato 45,68 g, Umidade 29,36 g, Proteína 11,63 g, Fibra alimentar 

8,9 g, Lipídios 3,19 g e cinzas 1,24 g.  

A massa teve um baixo teor de lipídeos, pois segundo a RDC 54/2012 o 

limite é de 3 g/100 g, além de ser uma fonte de proteína, pois possui valores 

superiores a 6 g de proteína a cada 100 g produto (BRASIL, 2012). A quantidade 

de carboidrato foi determinada por diferença. Quanto à fibra alimentar, a 
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quantidade dosada foi superior a 3 g/100 g para alimentos sólidos, podendo a 

massa fabricada ser considerada fonte rico ou fonte  de fibra alimentar (BRASIL, 

2012).  

Os resultados da análise microbiológica para os parâmetros Coliformes à 

45°C, S. aureus coagulase positiva e Salmonella sp indicam que o produto está 

de acordo com a legislação brasileira no que se refere aos padrões 

microbiológicos estabelecidos (BRASIL, 2001). Isso demonstra que houve 

adequação nos critérios de boas práticas e qualidade no preparo do alimento. 

A análise sensorial foi realizada com 54, não fumantes, não alérgicos, não 

portadores de patologias crônicas em uso de medicamentos, não intolerantes à 

glúten. Dos provadores 41 eram do sexo feminino e 13 do sexo masculino. A faixa 

de idade foi de 16 a 45 anos. 

Os resultados da análise sensorial afetiva são apresentados na Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Avaliação sensorial afetiva para os quesitos aroma, sabor, cor, textura 

e avaliação global. 

 

Os quesitos aroma, sabor e textura obtiveram média igual ou superior a 8 

pontos (8,0; 8,19; 8,0; respectivamente) o que indica boa aceitação.  Apenas o 

quesito cor obteve nota inferior a 8 (7,95) porém sem representar diferença 

significativa. A qualidade da massa alimentícia com semolina foi adequada 

observada no processo de cocção, na cor, na aparência e gosto (ABECASSIS, 

2001). 

A intenção de consumo obteve nota de 5,85 e compra 5,68, 

representando uma boa aceitação do produto visto que o valor máximo da nota é 

7. Pode-se observar um interesse maior da população em experimentar produtos 

novos que podem trazer benefícios a saúde. 

 

4 CONCLUSÃO 
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O objetivo de elaboração de uma massa alimentícia fresca rica em fibras 

e com alto valor nutricional foi alcançado, além do teor elevado de proteína, baixo 

teor de lipídeos, contribuindo para a melhoria da qualidade da dieta da população 

que consome macarrão. A massa alimentícia obteve boa aceitação em todos os 

quesitos sensoriais pesquisados e no potencial de compra e consumo. 
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RESUMO – O kefir é um alimento funcional, que pode ter suas propriedades reforçadas com a 
adição de ingredientes prebióticos como a inulina. O objetivo deste trabalho foi a elaboração de 
diferentes formulações de kefir com baixo teor de gordura, desenvolvidas a partir de cultura 
liofilizada, avaliar a composição centesimal e comparar com a legislação brasileira. Foram 
elaboradas quatro formulações adoçadas: F1 - adicionada de 2% de inulina, F2 - sem inulina, F3 -
adicionada de 2% de inulina e saborizada com frutas verdes e F4 - sem inulina e saborizada com 
frutas verdes. A formulação F3 apresentou menor teor de umidade e maior teor de carboidratos. 
Os teores de proteína e gordura não apresentaram diferença significativa entre as formulações. 
De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que todas as formulações de kefir 
apresentaram as características compatíveis com a legislação vigente, demonstrando potencial 
para serem testadas em escala industrial no Brasil. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Leite fermentado; alimento funcional; prebióticos.   

 

1. INTRODUÇÃO  

O Kefir é uma bebida viscosa, levemente gaseificada, que contém 

pequenas quantidades de álcool, obtida da fermentação do leite pela ação 

simbiótica de bactérias ácido láticas, ácido acéticas e leveduras contidas em seus 

grãos ou na cultura starter liofilizada (FARNWORTH, 2005; COSTA; ROSA, 

2010). Embora o preparo com grãos seja comum no Brasil, tem-se como 

desvantagem a obtenção de um produto não padronizado. O kefir é rico em 

nutrientes, dentre eles vitaminas como K, B1 e B2, minerais e aminoácidos 

(OTLES; CAGINDI, 2003).   

São várias as funções do kefir no organismo humano citadas na literatura, 

como estimulo do sistema imunológico, atividade antagonista a patógenos e 

tolerância por indivíduos não persistentes à lactose, efeitos antitumorais, além da 

modulação dos níveis de colesterol, entre outros (COSTA; ROSA, 2010). O apelo 
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funcional desse leite fermentado pode ser reforçado com a adição de ingredientes 

prebióticos, como o enriquecimento com fibras. Diante do exposto, o objetivo 

deste trabalho foi à elaboração de kefir padronizado com baixo teor de gordura, 

adicionado de inulina (fibra), e preparado de frutas verdes, desenvolvido a partir 

de cultura isolada iniciadora de kefir.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Para preparo das bebidas kefir, foram utilizados leite desnatado UHT, leite 

em pó desnatado, açúcar cristal, inulina, preparado de frutas verdes e fermento 

kefir biológico (Midzu, Alemanha). O preparado de frutas verdes e a inulina foram 

doadas pela Gemacom Tech (Juiz de Fora, MG), todos os demais ingredientes 

foram adquiridos no mercado de Sete Lagoas - MG. Para ativação foi adicionado 

o fermento (5 g), em um litro de leite desnatado, permanecendo 24 h para 

fermentação em BOD a 25 °C, conforme recomendação do fabricante. Este 

procedimento foi repetido duas vezes para completa ativação. 

Foram desenvolvidas quatro formulações de Kefir (F1, F2, F3 e F4), com 

e sem inulina, sem sabor e saborizadas com frutas verdes, em duas repetições. 

Para o preparo de cada formulação, realizou-se a mistura do leite desnatado UHT 

(1 L) e do leite em pó desnatado (1,5%). A inulina foi adicionada na concentração 

de (2%) nas formulações 1 e 3 sob aquecimento a 60 °C. A inoculação da cultura 

ativada no leite foi realizada na temperatura de 25 °C, sendo imediatamente 

incubada em BOD (25 ºC) por um período de 24 h, de acordo com o 

recomendado pelo fabricante. Após o período de fermentação, foi adicionado o 

açúcar (8%) em todas as formulações e o preparado de frutas verdes (2,5%) nas 

formulações saborizadas (3 e 4). Em seguida, as bebidas foram armazenadas, 

sob refrigeração por 24 h. 

Para determinação da composição centesimal (umidade, proteína, 

gordura e cinzas) utilizou-se as metodologias descritas na Instrução Normativa  

N° 68 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2006) e 

nos métodos físico-químicos para análise de alimentos do Instituto Adolfo Lutz 

(IAL, 2008). Os teores de carboidratos totais foram determinados por diferença. 

Foi avaliado o teor de sólidos solúveis totais no preparado de frutas verdes, 

armazenado sob refrigeração a 10 °C, utilizando um refratômetro portátil Modelo 

RHB-32ATC, marca MEGABRIX. Os dados foram submetidos à ANOVA seguido 
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do teste de Tukey a 5% de probabilidade através do programa SANEST (Sistema 

de Análise Estatística-USP). Todas as análises foram realizadas em triplicata.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos nas análises de composição centesimal estão 

descritos na Tabela 1. 

Tabela 1 – Composição centesimal das diferentes formulações de Kefir adoçados 
(base úmida) 

Parâmetros Formulações** 

F1 F2 F3 F4 

Umidade* 83,46 ± 0,04 b 83,79 ± 0,04 a 81,25 ± 0,001 c 83,21 ± 0,04 b 

Proteína* 3,76 ± 0,12 a 3,62 ± 0,02 a 3,68 ± 0,09 a 3,85 ± 0,75 a 

Gordura* 0,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,00 a 

Cinzas* 0,81 ± 0,02 ab 0,84 ± 0,01 a 0,78 ± 0,02 b 0,80 ± 0,02 ab 

Carboidratos 
totais* 

11,96 ± 0,07 b 11,74 ± 0,04 b 14,28 ± 0,07 a 12,01 ± 0,65 b 

*Resultados expressos em g/100g do produto. Média de duas repetições. 
Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem estatisticamente entre si ao nível de 
significância de 5% pelo teste de Tukey.                                                   
**Formulações após 24 h de armazenamento- F1 (Kefir com inulina), F2 (Kefir sem inulina), F3 
(Kefir saborizado com inulina), F4 (Kefir saborizado sem inulina).  

 
As bebidas fermentadas F1 e F4 não diferiram estatisticamente no teor de 

umidade. Já a amostra F2, sem inulina foi a que apresentou maior teor de 

umidade e a formulação F3 obteve menor teor de umidade, igual a 81,25%. Esse 

resultado pode ser justificado devido ao acréscimo de inulina e preparado de 

frutas verdes na formulação F3. 

Em relação aos teores de proteína e gordura, não houve diferença 

significativa entre as formulações. Este resultado pode ser justificado pela adição 

de leite em pó desnatado em quantidades iguais, além das bebidas terem sido 

preparadas com leite UHT desnatado. Todas as formulações estão de acordo 

com a legislação brasileira para leites fermentados, que recomenda um teor 

proteico mínimo de 2,9 g/100 g e teor de matéria gorda igual ou inferior a            

0,5 g/100 g (BRASIL, 2007).   

Embora não exista na legislação recomendações do teor de cinzas para 

leites fermentados, os valores obtidos para todas as formulações são similares 

aos encontrados na literatura. Cabral (2014) obteve um teor de resíduo mineral 
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fixo igual a 0,8% para kefir elaborados com 10% de grãos saborizados com 

chocolate.  

Ao avaliar os teores de carboidratos totais, a amostra F3 diferiu 

estatisticamente, apresentando maior teor. Assim, acredita-se que a adição de 

inulina e preparado de frutas contribuíram para tal resultado. A influência do 

preparado de frutas verdes foi confirmada pela análise de sólidos solúveis totais, 

obtendo um valor médio de 31,6 °Brix. 

4. CONCLUSÃO  

Todas as formulações de kefir desenvolvidas com cultura starter liofilizada 

apresentaram características compatíveis com a legislação vigente. Tais 

resultados apresentam uma possibilidade na elaboração do kefir em escala 

industrial no Brasil.  
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RESUMO – O objetivo do presente trabalho foi caracterizar o estado nutricional pré e gestacional, 
e o hábito alimentar em gestantes atendidas em um serviço de pré-natal de alto risco.  Trata-se de 
um estudo descritivo exploratório e observacional de corte transversal realizado com 78 gestantes 
no período de abril a outubro de 2016. Foram descritas as variáveis sociodemográficas, estado 
nutricional pré-gestacional e atual. Para avaliação do hábito e consumo alimentar foi utilizado o 
questionário proposto pelo SISVAN (2015). Observou-se um aumento significativo de gestantes 
com excesso de peso gestacional. Grande parte das gestantes tem o hábito de realizar as 
refeições utilizando os dispositivos de tela (75,6%). Os percentuais encontrados para o consumo 
alimentar do dia anterior revelaram que a maioria das gestantes consumiram os alimentos 
considerados saudáveis. Conclui-se que as gestantes apresentam inadequação do estado 
nutricional e hábitos alimentares não saudáveis. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gravidez de alto risco; estado nutricional; comportamento alimentar; 
nutrição materna 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O período gestacional é caracterizado por consideráveis alterações 

fisiológicas, psicológicas, sociais e culturais. Por conta dessas alterações 

adaptativas ou patologias associadas, pode ocorrer uma gestação de alto risco 

(BRASIL, 2012).  

O ganho de peso adequado e a manutenção do estado nutricional são 

essenciais para a promoção, prevenção e manutenção da qualidade de vida da 

gestante e do bebê (NOMURA, 2012).  

Além disso, a adequação da alimentação da gestante faz-se necessária, 

visto que, o estado nutricional da mesma pode afetar o resultado da gravidez. 

Sendo assim, é importante avaliar o consumo alimentar (BERTIN, et. al. 2006). 

Tendo em vista que o processo gestacional é complexo e influenciado pelo 

estado nutricional materno, o presente trabalho objetivou caracterizar o estado 

nutricional e o hábito alimentar de gestantes atendidas em um serviço de pré-

natal de alto risco. 
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2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo de corte transversal, cujos 

dados foram coletados em um hospital de ensino na cidade de Vitória-ES, no 

período de abril a outubro de 2016, com amostra composta de 78 gestantes.  

Para a avaliação do estado nutricional, os seguintes dados foram 

analisados: peso pré-gestacional, peso atual, estatura, ganho de peso durante a 

gestação e idade gestacional. Para avaliar o IMC pré-gestacional foi utilizado a 

classificação proposta pelo IOM (2009) e para o IMC gestacional foi utilizada a 

classificação de Atalah (1997). O consumo alimentar foi avaliado por meio do 

formulário de marcadores do consumo alimentar, proposto pelo SISVAN (2015), o 

que permitiu realizar uma análise qualitativa do consumo alimentar das gestantes.  

Os dados foram tabulados no programa Microsoft Office Excel 2010, a 

análise do percentual de ocorrência e o teste-T de amostras pareadas foram 

realizados por meio do software Statitical Package for the Social Sciences 21.0.  

 

3 RESULTADOS 

  

As gestantes analisadas apresentaram idade mínima de 14 anos e máxima 

de 44 anos completos tendo média de idade de 29,15 (±6,34 DP), sendo que a 

maioria apresentou idade maior ou igual a 20 anos (92,3%).   

Na Figura 1, verifica-se um aumento de gestantes com excesso de peso 

gestacional e consequente redução do peso adequado gestacional. Diante disso a 

análise bivariada mostrou que a mudança do estado nutricional do excesso de 

peso pré-gestacional para o peso gestacional foi significativa (p<0,001), assim 

como o excesso de peso gestacional para o peso adequado pré-gestacional 

(p<0,001).  

Quanto ao hábito alimentar das gestantes, verifica-se que grande parte das 

gestantes tem o hábito de realizar as refeições utilizando os dispositivos de tela 

(75,6%) e realizam de quatro a seis refeições ao dia (79,5%). Os percentuais 

encontrados para o consumo alimentar do dia anterior revelaram que grande 

parte das gestantes consumiram os alimentos considerados saudáveis (feijão 

76,9%, frutas frescas 73,1% e verduras e legumes 65,4%). Entretanto, o tipo de 
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consumo classificado por meio da distribuição de pontos, mostrou que 67,9% das 

gestantes apresentaram hábitos e consumo não saudáveis.  

 

Figura 1 – Classificação do estado nutricional segundo IMC pré-gestacional e gestacional das 
gestantes atendidas em um serviço de pré-natal de alto risco, Vitória, ES. n=78; Teste-T Student 
em amostra pareada; Significância: p<0,05; ‡: diferente em relação ao baixo peso pré-gestacional; 
∆: diferente em relação ao baixo peso gestacional; †: diferente em relação ao peso adequado 
gestacional; *: diferente em relação ao peso adequado pré-gestacional. 
 

4 DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, observou-se uma modificação significativa do estado 

nutricional das gestantes durante a gestação. Essa modificação do estado 

nutricional das gestantes no transcurso da gravidez, bem como ganho de peso 

inadequado, tem sido descrita na literatura (CUNHA, et al, 2016).  

 Nesta população, 56,5% das gestantes iniciaram a gestação com excesso 

de peso. Estudo realizado no Rio Grande do Sul verificou um percentual 

considerável de mulheres que iniciaram a gestação com excesso de peso (50,9%) 

(PEREIRA; WISHMANN, 2016), os quais refletem o processo transição 

epidemiológica e nutricional (BATISTA FILHO; RISSIN, 2003). A inadequação do 

estado nutricional materno tanto pré-gestacional como gestacional consiste em 

um problema de saúde publica, pois contribui para o desenvolvimento de 

intercorrências gestacionais, que influenciam a saúde materna e do concepto 

(DODD, et al, 2011).  

 Quanto ao maior percentual de gestantes com hábitos não saudáveis, este 

reflete a mudanças ocorridas no mundo moderno, o que afeta diretamente a 

alimentação da população.  A Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) nos anos 

de 2008 e 2009 mostra que 48% das mulheres apresentam excesso de peso, o 

que confirma o processo de transição nutricional (IBGE, 2010). 

 

∆ 
‡ 

† 
* 
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5 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que as gestantes de alto risco apresentaram estado nutricional 

e qualidade da alimentação inadequada, favorecendo assim a ocorrência de 

desfechos desfavoráveis durante este período.  Esses achados apontam para a 

importância da intervenção nutricional no sentido de reduzir o risco de problemas 

neste período e melhorar as ações relacionadas à assistência nutricional pré-

natal.  
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RESUMO – Este estudo tem como objetivo descrever a elaboração de uma cartilha sobre aleitamento 
materno com vistas a proteger e apoiar o aleitamento materno (AM) de puérperas que dão luz a seus 
filhos num hospital no interior de Minas Gerais. O projeto está sendo executado, e se encontra na 
primeira etapa que é a de elaboração da cartilha. No seu processo de construção foi realizado 
levantamento bibliográfico de órgãos nacionais e internacionais sobre lactação. Informações sobre 
composição do leite materno, seus benefícios para o bebê e lactante, pega correta, problemas 
mamários, ordenha, dentre outros foram abordados na cartilha. A próxima etapa será sua validação, 
e deverá ocorrer durante o ano de 2017. Esperamos que a cartilha produzida neste estudo seja capaz 
de responder às principais dúvidas que permeiam o cotidiano das mães em lactação e seja um 
agente que possa auxiliar na promoção do aleitamento materno.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Cartilha, gestantes, aleitamento materno, lactação 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
 Materiais educativos constituem-se um meio promissor para a difusão de 

informações, sobretudo quando são elaborados de forma artesanal e com baixo 

custo para facilitar sua divulgação Oliveira et al.(2008). Além disso, o uso de 

manuais pode direcionar, padronizar e dinamizar as ações e orientações de 

educação em saúde, por utilizarem ilustrações, linguagem clara e compreensível 

para todas as camadas sociais, contendo orientações significativas sobre o tema, 

sendo atrativos, objetivos e não muito extensos Cruz et al.( 2008).  

 Assim este estudo tem como objetivo descrever a elaboração de uma cartilha 
sobre aleitamento materno com vistas a proteger e apoiar o aleitamento materno 

(AM) de puérperas que dão luz a seus filhos num hospital no interior de Minas 

Gerais. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de estudo com abordagem metodológica, que será desenvolvido em três 

etapas: construção da cartilha educativa para gestantes em lactação, validação do 
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material educativo por juízes e legitimação do mesmo material educativo por 

lactantes.  

A cartilha educativa foi construída conforme as recomendações para concepção 

e eficácia de materiais educativos, de acordo com as características: conteúdo, 

linguagem, organização, layout, ilustração, aprendizagem e motivação Roffmann e 

Warrall (2004). O referencial teórico que norteou a construção da cartilha foram os 

pressupostos da Entrevista Motivacional (EM), dois princípios básicos foram 

utilizados: promover a autoeficácia e ajudar a resolver a ambivalência Rollnick e 

Miller (1995). Dessa maneira, a elaboração da cartilha educativa traduziu-se em 

motivar a lactante para amamentar seu filho. 

 No seu processo de construção foi realizado levantamento bibliográfico de 

órgãos nacionais como os manuais do Ministério da Saúde (2009), UNICEF – Fundo 

das Nações Unidas para a Infância e Adolescência UNICEF (2007) e internacionais 

Organização Mundial da Saúde OMS (1989). Assim para construção da cartilha 

buscamos informações sobre composição do leite materno, seus benefícios para o 

bebê e lactante, pega correta, problemas mamários, ordenha, dentre outros.  

 O trabalho de design e diagramação das imagens foi realizado por um dos 

membros integrante do projeto. As imagens foram recolhidas da internet, arquivo 

pessoal e, posteriormente, trabalhado no Microsoft Office Publisher 2007.  

 Como dito anteriormente a versão final da cartilha passará por processo de 

validação de juízes. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 A cartilha foi dividida em nove domínios de interesse, cada um composto por 

figuras e seus respectivos textos explicativos. O primeiro, domínio A, refere-se à 

pega correta; o domínio B, aos benefícios do aleitamento materno para o bebê; o 

domínio C aborda os benefícios do aleitamento materno para a mãe; o domínio D 

comenta acerca dos problemas mamários e o domínio E, dos cuidados com a mama 

(Tabela 1).  

Na elaboração da cartilha optamos por mensagens breves, uma vez que é 

conhecido que frases longas reduzem a velocidade do processo de leitura e 
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geralmente os leitores esquecem os itens de listas muito grandes (THIOLENT, 

1986).  

Além disso, foi utilizada linguagem simples, objetivando promover a 

identificação do paciente com o texto e manter o incentivo ao aleitamento materno. 

Na cartilha produzida, foram utilizadas figuras da internet e de arquivo pessoal. 
 
Tabela 1 – Descrição dos domínios e assuntos relacionados  em algumas  figuras  

da Cartilha de Promoção do Aleitamento Materno, Diamantina, MG, Brasil, 2016. 

Domínio Figura Assuntos abordados na figura 

A Composição do leite materno   
B Colostro e sua importância  B1 Tipos de leite: colostro, inicial, final  
C Vantagens da amamentação    
D Quando amamentar  D1 Capacidade gástrica do 1° ao 30° dia de 

vida    
E Vantagens da amamentação   
F Como saber se o aleitamento está 

correto? 
F1 Boa pega 
F2 Posição correta mãe e bebê 

G Problemas nos seios   
H Cuidados com a mama   
I Manobras de ordenha I1 Manual 
J Armazenamento do leite materno J1 Tipos de recipientes 
K Como oferecer leite ao bebê   
L Licença maternidade e paternidade   
M Dieta anticólica M1 Alimentos que se deve evitar e consumir 
N Dieta da lactante N1 Sugestão de um plano alimentar 

 
4. CONCLUSÕES 
 
 A construção da cartilha envolveu conhecimento científico e trabalho em 

equipe com profissionais da saúde e funcionárias da maternidade. Posteriormente  

passará por processo de validação de juízes e será distribuída para as puérperas 

tiverem filhos na maternidade do HNSS. 
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RESUMO – A informação sobre medidas caseiras depende do entendimento da população no 
quesito quantidades ofertadas. Considerando que a população brasileira excede o consumo de 
açúcares em até 50%, torna-se necessário conscientizar a população. O objetivo foi determinar as 
porções de açúcares através da elaboração de um registro fotográfico. As fotografias foram 
realizadas no laboratório de técnica dietética da Faculdade Santa Rita – FaSar e os doces foram 
organizados  em porções pequena (55 Kcal), média (110 Kcal) e grande (165 Kcal) baseadas no 
guia alimentar brasileiro (2008). Para identificar a quantidade total de açúcar dos produtos 
registrados utilizou-se as informações nutricionais do rótulo. Como resultado foram obtidas três 
porções para cada doce totalizando 30 fotografias, possibilitando a visualização, pela população, 
das medidas caseiras do grupo de doces fotografados. Esse registro fotográfico possibilitará 
entendimento da porção recomendada para os doces podendo contribuir para diminuição do 
consumo desses produtos e auxiliar na prevenção das DCNT. 
  
PALAVRAS-CHAVE: porções diárias recomendadas, doces, fotografias, consumo alimentar  

 

INTRODUÇÃO 
 

Dietas com altos níveis de açúcares simples devem ser avaliadas por 

serem caracterizadas com baixa qualidade nutricional além de contribuírem para 

o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como 

obesidade (WHO, 2015). A população brasileira excede em até 50% o consumo 

de açúcar livre (LEVY et al, 2012). Para avaliar os padrões alimentares de uma 

população considerando o surgimento ou prevenção das DCNT (IHME, 2013; 

AICR, 2007) torna-se fundamental, identificar os alimentos que compõem suas 

refeições cotidianas (FISBERG et al, 2005).   

Um estudo brasileiro da Pesquisa Nacional da Saúde (PNS) demonstrou 

que apesar de menos frequente dentre os ingredientes de baixo teor nutricional, a 

prevalência do consumo regular de doces pelos brasileiros foi de 21,7% e tendeu 

a diminuir com a idade e aumentar com o nível de instrução (CLARO et al, 2013). 

Corroborando com um estudo realizado pela POF/IBGE 2008-2009 que destacou 

grande participação do consumo de doces na população brasileira (PEREIRA et 

al, 2012).  
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Sendo assim o objetivo do estudo foi elaborar um registro fotográfico com 

porções padronizadas de alimentos do grupo dos açúcares e doces.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foram selecionados doces industrializados comercializados em 

supermercados da região de Congonhas – MG. 

Foram selecionados um total de dez doces industrializados para compor 

a pesquisa. Os produtos que foram selecionados foram: doce de figo, 

marmelada, doce de leite com ameixa em tablete, goiabada, bananada, cocada, 

bala, chocolate, doce de leite pastoso, doce de abóbora com coco. Para retirada 

das amostras foram adquiridos alimentos dos seguintes fornecedores Vila Oliva®, 

Predilecta®, Doces da Vovó®, Santa Amalia®, Sococo®, Embaré®, Lacta®, 

Itambé® e Doces Rezenda®, utilizando como critério de inclusão na pesquisa 

doces industrializados, comercializados nas cidades de Congonhas e 

Conselheiro Lafaiete no estado de Minas Gerais.  

Foram definidos três tamanhos de porções referente ás calorias para os 

dez tipos de doces típicos utilizados na pesquisa. A porção média (P50) foi 

aquela indicada pelo Guia Alimentar para a População Brasileira (2008) para o 

grupo dos doces que representa 110kcal. A porção grande (P75) correspondeu 

ao valor da P50 mais a sua metade (110+55= 165kcal). A porção pequena (P25) 

correspondeu ao valor da metade da porção média (P50) 55kcal. 

O processo de fotografia dos alimentos foi realizado no Laboratório de 

Técnica Dietética da Faculdade Santa Rita – Fasar. Esses procedimentos 

incluíram a aferição do peso, realizada em balança de marca Filizola® modelo 

BP15 capacidade máxima 15kg e sensibilidade 15g. Foi utilizada câmera 

fotográfica Modelo Nikon D5000®.  

As fotografias foram produzidas com a utilização de equipamento e 

recurso capazes de promover bons resultados em termos de qualidade das 

imagens e possibilitar reconhecimento posterior do alimento fotografado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Através das fotografias de cada porção (pequena, média e grande) para 

cada doce foi elaborado um registro fotográfico e, junto as fotografias foram 

inseridas as informações nutricionais contidas no rótulo cabíveis para cada 

porção de cada doce em análise.  

O registro fotográfico para o grupo dos açúcares e doces proposto nesse 

estudo tem como fundamento apenas informar a população para um consumo de 

doces de forma esporádica e que não ultrapasse as 110 Kcal recomendadas por 

dia para um individuo adulto e saudável conforme proposto no guia alimentar 

(BRASIL, 2008). Essa divulgação deverá se efetivar nas atividades de educação 

nutricional propostas para a região onde a instituição de ensino se encontra. 

Muitas organizações internacionais como OMS, OPAS, Nações Unidas, 

Organização das Nações para Alimentação e agricultura (FAO) tem buscado a 

promoção da alimentação saudável buscando incentivar o consumo limitado de 

alimentos ricos em calorias, em açúcares, sódio e gorduras não saudáveis 

baseando em guias alimentares disponibilizados para os profissionais utilizarem 

na atuação profissional disseminando a informação de uma alimentação saudável 

e consciente (FAO, 2015; BRASIL, 2014). 

 

CONCLUSÕES 
 

A equipe do curso de Nutrição da Faculdade Santa Rita, através desse 

trabalho, pretendeu criar um registro fotográfico para o grupo dos açúcares e 

doces e, divulgar o material dentro do ambiente acadêmico através das 

atividades de Educação Nutricional com intuito de conscientizar a população de 

um consumo adequado desse grupo alimentar. No futuro, espera-se conseguir 

um registro compilando um maior número dos grupos alimentares e, 

consequentemente intensificar as ações para prevenção das DCNT determinadas 

pelo consumo alimentar inadequado. 

A equipe do curso de Nutrição da Faculdade Santa Rita tem desenvolvido 

essa ideia junto aos trabalhos de conclusão de curso da instituição.   
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RESUMO - Trata-se de um estudo descritivo transversal com objetivo de identificar o perfil dos 
usuários dos três principais Restaurantes Populares de Belo Horizonte /MG e discutir a 
contribuição deste programa para a alimentação desta população. Foram aplicados 1070 
questionários sobre a condição socioeconômica e os hábitos alimentares dos usuários dos 
restaurantes populares. Os dados foram tabulados e processados pelo aplicativo Statistical 
Package for Social Science (SPSS). Observou-se que a maioria dos comensais dos restaurantes 
populares são do sexo masculino (61,1%), casados (42,09%), tem idade entre 35 a 59 anos 
(49,4%) e estão classificados na classe C1, segundo a ABEP. Dentre os usuários regulares, 
44,1% são idosos, 47,4% concluíram o ensino médio. Entre os entrevistados 75,5% declararam 
não apresentar doenças. A determinação do perfil dos usuários dos Restaurantes Populares de 
BH pode ser o primeiro passo para o planejamento de ações em educação nutricional 
direcionadas a este público.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Restaurante - Popular; usuários; alimentação – saudável 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Os Restaurantes Populares (RP) integram os Sistemas Locais de 

Segurança Alimentar e Nutricional. Nessa perspectiva, devem contribuir para a 

consolidação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), 

funcionando como instrumento de incentivo, controle e avaliação das atividades 

de produção, processamento, distribuição e consumo de alimentos, bem como 

das atividades de educação nutricional, inclusão social e cidadania (BRASIL, 

2013). O RP foi um dos vários instrumentos de intervenção da Política de 

Abastecimento e Segurança Alimentar do Município de Belo Horizonte e tornou-se 

uma referência no fornecimento de alimentação a baixos preços, garantindo 

alimentação de qualidade a preço acessível (GOBATO; PANIGASSI; VILLALBA, 

2010) O propósito do presente estudo foi identificar o perfil dos usuários de três 

Restaurantes Populares de Belo Horizonte /MG.  
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2 MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo transversal descritivo em três principais 

restaurantes populares de Belo Horizonte: Popular I - Herbert de Souza; Popular II 

– Josué de Castro; e Popular IV – Dom Mauro Bastos. A população alvo deste 

estudo totalizou uma amostra de 1070 indivíduos, com erro máximo aceito ±5%, 

estimativa do desfecho em 50% e nível de confiança de 95%. Os parâmetros 

considerados para o cálculo amostral foram baseados no número de bandejas 

servidas nos restaurantes. O critério de inclusão dos indivíduos alvo da pesquisa 

foi que estivessem sempre no último lugar na fila para espera do almoço e que 

tivessem 18 ou mais anos de idade. Os dados foram obtidos a partir de um 

questionário semi-estruturado, aplicado por acadêmicos do curso de Nutrição da 

PUC-MG ,devidamente capacitados. Foram analisadas as variáveis: sexo, faixa 

etária, situação profissional, classe socioeconômica, escolaridade, doenças auto 

referidas que necessitam de cuidados alimentares especiais e comportamento 

alimentar dos usuários. A classe socioeconômica foi avaliada segundo o padrão 

da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP)10. As variáveis 

quantitativas foram descritas pelo seu valor de distribuição de frequências 

relativas. Os dados foram tabulados e processados pelo aplicativo Statistical 

Package for Social Science (SPSS) versão 16.0 Windows. O estudo foi aprovado 

pelo comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais sob o 

Protocolo CAAE – 0037.0.213.000-11, em atendimento à Resolução CNS n° 

196/96, do Conselho Nacional de Saúde.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Dentre os usuários entrevistados, 61,14% eram do sexo masculino e 

estavam na faixa etária entre 35-49 anos; 84,7% estavam empregados, e a classe 

econômica predominante (27,34%) foi Classe C1, segundo o padrão da ABEP 

que refere-se a renda média familiar de R$ 1.459,00; 47,47% concluíram o ensino 

médio, e em relação à doenças existentes, a hipertensão representou 12,73%. O 

programa Restaurante Popular por fornecer alimentação saudável e com alto 
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valor nutricional pode contribuir para a prevenção de doenças, principalmente 

doenças crônicas . O preço acessível da refeição (30,8%) e qualidade da comida 

(28,8%) foram os principais motivos citados para frequentar o RP. A análise 

também mostrou que 37,4% dos comensais deixaram de almoçar em um 

restaurante self-service, 12,6% deixaram de levar marmita, e 8,1% deixaram de 

trocar o almoço por um lanche. Um total de 37,4% afirmou frequentar os RP 

diariamente e, 60,2% vão ao restaurante somente uma vez ao dia; 58,9% 

avaliaram o programa Restaurante Popular como bom. Avaliando a faixa etária, 

foi encontrado que 44,1% dos idosos que vão ao Restaurante Popular almoçam lá 

diariamente, a regularidade da ida do idoso ao restaurante é um dado importante 

em razão de assegurar a essas pessoas o aporte nutricional necessário a uma 

vida saudável; 43,2% dos entrevistados acharam que não havia nada para ser 

melhorado e 30% acharam que a fila e o tempo de espera é o maior problema 

que deveria ser corrigido nos restaurantes populares. Analisando o perfil do 

usuário entre os três restaurantes pesquisados, a diferença encontrada foi em 

relação à classe econômica. Acredita-se que esse fato deve-se à localização de 

cada restaurante que determina a clientela atendida. O restaurante popular 

Herbert Souza, teve como classe econômica predominante a classe C2, 

correspondente a renda média familiar de R$ 962,00. Esse restaurante localiza-se 

no centro da capital, próximo à rodoviária, centro comercial, onde há grande 

concentração de moradores de rua e de trabalhadores. Já o restaurante popular 

Josué de Castro teve como classe econômica predominante a classe C1, 

correspondente a renda média familiar de R$ 1459,00. Ele fica localizado na área 

hospitalar da cidade e notou-se que grande parte dos frequentadores desse 

restaurante, são pacientes ou seus acompanhantes nos hospitais, além de 

trabalhadores da região e pessoas que transitam pelo local. O restaurante Dom 

Mauro Bastos, foi o que apresentou a maior classe econômica predominante, a 

classe B2 correspondente a renda média familiar de R$ 2656,00. Esse 

restaurante localiza-se na Região do Barreiro, uma das regiões mais 

movimentadas da cidade, próximo ao centro comercial, faculdades, colégios, 

escolas, estação de ônibus e shopping.  
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4 CONCLUSÃO  

 

O estudo revelou que o Programa Restaurante Popular contribui para a 

melhoria da qualidade de vida da população por ser um serviço que oferece uma 

alimentação segura e equilibrada, diminuindo os riscos de intoxicação alimentar e 

contribuir para a diminuição da incidência de doenças crônica não transmissível 

(DCNT). Esse fato proporciona como impacto a diminuição dos gastos para o 

Sistema Único de Saúde. Além disso, o Restaurante Popular também 

proporciona, para alguns, a única opção de realizar pelo menos uma refeição 

completa ao dia e em horário adequado. A definição do perfil do público atendido 

pelo programa pode ser um primeiro passo para o planejamento em ações de 

educação alimentar, a fim de atender a este público. Todos os dados obtidos 

poderão servir como instrumento auxiliar na articulação de ações que compõe a 

atual política nacional, e dentre estas ações a elaboração de um plano de 

educação nutricional, capaz de promover a melhoria dos serviços realizados nos 

restaurantes populares de Belo Horizonte e da qualidade de vida da população 

que frequenta este estabelecimento. 

 

5 REFERENCIAS  

 

ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Critério de 

Classificação Econômica Brasil, 2011. Dados com base no Levantamento 

Sócio Econômico 2009 – IBOPE. Disponível em: , Acesso em: 8 mar. 2011. 

 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

Manual – Programa Restaurante Popular. Brasília, 2004. Disponível em: . 

Acesso em: out2013. 

 

GOBATO RC, PANIGASSI G, VILLALBA JP. Identificação do perfil de           

usuários de um Restaurante Popular do Município de Campinas. Segurança 

Alimentar e Nutricional, Campinas, 17(2): 14-25, 2010. 

 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 
PERFIL DE (IN)SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E PROMOÇÃO DA 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 
 

Camila Silva Halfeld –  PUC Minas, camila.halfeld@hotmail.com 
Isabele Caroline Vieira dos Passos – PUC Minas, caroline.isabele@hotmail.com 

Karen Tamara Alves Totou – PUC Minas, karentamara.alvestotou@yahoo.com.br 
Natália Campos Braz Silva – PUC Minas, naty-thalia@hotmail.com 

Priscila da Mota Santos – PUC Minas, priscila_mota14@hotmail.com 
Simone Peixoto dos Santos – PUC Minas, spsantos9@hotmail.com 

Tatiana Resende Prado Rangel de Oliveira – PUC Minas, prof.tatianarangel@gmail.com 
 
 

RESUMO - O presente trabalho objetivou identificar o perfil nutricional e alimentar dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) no município de Ibirité, Minas Gerais, e desenvolver atividades de 

educação alimentar e nutricional para os mesmos. Trata-se de um estudo transversal, de 

abordagem qualitativa e quantitativa com 134 ACS. Utilizou-se a Escala Brasileira de Insegurança 

Alimentar,o Questionário Critério de Classificação Econômica Brasil e a avaliação do índice de 

massa corporal. Entre os ACS, 47,76% encontrava-se em insegurança alimentar leve e pelo 

Critério Brasil, um terço enquadrava-se na classe social C1. Quanto à avaliação antropométrica, 

64,34% estavam com excesso de peso. Percebe-se que a situação socioeconômica dos ACS está 

associada à insegurança alimentar e nutricional, podendo contribuir para a mudança no perfil 

antropométrico devido à aquisição de alimentos de baixo custo.  

 

PALAVRAS CHAVE: Agente Comunitário de Saúde, Segurança Alimentar; Promoção da Saúde. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi instaurado em 

1991 com o objetivo de reorientar as ações do Sistema Único de Saúde (SUS), 

trazendo a população para mais próximo da Unidade Básica de Saúde (UBS) e 

passando a enfocar a família como unidade de ação programática de saúde. 

(BRASIL, 2009). Os Agentes Comunitários de Saúde representam o elo entre os 

usuários e a UBS e devem desenvolver atividades de prevenção de doenças e 

promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou 

coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS (BRASIL, 

2002). Entre estas ações deve- se citar a promoção da alimentação saudável 

como fator direto para a promoção da saúde e da Segurança Alimentar e 
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Nutricional (SAN), entendida como o acesso permanente e regular a alimentos em 

quantidade e qualidade adequada, sem que comprometa o acesso a outras 

necessidades essenciais do indivíduo (BRASIL, 2006). Para mensurar a 

(in)segurança alimentar no Brasil, desenvolveu-se a Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar (EBIA), cujo objetivo é conhecer as questões alimentares, 

bem como identificar e qualificar os grupos sociais em risco de insegurança 

alimentar (KEPPLE; SEGALL- CORRÊA, 2011). A EBIA apresenta associação 

com indicadores nutricionais e sociais, mas deve ser utilizada conjuntamente com 

outros instrumentos, visando abranger múltiplas dimensões da segurança 

alimentar e nutricional (MORAES et al,2014 ) Em função da importância dos 

Agentes Comunitários de Saúde como multiplicadores do conhecimento junto à 

comunidade, este estudo teve como objetivo identificar o perfil nutricional e de 

(in)segurança alimentar dos ACS de um município em Minas Gerais e, a partir 

daí, desenvolver atividades de educação alimentar e nutricional direcionadas aos 

mesmos.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Trata-se de estudo transversal, quantitativo e qualitativo. A proposta foi 

desenvolvida com ACS vinculados ao Programa de Saúde da Família do 

município de Ibirité, MG, Brasil. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da PUC Minas (nº 1.532.016/ 2016) e os participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados foi realizada em 

julho de 2016 pelas pesquisadoras nas UBS e foram avaliados 134 ACS. Utilizou-

se a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) com 14 perguntas 

relacionadas à percepção dos ACS sobre a rotina alimentar nos últimos três 

meses, o Questionário Critério de Classificação Econômica Brasil no aspecto 

socioeconômico e a avaliação do índice de massa corporal. Após a coleta de 

dados, realizaram-se intervenções educativas no Teatro Municipal de Ibirité. 

Foram apresentados os resultados da pesquisa e seus indicativos, o conceito de 

segurança alimentar e sua importância na rotina dos ACS, além de temas 

relacionados ao Guia Alimentar para a População Brasileira, higiene dos 

alimentos e das mãos, mitos sobre alimentação e escolhas alimentares, 

exemplificada pelo modelo do prato saudável. Ao final da intervenção foi 
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distribuído um folder contendo orientações sobre os 10 passos da alimentação 

saudável, higiene e conservação dos alimentos. Os questionários utilizados foram 

codificados com o objetivo de garantir o anonimato dos ACS. Todos os dados 

foram registrados e analisados por meio de estatística descritiva univariada no 

software Microsoft Excel 2010. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados encontrados na pesquisa foram de 46,26% dos ACS 

classificados em Segurança Alimentar; 47,76% em Insegurança Alimentar Leve e 

2,99% em Insegurança Alimentar Moderada e Grave. No perfil antropométrico 

3,10% estavam em situação de Desnutrição; 32,56% em Eutrofia, 37,21% 

Sobrepeso, e 27,13% com algum grau de Obesidade. E por último avaliando-se a 

classe econômica pelo Critério Brasil, obteve-se que 2,23% encontravam-se na 

Classe A; 29,11% Classe B; 61,94% Classe C e 6,91% na Classe D-E. A 

Insegurança Alimentar leve, foi a que apresentou maior prevalência neste grupo. 

Este resultado pode-se relacionar com a baixa renda familiar, pois mais da 

metade dos ACS foram classificados como pertencentes à classe social C, pelo 

Critério Brasil. Sabe-se que a escassez de recursos financeiros intervém no poder 

de compras, dificultando o acesso às condições básicas da alimentação, em 

qualidade e quantidade (PEIXOTO et al, 2014). O estado nutricional pode ser 

conhecido e avaliado através das medidas antropométricas, porém estas avaliam 

de forma indireta e limitante se considerar que indivíduos com peso superior ou 

inferior ao ideal, podem ser classificados em segurança alimentar. (MORAIS et 

al,2014). Através de diversos estudos no Brasil é possível identificar que há 

grande vínculo entre obesidade e vulnerabilidade socioeconômica. (PANIGASSI 

et al, 2008).  

 

4 CONCLUSÃO 

 

 O perfil do Agente Comunitário de Saúde da região de Ibirité, em relação 

ao avaliado pelos métodos IMC, Critério Brasil e EBIA é principalmente de 

sobrepeso, classe C1 e insegurança alimentar leve, respectivamente. A renda 

domiciliar está intimamente associada à insegurança alimentar e nutricional, e 
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também pode contribuir para a mudança no perfil antropométrico quando 

associada a aquisição de alimentos de baixo custo com valor calórico elevado. 

Segundo os resultados alcançados na pesquisa, apesar da segurança alimentar e 

nutricional ser definida por lei, é perceptível que ainda há muito que se fazer para 

alcançá-la.  
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RESUMO - A demanda de vegetais minimamente processados tem crescido devido ás suas 
características de frescor, conveniência e praticidade. Diante do exposto esse trabalho teve como 
objetivo avaliar a qualidade da água utilizada por uma indústria de hortaliças minimamente 
processadas na região de Ouro Preto-MG. Foram analisadas quatro amostras de água de 
diferentes procedências na empresa (a água de irrigação, de lavagem do tanque principal, do 
enxague e a água clorada utilizada no processo de sanitização das hortaliças) quanto à presença 
de coliformes totais e E. coli utilizando-se o sistema Colilert. Das quatro amostras analisadas, três 
estavam contaminadas por coliformes totais e somente a de irrigação por coliformes 
termotolerantes. A alta incidência de coliformes totais nas amostras de água pode indicar falhas 
no processo de tratamento da água ou contaminação ao longo do processo, podendo essa água 
ser veiculo de contaminação para as hortaliças minimamente processadas por essa empresa 

 

PALAVRAS-CHAVE: minimamente processado; contaminação; água.  
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A demanda de vegetais minimamente processados tem crescido devido ás suas 

características e frescor, conveniência e praticidade (BOLIN & HUXSOLL, 1989). 

De acordo com a International Fresh-cut Producers Asociation, as hortaliças 

minimamente processadas são produtos prontos para o consumo, ou seja, que 

passam por etapas físicas de processamento, como lavagem, corte e sanitização 

e acondicionamento em embalagens apropriadas (CHITARRA, 1998). As etapas 

de lavagem buscam remoção de sujidades e a sanitização, normalmente é 

realizada com água clorada, visando redução da carga microbiológica (FANTUZ 

et al. 2004). A qualidade da água é um fator importante, pois está presente em 

todas as etapas do processamento das hortaliças, desde o processo de irrigação 

até o contato direto na etapa de lavagem, podendo ser veículo de contaminação 

por Salmonella spp e coliformes (MORETTI et al. 2003; OLIVEIRA, 2000). 

Devido ao crescimento acelerado do consumo de minimamente processado nas 

ultimas décadas, observa-se também aumento de infecções alimentar 
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associadas ao consumo desses produtos, tornando-se importante a avaliação da 

qualidade microbiológica desses alimentos (SEBRAE, 2008). Diante do exposto, 

esse trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da água utilizada por uma 

indústria de hortaliças minimamente processadas na região de Ouro Preto-MG. 2 

MATERIAL E MÉTODOS Esse trabalho foi desenvolvido no Laboratório de 

Microbiologia de Alimentos da Universidade de Ouro Preto. As amostras foram 

coletadas em uma empresa de pequeno porte produtora de hortaliças 

minimamente processadas, localizada na cidade de Ouro Preto-MG.  

 

2.1 ANÁLISE DA ÁGUA  

 

Foram analisadas quatro amostras de água de diferentes procedências na 

empresa, dentre elas, a água de irrigação, de lavagem do tanque principal, do 

enxague e a água clorada utilizada no processo de sanitização das hortaliças, 

sendo cada uma delas coletadas em recipientes estéreis. Os frascos foram 

fechados e transportados adequadamente até o Laboratório de Microbiologia de 

Alimentos da UFOP. As amostras foram analisadas quanto à presença de 

coliformes totais e E. coli utilizando-se o sistema Colilert (IDEXX Laboratories). 

Para tal, 100 mL de cada amostra foram transferidas para sacos de polietilenos 

esterilizados e inoculados com o meio Colilert (Colilert® Quanti-Tray 2000). As 

amostras foram homogeneizadas e incubadas a 37°C por 24 horas. Resultados 

positivos foram avaliados por meio da coloração e fluorescência das amostras. 

Coloração amarela é indicativa de coliformes totais e se, juntamente observar 

fluorescência na luz ultravioleta, é indicativo de E. coli. Para confirmação dos 

resultados, após incubação, também foi realizado plaqueamento em ágar Eosina 

Azul de Metileno (EMB-BioBrás) e também no ágar Bile Vermelho Violeta (VRB-

DifcoTM). 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO  
 

3.1 ANÁLISE DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO E LAVAGEM DAS HORTALIÇAS  

 

A Tabela 1 mostra os resultados encontrados na análise da água pelo método 

Colilert® (Idexx) para a detecção de Coliformes Totais e Termotolerantes. Tabela 

1- Resultado da análise das amostras da água de irrigação, tanque de lavagem, 
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enxague e sanitização das hortaliças pelo método Colilert® Das quatro amostras 

de água analisadas três indicaram a presença de coliformes totais por meio da 

coloração amarela intensa. No entanto, quando expostas à radiação UV, apenas 

a água de irrigação apresentou contaminação por E. coli, indicada por meio da 

emissão de fluorescência, e realizado o teste em ágar EMB e VRB para as 

colônias confirmadas. De acordo com a Portaria Nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde, a água para consumo humano no sistema de distribuição deve 

apresentar ausência de coliformes totais em 100 mL em 95% das amostras 

examinadas no mês e ausência de E. coli em 100 ml da amostra. Como nesse 

trabalho foi analisada apenas uma amostra da água do tanque de lavagem, de 

enxague e de sanitização, não há como comparar a qualidade das águas com a 

legislação, devido à falta de quantidade necessária das amostras. No entanto, os 

resultados positivos encontrados no presente estudo podem servir de alerta em 

relação ao monitoramento dessa água, uma vez que a mesma pode servir de 

veiculo de contaminação para as hortaliças minimamente processadas nessa 

empresa. Na água de irrigação, além da contaminação por coliformes totais 

também foi observados coliformes termotolerantes. Segundo a Resolução 

CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 a água destinada a irrigação de 

hortaliças que serão consumidas cruas não deverá ser excedido um limite de 200 

coliformes termotolerantes por 100mL em 80% ou mais, de pelo menos 6 

amostras, coletadas durante o período de um ano, com frequência bimestral. 

 

 4 CONCLUSÃO  
 

A alta incidência de coliformes totais nas amostras de água utilizadas em 

diferentes fases de fabricação das hortaliças minimamente processadas pode 

indicar falhas nas etapas de tratamento da água ou contaminação ao longo do 

processo, podendo esta ser veiculo de contaminação para as hortaliças 

minimamente processadas nessa empresa.  
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RESUMO - A própolis é um composto resinoso originado de plantas. O objetivo dessa pesquisa 

foi apresentar comparação entre a análise de extrato seco de própolis verde de Minas Gerais: 

fração alcóolica e fração aquosa e comparar a concentração de compostos fenólicos e 

flavonoides das amostras analisadas. Os extratos foram adquiridos de uma empresa 

especializada em própolis. O produto foi coletado no ano de 2016. Para determinar os compostos 

utilizou-se o conteúdo de fenóis totais determinado pelo método de Folin-Ciocalteu e flavonoides 

totais também foi avaliado pelo teor de quercetina cujo complexante foi o Alumínio. Percebeu-se 

que a própolis verde é um produto natural rico em flavonoides e ácidos fenólicos, além de outros 

grupos químicos. Como os seres vivos estão em constante processo de oxidação, necessitando 

ingerir diariamente substâncias antioxidantes, esse estudo demonstrou que tanto o extrato 

aquoso, como, o extrato alcóolico podem ser incorporados na alimentação dos seres vivos. 

 

 PALAVRAS-CHAVE: própolis verde; flavonoides; composto fenólico.  

 
1. INTRODUÇÃO 

 

 Própolis é uma mistura de conteúdos resinosos, gomosos e balsâmicos 

coletados da vegetação por abelhas melíferas, a esses produtos as abelhas 

aderem saliva, cera e pólen, dando origem ao produto final (PARK, et al. 1998). 

Suas propriedades físicas, como cor, odor e faixa de fusão, são variáveis de uma 

amostra para outra. Devido à diversidade plantas no Brasil visitadas pelas 

abelhas, seus princípios ativos são diversos. Sua variação na cor relaciona-se 

com a origem geográfica e a vegetação de onde ela é originada (SALGUEIRO; 

CASTRO, 2016). 

 A composição química da própolis é bastante complexa e muito variável 

são suas propriedades farmacológicas, que tendem a serem maiores em área de 
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vegetação tropical em decorrência da presença vegetal rica, e menor em regiões 

temperadas. Outro fator importante para determinar a composição química da 

própolis é o período de colheita, interferindo assim na eficácia terapêutica da 

própolis (BARBOSA, 2009). 

 

2. OBJETIVO 

 

 O objetivo dessa pesquisa foi apresentar comparação entre a análise de 

extrato seco de própolis verde de Minas Gerais: fração alcóolica e fração aquosa 

e comparar a concentração de compostos fenólicos e flavonoides das amostras 

analisadas. 

 

3. MÉTODOS E MATERIAIS 

 

 As amostras dos extratos de própolis verde mineira foram fornecidas por 

uma empresa especialista no beneficiamento e exportação de própolis e seus 

derivados, situada no estado de Minas Gerais. O produto foi coletado no ano de 

2016.  

 O teor de flavonoides total foi determinado de acordo com Melo et 

al.(2012) . O teor total de flavonoides foi calculado a partir da curva de calibração 

do padrão de quercetina (0,01-0,2 mg/mL -1) e expresso em miligramas de 

quercetina por g de própolis (mg/g -1). A absorbância das amostras foi medida 

num espectrofotómetro (Beckman Coulter DUTM 640) a um comprimento de onda 

de 425 nm em cubetas de vidro óptico de 1 cm. O teor total de flavonóides foi 

calculado de acordo com a seguinte fórmula: TF (%) = C (mg / mL) x 100 / d, em 

que TF = percentagem de flavonóides totais em quercetina em percentagem (%) 

da amostra seca; C = concentração em mg/mL-1; D = densidade do extrato (g 

mL-1). 

 O método utilizado para determinar os compostos fenólicos de extrato de 

própolis foi de acordo com Park et al. (1998) Onde os espectros de absorção 

máxima do HEP foram determinados na gama de 200 a 800 nm 

(espectrofotómetro Beckman Coulter DUTM 640). 

  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 Nesse estudo percebeu-se que tanto no extrato a fração aquosa, quanto 

na fração alcoólica do extrato seco de própolis verde, foi encontrado um valor 

bem elevado de compostos fenólicos e flavonoides. No extrato alcóolico foi 

encontrado 1.551mg/g de flavonoides, já os compostos fenólicos obtiveram 

4.091mg/g. Já na fração aquosa a concentração de 932mg/g de flavonoides e 

2.835mg/g de compostos fenólicos. As diferenciações nas concentrações de 

flavonoides e compostos fenólicos ocorrem em decorrência de diferentes fatores, 

tais como a espécie vegetal, pela época da coleta da própolis, por fatores 

genéticos da abelha rainha e pela região da coleta (ALVES e KUBOTA, 2013). 

Flavonoides são considerados os principais componentes responsáveis 

pelas atividades da própolis. Eles são definidos como compostos fenólicos 

oriundos de vegetação, que atuarão em diferentes processos do sistema 

fisiológico, interagindo na absorção de vitaminas, na cicatrização, fortalecem o 

sistema imunológico e atual na função antimicrobiana (BARBOSA, 2009).  

Os resultados encontrados em nosso estudo se mostraram superiores aos 

do estudo de Alves e kubota (2013), onde a amostra que apresentou o teor mais 

elevado de fenólicos totais foi 539,10 ± 1,51 mg, sendo ele um extrato aquoso. 

Quanto aos flavonoides totais, 114,50 ± 0,13 mg, equivalente de quercetina por 

grama). 

 

Quadro 1. Análise de Flavonoides e compostos fenólicos em extrato alcóolico de 
própolis verde mineira 
 

ANÁLISE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO RESULTADO 

Flavonoides mg/100g Mín. 1000 1551 

Compostos 

fenólicos 

mg/100g Máx. 2000 4091 

 
Quadro 2. Análise de Flavonoides e compostos fenólicos em extrato aquoso de 
própolis verde mineira 
 

ANALISE  UNIDADE ESPECIFICAÇÃO RESULTADO 

Flavonoides mg/100g Mín. 250 418 

Compostos fenólicos  mg/100g Mín. 2500 2835 
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Segundo Abe et al. (2007) diversos efeitos favoráveis à saúde têm sido 

conferidos pelos compostos fenólicos. Estudos epidemiológicos, clínicos e in vitro 

apontam múltiplos efeitos biológicos relacionados a estes compostos fenólicos, 

tais como: atividade, antiinflamatória, antioxidante, antimicrobiana, 

anticarcinogênica, dentre outras. 

 

5. CONCLUSÃO 

 
 Percebeu-se que a própolis verde é um produto natural rico em flavonoides 

e ácidos fenólicos, além de outros grupos químicos, incluindo minerais e  

vitaminas. Como os seres vivos estão em constante processo de oxidação, 

necessitando ingerir diariamente substâncias antioxidantes, esse estudo 

demonstrou que tanto o extrato aquoso, como, o extrato alcóolico podem ser 

incorporados na alimentação, pois além de produzir uma ação de proteção efetiva 

contra oxidantes, que no organismo, poderão também ter efeito positivo sobre 

diversas patologias. 
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RESUMO. A cada dia que passa, nossa sociedade tem vivenciado o aumento do excesso de 
peso na população. Vivemos em um meio influenciado pela mídia e dominado pela indústria. 
Sabe-se das complicações do excesso de peso para população como a hipertensão arterial, entre 
outros. O objetivo do trabalho foi promover a reeducação alimentar e o estimulo a atividade física 
aos beneficiários da Unimed Sete Lagoas. O grupo foi classificado quanto ao IMC. Foram 
realizados atendimentos individuais com equipe multidisciplinar. A abordagem nutricional foi 
realizada mediante avaliação e a elaboração do plano alimentar. Foram avaliados 532 pacientes, 
sendo a maioria sobrepeso 49% (n= 261). A perda de peso total em 9 meses foi de 690 kg, o que 
refletiu em melhor qualidade de vida dos pacientes. O tratamento da obesidade, baseado em 
dieta e estímulo à atividade física se mostrou eficaz como medida de perda ponderal. 
PALAVRAS-CHAVE:  alimentação saudável, excesso de peso, perda de peso, atividade física.  
  

 
INTRODUÇÃO  

 

Não é novidade que cada vez mais a incidência de sobrepeso e obesidade 

tem aumentado no Brasil e no mundo. Vivemos em uma sociedade obesogênica. 

A cada segundo somos influenciados pelo nosso meio. A rápida industrialização 

junto as atividades corriqueiras do dia a dia tem aumentado a propensão a 

ingesta de alimentos de alta densidade calórica, rico em gorduras, açúcares e 

conservantes, aliada a um menor consumo de fibras e redução do gasto 

energético contribuindo para a transição alimentar e aumento da obesidade 

(ANNA et al. 2015; STANTON, 2015; POPKIN et al. 2012; SOARES, 2014).  A 

elevada prevalência de indivíduos com excesso de peso e obesidade evidencia a 

necessidade de intervenções, como programas de intervenção nutricional 

associada à atividade física. Um plano alimentar hipocalórico aliado a práticas 

regulares de atividade física são determinantes para a perda de peso 

(CAVALCANTI, 2011).  De modo a promover saúde e prevenir doenças, o Setor 

Viver Bem da Unimed Sete Lagoas, tem ofertado o programa Viva Leve, que 

apresenta o objetivo assistir e intervir o público alvo com sobrepeso e obesidade 

através da orientação dietética junto ao estimulo de hábitos saudáveis e prática 
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de atividade física de forma dinâmica e integrativa reunindo os profissionais 

nutricionista, educador físico e psicólogo.  O presente estudo trata-se da 

descrição dos grupos assistidos pelo programa Viva Leve. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  
 

O projeto foi realizado no setor Viver Bem da Unimed Sete Lagoas, 

durante 9 meses, tendo por público alvo participantes com IMC acima de 25 

kg/m2. O grupo foi classificado quanto ao IMC, considerando a padronização da 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Durante o programa foram realizados 

atendimentos individuais e com equipe multidisciplinar (enfermagem, psicóloga e 

nutricionista). A abordagem nutricional foi realizada mediante avaliação e a 

elaboração do plano alimentar junto ao paciente com propostas de acordo com 

as possibilidades e condições do usuário. Foi ofertada aula de atividade física 

aeróbica 1 vez por semana, no setor, não obstante foi estimulada a atividade 

física regular fora do setor Unimed. Foram coletados dados de peso, altura e 

circunferência abdominal. Os dados foram descritos em percentual utilizando o 

programa Microsoft Excel.   

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Foram avaliados 532 pacientes, sendo que a maioria tinha sobrepeso 49% 

(n= 261), 31,5% (n=168) obesidade I, 12% (n=62) obesidade II, e 7,5% (n=41) 

obesidade III. Os achados para sobrepeso corroboram com os dados da Vigitel 

2014 da cidade de Belo Horizonte (MG), que encontrou um percentual de 48,5% 

da população apresentando IMC ≥ 25Kg/m2 e para a obesidade, ou seja, IMC ≥ 

30Kg/m2, obteve resultado de 16,5% da população. Os resultados de perda 

ponderal estão apresentados no gráfico 1. 

 
GRÁFICO 1 – DISTRIBUIÇÃO DE PESO DOS COLABORADORES DA UNIMED SETE LAGOAS 
APÓS INTERVENÇÃO  DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 
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Bautista-Castaño et al., 2008 relataram que existe uma grande dificuldade 

e variabilidade na definição de critérios que retratem adequadamente a adesão 

ao tratamento da obesidade. Em geral, considera-se sucesso quando 20% a 45% 

dos participantes alcançam seu objetivo de perda de peso.  Em relação aos 

outros parâmetros avaliados 63,5% diminuíram a circunferência abdominal, 25% 

iniciaram atividade física e 94% melhoraram os hábitos alimentares, sendo 

considerado de modo geral o aumento do consumo de frutas, verduras e água, e 

diminuição do consumo de frituras, carnes vermelhas, sal, doces e refrigerantes. 

No quesito meta para perda de peso foi considerado como satisfatória a perda de 

peso de 10% do peso inicial em 6 meses. Para tanto no presente estudo 70,5% 

dos participantes atingiram esse resultado.  No estudo de Porto, 2006 o resultado 

obtido em relação à perda de peso com o tratamento clínico mostrou que apenas 

12,4% dos pacientes alcançaram e mantiveram sua meta de perda de peso. 

Numa avaliação de 1.002 participantes do programa de "Vigilantes do Peso" na 

Filadélfia, no qual é orientada dieta hipocalórica, exercícios durante meia hora 

por dia e mudanças comportamentais, seguidos por até 5 anos, mostrou que 

18,8% alcançaram sua meta, ou seja, perderam o percentual de peso estipulado 

pelo estudo de acordo com o tempo (LOWE MR, 2001). A perda de peso total em 

9 meses foi de 690 kg eliminados, o que refletiu em melhor qualidade de vida e 

saúde para os pacientes. 

 

CONCLUSÕES  

 

O tratamento da obesidade, baseado em dieta e estímulo à atividade física 

se mostrou eficaz como medida de perda ponderal e diminuição das 

comorbidades no grupo estudado, no entanto dificuldades como baixa adesão 
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ainda são encontradas aumentando a necessidade da equipe de saúde em 

fidelizar o cliente no tratamento.   
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RESUMO – O objetivo deste estudo foi identificar as barreiras e facilitadores para adesão às 
orientações nutricionais direcionadas a pacientes em hemodiálise e acompanhar a evolução do 
estágio de motivação para o tratamento. Trata-se de estudo de intervenção em hemodialíticos sem 
déficit cognitivo, classificados em estágio de pré-contemplação pelo Modelo Transteórico, 
utilizando-se entrevista semi-estruturada inicialmente. Realizou-se grupo focal referente à 
compreensão sobre o tratamento e entrega de material lúdico para reflexão sobre pensamentos e 
atitudes em relação à dieta. Na etapa final reaplicado questionário (n=26) para avaliar evolução de 
estágio. Destes, 04 (15,38%) evoluíram de estágio, reclassificados em contemplação. Observado 
impacto do termo “dieta”, e quando utilizado, entendido como privativo. Constatado contradições 
nos depoimentos relacionadas ao sentimento em relação à alimentação, tais como conformação 
(33.34%), limitação (25,0%), felicidade (22,20%) e tristeza (13,80%). O educador nutricional pode 
oferecer estratégias efetivas, possibilitando prevenção de agravos em saúde. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Modelo Transteórico. Educação Nutricional. Hemodiálise. 

 
 

INTRODUÇÃO 
A educação nutricional é importante, uma vez que pode provocar 

mudanças comportamentais, melhorar o estado nutricional e diminuir os riscos em 

saúde. Diferentes metodologias podem ser utilizadas para o desenvolvimento de 

intervenções nutricionais.  

O modelo transteórico pode ser empregado para desenvolver e monitorar a 

efetividade de intervenções em saúde em pesquisas e também contextos de 

saúde. O modelo apresenta um processo de diferentes níveis de motivação de 

prontidão para mudar. Desta forma, propõe uma classificação que permite 

planejar intervenções e programas que atendam as necessidades particulares das 

pessoas, dentro de um contexto social e organizacional (MENEZES et al., 2016). 

O objetivo deste estudo foi identificar as barreiras e facilitadores para 

adesão às orientações nutricionais e, após intervenções baseadas no modelo 

transteórico aos pacientes classificados no estágio inicial (Pré-Contemplação), 

reavaliar se houve evolução do estágio em termos de motivação. 
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METODOLOGIA 

Estudo de intervenção com pacientes renais (hemodialíticos) em uma 

clínica de uma metrópole do Estado de Minas Gerais. A instituição possuía 268 

pacientes em hemodiálise. A amostra foi determinada pelo número total de 

pacientes classificados no Estágio de Pré-Contemplação e sem déficit cognitivo, 

totalizando 46 pacientes. Os critérios de exclusão incluíram pacientes transferidos 

e transplantados. 

Os pacientes foram divididos em quatro grupos focais conforme os turnos 

de diálise para uma investigação através de conversa dirigida referente aos 

conhecimentos prévios sobre a doença renal crônica. Na etapa seguinte, utilizou-

se destas ideias pré-concebidas para uma mini palestra sobre o assunto. 

 Posteriormente, identificou-se a resistência e barreiras quanto à mudança 

de comportamento. Esta abordagem consistiu em questionamentos sobre as 

dificuldades e sentimentos relacionados à dieta, com questões sobre o que o 

paciente faz, sente e pensa sobre a mesma. Além disso, o pesquisador levou o 

paciente a uma reflexão sobre adesão às orientações nutricionais através da 

pergunta: “O que preciso mudar?”. Por último, uma entrevista direta estruturada 

com 32 perguntas baseadas na URICA - University of Rhode Island Change 

Assessment Scale foi aplicada (YOSHIDA et al., 2003). Este projeto seguiu as 

recomendações do Ministério da Saúde, resolução 196/96 e foi aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFENAS (Parecer Nº 01/2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A primeira etapa da pesquisa constou de 40 pacientes em estágio de Pré-

contemplação. Na segunda etapa (grupo focal), houve 04 perdas (10%), 

finalizando 36 participantes. Nestes encontros alguns pacientes relataram não 

entender o objetivo da diálise, o real motivo de estar na clínica e, também, a 

ausência de melhor orientação do profissional médico no início da doença. Além 

disso, alguns pacientes ressaltaram a necessidade de maiores informações 

quanto aos prejuízos da doença de base, logo no início, para que o paciente 

entenda melhor e evite maiores complicações no curso da enfermidade. 
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Participaram do diálogo individualizado 28 pacientes, e na etapa final 

(aplicação da URICA) 26 pacientes. O diálogo possibilitou uma escuta mais 

reflexiva e individualizada sobre pensamentos, sentimentos e atitudes em relação  

à dieta. Neste caso, os pacientes retrataram que a dieta impõe limitações, 

principalmente, na preparação dos alimentos e convívio social. A maioria 

(94,45%) respondeu concordar com as orientações nutricionais recebidas e sentir-

se conformado (33,40%), limitado (25,0%), feliz (22,20%) e triste (13,88%) em 

relação à sua alimentação. 

Quando questionados sobre as dificuldades para seguir as orientações 

nutricionais, 30,56% responderam ser por hábitos e preferências alimentares já 

adquiridos, seguido de dificuldade financeira (11,1%), convivência com outras 

pessoas (11,1%) e presença de outras doenças (11,1%). Em relação aos 

facilitadores para o seguimento das orientações nutricionais a maioria respondeu 

presença de atendimentos nutricionais periódicos (22,2%) e suporte psicológico 

(22,2%) seguido de presença de um cuidador ou familiar (16,6%). 

Na etapa final da reaplicação da URICA ocorreu uma perda de 02 

pacientes (5%) com intercorrências clínicas, totalizando 26 pacientes. Como 

resultado final, 04 pacientes (15,38%) evoluíram de estágio, sendo classificados 

em Contemplação, ou seja, tinham intenção de mudança de comportamento nos 

próximos seis meses. 

Para melhorar a adesão à terapêutica, o nutricionista deve estabelecer um 

vínculo com o doente e com o prestador de cuidados, através da escuta ativa e de 

uma relação empática, não excluindo as características socioculturais e a 

necessidade de apoio psicossocial (DIAS et al., 2011). 

Existem vários fatores que influenciam a adesão, considerando a 

associação estabelecida entre variáveis internas e externas ao doente, assim 

como as variáveis relacionais. Neste caso, se o profissional entende esses 

fatores, ele pode delinear estratégias que promovam a adesão ao regime 

terapêutico, quer a nível educacional, quer comportamental, ou conjugando as 

duas dimensões (DIAS et al., 2011). 

O nutricionista precisa reconhecer a subjetividade e os aspectos simbólicos 

e culturais que envolvem a comensalidade. Identificar e valorizar os aspectos 

envolvidos na totalidade alimentar do nefropata, cria maior vínculo entre as 

partes, podendo melhorar a adesão ao tratamento nutricional. 
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CONCLUSÕES 

A educação em saúde deve ser valorizada e considerada como parte 

essencial do tratamento das doenças crônicas e neste contexto, o Modelo 

Transteórico pode subsidiar estratégias de educação nutricional efetivas, 

possibilitando alcance de um resultado satisfatório em relação à mudança de 

comportamento alimentar. 

Os resultados sugerem o Modelo Transteórico (TTM) como um método 

importante na abordagem nutricional em diferentes audiências. Apesar da 

complexidade do tema, o TTM pode possibilitar um direcionamento nas 

intervenções nutricionais com impacto nos resultados para promoção de práticas 

alimentares adequadas. 

Apesar do relevante papel dos aspectos nutricionais, não podemos excluir 

ou reduzir a importância dos fatores demográficos, sociais, culturais, ambientais e 

psicológicos envolvidos no comportamento alimentar do individuo. 
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RESUMO – O leite de vaca é geralmente submetido ao processo de pasteurização antes do 
consumo, entretanto, o uso de calor pode provocar alterações sensoriais e nutricionais neste 
alimento. Com o intuito de verificar a viabilidade do tratamento não térmico por radiação UV-C em 
condições dinâmicas e estáticas, foi estudado através de análises de cor e de oxidação proteica 
se esse tratamento provoca alterações menos significativas nos atributos naturais do leite do que 
o método de pasteurização. 

 
PALAVRAS-CHAVE: tratamento não térmico; tecnologia emergente; leite; ultravioleta. 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Na indústria, a pasteurização é o método de desinfecção mais utilizado 

para o tratamento de alimentos líquidos, como o leite e outros produtos 

consumidos diariamente. Contudo, por ser um processo térmico pode provocar 

efeitos adversos, como por exemplo, a desnaturação térmica de proteínas e de 

outros nutrientes, provocando uma perda de valor nutricional do produto final. 

Outros possíveis efeitos são a mudança de cor e sabor devido a aplicação de 

calor (ALBERINI et al., 2015).   

Uma alternativa para evitar estes efeitos indesejáveis é o desenvolvimento de 

processos não térmicos para a desinfecção de alimentos. A radiação ultravioleta 

de onda curta (UV-C), vem demonstrando grande potencial de aplicação para 

sanar as deficiências dos processos térmicos e proporcionando uma melhora na 

vida de prateleira (BIRMPA et al., 2013). O intervalo de comprimento de onda 

entre 200 e 280 nm da ultravioleta é conhecida como região germicida para a 

maioria dos microrganismos apresentando uma maior eficiência no comprimento 

de onda de 253.7 nm (VORONOV, 2008). 
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2. MATÉRIA E MÉTODOS  

 

2.1. LEITE DE VACA 

 

As amostras de leite desnatado, semidesnatado e integral foram adquiridas na 

Fazenda Estrela, situada em Sete Lagos – MG. As amostras de leite foram 

resfriadas a 4 ˚C logo após a ordenha.  

 

2.2. TRATAMENTO UV-C 

 

As amostras foram submetidas ao tratamento por radiação dentro de uma 

câmara de tratamento, desenhada e construída para o tratamento de alimentos. O 

equipamento contém uma lâmpada de mercúrio de baixa pressão de 9 W de 

potência. A distância entre a lâmpada e o alimento tratado foi fixada em 10 cm. As 

doses de irradiação foram variadas de acordo com o tempo de exposição do 

alimento a radiação. Foi utilizado um agitador magnético no centro da placa de 

Petri para garantir condições dinâmicas ao tratamento, enquanto que em 

condições estáticas não foi utilizado. 

 

2.3. PASTEURIZAÇÃO  

 

A pasteurização foi executada seguindo os métodos demonstrados por 

Oliveira et al. (2016). 

 

2.4. COR 

 

As alterações de cor foram analisadas utilizando o espectrocolorímetro (CM-5, 

Minolta, Tokyo, Japan) de acordo com metodologia apresentada por Pathare et al. 

(2013).  

 

2.5. OXIDAÇÃO PROTEICA  

 

A oxidação proteica foi analisada através da determinação da concentração de 

grupos sulfídricos (SH) utilizando reagente de Ellman (BEVERIDGE et al., 1974). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como pode ser visto na Tabela 1, o browning index (BI) das amostras tratadas 

por UV-C não mostraram alterações relevantes enquanto que nas tratadas por 

pasteurização ficou evidente o aumento do BI comparado as amostras controle 

(sem tratamento). Os valores de ΔE* observados nas amostras de UV-C em 

condições dinâmicas (menor que 2) foram maiores do que os encontrados em 

condições estáticas, no entanto, foi muito inferior ao obtido nas amostras 

pasteurizadas, aproximadamente 20.  

Tabela 1 – Valores de browning index e ΔE* para amostras tratadas por UV-C e 

pasteurização de diferentes tipos de leite. 

    Leite desnatado   
Leite parcialmente 

desnatado   Leite integral 

    ΔE* BI 
 

ΔE* BI 
 

ΔE* BI 

Controle 0,00 62,62   0,00 62,72   0,00 61,16 

Homogeneizado 0,05 62,64 
 

0,12 62,72 
 

0,89 61,45 

Pasteurizado 18,46 63,05 
 

19,78 64,23 
 

23,21 65,20 

UV estático 
0.612 J cm-2 0,14 62,56 

 
0,22 62,78 

 
0,89 61,44 

3.645 J cm-2 0,72 62,54 
 

0,55 62,78 
 

0,96 61,46 

UV 
dinâmico 

0.612 J cm-2 0,61 62,52 
 

0,18 62,78 
 

0,96 61,46 

3.645 J cm-2 1,75 62,43   0,19 62,80   1,50 61,35 

 

Em geral, os valores de ΔE* aumentaram de acordo com as doses de UV-C 

em todas as amostras de leite enquanto que BI apresentou comportamentos 

diferentes para cada tipo de leite. No leite desnatado o valor do BI diminuiu com o 

aumento da dose de UV-C tanto em condições dinâmicas quanto em estáticas. 

No leite parcialmente desnatado, BI ficou constante no processo estático e 

apresentou um pequeno aumento no dinâmico, enquanto que no leite integral BI 

teve o mesmo comportamento para as duas condições utilizadas, aumentando de 

acordo com o aumento da dose. 

A menor quantidade de grupos SH total foi obtida nas amostras pasteurizadas, 

uma vez que o uso de calor pode provocar a desnaturação de proteínas. Nas 

amostras tratadas por UV-C a quantidade total de grupos SH encontrados no 

tratamento em condições dinâmicas foi menor do que em condições estáticas, 
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entretanto, em ambas condições a quantidade total de grupos SH diminuiu de 

acordo com o aumento da dose de UV-C utilizada. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Foi possível verificar que o tratamento UV-C provoca alterações menos 

significativas nos atributos sensoriais (cor) e nutricionais (concentração de 

proteínas) quando comparado ao tratamento clássico de pasteurização. Também 

foi observado que o tratamento UV-C em condições dinâmicas provoca alterações 

mais significativas do que em condições estáticas, porém mais testes deverão ser 

realizados para avaliar a possível diferença de eficiência de desinfecção para as 

duas condições de tratamento. 
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RESUMO – Os frutos do Cerrado possuem ampla variabilidade de nutrientes em sua composição 
podendo apresentar teores de lipídios, fibras e outros nutrientes superiores aos encontrados em 
diversas frutas brasileiras, e um desses frutos é o pequi. O trabalho teve como objetivo realizar a 
análise da composição centesimal de pequi, bem como caracterizar a farinha dele obtida. Os 
dados demonstram elevados teores de lipídeos, principalmente na farinha. Foi determinado 
também o percentual de proteína, carboidrato e umidade da polpa e da farinha. Os valores de 
cinzas encontrados sugerem que tanto a polpa quanto a farinha são fontes de minerais. Quanto 
às fibras alimentares observou-se que o consumo da farinha pode suprir a recomendação diária 
total para adulto saudável. Portanto, a farinha de pequi mantém os componentes básicos da 
composição centesimal do fruto. O conhecimento das características químicas dos alimentos é de 
grande importância, pois auxilia na orientação nutricional, complementando uma dieta saudável. 

 
PALAVRAS-CHAVE: pequi, caryocar brasiliensis, composição centesimal, cerrado. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O bioma Cerrado é uma das principais áreas para conservação da 

biodiversidade mundial e a mais rica flora dentre as savanas do mundo. Neste 

bioma, encontram-se diversas espécies frutíferas com grande potencial para 

aproveitamento de seus frutos para processamento tecnológico, o que permite a 

diversificação de mercados por meio de novos produtos de conveniência e com 

maior valor agregado (CORDEIRO et al, 2013; GONÇALVES et al., 2011). 

Dentre as espécies nativas deste bioma, os frutos do pequizeiro (Caryocar 

brasiliense Camb.) destacam-se pela elevada ocorrência no Cerrado, incluindo 

toda a região Centro-oeste. O pequizeiro floresce durante os meses de agosto a 

novembro, com os frutos iniciando a maturação em meados de novembro, 

podendo ser encontrados até início de fevereiro. O pequi é amplamente utilizado 

como ingrediente básico na elaboração de pratos regionais, além de apresentar 

boas propriedades tecnológicas para o uso em produtos derivados como pastas, 

biscoitos e castanha torrada (CORDEIRO et al, 2013). 

Os frutos do pequizeiro apresentam enorme variabilidade em sua 

composição em função do local de produção e dos diferentes nutrientes que a 
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planta tem disponível. A polpa do pequi é composta por altos teores de lipídios e 

fibras alimentares, bem como compostos fenólicos e carotenoides total, sendo 

estes superiores aos encontrados em diversas frutas brasileiras (CORDEIRO et 

al, 2013). Contudo são necessários mais estudos sobre a composição centesimal 

da farinha de pequi. 

Frente ao exposto faz-se necessário realizar a caracterização da 

composição centesimal do pequi oriundo da região norte de Minas Gerais. O 

trabalho tem como objetivo realizar a análise da composição centesimal de pequi, 

bem como caracterizar a farinha dele obtida.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os pequis foram adquiridos em comércio local do município de 

Diamantina/MG em Fevereiro/2016. Os frutos foram mantidos sob refrigeração a 

8°C até sua análise. No momento das análises os frutos foram higienizados e 

descascados, cortados ao meio para a separação dos caroços e a polpa extraída 

manualmente com auxilio de uma faca.  

A polpa foi triturada em processador doméstico da marca KitchenAid. Para 

a produção da farinha de pequi, a partir polpa, foi utilizada uma estufa de 

secagem sem circulação de ar, com a temperatura de 105°C até atingir peso 

constante. Após atingir peso constante o produto foi processado, até a obtenção 

da farinha. Foram feitas 3 repetições. 

 As análises da composição centesimal foram realizadas de acordo com as 

Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados obtidos para as analises de composição centesimal e do teor 

de fibras são apresentados na Tabela 1.  
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Tabela 1: Composição centesimal do pequi e farinha de pequi 

Determinações Pequi 
 Farinha de 

pequi  
 

Proteína (%) 4,01±0,14  7,48±1,42  
Lipídios (%) 22,02±4,55  41,09±6,18  
Cinzas (%) 1,41±0,07  2,63±0,31  

Umidade (%) 52,55±6,99  11,45±2,18  
Carboidratos (%) 20,01*  37,35*  
Teor de fibras (%) 13,90±2,29  25,93±4,54  

* Calculado por diferença 

Ao analisar a Tabela 1 observa-se que a polpa e a farinha do pequi são 

ricas em lipídios (22,02% e 41,09%, respectivamente), sendo alimentos de 

elevado valor calórico. Os teores de cinzas encontrados, 1,41% polpa e 2,63% 

farinha de pequi, sugerem que tanto a polpa quanto a farinha do pequi são fontes 

de minerais.  A farinha apresentou um baixo teor de umidade (11,45%) em 

relação ao encontrado na polpa (52,55%), resultado que já era esperado devido à 

etapa de secagem necessária para obtenção da farinha. 

Em relação à composição de proteínas foram encontrados 4,01 % na polpa 

e na 7,08% farinha de pequi, o que atende de 6,6% a 11% das necessidades 

diárias de proteínas baseado em uma dieta 2.000Kcal (ANVISA, 2005). Quanto à 

fibra alimentar, encontrou-se 13% de fibra alimentar na polpa e 25% na farinha, 

valores que suprem de 52% a 100% das necessidades diária de fibras 

alimentares de um adulto. Com base nestes resultados nota-se que o consumo da 

polpa e farinha do pequi pode trazer benefícios a saúde humana, principalmente 

em relação a quantidade de fibras e tendo o conhecimento de que o consumo 

regular de fibra alimentar na dieta está relacionado com a redução e/ou 

prevenção de diversas patologias (MOLZ et al, 2015). 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O pequi apresenta um grande potencial como fonte nutricional, possui alto 

valor energético, devido ao seu alto teor de ácido graxo. A farinha de pequi 

mantém os componentes básicos da composição centesimal do fruto. O 

conhecimento das características químicas dos alimentos é de grande 
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importância, pois auxilia na orientação nutricional, disponibilidade de nutrientes, 

complementando uma dieta saudável. 
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RESUMO - A própolis é um composto resinoso oriundo de plantas. Sua composição varia de 
acordo com a vegetação e de sua origem geográfica. Seus principais compostos químicos ativos, 
como, flavonoides, compostos fenólicos, entre outros, são responsáveis por atividades 
antimicrobianas, anti-inflamatória, antioxidante, antiviral, antifúngica, ações anticancerígenas. O 
objetivo dessa pesquisa foi apresentar informações nutricionais de extrato seco de própolis verde 
de um município de Minas Gerais e caracterizar seus principais antioxidantes. Percebeu-se que a 
própolis verde é fonte de carboidratos, proteínas, lipídios e fibras, oferecendo em média 4,2 
Kcal/g, podendo ser incorporada na alimentação humana, além de contribuir para o tratamento de 
doenças diversas. Um dos principais componentes químicos encontrados em maior percentual no 
lote foram Bacarina e Artepilin C. Sua utilização vem sendo incentivada por se tratar de um 
produto natural, barato e cientificamente comprovado sua atuação farmacológica.  
 
PALAVRAS-CHAVE: própolis verde; composição nutricional; antioxidante. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A própolis é um composto resinoso oriundo de plantas (De FIGUEIREDO 

et al. 2014; DE MENDONÇA et al. 2015), elaborada por abelhas Apis mellifera e 

tem como principal função proteger as colméias da invasão parasitária, bacteriana 

e virótica (DE MENDONÇA et al. 2015). Sua composição varia de acordo com a 

vegetação ao redor da colméia e, consequentemente de sua origem geográfica 

(De MELO et al., 2014). Seus compostos químicos são responsáveis por 

atividades antimicrobiana, antiinflamatória, antioxidante, antiviral, antifúngica, 

ações anticancerígenas, entre os outros atributos (BURDOK, 1998).  

 Há um crescente consumo de própolis no Brasil e no mundo, justificado 

pelo aumento nas pesquisas de sua composição química e funçoes terapêuticas. 

O Brasil destaca-se em terceiro lugar no ranking mundial em relação a produção 

da própolis (SALGUEIRO, 2016).                                                                            

 O objetivo dessa pesquisa foi apresentar informações nutricionais de 
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extrato seco de própolis verde de um município de Minas Gerais e caracterizar 

seus principais antioxidantes. 

 

3. MÉTODOS E MATERIAIS 

 

 A amostra do extrato seco de própolis verde de um município de Minas 

Gerais foi fornecida por uma empresa especialista no beneficiamento e 

exportação de própolis e seus derivados, situada no estado de Minas Gerais.  

 O produto foi coletado no ano de 2016. As composições centesimais 

foram realizadas segundo métodos analíticos do AOAC (2000) e as análises dos 

extratos de própolis verde foram realizadas por HPLC com detecção UV para 

determinação do perfil qualitativo e quantificação dos componentes químicos.  

 Os testes foram feitos em triplicata, durante o mês de novembro de 2016 

em laboratório especializado. 

  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Tabela 1: Informação Nutricional De Extrato Seco De Própolis Verde  

Parameter Centesimal value  

(100 gramas) 

A Portion 10g* 

(1 colher de 

sopa) 

ADI** % ADI in 

he 

Portion%  

Valor 

Calórico 420,64 Kcal 42,06 Kcal 

2000 

Kcal 2,10 

Carbohydrate 67,59 g 6,76 g 300 g 2,25 

Proteins 1,93 g 0,19 g 75 g 0,26 

Total Fats 15,84 g 1,58 g 55 g 2,88 

Saturated 

Fats 0,00 g 0,00 g 

22 g 

0,00 

Fat trans 0,00 g 0,00 g  0,00 g 0,00 

Alimentary 

Fiber 0,53g 0,05 g 

25 g 

0,21 

Sodium 

2,06 mg 0,21 mg 

 2,400 

mg 0,00 

   359 * RDC ANVISA 23/12/2003. ** Value of IDR ANVISA Resolution No. 360 of 23.12.2003. 

    Fonte: Autoria própria - 2017. 
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 Percebe-se com a composição nutricional acima que cada 10g de extrato 

de própolis verde possui em média 4,2 Kcal, ou seja, além de possuir, 

carboidratos, proteínas e lipídios, possuem fibras, podendo fazer parte do 

cardápio diário das pessoas. Uma boa forma de consumo para própolis é 

adicioná-la em alimentos e bebidas com o intuito de agregar saúde e prevenir 

doenças, como inflamações, diabetes, problemas do coração e cânceres 

(DAUGSCH, 2008; LACERDA, 2011). 

 

Figura 1: Identified Flavonoids and other chemical constituents in Extract of lot 

PC0214.1V 

 

 1:Coumaric acid; 3:Pinobanksin; 7:Pnocembrin; 8:Pinobanksin-3-acetate; 9:Chrysin; 10:Galangin; 

13: Artepillin C; 14: Baccharin 

Fonte: Autoria Própria- 2016. 

 

Os componentes químicos que mais se destacaram no extrato seco de 

própolis analisado, foram Artepilin C e Galangina.  

Segundo a legislação brasileira em vigor, extratos de própolis em etanol 

devem conter, no mínimo, 0,25% de flavonoides e 0,50% de fenólicos (BRASIL, 

2001). Nesse estudo obteve-se os valores de: Coumaric acid (0,185), Pinobanksin  

(0,209), Pnocembrin (1,509), Pinobanksin-3-acetate (0,368), Chrysin (0,052), 

Galangin  (0,285), Artepillin C (2,110), Baccharin (1,072). 

 

5. CONCLUSÃO 
 
 Percebeu-se que a própolis Verde representa um mercado promissor para 

o desenvolvimento de novas drogas para o tratamento de doenças diversas e 

também sua utilização pode ser incentivada na alimentação humana diária, pois é 
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fonte de carboidrato, proteínas e lipídios, além disso, possui propriedades 

farmacológicas, antisséptica, antibactericida, antitumoral entre outras funções, 

além de se tratar de um produto natural, cientificamente seu efeito farmacológico 

foi provado contra diversas patologias. 
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RESUMO – Lichias são produzidas no Brasil de modo sazonal, consumidas principalmente “in 
natura”. Nesse trabalho, objetivou-se analisar a influencia da adição de maltedextrina como 
adjuvante no processo de liofilização. Os resultados indicam que a atividade de água (0,289 a 
0,260),os sólidos totais (92,459 a 94,294) e umidade (7,541 a 5,706) atestam a eficiência desse 
adjuvante. Contudo, houve perda expressiva no teor de vitamina C (43,195 a 22,909). Não 
havendo perdas consideráveis em outros parâmetros. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Lichia – análise físico-química - secagem 

 

1. INTRODUÇÃO 
Considerada a “rainha das frutas” e tendo o status de fruta-símbolo da 

China, a polpa da lichia devido a sua pouca divulgação, é geralmente consumida 

“in natura”, mas no continente asiático pode ser consumida enlatada, desidratada 

ou processada em sucos, vinhos, picles, compotas, sorvetes e iogurtes (WALL, 

2006).  

Visando o aumento da vida de prateleira, bem como a oferta de um 

produto em períodos de entressafra, o processamento de frutos deve procurar 

manter ao máximo a sua qualidade “in natura”. Desse modo, são relevantes suas 

características físicas externas (coloração da casca, tamanho e forma do fruto), e 

internas, que são advindas de um conjunto de constituintes físico-químicos da 

polpa, responsáveis pelo sabor, aroma e valor nutritivo. (SOUSA et al., 2012) 

Portanto, esta pesquisa visou avaliar a eficácia da liofilização desse fruto em 

função da variação no percentual de maltedextrina 20 DE, a partir da analise de 

seus parâmetros físico-químicos . 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 MATÉRIA-PRIMA: Os frutos foram adquiridos no comércio local, 

acondicionados em caixas térmicas e transportados para o Laboratório de 

Armazenamento e Processamento de Produtos Agrícolas (LAPPA/UFCG), 

quando foram sanitizados, despolpados e formulados em três concentrações de: 
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15%, 20% e 25% maltedextrina 20 DE, em seguida, foram acondicionados em 

sacos de polietileno de baixa densidade e congelados para posterior secagem em 

liofilizador Christ, modelo ALPHA 1-2 LDplus®. 

2.2 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA: A caracterização físico-química obedeceu as 

metodologias do manual do Instituto Adolfo Lutz (BRASIL, 2008), quando se 

avaliou os seguintes parâmetros: Umidade - Foi determinada por gravimetria. Os 

resultados expressos em porcentagem (%); pH – foi avaliado pelo método 

potenciométrico, com os resultados expressos em unidades de pH;  Sólidos 

solúveis totais (SST) - expresso em ºBrix, foram determinados pelo método 

refratometrico.Acidez total titulável (ATT) -  determinada através do método 

acidimétrico, sendo os resultados expressos em percentagem de ácido cítrico. Por 

sua vez, a relação SST/ATT foi obtida pela divisão dos sólidos solúveis com a 

acidez total e os resultados expressos em porcentagem (%).Atividade da água – 

foi avaliada com o equipamento Aqualab 3TE, do fabricante Decagon Devices, 

sendo a aferição realizada com as amostras a 25º C. Todas as análises foram 

realizadas em triplicata.Vitamina C - A determinação do ácido ascórbico seguiu 

metodologia da AOAC (1997). Os resultados foram expressos em mg/100g da 

amostra.Resíduos minerais (Cinzas) – foram avaliadas por gravimetria.  Os 

resultados foram expressos em porcentagem (%). Todos os ensaios foram 

realizados em triplicata. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Os resultados das análises físico-químicas, realizadas no pó da polpa da 

lichia, estão expressos na tabela 1. Observa-se que o teor de Sólidos totais e 

umidade variaram em função do aumento do gradiente de maltedextrina, 

comportamento também observado por Santos (2016), quando processou a polpa 

de umbu-cajá, evidenciando a eficácia desse adjuvante no processo. 

Os sólidos solúveis totais (SST) variaram entre 4,142% e 4,614%, valores 

abaixo daqueles obtidos por Duarte et al (2015), quando avaliaram esse 

parâmetro para lichias “in natura”. Esse parâmetro é uma forma de mensuração 

indireta do teor de açucares, uma vez que há uma correlação positiva entre 

ambos (CHITARRA E ALVES, 2001). A acidez total titulável (ATT) mensurada 

variou entre 0,890 e 0,846 % de ácido cítrico, um valor bem acima daquele 
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verificado por SOUSA et al., (2012) que obteve um percentual de 0,180% para o 

mesmo parâmetro.  

O valor médio encontrado para o pH oscilou entre 4,92 e 4,79. A 

proximidade dos resultados indicam que a concentração de maltedextrina não 

interferiu nesses valores. Wall (2006), mensurou o pH do cultivar Bosworth-3 com 

valor de 6,4,  semelhante ao obtido por Sousa et al., (2012), com um pH de 6,29. 

Tais diferenças certamente podem ser creditadas ao estádio de maturação ou 

mesmo local de cultivo, o que poderia estar diretamente relacionado ao tipo de 

solo.  

Tabela 1. Características físico-químicas da polpa de lichia em pó, em relação à 

concentração de maltedextrina.   
Parâmetros analisados Concentração de maltedextrina 20DE 

15% 20% 25% 

Sólidos totais (%) 92,459 + 0,756 91,758 + 0,272 94,294 + 0,441 
Umidade (%) 7,541 + 0,756 8,242 + 0,272 5,706 + 0,441 
SST (°Brix) 4,142+ 0,103 4,213+ 0,201 4,614+0,011 

 ATT em (% ac. Cítrico) 0,890+0,036 0,867 +0,037 0,846 + 0,002 
Relação SST/ATT 4,660+ 0,268 4,860 + 0,309 5,46 + 0,027 

pH 4,923 + 0,015 4,872 + 0,037 4,793 + 0,040 
Ácido ascórbico (mg/100g) 43,195+3,163 29,403+ 2,685 22,909+ 3,065 

Atividade de água ( aw 25°C) 0,289 + 0,001 0,276 + 0,005 0,260 + 0,001 
Cinzas (%) 1,135 + 0,108 1,078 + 0,069 0,944 + 0,043 

   

Ao analisar o teor de vitamina C, constatou-se que a secagem a 15% de 

maltedextrina apresentou a maior concentração (43,19+ 3,16 mg/100g) e que a 

adição do adjuvante interferiu negativamente. . O valor de vitamina C da polpa da 

lichia foi superior aos das cultivares Bosworth-3 e Groff e próximo ao cultivar 

kaimana com um máximo encontrado de 36mg/100g das amostras. Dependendo 

do cultivar, o consumo de 14 a 17 lichias atinge a média da ingestão diária 

recomendada (IDR) para vitamina C em adultos (WALL, 2006). 

A atividade da água (aw) aferida foi de variou entre 0,289 e 0260, conforme 

indicado na tabela 1. De acordo com Jarayman e Das Gupta (1995) esse 

parâmetro oscila entre 0 e 1, sendo que os microorganismos não crescem nos 

alimentos desidratados quando a faixa da atividade da água é menor ou igual a 

0,6-0,7. 

A análise das cinzas evidenciou valores que oscilaram entre 1,135 e 0,944, 

entretanto, o desvio padrão mostra que não há diferenças significativas entre os 
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três tratamentos. Valores próximos foram alcançados por Sousa et al (2012), 

quando avaliariam lichias comercializadas no estado do Piauí. 

 

4. CONCLUSÃO 

A adição de maltedextrina favoreceu o processo de secagem, evidenciado 

principalmente no teor e na atividade de água. Contudo, houve perda significativa 

no teor de vitamina C. 
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RESUMO – Este trabalho avaliou a aquisição de alimentos advindos da agricultura familiar pelos 
municípios do Rio Grande do Norte, frente às diretrizes do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE). Trata-se de um estudo transversal que foi conduzido com responsáveis pelo 
PNAE em 2014. Utilizou-se um questionário eletrônico auto preenchido, elaborado com base na 
Lei 11947/2009. Observou-se que a compra de produtos para a alimentação escolar ocorre de 
forma centralizada, na maior parte dos municípios, e alcança a meta de 30% da destinação dos 
recursos estabelecida pelo FNDE. Contudo, apontam-se dificuldades para sua execução, 
principalmente, em relação a regularidade no fornecimento dos gêneros alimentícios e à falta de 
capacitação dos agricultores na produção destes alimentos. A verificação do cumprimento legal 
para utilização dos recursos do FNDE reforça a capacidade do PNAE em potencializar o 
desenvolvimento regional pela compra local de alimentos e a necessidade de investimentos para 
a agricultura familiar. 

 
PALAVRAS-CHAVE: alimentação escolar, agricultura, políticas públicas, Segurança Alimentar e 
Nutricional 

 

INTRODUÇÃO  

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem se destacado 

como uma das políticas públicas mais antigas do país e um dos maiores 

programas de alimentação escolar do mundo, tanto em número de alunos 

atendidos quanto em recursos alocados, e tem uma importante atuação na 

estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional, ao promover o Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA) através da alimentação escolar e o respeito aos 

hábitos alimentares regionais e saudáveis (VILLAR, 2013). Além disso, tem sido 

empreendido no sentido de articular gastos públicos com alimentação e a 

produção local da agricultura familiar, fomentando o desenvolvimento local 

(BRASIL, 2011).  

Em junho de 2009 foi criada a Lei Federal 11.947 que assegura que do 

total dos recursos financeiros repassados do Fundo Nacional do Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) para alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) 

deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 

Agricultura Familiar (BRASIL, 2015).  

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a aquisição de alimentos 

provenientes da agricultura familiar pelo PNAE nos municípios da região do 
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Trairi/Rio Grande do Norte no ano de 2014, onde 61% das propriedades rurais 

são de agricultores familiares.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Trata-se de um estudo transversal exploratório que foi conduzido com os 

responsáveis técnicos (RT) pelo PNAE nos municípios da região do Trairi do Rio 

Grande do Norte. O Trairi refere-se ao território composto por 15 municípios, são 

eles: Boa Saúde, Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Japi, Lajes 

Pintadas, Monte das Gameleiras, São Bento do Trairi, São José de Campestre, 

Serra Caiada, Serra de São Bento, Sítio Novo, Passa e Fica, Tangará e Santa 

Cruz.  

Participaram do estudo 93,3% (n=14) dos municípios da região Trairí. 

Inicialmente foi realizada a identificação dos RT por meio do sistema de cadastro 

de nutricionistas do PNAE (SiNutri). Obtivemos o e-mail, endereço profissional e 

telefone dos mesmos, sendo estes os sujeitos de pesquisa. Utilizou-se um 

questionário eletrônico autopreenchido adaptado do estudo de Machado (2013), 

cujas questões se referiram: a) identificação dos gêneros alimentícios 

provenientes da Agricultura Familiar (AF); b) percentuais de recursos financeiros 

destinados à compra da AF; c) presença do nutricionista como RT do PNAE; d) 

dificuldades encontradas pelos RT para a compra de produtos da AF. A pesquisa 

foi submetida ao comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde 

do Trairi, sendo aprovado sob CAAE 48355415.1.0000.5568.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Dos 14 municípios que participaram da pesquisa, apenas sete listaram os 

alimentos que são fornecidos pela AF, estando descritos no quadro 1. Observa-se 

variedade dos alimentos, porém não há regularidade do fornecimento desses, 

sendo uma das limitações apontadas pelos respondentes. Os fornecedores 

desses alimentos para o Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE) são 

agricultores familiares individuais (informais) e cooperativas (formais). 
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Quadro 1. Principais alimentos comercializados na região Trairí provenientes da 
agricultura familiar no ano de 2014.  

Frutas Melancia, mamão, maracujá, goiaba. 

Tubérculos e raízes Batata doce, macaxeira, inhame.  

Produtos de origem animal Carne bovina, carne de frango, carne suína, pescado e ovos 

Hortaliças Alface, repolho, couve, cenoura, chuchu, pimentão 

Leguminosas Feijão, ervilha, vagem, amendoim 

Produtos processados Açúcar mascavo, leite, mel, melado, queijo, iogurte, bebida 
láctea, doce de leite, pães, bolachas e biscoitos, geleia, massa 
caseira, doces caseiros, bolo, farinha de milho, farinha de 
mandioca, pães integrais, requeijão e rapadura 

 

Um número expressivo de municípios que realizaram a compra de gêneros 

oriundos da agricultura familiar, percebe-se que uma parte dos municípios ainda 

investe menos recursos do que o mínimo de 30% estabelecido em lei 

(MACHADO, 2013). Na região do Trairí, 87,5% (n=7, apenas 8 responderam) dos 

municípios avaliados investem o mínimo de recursos, valor de 30% estabelecido 

em lei, para a compra de alimentos da agricultura familiar. Quanto à forma de 

gestão do PNAE, predominou a centralizada, ou seja, a compra dos alimentos via 

Prefeitura, através da SEME e distribuição às escolas. Assim, quanto ao tipo de 

gestão do PNAE, em 87% (n=13) dos municípios é Centralizada e em 7% (n=1) 

ocorreu por outro procedimento, não descrito pelo RT. A realização de compra 

dos alimentos da AF de cada município ocorre por meio de chamada pública 

específica para esta finalidade em 78,6% (n=11), em 14,3% (n=2) dos municípios 

não tem procedimento específico e 7,1% (n=1) respondeu que a compra ocorre 

por processo licitatório. As principais dificuldades para a aquisição dos produtos 

da AF para a alimentação escolar segundo os respondentes são apresentados na 

tabela 1. 

 

Tabela 1. Principais dificuldades encontradas pelos responsáveis técnicos do 
PNAE na aquisição de alimentos da agricultura familiar, 2014   

Principais dificuldades na aquisição  % 

Dificuldade para encontrar variedade de alimentos no mercado 64,3 (n=9) 

Baixa qualidade dos alimentos  7,1 (n=1) 

Alto preço dos alimentos  28,6 (n=4) 

Dificuldade na distribuição dos alimentos  21,4 (n=3) 

Falta de documentação (Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP, da Vigilância 
Sanitária ou nota fiscal)  

35,7 (n=5) 

Falta de capacitação dos agricultores na produção destes alimentos 42,9 (n=6) 
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Falta de capacitação dos agricultores sobre os procedimentos de 
comercialização com o município 

21,4 (n=3) 

 
CONCLUSÃO  

A verificação do cumprimento legal para utilização dos recursos do FNDE 

reforça a capacidade do PNAE em potencializar o desenvolvimento regional pela 

compra local de alimentos e a necessidade de investimentos para a agricultura 

familiar. São necessários mais estudos no Rio Grande do Norte, pois há uma 

carência científica a respeito destas políticas públicas voltadas para agricultura 

familiar e alimentação escolar. 
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RESUMO – A papinha é um alimento destinado à alimentação infantil, e deve possuir 
características atrativas do ponto de vista nutricional e sensorial. Para garantir a segurança 
microbiológica deste alimento é comumente empregado tratamento térmico a altas temperaturas. 
Este processo, embora eficiente, acarreta alterações na cor do produto, tornando-o pouco 
atrativo. Uma alternativa ao tratamento clássico é o emprego de tecnologias emergentes, como o 
UV-C. Neste trabalho avaliou-se as alterações na coloração de papinhas formuladas com cenoura 
e batata quando tratadas com a tecnologia UV-C. Os resultados mostram que não houve 
alterações significativas relativas à cor das papinhas expostas aos diferentes níveis de UV-C, ao 
contrário do processo de pasteurização.  
 
PALAVRAS-CHAVE: papinha; UV-C; tecnologias emergentes; atributos sensoriais; cor. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A papinha deve ser introduzida na alimentação complementar do lactente a 

partir dos seis meses para suprir as suas necessidades nutricionais (SBP, 2012). 

Porém, com a inserção da mulher no mercado de trabalho e pouco tempo para 

preparo, recorrer ao mercado das papinhas infantis torna-se uma opção (COSTA, 

2014). Para garantir a segurança microbiológica deste alimento comumente 

emprega-se tratamento térmico a altas temperaturas. Este processo, embora 

eficiente, acarreta alterações na cor do produto, tornando-o pouco atrativo. 

Uma das alternativas ao processamento com calor é aquele utilizando 

radiação ultravioleta de onda curta (UV-C). A principal ação dos raios UV-C sobre 

o microrganismo é a desestabilização molecular do DNA, impedindo assim a sua 

reprodução (GUEDES et al., 2009). Este tratamento já é utilizado na 

descontaminação de superfícies, como embalagens e no tratamento de água, no 

entanto existe pouca literatura sobre a aplicação desta tecnologia em produtos 

opacos, como a papinha. E ainda menos estudos podem ser encontrados sobre 

os efeitos do UV-C na qualidade do produto final. O presente trabalho visa 

estudar os efeitos do tratamento UV-C na coloração das papinhas formuladas 

com batata e cenoura.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Batatas e cenouras no ponto ótimo de maturidade foram adquiridas em 

comércio local de Diamantina/MG. Para a formulação da papinha foram utilizadas 

partes iguais de cenoura e batata, que foram trituradas em processador 

doméstico até obtenção de consistência pastosa. O processamento com emprego 

da luz UV-C e a pasteurização clássica foram feitos no laboratório de 

Microbiologia de Alimentos do Instituto de Ciência e Tecnologia na UFVJM, no 

menor prazo possível pós-produção da papinha.  

O equipamento UV-C utilizado para os tratamentos consiste em uma caixa 

preta, contendo uma lâmpada de vapor de mercúrio a baixa pressão com pico de 

emissão a 254nm. Para a execução dos tratamentos, amostras da papinha de 

batata e cenoura foram aliquotadas em porções de 12 mL (equivalente a 2mm de 

espessura) e submetidas ao contato com a luz UV-C. A figura 1 ilustra de forma 

esquemática o reator no qual realizou-se os experimentos.  

 

 

Figura 1: Esquematização reator UV-C.  

 

A análise de cor dos produtos foi feita em Colorímetro digital Minolta 

modelo Chroma Meter CR-200b. Foram utilizados 5 porções de papinha em cada 

tratamento. As amostras foram avaliadas no sistema CIELab. O Índice de 

Escurecimento (IE) foi calculado de acordo com Palou et al. (1999), segundo a 

Equação 1:  

IE = [100 (X – 0,31)]/0,172 (1) 

em que: X= (a*+1,75L)/(5,645L+ a* – 3,02b*) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A Tabela 1 apresenta os resultados das análises de cor das papinhas 

submetidas á pasteurização e diferentes níveis de exposição à UV-C.  

 

Tabela 1. Paramêtros CIELab das papinhas controle e tratadas com UV-C 

    L a* b* ΔE* BI ΔBI 

Sem tratamento 48,23 25,14 40,16 0,00 111,90 0,00 

Pasteurizado 41,14 31,65 49,32 13,29 161,97 50,07 

UV-C (J.cm-2) 

0,6 48,22 25,16 40,88 0,72 113,32 1,42 

1,5 48,24 25,21 40,91 0,75 113,36 1,46 

2,2 48,20 25,25 41,06 0,91 113,74 1,84 

3,1 48,16 25,29 41,20 1,05 114,11 2,21 

3,6 47,55 25,32 41,23 1,28 115,37 3,47 

  

Para todos os parâmetros analisados percebe-se que em todas as 

amostras tratadas com UV-C não houve alterações significativas na coloração em 

relação à papinha controle, ao contrário daquelas que sofreram o processo de 

pasteurização, pois tiveram modificações expressivas. Assim como estudo 

realizado por Miguel (2012), a UV-C não alterou a coloração característica da 

casca durante o processo de amadurecimento em mangas, ao contrário dos 

tramentos térmicos, que prejudicaram a maturação e o aparecimento da cor 

característica. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O tratamento UV-C não altera propriedades relacionadas à coloração da 

papinha, garantindo assim características essenciais para sua comercialização, 

como aspecto visual e microbiológico.  
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RESUMO – A jabuticaba é uma fruta muito perecível e com considerável valor nutricional, 
principalmente em relação à composição de compostos antioxidantes. O seu fermentado pode ser 
uma alternativa para aproveitar o excedente de produção e agregar valor a fruta. O objetivo desse 
trabalho foi avaliar a interferência do tempo de maceração sobre os teores de fenólicos totais de 
fermentado de jabuticaba. Foram elaborados fermentados de jabuticabas em 4 tempos de 
fermentação distintos (96, 120, 144 e 168 horas). A maior parte dos teores de compostos fenólicos 
totais da jabuticaba está concentrada na sua casca. Durante a etapa de maceração para obtenção 
de fermentados, parte desses compostos migraram para a bebida, tornando-a um alimento com 
alta propriedade funcional. Os teores de compostos fenólicos totais aumentaram até o quinto dia 
de maceração e depois diminuíram gradativamente.  

 
PALAVRAS-CHAVE: bebidas fermentadas; compostos bioativos; processamento. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
A jabuticaba possui apreciável valor nutricional, apresentando alto teor de 

carboidratos, fibras, vitaminas, sais minerais, além de compostos antioxidantes 

(ASCHERIet al., 2006). Os compostos fenólicos, como antocianinas, flavonoides e  

taninos, agem como antioxidantes pela sua habilidade em doar hidrogênio ou 

elétrons e devido a seus radicais intermediários estáveis, que impedem a 

oxidação de ingredientes do alimento, principalmente de lipídeos (SILVA et al., 

2010).  

Barros et al. (2010) observaram que a bebida fermentada produzida a partir 

de jabuticaba apresentou uma grande aceitação sensorial e uma maior atividade 

antioxidante do que os vinhos de uva. Na produção dessas bebidas, a evolução 

de metabólitos durante a fermentação alcoólica é de extrema importância para o 

final de produção do fermentado (HORNSEY, 2007). 

Visto que a jabuticaba é uma fruta com alta perecibilidade e com alto valor 

nutricional, e que sua fermentação potencializa a capacidade antioxidante do fruto  

(de Sá et al., 2014), faz-se necessário avaliar os parâmetros de fermentação para 

possibilitar a otimização do processo. Portanto, o objetivo desse trabalho foi 

avaliar o efeito do tempo de maceração sobre os teores de fenólicos totais do 

fermentado de jabuticaba. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Após a recepção, as jabuticabas foram selecionadas, higienizadas e 

sanitizadas. Após esmagamento dos frutos, inoculou-se a Saccharomy cerevisiae  

var bayanus EC1118 (LALLEMAND, Blagnac, França) na concentração de 30 

g/hL, conforme recomendações do fabricante. A etapa da fermentação, também 

conhecida como maceração ou fermentação tumultuosa, ocorreu a temperatura 

ambiente (± 25 oC) e teve duração de 96 h, 120 h, 144 h e 168 h, caracterizando 

os quatro tratamentos do estudo. Os quatro tratamentos de fermentados de 

jabuticaba foram colocados novamente em recipientes fechados de polietileno 

dotados de torneira e deixados em repouso por 21 dias sob refrigeração (±7 oC). 

Após essa etapa (fermentação malolática ou maturação) adicionou-se sacarose 

na concentração de 7,5% para tornar o fermentado semi-seco.  

Os extratos foram obtidos de acordo com o método descrito por LARRAURI 

et al. (1997). Os teores de fenólicos totais foram determinados de acordo com o 

método de Folin-Ciocalteu adaptado (WATERHOUSE, 2002). Os resultados foram 

expressos como média e desvio padrão das três repetições.  

O resultado foi analisado por meio de análise variância (ANAVA), seguido 

de análise de Regressão (p≤0,05). A análise estatística foi realizada com o auxílio 

do software Statistical Package for Social Sciences (SPSS – versão 17.0). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Pode-se verificar que todos os fermentados apresentaram teores de 

compostos fenólicos totais menores do que os encontrados na jabuticaba inteira 

(p≤0,05) (Figura 1). Mas, em relação à polpa, estes teores foram 

consideravelmente maiores. Este fato chama atenção, uma vez que como já foi 

relatado, a casca da jabuticaba possui alto teor de compostos fenólicos totais, 

sendo responsável por grande parte dos atributos funcionais do fruto, pois a cor 

de vermelho a violeta desta está relacionada com a presença de grandes 

quantidades de antocianinas (Bobbio & Bobbio, 1995). Portanto, pode-se verificar 

que, durante o processo de fermentação do mosto, tais compostos migraram da 

casca, tornando o fermentado de jabuticaba um alimento funcional (DE SÁ et al., 

2014). Tal fato corrobora com Busse-Valverde et al. (2011) ao afirmarem que em 
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bebidas fermentadas de frutas, ácidos orgânicos originados a partir do fruto e 

produzidos por leveduras podem passar por uma mudança na sua concentração. 

Uma variedade de compostos voláteis são produzidos e extraídos da fruta e 

compostos fenólicos são extraídos a partir de cascas e sementes que participam 

do processo.  

 

Figura 1 Teores de fenólicos totais dos fermentados de jabuticaba durante os 

diferentes tempos de maceração (96, 120, 144 e 168 horas) e da jabuticaba 

inteira 

 

O aumento do tempo de fermentação provocou aumento nos teores de 

compostos fenólicos e, em seguinda, esses valores começaram cair (Figura 1). 

Tal achado pode ser explicado, pois a extração de polifenóis totais dos 

fermentados de jabuticaba segue uma curva logarítima ao longo do tempo, o que 

significa que a extração é muito rápida em um primeiro momento e fica mais lenta 

a partir de outro momento (RIBÉREAU-GAYON, 1982). Vila, Catania E Ojeda 

(2003) concluíram que na produção de vinhos utilizando uvas da variedade 

Malbec alcança-se seu ponto ótimo de níveis de compostos fenólicos, 

especialmente, antocianinas e taninos, no décimo dia de maceração, pois logo 

depois há uma diminuição pronunciada nos valores desses compostos.  

Em média, os valores de compostos fenólicos totais encontrados para os 

fermentados no presente estudo (Figura 1) são maiores do que os relatados por 

de Sá et al. (2014), os quais determinaram 110,5 ± 5,7 mg GAE/100 mL para 

fermentados de jabuticaba vermelho. Essa diferença pode estar relacionada aos 

diferentes métodos de análises e ao tipo de jabuticaba utilizada para a produção 

dos fermentados, pois a concentração de compostos fenólicos de um alimento 
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pode variar conforme as condições geográficas e ambientais da região de origem, 

e os fatores fisiológicos e genéticos da planta (MARTINS et at., 2011).  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que durante a etapa de maceração para obtenção de 

fermentados, parte desses compostos migram para a bebida, tornando-a um 

alimento com alta propriedade funcional. Os teores de compostos fenólicos totais 

aumentaram até o quinto dia de maceração e depois diminuíram gradativamente.  
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RESUMO – Atualmente, os indivíduos estão mais preocupados com a relação entre alimentação e 
saúde. Diante disso, a ciência da nutrição vem sendo estimulada a desenvolver produtos 
alimentícios que tragam benefícios adicionais à saúde por conterem substâncias com capacidade 
funcional. Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi desenvolver um petit suisse sabor 
açaí com adição de polidextrose e probióticos, e avaliar sua viabilidade microbiológica. Foram 
adicionados probióticos e polidextrose (8%) ao produto. A quantidade de culturas probióticas 
indicada pelo fabricante não foi suficiente para atingir a contagem mínima exigida pela legislação 
brasileira e, além disso, não se mantiveram estáveis no produto durante os 28 dias de 
armazenamento refrigerado, apresentando acentuada redução decimal. Pode-se concluir que foi 
possível elaborar um petit suisse sabor açaí funcional de boa qualidade sensorial, mas é 
necessário ampliar as pesquisas futuras para melhorar a viabilidade e estabilidade dos probióticos 
no período de armazenamento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lactobacillus acidophilus; Bifidobacterium lactis; alimentos funcionais; 
polidextrose. 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Dentre os componentes funcionais encontrados nos alimentos, existem as 

fibras alimentares e os probióticos. Os probióticos são definidos como 

microrganismos vivos administrados em quantidades adequadas que promove 

benefícios a saúde do hospedeiro, favorecendo o equilíbrio da microbiota 

intestinal (SANTOS; BARBOSA; BARBOSA, 2011). Já a fibra alimentar, é a parte 

comestível de plantas ou carboidratos análogos que são resistentes à digestão e 

absorção no intestino delgado de humanos, com fermentação completa ou 

parcial no intestino grosso, favorecendo efeitos benéficos no cólon (AACC, 2001).  

Nos últimos anos, a indústria de laticínios se depara com o desafio de criar 

novos produtos que atendam às necessidades dos consumidores. Segundo 

Kempka et al. (2008), uma nova tendência neste mercado é a produção de 

iogurtes e leites fermentados funcionais. Dentre os produtos lácteos consumidos 

pela população, tem-se o queijo petit suisse. 

Outro aspecto importante a ser considerado é o aumento do consumo de 

frutas tropicais nos dias atuais, destaca-se o açaí que, de acordo com Bernaud et 

al. (2011), contém quantidades significativas de uma classe distinta de 

https://www.eventsystem.com.br/admin/exibir_trabalho.php?id=532
https://www.eventsystem.com.br/admin/exibir_trabalho.php?id=532
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flavonoides, os quais interagem com os radicais livres antes que possam reagir 

com moléculas biológicas.  

O petit suisse é um produto de grande aceitação no mercado, porém 

atinge em maior escala o público infantil. Visando atender um grupo mais 

heterogêneo de potenciais consumidores, o objetivo desse trabalho foi 

desenvolver um petit suisse funcional sabor de açaí com adição de polidextrose e 

probióticos e avaliar a viabilidade das bactérias probióticas durante seu 

armazenamento refrigerado por 28 dias.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Em um recipiente, misturou-se leite integral e açúcar (14%), os quais 

foram pasteurizados a uma temperatura de 83 ºC por 30 minutos. Em seguida, o 

leite foi resfriado em banho de gelo até atingir 40 ºC. Adicionou-se então, 0,003% 

de fermento mesofílico à base de Lactococcus lactis e Lactococcus cremoris, 

0,05% de cloreto de cálcio e 0,1% de coalho, conforme indicação do fabricante (6 

a 9 mL para 10 L). Após a adição destes, homogeneizou-se bem e incubou-se a 

37 oC por 25 horas para a realização da coagulação enzimática e fermentação 

lática. Após esse período, a coalhada foi cortada e agitada lentamente por 15 

minutos. Para o processo de dessoragem, a coalhada foi suspensa em sacos de 

algodão (100%) previamente esterilizados, por um período de 16 horas. A polpa 

de açaí pasteurizada (35%), a polidextrose (8%) e as culturas probióticas 

comerciais contendo Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium lactis (Chr. 

Hansen, Valinhos - SP, Brasil) (de acordo com a recomendação do fabricante) 

foram adicionada à massa obtida e misturada em uma batedeira planetária (Arno 

Delux, São Paulo - SP, Brasil) por 5 minutos na velocidade 2.  

As amostras de petit suisse adicionadas ou não de polidextrose e 

probiótico foram armazenadas sob refrigeração a 5 ºC por 28 dias e a viabilidade 

das bactérias probióticas avaliada por meio de plaqueamento em profundidade 

em ágar MRS (HIMEDIA, Mumbai – ÍNDIA) (MAN; ROGOSA; SHARPE, 1960). 

As placas foram incubadas à 37 °C por 48 horas. Após o período de incubação, 

realizou-se a contagem em contador de colônias.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os dados mostrados na Tabela 1 pode-se verificar redução 

de aproximadamente 2 ciclos log na população de bactérias probióticas no petit 

suisse sabor açaí após 7 dias de armazenamento à 5 °C. Após esse período, 

houve somente uma ligeira redução até 21 dias. Entretanto, após 28 dias de 

armazenamento pode-se verificar uma brusca queda na população de bactérias 

probióticas, cujos valores obtidos foram inferiores a 10 UFC/g de petit suisse. 

 

Tabela 1 Contagem de bactérias probióticas em queijo petit suisse sabor açaí ao 

longo de 28 dias de armazenamento a 5°C.  

Tempo de armazenamento Contagem de bactérias probióticas 
totais (UFC /g de petit suisse) 

T0 1,6 x 106 
T7 4,0 x 104 
T14 2,3 x 104 
T21 1,8 x 104 
T28 < 10 
UFC: Unidades formadoras de colônias 

 

De acordo com Macedo et al. (2008), a estabilidade/viabilidade das 

culturas probióticas contidas em produtos alimentícios durante o armazenamento 

pode estar relacionado a vários fatores, entre eles a acidificação do produto e 

presença de compostos antimicrobianos. Belda-Galbis et al. (2015) estudaram a 

ação antimicrobiana do açaí e verificaram ação inibitória sobre as bactérias Gram 

positivas Listeria innocua e Staphylococcus aureus. Tal fator pode justificar a 

instabilidade verificada quando as bactérias foram adicionadas ao petit suisse 

sabor açaí.  

Observa-se ainda que, apesar de termos adicionado as culturas 

probióticas de Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium lactis de acordo com a 

indicação do fabricante, o produto inicialmente (Tempo 0) não apresentava a 

contagem mínima de bactérias probióticas determinada pela ANVISA (108 e 109 

UFC/mL) (BRASIL, 2008) para que o produto pudesse se encaixar na categoria 

de alimento com alegação de propriedades funcionais.  

Segundo a lista de ingredientes com alegação de propriedades funcionais 

divulgada pela ANVISA (BRASIL, 2016) a polidextrose é uma fibra alimentar e 

seu consumo auxilia no funcionamento do intestino. Para que essa alegação 
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possa ser utilizada em produtos alimentícios, esses devem conter no mínimo 2,5 

g de polidextose por porção. Portanto, cabe ressaltar que apesar de não conter a 

quantidade mínima de probiótico, ainda assim o petit suisse sabor açaí com 

adição de polidextrose e probióticos pode ser chamado de funcional uma vez que 

a polidextrose foi adicionada na concentração de 4 g por porção de 50 g do 

produto.  

 

4. CONCLUSÃO  

A quantidade indicada de culturas probióticas pelo fabricante não foi 

suficiente para atingir a contagem mínima exigida pela legislação brasileira e, 

além disso, não se mantiveram estáveis no produto durante os 28 dias de 

armazenamento refrigerado, apresentando acentuada redução decimal. Pode-se 

concluir que foi possível elaborar um petit suisse sabor açaí funcional, mas é 

necessário ampliar as pesquisas futuras para melhorar a viabilidade dos 

probióticos no período de armazenamento. 
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RESUMO – este estudo visou avaliar o binômio tempo e temperatura de 
preparações quentes transportadas em um Restaurante Universitário, na cidade 
de Vitória - ES. A coleta foi realizada no almoço, foram aferidas as temperaturas 
de dois recipientes diferentes da preparação analisada no dia, desde o envase 
até o momento de distribuição, com auxílio de termômetro digital, tipo “espeto”. 
Os resultados encontrados foram comparados com a RDC 216/2004 e a CVS 
5/2013. A maioria das preparações avaliadas (78,57%) estava de acordo com a 
legislação. Os acompanhamentos e pratos principais não apresentaram 
irregularidades, enquanto, duas guarnições apresentaram temperaturas abaixo 
do recomendado. Diante do encontrado, ações corretivas foram buscadas para 
solucionar o problema. 
 
PALAVRAS-CHAVE: tempo; temperatura; alimentação transportada.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A alimentação transportada é um tipo de serviço no qual a manipulação 

torna-se mais evidente; e ainda, é comum que as preparações levem mais tempo 

até o consumo, de forma que, o binômio tempo-temperatura deve ser 

rigorosamente controlado devido ao maior risco de contaminação por 

microrganismos (PENEDO et al., 2015). Considerando a importância da avaliação 

da temperatura e do tempo na alimentação transportada, este trabalho teve como 

objetivo monitorar a variável tempo e temperatura após o envase até a 

distribuição de preparações quentes de um Restaurante Universitário de Vitória - 
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ES, de acordo com os padrões vigentes na legislação (RDC 216/2004 e CVS 

5/2013). 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi realizado em Restaurante Universitário, no município de 

Vitória - ES. O Restaurante Setorial atende uma média de 1200 comensais/dia, 

oferece apenas o serviço de almoço e a produção ocorre no Restaurante Central. 

O tempo de transporte entre os restaurantes é de aproximadamente 15 minutos.  

Os dados foram coletados no período de 11 a 21 de março de 2016.  

Em cada dia de investigação, avaliou-se dois recipientes diferentes com a 

mesma preparação, identificados com números 1 e 2, e colocados aleatoriamente 

na rampa de distribuição. A primeira aferição foi feita logo após o 

acondicionamento do alimento no marmitão térmico, no Restaurante Central. As 

demais averiguações foram realizadas no Restaurante Setorial: (1) ao abrir o 

recipiente identificado (antes do armazenamento na cuba); (2) antes de 

acondicionar a cuba identificada no pass trough; (3) após retirar a cuba 

identificada do pass trough; (4) na rampa de distribuição, após o consumo da 

metade da quantidade colocada.  

Para aferir as temperaturas no Restaurante Central, utilizou-se um 

termômetro digital, tipo espeto, em aço inoxidável, da marca Farol®, com variação 

de -50ºC a 300ºC. No Restaurante Setorial, utilizou-se um termômetro digital da 

marca Inconterm®. O valor registrado foi aquele que permaneceu após a 

estabilização da temperatura. Os dados obtidos foram comparados com a 

Resolução RDC nº 216 de 2004 (BRASIL, 2004) e a Portaria CVS nº 5 de 2013 

(SÃO PAULO, 2013), que estabelecem que os alimentos quentes fiquem 

expostos no máximo por seis horas, a 60°C e por no máximo uma hora quando 

abaixo de 60°C.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De uma forma geral, foi observada adequação de 78,57% das 

preparações analisadas, segundo os critérios estabelecidos pela Resolução RDC 

216/2004 e a Portaria CVS 5/2013. Os acompanhamentos e pratos principais não 

apresentaram irregularidades ao averiguar o binômio tempo e temperatura. Por 
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outro lado, as guarnições apresentaram inadequações no que se refere à 

temperatura. As temperaturas alcançadas, assim como o tempo total entre o 

envase e a distribuição estão descritos no Quadro 1.  

Quadro 1 – Comparação das temperaturas das refeições quentes transportadas para o 
Restaurante Setorial, desde o preparo até a distribuição, assim como a análise do tempo total até 
o momento de distribuição, Vitória - ES, em março de 2016. 

 
Local 

Restaurante 
Central 

Restaurante  
Setorial 

 
 
 

Preparações 

Temperatura 
após o 
preparo 

(marmitão) 

Temperatura 
do marmitão 
identificado 

Temperatura 
antes de Ir 
para o pass 

through 
(cuba) 

Temperatura 
após sair do 
pass through 

(cuba) 

Temperatura 
de 

distribuição 
(cuba/balcão) 

Tempo total 
(envase à 

distribuição) 

A
c
o

m
p

a
n

h
a
m

e
n

to
s

 

Arroz Branco 1 81,5ºC 78ºC 74ºC 63ºC 62ºC 3h:42min 

Arroz Branco 2 80,7ºC 75ºC 73ºC 66ºC 64ºC 3h:25min 

Arroz Integral 1 91,3ºC 84ºC 84ºC 66ºC 66ºC 3h:43min 

Arroz Integral 2 93,5ºC 79ºC 74ºC 67ºC 63ºC 4h:37min 

Feijão Simples1 95,7ºC 82ºC 80ºC 76ºC 69ºC 3h:52min 

Feijão Simples 2 95,7ºC 80ºC 77ºC 74ºC 72ºC 3h:28min 

P
ra

to
s
 P

ri
n

c
ip

a
is

 Frango Ensopado 1 92,9ºC 77ºC 73ºC 72ºC 68ºC 4h:38min 

Frango Ensopado 2 90,2ºC 80ºC 75ºC 74ºC 73ºC 4h:32min 

Bife à Fazendinha 1 82,2ºC 79ºC 74ºC 73ºC 69ºC 3h:45min 

Bife à Fazendinha 2 85,3ºC 76ºC 74ºC 69ºC 67ºC 4h:28min 

G
u

a
rn

iç
õ

e
s

 

Yakissoba Vegetariano 1 71,3ºC 64ºC 62ºC 61ºC 58ºC 3h:20min 

Yakissoba Vegetariano 2 70,7ºC 65ºC 64ºC 63ºC 63ºC 3h:41min 

Espaguete ao Sugo 1 51,2ºC 57ºC 58ºC 57ºC 62ºC 3h:18min 

Espaguete ao Sugo 2  60,9ºC 60ºC 58ºC 58ºC 58ºC 4h:00min 

 

As preparações de “Feijão Simples” atingiram as maiores temperaturas 

após o preparo e foi um dos alimentos que manteve as temperaturas mais altas 

até o momento da distribuição, juntamente com o “Frango Ensopado”. 

Provavelmente, isso ocorreu por causa da maior aquosidade dessas preparações, 

o que favorece a condução de calor. A diferença de quase 10ºC entre o “Arroz 

Branco” e “Arroz Integral” após o término da preparação, deve-se ao fato que o 

“Arroz Branco” é mexido ao final do seu preparo para que os grumos sejam 

desfeitos, proporcionando uma perda considerável de calor desse prato, em 

específico.  

Por terem sido avaliadas duas massas como guarnição, acredita-se que, 

apesar das mesmas ficarem submetidas a altas temperaturas de cocção, por 
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serem ricas em amido, estas perderam calor rapidamente após a manipulação. O 

“Yakissoba Vegetariano 1”, no momento da distribuição apresentou temperatura 

inferior a 60ºC. Contudo, devido ao rápido fluxo de comensais, o mesmo não ficou 

exposto por mais de uma hora. Ambas as preparações avaliadas de “Espaguete 

ao Sugo” apresentaram inadequações de temperatura em função do tempo. O 

“Espaguete ao Sugo 1”, teve uma temperatura menor que o 2 após o envase 

devido à adição de água ao final da preparação. No entanto, um ponto positivo é 

que o “Espaguete ao Sugo 1” recuperou temperatura no balcão térmico de 

distribuição.  

 

4 CONCLUSÕES 

Os resultados encontrados revelaram que a maioria das preparações está 

adequada com a legislação (RDC 216/2004 e CVS 5/2013) ao averiguar o 

binômio tempo e temperatura. Duas guarnições não atingiram as temperaturas 

preconizadas, no entanto, os acompanhamentos e pratos principais estavam em 

conformidade. Dessa forma, diante das irregularidades encontradas, a equipe de 

nutrição procurou adotar medidas de correção, como por exemplo, treinamento 

dos funcionários.  
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RESUMO – O estímulo e desenvolvimento da autonomia para as escolhas alimentares por meio 
de motivação e conscientização é essencial em crianças, principalmente aquelas em situação de 
vulnerabilidade social. Com proposta extensionista de intervir na promoção da saúde e prevenção 
de doenças, o presente trabalho englobou fatores psicossociais no desenvolvimento de várias 
atividades lúdicas e estrategicamente pedagógicas, realizando a Educação Alimentar e Nutricional 
(EAN) com crianças e adolescentes do Lar das Meninas de Nepomuceno-MG. A metodologia 
aplicada baseou-se no método intuitivo de Pestalozzi com adaptações para a EAN. O 
enriquecimento foi por ambas as partes envolvidas, educadores e educandos, pois a troca de 
experiências foi claramente evidenciada. Contudo, foi possível observar que a aplicação do 
método intuitivo de Pestalozzi em EAN teve grande aceitabilidade e respostas positivas no 
desenvolvimento da autonomia nas práticas alimentares e conhecimento nutricional de crianças e 
adolescentes assistidos em uma instituição de acolhimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: nutrição da criança e do adolescente; hábitos saudáveis; promoção da 
saúde.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação Alimentar e Nutricional (EAN), visando auxiliar na promoção 

da saúde da população, é utilizada pelos nutricionistas como estratégia para a 

construção, formação e compartilhamento de hábitos, garantindo a segurança 

alimentar e nutricional e o bem-estar do indivíduo, considerando os aspectos 

éticos, regionais, socioeconômicos, psicológicos, culturais, políticos, entre outros 

(PEREIRA; SILVA, 2014). 

Quando se trata de saúde, e mais especificamente, de segurança alimentar 

e nutricional, diversos aspectos devem ser analisados, a fim de que se tenham 

todos os subsídios necessários para o entendimento de como o processo de 

alimentação influencia a saúde do ser humano, bem como de que maneira o 

ambiente em que esse ser está inserido exerce influências positivas e/ou 
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negativas no modo com que este se alimenta. A promoção da saúde tem por 

objetivo o alcance de toda a população e não somente aquelas às margens da 

sociedade (BOOG, 2004). Monteiro et al. (1995) recomendam que as ações de 

educação em alimentação e nutrição alcancem de modo eficaz todos os estratos 

econômicos da sociedade. 

Porém, antes de se iniciar qualquer processo de intervenção, em especial a 

EAN, é importante que se conheça o indivíduo como um todo, através de 

avaliação prévia completa.  

Para Pestalozzi (1946) a criança é um organismo que se desenvolve de 

acordo com leis definidas e ordenadas, contendo em si todas as capacidades da 

natureza humana, que se resumem em unidade da mente, coração e mão (ou 

arte), devendo ser retribuídas por meio da educação intelectual, profissional e 

moral, extremamente conectadas entre si. Ou seja, preocupou-se em relacionar 

os conhecimentos com a prática. A base de seu método consistiu na ideia de 

percepção sensorial, em que o mais importante não era ensinar conhecimentos, 

mas sim, desenvolver a capacidade de percepção e observação dos alunos, 

sendo que o meio essencial da educação intelectual é a intuição. 

O presente trabalho visa exercer a EAN baseada no método intuitivo de 

Pestalozzi com um grupo de crianças e adolescentes, bem como com os 

cuidadores, de um orfanato localizado no município de Nepomuceno, MG, através 

da aplicação de atividades que envolvam desde o incentivo a utilização da horta 

até palestras temáticas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A realização do trabalho ocorreu no semestre letivo de 2016/01 e consiste 

na execução da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) com crianças e 

adolescentes residentes no Lar das Meninas de Nepomuceno, MG, com faixa 

etária entre 3 a 17 anos (sendo 7 crianças e 4 adolescentes), a fim de estimulá-

los a praticarem hábitos alimentares adequados, desenvolver atividades práticas 

alimentares, demonstrar a importância das práticas de higiene alimentar, elaborar 

preparações envolvendo alimentos saudáveis, além de incentivar o 

reaproveitamento integral dos alimentos.   
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A metodologia aplicada baseou-se no método intuitivo de Pestalozzi com 

adaptações para a EAN, em que a educação pode ser realizada através dos 

sentimentos e das emoções. Primeiramente realizou-se a identificação da 

realidade das crianças e os seus valores culturais. Em seguida, foram realizadas 

nove atividades: “alimentos saudáveis”; “pirâmide alimentar”; “cobra-cega: que 

alimento é esse?”; “preparação: espetinho de frutas”; “jogo da memória: 

conhecendo os alimentos”; “atividades de higiene e saúde”; “elaboração de pratos 

decorados utilizando os ingredientes da horta”; “aproveitamento integral dos 

alimentos” e “jogo da velha dos alimentos”, em quatro encontros, que objetivaram 

a construção do conhecimento sobre aspectos relacionados à nutrição, desde a 

higienização até a escolha e preparo dos alimentos, com base em uma 

alimentação saudável.  

 

     

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com a participação ativa das crianças, que se entusiasmaram com todas 

as propostas, criou-se um vínculo entre todos. O enriquecimento foi por ambas as 

partes envolvidas, educadores e educandos, já que a troca de experiências foi 

claramente observada. Através da aplicação de fichas para avaliação de 

produção própria, abordando perguntas sobre as atividades realizadas, foram 

identificadas gradativas e consolidadas mudanças no discurso das crianças e 

adolescentes, com relação a seus conhecimentos sobre alimentação saudável, 

demonstrando adequadas adaptações do método intuitivo para realizar a EAN. 

Figura 1 – Cobra-cega: que alimento 
é esse? 

 

Figura 2 – Elaboração de pratos 
decorados utilizando ingredientes da 
horta. 

 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

Porém, sabe-se que educar é um processo amplo e contínuo, o qual envolve 

todos os aspectos do ser humano, deve-se considerar o holismo do indivíduo e o 

ambiente o qual está inserido. Sendo também necessária a criação do vínculo 

entre educadores e educandos, utilizando-se do sentimento e da emoção.  

 

CONCLUSÕES 

 

A experiência foi motivadora na aplicação do método intuitivo e para o 

emprego de práticas que visam a saúde do indivíduo e empregam a EAN como 

forma de intervenção. Após as atividades desenvolvidas, foi observada maior 

autonomia dos educandos, demostrada pelo alto poder de escolha do alimento 

certo no momento adequado. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BOOG, M. C. F. Contribuições da educação nutricional à construção da 
segurança alimentar. Saúde Rev., Piracicaba, v.6, n.13, p.17-23, 2004. 
 
M O N T E I RO, C. A.; MONDINI, L.; SOUZ A, A. L. M.; POPKIN, B. M., 1995. Da 
desnutrição para a obesidade: A transição nutricional no Brasil. In: Velhos e 
Novos Males da Saúde no Brasil: A Evolução do País e de suas Doenças (C. A. 
Monteiro, org.) São Paulo: Editora Hucitec. 
 
PEREIRA, J. S. C.; SILVA, K. M. E. Educação alimentar e nutricional: um 
componente curricular ou um tema transversal? A visão da área de ensino de 
biologia. Revista da SBEnBio, n. 7, out. 2014. 
 
PESTALOZZI, Johann Heinrich. Antologia de Pestalozzi. Tradução: Lorenzo 
Luzuriaga. Buenos Aires: Losada, 1946. 
 
 

  



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DE PELLETS 

ELABORADOS COM GRITZ DE MILHO E CONCENTRADO 

PROTÉICO DE SORO LÁCTEO 

Anderson Felicori FERNANDES, PhD. Professor – Instituto Federal Fluminense – Bom Jesus de 
Itapapoana 

Joelma PEREIRA, Dsc. Professora – Universidade Federal de Lavras 
Camila Carvalho MENEZES, Dsc. Professora – Universidade Federal de Ouro Preto 

Adriana Paula da Silva MINGUITA, Ms. Pesquisadora – Embrapa Agroindústria de Alimentos 

 
RESUMO – O soro é um subproduto do leite, obtido durante a produção de queijo ou de caseína. 
O concentrado proteico de soro (WPC) apresenta altos valores de proteína, podendo ser utilizados 
como ingredientes na extrusão termoplástica de pellets de milho, agregando valores nutricionais 
ao produto final. Este trabalho teve como objetivo utilizar o concentrado proteico de soro lácteo 
(WPC) em combinação com o gritz de milho na elaboração de pellets e avaliar sua composição 
centesimal. A umidade dos pellets variou com o acréscimo de WPC, assim como o teor lipídico. 
Os teores de proteína, cinzas, fibras e cinzas aumentaram nos pellets com WPC.  
 
PALAVRAS-CHAVE: pellets; concentrado proteico; composição centesimal. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O soro lácteo possui proteínas de alto valor biológico, interessantes na 

melhoria da qualidade nutricional da alimentação humana (RANKIN; DARRAGH, 

2005).  Em países desenvolvidos, o soro é integralmente utilizado como produto 

de elevado valor agregado como ingrediente na elaboração de iogurtes, bebidas 

lácteas, leite em pó e em outros produtos, pois, a sua incorporação não somente 

visa à melhoria do aspecto nutricional, mas pelas suas propriedades reológicas, 

como espessante de sabor agradável (TEBALDI, 2005). 

Produtos processados por extrusão, como os expandidos por fritura ou 

microondas (pellets) apresentam teor elevado de carboidratos, particularmente, o 

amido (ALVINA; ARAYA, 2004). No entanto, tais produtos apresentam elevada 

aceitação pelos consumidores, os quais são atraídos pelos seus atributos 

sensoriais, tais como textura, cor, aroma e sabor (HUANG, 1995); Tal alimento 

pode ser enriquecido com proteína, de forma a favorecer o aspecto nutricional do 

mesmo.  

Este trabalho teve como objetivo utilizar o concentrado proteico de soro 

lácteo (WPC) em combinação com o gritz de milho na elaboração de produtos 

extrusados não-expandidos (pellets) e verificar sua melhora nutricional.    
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para analisar o efeito combinado das variáveis do concentrado proteico de 

soro (WPC) e a temperatura de extrusão nas características tecnológicas e 

químicas dos extrusados, estabeleceu-se um experimento, estatisticamente 

delineado em metodologia de superfície de resposta do tipo central composto 

rotacional de 2ª ordem (BOX; HUNTER; HUNTER, 1978). 

Os tratamentos T2 (5% WPC e 90 ºC), T5 (0% WPC e 75 ºC), T8 (17% e 

96,2 ºC) e T11 (17% WPC e 75 ºC) foram os escolhidos para a análise de 

composição centesimal. A umidade dos pellets foi determinada, por meio de 

secagem, em estufa a 105 ºC até peso constante das amostras, conforme método 

nº 925.09 da Official Methods of Analysis - AOAC (2000). Para determinar o teor 

de extrato etéreo, foi utilizado o método de extração contínua em aparelho tipo 

Soxlet, usando solvente orgânico (éter etílico), segundo metodologia nº 925.38 da 

AOAC (2000). A fração proteica foi determinada pelo método de Micro-Kjeldahl nº 

920.87 da AOAC (2000). A fração cinza ou resíduo mineral fixo foi obtida, após 

incineração e carbonização das amostras em mufla a 550ºC, por período 

suficiente para a queima de toda matéria orgânica, de acordo com a metodologia 

nº 923.03 da AOAC (2000). O método enzimático-gravimétrico nº 985.29 da 

AOAC (1987) foi o utilizado para a determinação da fibra dietética total nas 

amostras. Para os carboidratos totais foi utilizado o cálculo por diferença segundo 

a equação: 

% Carboidratos = 100- (U + EE + PB + F + C), sendo U = umidade, EE = extrato 

etéreo (%); P = proteína (%); F = fibra dietética (%) e C = cinzas (%), 

considerando a matéria integral, segundo método da AOAC (2000). Para 

determinar o valor calórico foi utilizado os fatores de conversão de Atwater, os 

quais: 4 Kcal/g de proteína, 4 Kcal/g de carboidratos e 9 Kcal/g de lipídeos, de 

acordo com a equação: 

VC = (% proteína x 4,0) + (% extrato etéreo x 9,0) + (% carboidratos x 4,0).  

 

 

 

 

http://www.aoac.org/aoac_prod_imis/AOAC/Publications/Official_Methods_of_Analysis/AOAC_Member/Pubs/OMA/AOAC_Official_Methods_of_Analysis.aspx?hkey=5142c478-ab50-4856-8939-a7a491756f48
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A composição centesimal dos pellets de milho e WPC se encontram na 

Tabela 1. A variação da umidade final dos pellets pode ser justificada pelo teor de 

umidade antes da fritura e a própria variação climática. 

 

Tabela 1 - Composição centesimal média em g por 100g-1 e valor calórico em 

Kcal dos pellets de gritz de milho e concentrado proteico de soro (WPC) 

na matéria integral 

Composição 
em g 100-1g 

T2 T5 T8 T11 

Umidade 4,11 3,11 3,11 3,25 

Extrato etéreo 8,51 29,77 23,13 19,77 

Proteína 10,07 5,15 8,25 7,79 

Cinzas 0,36 0,19 0,32 0,31 

Fibra 
alimentar 

1,83 2,75 Nd 4,42 

Carboidrato 75,12 59,02 Nd 64,45 

Valor Calórico 417,37 524,64 Nd 466,91 

nd – não determinado; T – Tratamento. 

 

Os resultados obtidos para o extrato etéreo apresentaram grande variação. 

Essa pode ser atribuída a valores diferentes de absorção do óleo de fritura, uma 

vez que alimentos fritos sofrem alterações físico-químicas causadas pela 

transferência de calor, afetando a estrutura, textura e porosidade induzindo ao 

fenômeno do encolhimento (TAIWO, 2007). Ao observar-se os valores de 

proteínas, nota-se um aumento nos valores desta nos tratamentos, comprovando 

que formulações de pellets com WPC têm o seu valor proteico aumentado.  

Os teores de fibra alteraram com o acréscimo de WPC. A gelatinização do 

amido, ocorrida durante a extrusão, e a retrogradação, após o resfriamento, 

provavelmente, contribuem para a formação de amido resistente, que levam ao 

aumento da fibra dietética insolúvel (STOJCESKA, 2009).  
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4. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos permitem concluir que a substituição de gritz de 

milho por concentrado proteico de soro lácteo (WPC) aumentaram os níveis de 

proteínas, cinzas, fibras e carboidratos. O valor calórico diminuiu com o maior teor 

de WPC nos pellets. 
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RESUMO – O presente estudo tem por objetivo, caracterizar um serviço de assistência ao pré-
natal de alto risco, no que se refere à abordagem de temas relativos à alimentação/nutrição. Trata-
se de um estudo observacional de corte transversal, que deriva do projeto de Extensão Atenção 
Nutricional na Gestação e Puerpério – ANAGESP e objetivou investigar acerca do volume e 
qualidade de informações referentes à alimentação/nutrição que estavam disponíveis nos 
materiais dedicados ao pré-natal, para os profissionais de saúde. Além disso, foram observadas 
as rotinas de trabalho e atendimentos dos profissionais de saúde que atuam neste serviço. A 
amostra foi composta por 55 gestantes atendidas pelo serviço de assistência ao pré-natal de alto 
risco. O principal achado deste estudo revelou que a abordagem de temas relativos à 
alimentação/nutrição estava ausente em grande parte dos atendimentos prestados às gestantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Nutrição Pré-natal, Assistência Pré-natal, Gravidez de Alto risco. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A gestação de alto risco é caracterizada pela presença de alguma patologia 

ou condição sociobiológica como a hipertensão arterial, diabetes, alcoolismo, 

obesidade, gravidez na adolescência entre outras, que possa comprometer a 

saúde da gestante e/ou feto, o que prejudica a evolução da gestação, podendo 

levar à morte materna (BRASIL, 2012). Por esse motivo, a assistência pré-natal 

objetiva monitorar a saúde e o bem-estar do binômio mãe-filho, incluindo a 

triagem, a educação, o aconselhamento e o tratamento, que visa assegurar o 

cuidado antes do nascimento (COELHO, et al., 2002). 

No intuito de promover uma assistência pré-natal adequada, o Ministério da 

Saúde tem elaborado manuais voltados à essa temática desde 1986, atualizando-

os até sua última edição em 2012, com o propósito de estabelecer linhas de 

cuidados para qualificar esses serviços dedicados ao pré-natal e puerpério, 

visando minimizar os desfechos desfavoráveis obstétricos (BRASIL, 1998). 

A assistência nutricional durante o pré-natal é essencial devido sua 

eficácia, haja vista que está inversamente relacionada com os desfechos 

desfavoráveis na gestação (NIELSEN, et al, 2006). O nutricionista, como 
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aconselhador, desempenha um papel fundamental na relação com os usuários 

dos serviços, pois seus conhecimentos e habilidades podem contribuir para a 

efetiva adesão ao protocolo assistencial (PADILHA, et al, 2015). 

Diante do exposto, o presente estudo que deriva do projeto de Extensão 

Atenção Nutricional na Gestação e Puerpério – ANAGESP; tem por objetivos: 

investigar sobre o volume e qualidade de informações referentes à 

alimentação/nutrição contidas nos materiais dedicados ao pré-natal, disponíveis 

aos profissionais de saúde; e caracterizar à abordagem de temas relativos à 

alimentação/nutrição de um serviço de assistência ao pré-natal de alto risco em 

Vitória-ES. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo observacional de corte transversal, cujos dados 

foram coletados em um hospital de ensino de Vitória/ES e a amostra foi composta 

por 55 gestantes.  

Levando em consideração o caráter multiprofissional dos serviços, 

questionou-se o volume e qualidade das informações referentes à alimentação 

disponíveis aos profissionais que atuam no pré-natal de alto risco. Diante disso, 

com intuito de referenciar os materiais já existentes destinados ao pré-natal e 

puerpério foi realizada uma revisão bibliográfica. Além disso, foram observadas as 

rotinas de trabalho dos profissionais de saúde, bem como os atendimentos 

prestados às gestantes usuárias deste serviço dedicado à assistência ao pré-natal 

de alto risco. 

Os dados foram tabulados com o auxílio do software Microsoft Office Excel 

2010 e os resultados expostos através de frequências absolutas e relativas. 

 

3 RESULTADOS  

 

No que diz respeito à abordagem de temas relativos à alimentação nos 

atendimentos (n=55), 15% desses referiram alguma fala a temas que envolvem a 

nutrição, enquanto em 85% dos atendimentos não houve abordagem à temas 

relativos à alimentação e/ou nutrição.  
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Como pode ser observado no gráfico 1, aproximadamente, 90% (n=44) dos 

atendimentos médicos prestados às gestantes usuárias do serviço de pré-natal de 

alto risco foram realizados sem abordagem nutricional, 6% (n=3) com abordagem 

e 4% (n=2) apresentaram alguma informação referente a nutrição que estava 

desatualizada ou incompleta, sendo classificada como insuficiente. Já os 

atendimentos realizados pelo profissional nutricionista: 67% (n=3) apresentaram 

abordagem à temas referentes à alimentação/nutrição e em 33% (n=1) a 

abordagem foi insuficiente.  

 

Figura 1 – Percentual referente à presença ou ausência da abordagem de temas relativos à 
alimentação, conforme profissional que prestou atendimento. 
 

Todos os atendimentos fornecidos pelos profissionais enfermeiro (n=2) e 

assistente social (n=1) não referiram alguma abordagem de temas relativos à 

alimentação. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

O principal achado deste estudo revelou que a abordagem de temas 

relativos à alimentação/nutrição estava ausente em grande parte (85%) dos 

atendimentos prestados às gestantes. Um estudo realizado por Santos et al. 

(2006) verificou que as orientações sobre nutrição estavam ausentes em 39,57% 

dos atendimentos às gestantes de uma unidade básica de saúde (UBS). 

No que se refere aos atendimentos prestados por profissionais de 

medicina, 6% dos atendimentos apresentaram alguma abordagem referente a 

temas que envolvem à alimentação/nutrição. Ressalta-se que Barreto et al. (2006) 

constataram em um estudo, que dentre as orientações sobre nutrição recebidas 
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pelas gestantes, 5,3% advieram de profissionais médicos, assemelhando-se com 

o resultado do presente estudo. 

É relevante mencionar que dentre os atendimentos prestados por 

profissional nutricionista, 67% apresentaram abordagem nutricional, todavia, 33% 

desses atendimentos obtiveram abordagem insuficiente. Diferindo desses 

resultados, Barreto et al. (2006) encontraram em seu estudo que somente 8,5% 

das orientações sobre nutrição destinadas ás gestantes eram advindas de 

profissional nutricionista.  

5 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que no presente serviço de assistência pré-natal de alto risco, a 

abordagem de temas referentes à alimentação/nutrição, não foi realizada na 

maioria dos atendimentos observados. Ressalta-se que os materiais institucionais 

do Ministério da Saúde e os protocolos ao pré-natal obtidos pela revisão 

bibliográfica, apresentam pouco volume de orientações que envolvem 

alimentação/nutrição, e que mesmo este conteúdo sendo incipiente, estão 

disponíveis aos profissionais de saúde. 
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RESUMO – O soro lácteo possui proteínas de alto valor biológico, interessantes na melhoria da 
qualidade nutricional da alimentação humana.  Este vem sendo utilizado como ingrediente na 
elaboração de iogurtes, bebidas lácteas e na forma de concentrados proteicos. Produtos 
processados por extrusão, como os expandidos por fritura (pellets) apresentam teor elevado de 
carboidratos, e seu enriquecimento com proteína, pode favorecer o aspecto nutricional do mesmo. 
Este trabalho teve como objetivo utilizar o concentrado protéico de soro lácteo (WPC) em 
combinação com o gritz de milho na elaboração de pellets e avaliar sua aceitação sensorial. As 
amostras com teores de 5 a 17% de WPC apresentaram melhor textura e expansão. Na análise 
sensorial, as amostras mais preferidas foram as com menores teores de WPC (5%).  
 
PALAVRAS-CHAVE: pellet; extrusão; sensorial. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

O soro lácteo pode ser definido como a parte aquosa do leite que 

permanece depois da separação do coágulo proveniente da coagulação do leite 

por ácido ou enzimas proteolíticas. Considerado fonte econômica de proteínas 

(lactoalbuminas e lactoglobulinas, principalmente) o soro apresenta propriedades 

funcionais fisiológicas capazes de produzir importante controle na modulação do 

metabolismo e nos mecanismos de defesa do organismo humano (SGARBIERI, 

2004). 

O concentrado protéico (WPC) é obtido pela remoção suficiente dos 

constituintes não proteicos do soro pasteurizado e seu produto final apresenta um 

teor de 80 a 82% de proteína (U.S. DAIRY EXPORT COUNCIL – USDEC, 2010).   

Produtos processados por extrusão, como os expandidos diretamente 

(snacks) e os expandidos por fritura ou microondas (pellets) apresentam teor 

elevado de carboidratos, particularmente, o amido, sendo assim apontados como 

co-responsáveis em promover a obesidade pela sua maior facilidade de digestão 

(ALVINA; ARAYA, 2004). No entanto, tais produtos apresentam elevada aceitação 

pelos consumidores, os quais são atraídos pelos seus atributos sensoriais, tais 

como textura, cor, aroma e sabor (HUANG, 1995). Tal alimento pode ser 

enriquecido com proteína, de forma a favorecer o aspecto nutricional do mesmo. 

Este trabalho teve como objetivo utilizar o concentrado protéico de soro lácteo 
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(WPC) em combinação com o gritz de milho na elaboração de produtos 

extrusados não-expandidos (pellets) e avaliar sua aceitação sensorial. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido num delineamento fatorial completo 22 com 

dois fatores ou variáveis dependentes (porcentagem de concentrado de soro e 

temperatura) e o seu delineamento completo se encontra na Tabela 2.  

 

Tabela 1- Delineamento completo do desenho experimental dos pellets 

                 Níveis codificados variáveis        Níveis decodificados                                                                                                                                          

Tratamentos X1 X2 WPC(%) T (ºC) 

01 -1 -1 5 60 

02 -1 1 5 90 

03 1 -1 29 60 

04 1 1 29 90 

05 -1,4142 0 0,03 75 

06 1,4142 0 33,97 75 

07 0 -1,4142 17 53,8 

08 0 1,4142 17 96,2 

09 0 0 17 75 

10 0 0 17 75 

11 0 0 17 75 

X1 = concentrado proteico, WPC (%),  
X2 = temperatura da 3ª zona de extrusão, T (ºC) 

 

Para a análise sensorial os pellets cortados manualmente em tamanhos de 

três cm foram expandidos por meio de fritura em óleo de soja, utilizando uma 

fritadeira industrial com temperatura fixa de 180ºC por um tempo que variou de 11 

a 20 s. Foram secos em estufa de circulação forçada a 45 ºC por 4 h.  

Através de testes sensoriais preliminares de todos os tratamentos dos 

pellets, foram escolhidas as melhores amostras quanto as características de 

expansão, textura e aparência, sendo escolhidos os tratamentos: T1, T2, T5, T7, 

T8 e T11. As amostras foram avaliadas quanto à aceitação por 95 consumidores 

não-treinados, utilizando escala hedônica estruturada de nove pontos, onde as 
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notas obtidas foram analisadas por meio de mapa de preferência interno (NUNES 

et al. 2011). As análises estatísticas foram realizadas no software SensoMaker 

(PINHEIRO et al. 2013), e a significância do modelo testada pela análise de 

variância (ANOVA) usando o teste de distribuição F (BOX; WETZ, 1973).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 1 ilustra o mapa de preferência interno da impressão global dos 

pellets. 

 

Figura 1-  Mapa de preferência interno da aceitação global dos pellets com WPC  

 

Observou-se que a amostra T1 (5% WPC, 60 ºC) foi a mais preferida pelos 

consumidores, seguida depois pela amostra T2 (5% WPC, 90 ºC). Os resultados 

indicam que pequenos teores de WPC nas formulações dos pellets, produziram 

características nos mesmos que foram agradáveis aos consumidores, superando 

o tratamento padrão (T5).  

 

4. CONCLUSÕES 

 

 Os resultados obtidos permitem concluir que a substituição de gritz de 

milho por concentrado protéico de soro lácteo (WPC) até os níveis de 17% e 

temperatura de até 75ºC do extrusor produziram pellets com boa expansão, 

textura e aparência. As pontuações do teste de aceitação sensorial apontaram 

que os pellets com 5% de WPC tiveram maior aceitação do que a amostra padrão 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

sem soro de leite lácteo, comprovando que é perfeitamente possível se produzir 

pellets com WPC de ótima qualidade tecnológica e sensorial.  
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RESUMO – A obesidade é uma doença crônica que afeta milhares de pessoas no mundo e uma 
de suas características marcantes é o desbalanço calórico na alimentação. Os alimentos 
ultraprocessados são caracterizados pelo seu grande aporte calórico e suas altas concentrações 
de macronutrientes. O objetivo do estudo foi avaliar a associação entre a obesidade e o consumo 
de alimentos ultraprocessados em trabalhadores de turno alternante de uma empresa de 
mineração da região dos Inconfidentes, Minas Gerais. Foi usado Recordatório 24h para registrar 
os itens consumidos dos trabalhadores no dia anterior. Utilizou-se o teste One Way ANOVA para 
dados paramétricos e Kruskal-Wallis para não-paramétricos. Observou-se 70% excesso de peso, 
72% de obesidade abdominal e 80% de relação cintura-estatura aumentado. Foi observada alta 
prevalência de obesidade nos indivíduos estudados, no entanto, as médias dos índices 
antropométricos não se associaram ao consumo de alimentos ultraprocessados. 

 
PALAVRAS-CHAVE: obesidade; turno alternante; perímetro cintura; calorias; ultraprocessados; 
saúde 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A obesidade é uma doença crônica não transmissível, multifatorial, 

caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, que acarreta prejuízos 

à saúde dos indivíduos (PINHEIRO et al., 2004). No Brasil, segundo dados da 

VIGITEL (2014), mais de 52,5% da população brasileira possui excesso de peso 

(IMC>=25kg/m²). A industrialização e urbanização são fatores que contribuem 

para esse cenário, pois promovem o aumento da ingestão de calorias e 

diminuição da atividade física, o que favorece o acúmulo de gordura, ou seja, 

maior ingestão calórica e menor gasto energético (TARDIDO¹; FALCÃO, 2006).  

Os alimentos ultraprocessados apresentam alta concentração de açúcares, 

gorduras, calorias e sal por volume de alimento, e ainda baixa quantidade de 
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fibra, o que favorece o aparecimento do excesso de peso (DE OLIVEIRA, DE 

ANDRADE MARTINS, 2013). O objetivo do estudo foi avaliar a associação entre a 

obesidade e o consumo de alimentos ultraprocessados em trabalhadores de turno 

alternante de uma empresa de mineração da região dos Inconfidentes, Minas 

Gerais. 
 

 

2.  MÉTODOS 

 

 Estudo transversal, realizado em 2015 com 150 trabalhadores de turno 

alternante, adultos, do sexo masculino de uma empresa de mineração. Para 

caracterização da obesidade foram adotados os seguintes critérios: perímetro da 

cintura (PC) ≥ 90cm (International Diabetes Federation, 2006); Índice de Massa 

Corporal (IMC) > 25 kg/m² (Organização Mundial da Saúde, 2003) e razão 

cintura/estatura (RCEst) > 0,5 (Browning et al, 2010).  

 Para análise do consumo alimentar os trabalhadores foram entrevistados 

para registrar os itens consumidos no dia anterior através de Recordatório 24h. 

Para auxiliar na quantificação do tamanho da porção do alimento, utilizou-se o 

livro “Consumo Alimentar: Visualizando Porções” de Jacqueline Pontes Monteiro 

(2000), que contém imagens ilustrativas das porções caseiras. Utilizou-se o 

programa “Virtual Nutri Plus versão 2.0” para quantificação do consumo de 

energia e nutrientes. O processamento dos alimentos foi determinado de acordo 

com o sistema de classificação proposto pelo Guia Alimentar para a População 

Brasileira. 

 Realizou-se análise de consistência para verificação dos dados e teste 

Kolmogorov-Smirnov para verificar a distribuição dos dados. O consumo de 

alimentos ultraprocessados (Kcal) foi dividido em quartis. Para comparação de 

dados paramétricos utilizou-se o teste One Way ANOVA para dados paramétricos 

e Kruskal-Wallis para não-paramétricos. Variáveis categóricas de Obesidade 

Abdominal, RCEst aumentado e Excesso de peso foram comparadas com teste 

qui-quadrado. Os dados foram analisados pelo programa estatístico PASW 

versão 18.0. O estudo foi aprovado pelo CEP da Universidade Federal de Ouro 

Preto (CAAE:39682014.7.0000.5150).   
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3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na amostra avaliada observou-se 70% excesso de peso, 72% de 

obesidade abdominal e 80% de relação cintura-estatura aumentado. Não foi 

observada associação significativa entre obesidade (definida pelo PC, RCEst e 

IMC) e consumo dos alimentos ultraprocessados (Tabela 1), diferente do 

encontrado por Da Costa Louzada (2015), com adultos brasileiros. Deve-se levar 

em consideração outros aspectos como o alto consumo de alimentos in natura por 

essa população, o fator de atividade física, hábitos e doenças associadas. 

 

 
 

Na tabela 2 ao comparar o quartil de menor consumo de ultraprocessados 

(Q1) com o maior quartil (Q4) observa-se que os participantes com maior 

consumo de alimentos ultraprocessados também possuem maior ingestão 

energética total, densidade energética, maior consumo de carboidrato, proteína, 

gorduras totais, gorduras saturadas e colesterol.   

 

Tabela 1 –  Relação entre variáveis antropométricas, obesidade abdominal, RCEst aumentado, 
excesso de peso e consumo alimentar de ultraprocessados. 

                                                                                                                                n=150  

 Q1 (n=37) Q2 (n=38) Q3 (n=38) Q4 (n=37)  

Ultraprocessados (g/dia) < 167,2 167,2 - 339,3 339,3 – 603,0 > 603,0 p-valor 

Idade (anos) 39a (39-43) 39 (39-43) 38 (34-38) 37a (34-38) 0,241³ 

PC¹ (cm) 93,4 (±9,55) 98,1a (±8,99) 95,1a (±9,86) 93,4a (±9,18) 0,105² 

RCEst¹ 0,54a (±0,05) 0,56a (±0,05) 0,54a (±0,05) 0,53a (±0,05) 0,256² 

IMC¹ (Kg/m2) 26,9a (±3,71) 28,1a (±3,84) 27,4a (±3,84) 27,2a (±3,68) 0,538² 

Obesidade Abdominal4 25 (67,5%) 29 (76,3%) 28 (73,6%) 26 (70,2%) 0,802³ 

RCEst aumentado4 27 (72,9%) 33 (86,8%) 31 (81,5%) 29 (78,3%) 0,590³ 

Excesso de peso4 26 (70,2%) 26 (68,42%) 27 (71,0%) 26 (70,2%) 1,000³ 

Letras semelhantes na mesma linha representam igualdade estatística; ¹Resultados expressos em médias e desvio 
padrão ou mediana e intervalo inter-quartil 25-75%. Realizado ²ANOVA para dados paramétricos e ³Kruscall-Wallis para 
não paramétricos. 4Variáveis categóricas de Obesidade Abdominal, RCEst aumentado e Excesso de peso foram 
comparadas com teste qui-quadrado. 

 
Tabela 2 – Ingestão dietética diária dos trabalhadores de acordo com as categorias 
de consumo de alimentos ultraprocessados. 

 

 n=150  
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4 – CONCLUSÃO 
 
 

 Alta prevalência de obesidade foi observada nos indivíduos estudados, no 

entanto, as médias dos índices antropométricos não se associaram ao consumo 

de alimentos ultraprocessados. Sendo assim, é importante a adoção de medidas 

que levem a mudanças e melhorias no estilo de vida dos participantes, visto que o 

quadro de obesidade pode acarretar outras disfunções metabólicas. 
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 Q1 (n=37) Q2 (n=38) Q3 (n=38) Q4 

(n=37) 

 

Ultraprocessados (g/dia) < 167,2 167,2 - 

339,3 

339,3 – 

603,0 

> 603,0 p-valor 

Ingestão Energética (kcal) 1376,9a 1662,7 1806,9 2397,4b 0,000 

Densidade Energética 

(kcal/dia) 

103,9a 112,2 118,7 130,5b 0,000 

Carboidrato (g/dia) 181,1a 213,8 236,5 299,1b 0,000 

Proteína (g/dia) 67,4a 71,0 76,4 92,7b 0,009 

Gorduras totais (g/dia) 41,4a 51,1 58,8 80,7b 0,000 

Gorduras Saturadas (g/dia) 9,1a 10,9 13,2 17,7b 0,000 

Fibras Totais (g/dia) 16,0a 15,7 17,4 21,2a 0,228 

Colesterol (g/dia) 150,1a 141,2 167,2 253,4b 0,018 

Variáveis descritas como medianas; Realizado teste de Kruscal-Wallis entre as variáveis de ingestão dietética 
diária e os quartis Q1 e Q4 de consumo de ultraprocessados; Letras semelhantes representam igualdade 
estatística 
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RESUMO – As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) são principal causa de morte no 
Brasil, e o envelhecimento contribui para o desenvolvimento e aumento da prevalência dessas 
enfermidades. O objetivo desse projeto é atender aos usuários do programa, de forma a recuperar 
o estado nutricional e prevenir agravos a saúde. Os integrantes recebem atendimento nutricional e 
dietoterápico, promovendo educação nutricional. Nas oficinas culinárias são desenvolvidas 
preparações saudáveis, com distribuição de livretos de receitas. A realização das preparações é 
executada pelos próprios participantes. Foram acompanhados um total de 28 indivíduos, sendo 
90% idosos. De acordo com a classificação do IMC 3,6% dos indivíduos apresentavam-se com 
baixo peso, 28,6% eutróficos, 64,3% sobrepeso e 3,6% obesos. As doenças mais prevalentes 
foram hipertensão, dislipidemias e diabetes mellitus tipo 2, com frequências de 75%, 64,3% e 
35,7%, respectivamente. Conclui-se, que o atendimento nutricional pode contribuir para melhoria 
da qualidade de vida, reduzindo o risco de DCNTs.  

Palavras Chave: Idosos, assistência nutricional, consumo alimentar.  

    
INTRODUÇÃO   

Idosos são indivíduos com idade cronológica maior ou igual a 60 anos 

(FECHINE; TROMPIERI, 2015). O processo de envelhecimento é um 

acontecimento natural dos seres vivos, sendo dinâmico, progressivo e irreversível, 

e estando associado a modificações fisiológicas, psicológicas, sociais, ambientais 

e a hábitos nutricionais inadequados, que contribuem para manifestação de 

patologias características dessa faixa etária e diminuição da capacidade de 

executar tarefas diárias (FECHINE; TROMPIERI, 2015; TRIBESS, 2016). Sendo 

assim, é importante realizar a avaliação do estado nutricional através de um 

atendimento dietoterápico individualizado que proporcione diagnóstico e 

intervenção eficazes, conforme as necessidades exigidas por cada indivíduo e 

seu respectivo quadro clínico (GARCIA et al., 2007; FERREIRA, 2005).  O objetivo 

desse trabalho foi Intervir nutricionalmente nos processos patológicos de acordo 

com diagnóstico clinico, recuperar e/ou manter o estado nutricional dos 

indivíduos, promover educação nutricional, desenvolver receitas saudáveis e 

aprimorar técnica de atendimento nutricional por parte dos alunos. 
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METODOLOGIA  

No período de março a agosto de 2016 foi realizado o atendimento 

nutricional e dietoterápico individualizado de 28 participantes do projeto, com faixa 

etária entre 52 a 80 anos de idade. Os atendimentos foram realizados 

mensalmente no ambulatório de nutrição do posto de saúde da Universidade 

Federal de Ouro Preto-UFOP. A avaliação antropométrica foi realizada a partir da 

classificação do Índice de Massa Corporal (IMC), de acordo com LIPSCHITZ 

(1994), para idosos, e OMS (1995), para adultos. Mediante diagnóstico clinico-

nutricional, eram prescritas intervenções dietoterápicas específicas. As oficinas 

culinárias foram realizadas duas vezes por semestre, nas quais foram distribuídos 

livretos de receitas contendo as preparações, e a realização das preparações é 

executada pelos próprios participantes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Foram acompanhados um total de 28 indivíduos, destes 90% eram idosos 

e 85,7% eram do sexo feminino. De acordo com a classificação do IMC 3,6% dos 

indivíduos apresentavam-se com baixo peso, 28,6% apresentavam-se eutróficos, 

64,3% apresentavam sobrepeso e 3,6% apresentavam obesidade. Scherer e 

Vieira (2010), encontraram uma prevalência em seu estudo, de excesso de peso 

de 46% entre idosos. As doenças mais prevalentes entre os participantes foram 

hipertensão, dislipidemias, diabete mellitus tipo 2, osteoporose, hipotireoidismo, 

artrite reumatoide e gota, com frequências de 75%, 64,3%, 35,7%, 17,9%, 17,9%, 

10,7% e 3,6%, respectivamente. Com relação à síndrome metabólica 28,7% dos 

indivíduos apresentavam a mesma. No estudo de Alves et. al (2007) a 

hipertensão arterial foi a condição crônica mais frequente (53,4%), seguida por 

artropatia (33,8%), doença cardíaca (20,6%), diabetes mellitus (17,5%) doença 

pulmonar (12,5%) e câncer (3,6%) entre idosos. Rosa et. al (2016) encontrou uma 

prevalência de síndrome metabólica de 61,2% entre idosos cadastrados no 

HiperDia 

CONCLUSÃO 

O estado nutricional e a presença de comorbidades nos integrantes 

acompanhados pelo projeto ressaltam a importância do acompanhamento e 
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aconselhamento desses indivíduos. Além disso, este projeto de extensão 

proporciona uma interação entre alunos e comunidade, na qual o aluno atua na 

prática clínica, adquirindo experiência e aprimorando seus conhecimentos, e os 

participantes recebem um acompanhamento nutricional, o que pode contribuir 

para melhoria da qualidade de vida aos mesmos. 
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RESUMO – Objetivou-se avaliar autonomia materna e estado nutricional de crianças. Estudo 
transversal com aplicação de questionário sobre autonomia materna e avaliação antropométrica 
em mães e crianças de 6 e 59 meses de idade do município de Santa Cruz/RN. Os indicadores 
antropométricos incluíram índice de massa corporal (IMC), no caso das mulheres e estatura/idade 
(E/I) e IMC/idade, quando crianças. Os resultados indicaram que 63,4% das mulheres estavam 
com excesso de peso. Quanto às crianças, 2,5% estavam abaixo do peso e 12,2% acima 
segundo IMC/I. Baixa estatura atingiu 7,1% da amostra. Quanto à autonomia materna, 52,2% das 
mulheres apresentam elevados índices; aproximadamente 20% tinham baixa autonomia. Pode-se 
concluir que parte da população se apresenta em inadequação do perfil antropométrico. Apesar 
de grande parte das mulheres apresentarem níveis elevados de autonomia, uma importante 
parcela possui baixa autonomia, especialmente no tocante às decisões que podem, teoricamente, 
estar relacionadas ao estado nutricional materno e infantil. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Autonomia materna; avaliação nutricional; tomada de decisão; 
comportamento materno; cuidado da criança 

 

INTRODUÇÃO 

No núcleo familiar, a autonomia é desenvolvida a partir de influências de 

fatores existentes no meio em que os indivíduos residem, de fatos políticos, 

realidade econômica e cultural, que no Brasil baseia-se numa tradição coletivista, 

onde há a valorização da coesão familiar, com base numa ligação densa dos pais 

com seus filhos (PERALBO, 2000 apud REICHERT). No meio familiar o papel da 

mulher define-se como sendo fundamental, principalmente na função da 

maternidade e, além disso, sua dedicação e cuidado aos filhos influenciam no 

estado nutricional destes, auxiliando em um melhor desenvolvimento das crianças 

(FAVARO, 2010 apud BORSA). 

Deste modo, este estudo busca avaliar os níveis de autonomia materna e, 

relacioná-la com o estado nutricional da criança.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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Trata-se de um estudo observacional transversal desenvolvido na cidade 

de Santa Cruz/Rio Grande do Norte, com mães de crianças entre 6 e 59 meses 

de idade, que frequentavam as Unidades Básicas de Saúde do município. Este 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de 

Ciências da Saúde do Trairi (FACISA)/UFRN pelo parecer 1.293.474. As 

mulheres eram convidadas a participar da pesquisa, após consentimento e 

assinatura dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, realizava-

se aplicação do questionário sobre a autonomia materna, considerando-se o seu 

poder de decisão no âmbito familiar. As respostas às perguntas sobre autonomia 

estavam em escala Likert de 5 pontos, de modo que as opções 1 e 2 representam 

os baixos níveis de autonomia e, as de 3 à 5, os maiores níveis de autonomia 

materna. 

Foram coletadas as medidas antropométricas (peso e 

comprimento/estatura) das mães e das crianças. Para a classificação e avaliação 

do estado nutricional das mães foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC) e 

adotados os pontos de corte recomendados pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS, WHO, 1995) para o indivíduo adulto. Em relação às crianças, utilizou-se as 

curvas de crescimento adotadas pela OMS e preconizadas pelo SISVAN/MS, 

considerando sexo e idade (em meses). Foram utilizados os indicadores peso-

para-idade (P/I), estatura-para-idade (E/I) e índice de massa corporal-para-idade 

(IMC/I).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram entrevistadas 198 mulheres, sendo a média de idade 26,4 anos 

(DP=6,7), com idade mínima de 14 e máxima de 44 anos; 81,9% viviam com um 

parceiro (55,1%) ou eram casadas formalmente (26,8%); 27,3% possuíam menos 

que o ensino fundamental completo; e apenas 4% possuíam ensino superior. Em 

relação ao número de filhos, as mulheres tinham em média 1,84 filhos.    

Em relação à avaliação antropométrica das mães, 3,0% estavam abaixo 

do peso e 63,4% com excesso de peso (sobrepeso e obesidade). Quanto às 

crianças, 1,5% estavam abaixo do peso pelo indicador P/I e 2,5% pelo IMC/I. 

Baixa estatura atingiu 7,1% da amostra. Excesso de peso foi encontrado em 7,6% 

e 12,2% das crianças, pelos indicadores P/I e IMC/I, respectivamente.  
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Em relação à autonomia materna, grande parte das mulheres (81%)  

apresentou os maiores níveis de autonomia (níveis 3, 4, 5) (Tabela 1). Entretanto, 

no âmbito geral, quase 1/5 da população foi identificada com baixa autonomia 

materna (níveis 1 e 2) (Tabela 1).  

Os resultados desse estudo embasam a hipótese de que as mães 

entrevistadas possuem autonomia para a tomada de decisão em suas famílias. 

Diferente de estudos anteriores como o de Shroff et al. (2009), o qual mostrou que 

em Andhra Pradesh na Índia, a grande maioria de mulheres (>80%) apresentam 

níveis baixos de autonomia, relacionada a permissão de ir e vir.   

 

Tabela 1. Percentual de respostas para as questões de autonomia materna em 
mães de crianças de 6 a 59 meses de idade no município de Santa Cruz/RN 
(n=198), 2016 

Quem na sua família decide o 
seguinte: 

% de Respostas 

1 2 3 4 5 

*Quais alimentos comprar para as 
refeições em família? 

12,6 16,2 2,0 17,7 51,5 

Onde comprar pequenos itens para 
a casa (ex. mesas ou utensílios)? 

12,1 10,6 1,5 16,7 59,1 

Quais presentes comprar quando 
algum parente se casa? 

7,1 5,1 3,5 18,2 66,2 

Se deve ou não trabalhar fora de 
casa? 

3,0 26,8 1,5 15,7 53,0 

Convidar visitas para sua casa? 5,6 7,6 3,0 33,8 50,0 

Visitar parentes? 4,0 8,6 1,0 37,9 48,5 

Obter cuidado médico para você? 2,0 5,1 0,0 12,1 80,8 

Se deve comprar ou não bens para 
a casa (ex.TV)? 

9,1 20,2 2,5 37,4 30,8 

Se deve comprar ou vender joias de 
prata/ouro? 

3,0 7,1 0,0 14,1 75,8 

*Como gastar o seu dinheiro? 0,5 7,7 1,0 23,5 67,3 

*Como devem ser os gastos da 
família? 

10,1 20,7 2,0 43,9 23,2 

Como gastar o dinheiro da família 
com cuidados médicos para as 
crianças? 

6,1 13,1 3,0 45,5 32,3 

TOTAL 6,4 % 12,6% 1,8% 27% 52,2 

1) Outra Pessoa; 2) Principalmente o seu marido/parceiro; 3) Você e outra pessoa; 4) Você e seu 
marido/parceiro; 5) Principalmente você. *Possível relação com o estado nutricional.  

 

Estudos mostram que altos níveis de autonomia materna interferem 

positivamente na saúde da criança (SEN, 1990). Fernandes et al. (2011) 

afirmaram que há também relações entre o estado nutricional de crianças com 

outros fatores que compõem o núcleo familiar, como a existência de pais com 

excesso de peso, visto que maus hábitos alimentares da mãe e dos demais 

familiares, tendem a ser adotados pelas crianças do domicílio. Segundo Doan e 
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Bishorat (1990 apud Engle et al. 1997), em estudo feito na Jordânia, a autonomia 

materna dentro de casa é um dos fatores que mais correlaciona-se com o estado 

nutricional da criança, mesmo considerando outros aspectos como número de 

familiares da residência, idade e escolaridade materna. Além disso estudos 

apontam que a autonomia materna no controle da renda familiar, quando 

comparada a paterna, permite maior realocação dessa para a alimentação das 

crianças (ENGLE et al., 1997). 

 

CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que parte da população apresenta-se em inadequação 

do estado nutricional antropométrico. Além disso, apesar de grande parte das 

mulheres apresentarem níveis elevados de autonomia, uma importante parcela 

possui baixa autonomia, especialmente no tocante às decisões que podem, 

teoricamente, estar relacionadas ao estado nutricional materno e infantil. Tais 

conclusões apontam a necessidade de contínuo apoio dos serviços de saúde e 

empoderamento materno na tomada de decisões familiares, bem como 

necessidade de vigilância nutricional, direcionando-se à investigação ativa do 

estado nutricional de populações semelhantes à estudada pela presente 

pesquisa. 
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PALAVRAS CHAVE: café, CIE L*a*b*, Agtron. 
 
RESUMO: Atualmente o espaço de cor mais utilizado em pesquisas para a avaliação da cor do 
café torrado são os parâmetros L*a*b* e discos Agtron/SCAA. Este trabalho teve como objetivo 
avaliar a correlação entre os valores dos parametros L*a*b* (CIELAB) e os valores de 
intensidade de torra, obtidas a partir dos discos do sistema Agtron/SCAA. A análise de 
variância (MANOVA) mostrou que há diferenças significativas (P<0,05) entre as bebidas dura e 
mole no que se refere à luminosidade (L*) das amostras. Essa diferença também foi 
significativa (P<0,05) ao utilizar a luminosidade para comparar as bebidas mole e rio. Neste 
estudo concluiu-se que existe uma correlação fraca entre os valores de L*a*b* e Agtron. No 
entanto, os parâmetros de L*a*b* apresentaram uma boa correlação para classificação do café 
em relação ao tipo de bebida mole, dura e rio. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A torração do café é um processo térmico cuja transferência de calor 

ocorre entre o ar aquecido e os grãos de café, mas ocorre também entre estes 

e a superfície aquecida do torrador. Este processo consiste no controle do 

binômio tempo e temperatura para a formação de diversas reações químicas 

desejáveis para o sabor e aroma do café. Além disso, também ocorrem 

mudanças físicas nos grãos durante a torração como alterações em seu 

tamanho e cor (SIVETZ, 1963; PIMENTA, 2003). 

 Atualmente o espaço de cor mais utilizado em pesquisas para a 

avaliação da cor do café cru e torrado é o sistema CIE (“International 

Commission on Illumination”) L*a*b*, conhecido como CIELAB. A frequente 

utilização desse sistema se deve pela forte relação que existe entre os valores 

numéricos dos seus parâmetros de cor e a percepção humana para a sua 

visualização (MINOLTA, 2016).  

Outro sistema adaptado para determinação da cor do café torrado, 

principalmente no preparo de cafés para prova de xícara, é o Agtron/SCAA 

(“Specialty Coffee Association of America”) Roast Classification Color Disk. O 

sistema consiste em oito discos de diferentes tonalidades da cor marrom que 

variam em uma escala numérica de 25 a 95 e são relacionados com o grau de 
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torração do café, ou seja, o disco de número 25 equivale à tonalidade marrom 

mais escura, (torração escura) e o de número 95 a tonalidade marrom mais 

clara, (torração clara) (RABELO et al., 2015).  

Este trabalho teve como objetivo avaliar a correlação entre os valores 

das variáveis L*a*b* e Agtron. E, posteriomente idenficar os tipos de bebida 

mole, dura e rio a partir das variáveis de cor CIELAB e Agtron. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Polo de Tecnologia em Qualidade do 

Café - INOVACAFÉ/UFLA e no Departamento de Ciências dos Alimentos - 

UFLA. Utilizou-se delineamento experimental para três tratamentos: bebida 

mole, bebida dura e bebida rio. Para o tratamento bebida mole avaliou-se um 

total de 40 amostras de café, bebida dura 40 amostras e bebida rio 35 

amostras, todas da espécie Coffea arabica L.. Esses cafés foram submetidos a 

diferentes graus de torração, seguindo o protocolo da SCAA no torrador Probat, 

com saída de ar manual. 

 Para a análise de cor das amostras de café torrado, foi utilizado um 

colorímetro Minolta CM 5 para leitura direta dos valores dos parâmetros de cor 

L* (luminosidade), a* ( escala verde-vermelho) e b* (azul-amarelo), enquanto 

que as leituras de cor dos discos Agtron/SCAA foram feitas com um 

espectrofotômetro M-BASIC II da marca Agtron. 

 O pacote estatístico SAS Studio foi utilizado para a realização de 

análises estatísticas descritivas e para avaliar, por meio de uma MANOVA, as 

possíveis diferenças entre os tipos de bebida (mole, dura e rio) com base nos 

valores medidos dos parâmetros de cor (L*a*b* e Agtron/SCAA). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na Tabela 1 apresentada a seguir estão listados os valores médios e 

desvios-padrões dos parâmetros de cor obtidos a partir das medições 

realizadas nas amostras de grãos torrados de café. 

 

Tabela 1: Médias e desvios-padrões (3 repetições) dos parâmetros de cor 
obtidos em amostras de grãos torrados de café. 

Tratamento Parâmetros 

 L* a* b* Agtron 
B. mole 20,60±3,74 

 
7,78±0,75 
 

15,33± 2,05 
 

53,17± 2,50 
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B. dura 23,70±3,22 8,39±0,93 
 

15,99± 2,67 
 

54,87± 5,42 
 

B. rio 23,88±2,23 
 

7,92± 1,04 
 

15,58± 2,12 
 

54,80± 4,56 
 

 

 O resultado de luminosidade (L*) para a bebida mole foi de 20,60, para 

a bebida dura foi de 23,70 e para a bebida rio foi de 23,88. 

  De acordo com Campanha et. al (2010) e Lima (2012) essa faixa de 

valores para luminosidade se refere ao grau de torração média, além disso, os 

autores relatam que existe uma relação inversa entre os valores de L* e o grau 

de torração.  

 Pode-se observar neste estudo que a bebida mole apresenta o menor 

valor de L* (20,61)  e também o menor valor de Agtron/SCAA (53,17). Tendo 

em vista que os discos Agtron na faixa de 45 a 55  representam torração 

escura, e o menor valor de L* está associado a este grau de torração, pode-se 

confirmar a afirmativa dos autores em relação ao grau de torração. Além disso, 

as amostras de bebida mole apresentavam menor quantidade de grãos 

defeituosos, o que proporcionou uma torração mais homogênea e isso, 

consequentemente, influenciou na sua luminosidade mais clara.   

 Avaliou-se também o efeito de L* entre os tipos de bebida de café, e 

com base nos resultados obtidos pela Manova, observou-se que houve 

diferença significativa entre bebida dura vs bebida mole (P<0,0001) e entre 

bebida mole vs rio (P<0,0001), portanto a variável L* é um bom parâmetro para 

a classificação do tipo de bebida em função da luminosidade. Já a variável 

Agtron não detectou diferença significativa entre bebida dura vs bebida mole 

(P<0,0821), bebida dura vs bebida rio (P<0,9405) e nem entre bebida mole vs 

bebida rio ( P<0,1081). 

 Na Tabela 2 estão listados os valores referentes a correlação entre as 

variáveis de cor L*a*b* obtidos a partir das medições realizadas nas amostras 

de grãos torrados de café. 

 

Tabela 2: Correlação Pearson das variáveis de cor obtidos em amostras de 
grãos torrados de café. 

Coeficiente de Correlação Pearson - Prob > |r| 

 L* a* b* Agtron 
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L* 1.00000 
 

-0.09624 
0.5547 

-0.05591 
0.7318 

0.47608 
0.0019 

a* -0.09624 
0.5547 

1.00000 
 

0.81396 
<.0001 

0.29251 
0.0670 

b* -0.05591 
0.7318 

0.81396 
<.0001 

1.00000 
 

0.27432 
0.0867 

Agtron 0.47608 
0.0019 

0.29251 
0.0670 

0.27432 
0.0867 

1.00000 

 

Observou-se que existe uma correlação entre as variáveis L* e Agtron de 

0,4760 (P< |r| = 0,0019). E também houve correlação, embora fraca, entre as 

variáveis de cor a* e b* com o valor de Agtron. 

4. CONCLUSÃO 

Neste estudo concluiu-se que existe uma correlação fraca entre os valores 

de L*a*b* e Agtron. No entanto, os parâmetros de L*a*b* apresentaram uma 

boa correlação para classificação do café em relação ao tipo de bebida mole, 

dura e rio.  
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RESUMO – O objetivo do estudo foi avaliar a composição corporal, o perfil bioquímico e clínico em 
crianças e adolescentes em diferentes estágios de maturação sexual. Trata-se de um estudo 
transversal com 195 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 8 a 14 anos, 
matriculados em escolas públicas da região de Maruípe, Vitória/ES. Foram avaliados parâmetros 
bioquímicos, antropométricos e clínicos. A fase pré-púbere apresentava menores valores de idade, 
estatura, peso, IMC, PC, PQ e MM quando comparado as fases púbere e pós púbere, assim como 
na fase púbere quando comparada a fase pós púbere. Pode-se concluir que na primeira fase da 
maturação sexual a maior parte dos parâmetros antropométricos tem valores menores em 
comparação às outras fases, assim como na fase púbere quando comparada a fase pós púbere.  
 
PALAVRAS-CHAVE: maturação sexual; crianças; adolescentes; composição corporal; perfil 
bioquímico.  
 
INTRODUÇÃO  

 

A maturação sexual é um tipo de maturação biológica que ocorre durante 

a puberdade. O inicio e o desenrolar do processo de maturação sexual sofre 

influência de fatores genéticos, responsáveis, em grande parte, pela variação 

individual dos fenômenos pubertários e também por fatores socioambientais que 

influenciarão a expressão do potencial genético, ainda não está elucidado como 

tais fatores interagem entre si e influenciam no processo de maturação sexual e 

este por sua vez, no desenvolvimento de desordens metabólicas, como a 

obesidade (OLIVEIRA, FRUTUOSO e GAMBARDELLA, 2014). Assim, ressalta-se 

a necessidade de estudar este processo para esclarecer algumas relações, este 

trabalho objetivou avaliar a composição corporal, o perfil bioquímico e clínico em 

crianças e adolescentes em diferentes estágios de maturação sexual. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo transversal com 195 crianças e adolescentes de 

ambos os sexos, com idade entre 8 a 14 anos, matriculados em quatro escolas 

públicas da região de Maruípe, Vitória/ES. Os participantes estavam em jejum de 

12 horas para coleta de sangue, por punção venosa para determinação de 
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glicemia de jejum, insulina, colesterol total (CT) e frações (HDL e LDL), 

triglicerídeos (TGC) e proteína C reativa (PCR). Para avaliação do perfil lipídico 

considerou-se a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2013) e para o perfil 

glicêmico a Sociedade Brasileira de Diabetes (2015). A resistência à insulina foi 

avaliada realizando-se o cálculo do índice HOMA – IR e a pressão arterial foi 

aferida seguindo as orientações das VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 

Arterial (2016). Foram obtidas medidas de peso, estatura, perímetro da cintura 

(PC), perímetro do quadril (PQ) e massa magra (MM), massa de gordura (MG) e 

percentual de gordura corporal (%GC), através da bioimpedância elétrica vertical 

com oito eletrodos táteis (Inbody230®), sendo este classificado por Lohman 

(1992). Calculou-se o índice de massa corporal (IMC) e a relação cintura estatura 

(RCE). A maturação sexual foi avaliada através dos estágios de desenvolvimento 

de pilosidade pubiana, mamas e genitais, conforme proposto por Tanner (1962). 

Foram utilizados os testes: Teste de variância de uma via (ANOVA) ou Teste de 

Kruskal Wallis. O projeto teve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisas com 

Seres Humanos da Universidade Federal do Espírito Santo (parecer n° 1.565.490) 

e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e do Termo de 

assentimento pelos adolescentes e seus responsáveis. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foram avaliadas 195 crianças e adolescentes, sendo destes, 66,67% 

(n=130) de adolescentes de 10 a 14 anos, 19,5% (n= 38) pré púbere, 71,28% 

(n=139) púberes e 9,2% (n=18) pós púbere. Com relação às fases de maturação 

sexual, as crianças e adolescentes que se encontraram nas fases pré-púbere 

apresentavam menores valores de idade, estatura, peso, IMC, PC, PQ e MM 

quando comparado as fases púbere e pós-púbere, assim como na fase púbere 

quando comparada a fase pós púbere. Na fase púbere pode-se observar ainda, 

menores valores de MG, insulina, HOMA-IR e PAS (p<0,05) (Tabela 1). 

Tabela 1 - Valores medianos das variáveis antropométricas, clínicas e bioquímicas de 

acordo com as fases de maturação sexual, em crianças e adolescentes de 8 a 14 anos. 

Vitória, ES. 
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Variáveis 1 - Pré-púbere 

n= 38 

2 - Púbere 

n= 139 

3 - Pós-púbere 

n = 18 

Diferença 

entre os 

grupos 

Idade (anos) 9,45 (8,1-11,3) 11,9 (8,0-14,9) 13,7 (9,3-14,9) 1<2; 1<3; 

2<3 

Estatura (m) 1,36 (1,25-1,53) 1,51 (1,20-1,85) 1,64 (1,49-1,81) 1<2; 1<3; 

2<3 

Peso (kg) 31,6 (20,5-63,6) 44,6 (23,1-116,5) 57,75 (41,8-111,5) 1<2; 1<3; 

2<3 

IMC (kg/m
2
) 17,06 (13,12-

30,67) 

19,15 (13,62-

42,37) 

25,04 (16,42-

34,41) 

1<2; 1<3; 

2<3 

PC (cm) 60,75 (51,0-91,7) 66,0 (52,8-114,7) 74,53 (60,6-109,5) 1<2; 1<3; 

2<3 

PQ (cm) 72,02 (56,4-98,45) 83,6 (61,25-125,3) 96,95 (80,5-123,3) 1<2; 1<3; 

2<3 

RCE 0,44 (0,36-0,64) 0,44 (0,35-0,76) 0,46 (0,37-0,61) - 

GC (%) 20,85 (11,1-47,0) 24,1 (8,0-51,9) 28,25 (11,0-44,6) - 

MM (kg) 12,6 (8,7-21,6) 17,3 (8,8-44,1) 24,3 (17,7-42,8) 1<2; 1<3; 

2<3 

MG (kg) 6,15 (2,3-29,9) 10,0 (3,2-50,9) 16,4 (5,9-38,3) 1<2; 1<3 

PAS (mmHg) 103,0 (89,0-120,0) 105,0 (87,0-132,0) 111,5 (93,0-134,0) 1<3 

PAD (mmHg) 65,0 (49,0-76,0) 64,0 (50,0-86,0) 65,0 (53,0-79,0) - 

CT (mg/dL) 149,0 (35,0-221,0) 147,0 (98,0-253,0) 154,0 (121,0-

235,0) 

- 

LDL (mg/dL) 75,5 (39,0-142,0) 76,0 (33,0-174,0) 85,0 (49,0-163,0) - 

HDL (mg/dL)
1 

52,66±8,07 50,58±8,47 47,61±8,99 - 

TGC (mg/dL) 59,5 (30,0-164,0) 69,0 (37,0-215,0) 72,0 (43,0-263,0) - 

Glicose (mg/dL) 87,5 (72,0-109,0) 88,0 (69,0-108,0) 87,5 (78,0-103,0) - 

Insulina 

(mcUI/mL) 

8,85 (1,2-85,5) 12,3 (0,32-44,6) 12,9 (4,5-40,2) 1<2; 1<3 

HOMA-IR 1,7 (0,25-23,01) 2,64 (0,07-10,68) 2,72 (0,87-9,83) 1<2; 1<3; 

Teste de variância de uma via (ANOVA) ou Teste de Kruskal wallis. Números diferentes indicam 

diferença entre os grupos; - (não existe diferença entre grupos). p<0,05 (diferença por grupo). 

Dados apresentados em Mediana (Mínimo- Máximo) e para o HDL em Média±Desvio padrão; 

HOMA-IR= Homeostasis Model Assessment – Insulin Resistance. 

O fato da estatura, peso, IMC terem valores mais elevados neste estudo 

entre as fases púberes ou pós-púberes poderia ser explicado pelo elevado 

incremento no peso e estatura que ocorre durante o processo de maturação 

sexual (OLIVEIRA, FRUTUOSO e GAMBARDELLA, 2014). A insulina, a pressão 
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arterial, os níveis lipídicos e o peso corporal, são variáveis que tem os seus 

valores alterados durante a puberdade, isso porque durante este período o 

equilíbrio hormonal é inconstante, podendo sofrer influencias da má alimentação 

bem como da inatividade física, durante a infância e adolescência, entretanto, 

caso tais aspectos permanecerem acima dos níveis recomendados durante ou 

após o período pubertário, os mesmos podem apresentar grande risco a saúde 

cardiovascular dos jovens (JESSUP e HARRELL, 2005). 

 

CONCLUSÕES  

 

Pode-se concluir que na primeira fase da maturação sexual a maior parte 

dos parâmetros antropométricos (estatura, peso, IMC, PC, PQ e MM) tem valores 

menores em comparação às outras fases, assim como na fase púbere quando 

comparada a fase pós púbere. Também que na fase púbere os valores de MG, 

insulina, HOMA-IR e PAS são menores quando comparados a pré-púbere. 
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RESUMO: Tendo em vista o crescente aumento da população com restrição de consumo de 

alimentos que contenham glúten, denominado de doença celíaca (DC), vê-se a necessidade de 

desenvolvimento de produtos que possam atender a este público. A Doença Celíaca é autoimune, 

causada pela intolerância ao glúten – principal fração proteica presente no trigo, centeio, cevada 

(inclusive o malte) e aveia (substâncias presentes na elaboração da maioria dos alimentos 

industrializados), e que se expressa por enteropatia (doenças intestinais inflamatórias). É possível 

substituir as farinhas proibidas por farinhas que não contem glúten e obter por meio de interações 

moleculares agentes estruturantes que substituam a rede de glúten; gerando um biscoito com boa 

qualidade tecnológica e nutricional que possam contribuir para a maior variação e adequação da 

dieta dos celíacos. 

PALAVRAS-CHAVE: Biscoitos; glúten; celíaco; farinhas. 

I. INTRODUÇÃO 

 

A doença celíaca é autoimune, causada pela intolerância permanente ao glúten – 

principal fração proteica presente no trigo, centeio, cevada (inclusive o malte) e 

aveia (substâncias presentes na elaboração da maioria dos alimentos 

industrializados) - e que se expressa por enteropatia (doenças intestinais 

inflamatórias) mediada pelos Linfócitos T, em indivíduos geneticamente 

predispostos.  Os sintomas podem surgir em qualquer idade após o glúten ser 

introduzido na dieta, e o único tratamento existente é uma rigorosa dieta sem 

glúten, por toda a vida. Se a dieta não for seguida o celíaco pode desenvolver 

inúmeros problemas de saúde como: osteoporose, diabetes, epilepsia, 

infertilidade, câncer, dentre outros.  

Assim torna-se necessário evitar por toda a vida os alimentos que contenham 

glúten, tais como pães, cereais, bolos, pizzas, e outros produtos alimentícios, ou 

aditivos, que contenham trigo, centeio, aveia e cevada. 
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Segundo Morais (2010), o glúten é uma substância elástica, aderente, insolúvel 

em água, responsável pela estrutura das massas alimentícias. É constituído por 

frações de gliadina e de glutenina, que, na farinha de trigo, totalizam 85% da 

fração proteica.  

O trigo é o único cereal que apresenta gliadina e glutenina em quantidade 

adequada para formar o glúten. No entanto, essas proteínas podem ainda estar 

presentes em outros cereais, como cevada, centeios e aveia, nas formas, 

respectivamente, de hordeína, secalina e avenina. 

A presença de gliadina pode ainda ocorrer pela contaminação da farinha de trigo 

no ambiente, pelos utensílios, pelos manipuladores de alimentos que elaboram 

produtos com ou sem farinha de trigo. 

Tendo em vista substituir as farinhas proibidas por farinhas que não contém 

glúten o objetivo desse estudo foi desenvolver um biscoito tipo cookie de boa 

qualidade tecnológica, nutricional e de custo viável que possam contribuir para a 

maior variação e adequação da dieta dos celíacos. 

 

II. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Visando produzir um biscoito tipo cookie sem a presença de glutén que ofereça 

condições sensoriais agradáveis proporcionando-lhes bem-estar, o estudo 

pautou-se na portaria que regulamenta os alimentos para fins especiais e foi 

desenvolvido no laboratório de Técnica e Dietética do Centro Universitário 

Salesiano de Vitória, utilizando-se dos utensílios culinários dispostos no 

laboratório. No preparo do biscoito foi utilizada uma mistura de farinhas sem 

glúten (farinha de arroz integral, fécula de batata, polvilho doce ou fécula de 

mandioca); cacau em pó; bicarbonato de sódio; cremor de tártaro; sal; óleo de 

girassol; ovos; essência de baunilha; açúcar cristal; gotas de chocolate meio 

amargo e sem glúten. A massa foi dividida em porções de 15g e modelada 

manualmente, fazendo bolinhas e achatando-as levemente, assados por 

aproximadamente meia hora, em  forno a 180ºC. As amostras do biscoito foram 

submetidas ao teste de aceitação e avaliadas por 41 provadores não-treinados. 

Realizaram-se testes na Escala hedônica para os atributos: aparência, cor, sabor, 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

textura, aroma e aceitação global de 5 pontos, variando de gostei muito, gostei 

pouco, não gostei nem desgostei, desgostei pouco e desgostei muito. Como 

também uma pesquisa para análise da viabilidade comercial do produto quando 

comparado aos produtos similares já existentes no mercado. 

 

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na realização da receita inicialmente os cookies ficaram ressecados. Assim após 

alguns testes, o açúcar foi adicionado ao final para ocorrer a reação de Mailard,  

que influenciou na cor, no sabor, no aroma e na textura do produto final, tornou o 

biscoito com uma cor marrom mais intenso, com aroma  mais agradável e o sabor 

mais adocicado.  

Diante dos avanços do delineamento experimental e dos resultados da análise 

sensorial o presente trabalho mostrou-se viável para ser comercializado ou para 

ser replicado no âmbito doméstico, sendo muito bem aceito pelos provadores. 

Onde, no quesito consistência 61% dos entrevistados afirmaram ter gostado muito 

do produto, 37% afirmaram terem gostado, 3% afirmaram não gostar e nem 

desgostar, e 0% do público de provadores afirmaram desgostar ou desgostar 

muito. Quanto ao aroma, 54% dos entrevistados afirmaram ter gostado muito do 

produto, 38% afirmaram terem gostado, 8% afirmaram não gostar e nem 

desgostar, e 0% do público de provadores afirmaram desgostar ou desgostar 

muito. No quesito sabor, 80% dos entrevistados afirmaram ter gostado muito do 

produto, 20% afirmaram terem gostado e 0% afirmaram não gostar e nem 

desgostar, desgostar ou desgostar muito. No aspecto global, 68% dos 

entrevistados afirmaram ter gostado muito do produto, 32% afirmaram terem 

gostado e nenhum dos provadores gostou ou desgostou do cookie. Quando 

questionados se comprariam o produto, 59% dos entrevistados afirmaram ter a 

intenção de comprar.  

Na análise de custo de alimentação sem glúten no Brasil, os biscoitos estão na 

faixa de R$ 50,00 o quilo do produto, a receita foi executada com o custo de R$ 

19,70 para 1Kg, viabilizando também a comercialização do cookie sem glúten. 
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IV. CONCLUSÃO 

Diante dos avanços do delineamento experimental e dos resultados da análise 

sensorial o presente trabalho proposto mostrou-se viável para ser comercializado 

ou para ser replicado no âmbito doméstico, sendo muito bem aceito pelos 

provadores e oferecem uma melhor qualidade de vida já que produtos 

industrializados isentos de glúten tem custo muito alto para as famílias. 
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RESUMO – O café possui diversos compostos antioxidantes, como por exemplo, os 
compostos fenólicos. Este trabalho teve como objetivo avaliar a atividade antioxidante da 
bebida de café em diferentes níveis de torrações. A determinação foi realizada pelo método de 
fenólicos totais (Folin-Ciocalteu) e pelo método de sequestro de radicais livres (DPPH). 
Verificou-se na bebida que quanto maior a torração maior a degradação dos compostos 
fenólicos, ocasionando um maior teor de polifenóis na torração clara, já a analise por DPPH 
apresentou valores superiores na torração escura, devido à presença de outros compostos 
que também poderiam estar relacionados à atividade antioxidante. As reações térmicas podem 
romper as ligações entre os compostos fenólicos e as moléculas que estão ligadas a eles, 
conferindo-lhes a capacidade antioxidante. Este estudo comprovou a presença de fenólicos na 
bebida de café, e embora não apresente diferença significativa entre os níveis de torração pelo 
método de DPPH, houve atividade sequestrante.  
 
PALAVRAS-CHAVE: café; fenólicos; antioxidante.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Estudos demonstram que o café é potencialmente quimioprotetor, devido 

ao grande número de antioxidantes. Durante o processo de torração ocorre a 

degradação parcial dos compostos fenólicos, mesmo assim, o café torrado 

ainda possui atividade antioxidante devido ao desenvolvimento de outros 

compostos bioativos (LIMA et al., 2010). 

Por definição, antioxidante é qualquer substância que, presente em 

baixas concentrações quando comparado ao substrato oxidável, inibe a 

degradação oxidativa desse substrato. (ABRAHÃO et al., 2012). 

A análise de compostos fenólicos é importante para verificar a atividade 

antioxidante da amostra, uma vez que esses compostos neutralizam ou 

sequestram os radicais livres. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o teor de fenólicos totais 

e atividade sequestrante da bebida de café para inferir o potencial antioxidante. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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O experimento foi conduzido no Polo de Tecnologia em Qualidade do 

Café/INOVACAFÉ e no Departamento de Ciências dos Alimentos da 

Universidade Federal de Lavras/UFLA. 

As amostras foram torradas em torrador Probat, nos pontos de torração: 

clara, média e escura, conforme a metodologia descrita pela Specialty Coffee 

Association of American/SCAA (SCAA, 2008). Os níveis de torração das 

amostras foram confirmados pelo equipamento M-BASIC II.  

Preparo do extrato da bebida de café 

Foram pesados 4g de café torrado, adicionou-se a cada amostra 20 mL de 

água destilada em um erlenmeyer, colocando-as em banho-maria por 25 minutos 

em temperatura de aproximadamente 100°C e finalizou-se com a filtração em papel 

de filtro. 

Determinação do teor de compostos fenólicos 

A determinação dos fenólicos totais do extrato foi realizada pelo método de 

Folin Ciocalteou, descrito pela Association of Official Agriculture Chemists - AOAC 

(1990). Realizou-se a diluição do extrato da bebida de café (1:50) e 0,5 mL desta 

solução, juntamente com 2,0 mL de carbonato de sódio (4%) e 2,5 mL de Folin-

Ciocalteou foram adicionados  em tubos de ensaio, esses tubos foram mantidos no 

escuro a temperatura ambiente por 2 horas, em seguida realizou-se a leitura da 

absorbância a 750 nm (Espectrofotômetro Shimadzu, UV-1601, Japão) e da 

mesma forma foi feita a curva de calibração com ácido gálico.  

Atividade sequestrante de radicais livres DPPH 

A atividade sequestrante de radicais DPPH foi determinada de acordo com o 

método de Yen et al. (2005), com modificações. Para análise da atividade 

sequestraste de radicais livres utilizou-se DPPH (1,1- difenil-2-picrilidrazil). Após 30 

minutos, foi realizada a leitura a 517 nm. A diminuição na absorbância indica 

atividade sequestrante de radicais livres. Os testes foram realizados em triplicata.  

A atividade sequestrante de radicais livres (ASRL) foi expressa em 

porcentagem por comparação ao controle, BHT nas mesmas diluições das 

amostras de café, segundo a equação. 

       
     

  
      

Análise Estatística 
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Realizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, com 

três tipos de bebida, três níveis de torração (clara, média e escura) e três 

repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e 

comparados pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Compostos fenólicos totais 

Avaliou-se o teor de compostos fenólicos totais e atividade sequestrante 

das amostras. Os valores percentuais médios são apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1-Análise de compostos fenólicos e DPPH para os três níveis de torra. 

 Compostos fenólicos na bebida de 
café (g/ 100g) 

Atividade sequestrante do radical 
DPPH (%) na bebida de café. 

 BEBIDA 
MOLE 

BEBIDA 
DURA 

BEBIDA 
RIO 

BEBIDA 
MOLE 

BEBIDA 
DURA 

BEBIDA 
RIO 

Clara 7.3257 a 7.3257 a 5.3442 b 71.0934 a 61.8354 a 61.8354 a 

Média 5.8271 b 5.8271 b 5.3548 b 72.6965 a 68.8212 a 68.8212 a 

Escura 4.5838 c 4.5838 c 4.5809 c 59.4455 a 42.6221 a 
 

61.6221 a 
 

 Médias seguidas por letras minúsculas diferentes dentro de cada coluna diferem entre si 
(p<0,05), pelo teste de Tukey.  

 
No presente estudo foi verificado que níveis de torração (clara, média e 

escura) na bebida mole e dura (p<0,05) apresentaram diferença significativa no 

teor de polifenóis. Observa-se também que a torração clara apresentou o maior 

teor de fenólicos, isso se deve a menor degradação desse composto durante o 

processo térmico de torração. Já na bebida rio não tivemos diferença 

significativa entre as torras clara e média, no entanto as mesmas diferiram da 

torração escura.  

De maneira geral, observa-se que quanto maior o grau de torração maior 

é a degradação dos compostos fenólicos, e isso acarreta em um menor o teor 

de polifenóis na torração escura e maior teor na torração clara. Os resultados 

obtidos na torração escura apresentam-se próximos ao intervalo de 4,83% para 

café bebida rio e 4,51% para café bebida mole como citados por Abrahão et al. 

(2012) em sua pesquisa. 

Em relação os valores obtidos para o método de DPPH, as amostras 

não diferiram entre si no teste de Tukey ao nível de 5% de significância. 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 

Portanto na bebida de café os padrões de torração não interferiram na sua 

atividade antioxidante.  

Os resultados obtidos por DPPH na torração escura apresentam-se 

próximos ao intervalo de 53,60% pra café bebida rio e 58,37% para café bebida 

mole como citados por Abrahão et al. (2012) em sua pesquisa utilizando a 

concentração de café em 50 ppm, a mesma concentração utilizada neste 

experimento. 

Os cafés crus ou torrados podem atuar como antioxidantes in vitro 

devido à ação dos compostos fenólicos presentes. No entanto, apesar da 

torração reduzir o conteúdo de polifenóis, sugere-se que as reações térmicas 

podem romper as ligações entre os compostos fenólicos e as moléculas que 

estão ligadas a eles, formando outros compostos, que não os fenólicos, com 

uma estrutura com capacidade antioxidante (ABRAHÃO et al., 2012;Nicoli et 

al., 1997; Daglia et al., 2000). 

4. CONCLUSÃO 

A bebida de café apresenta atividade antioxidante, independente do 

processo de torração.  No entanto, essa atividade deve ser analisada por 

diversos métodos experimentais a fim de obter uma melhor segurança nos 

resultados. De maneira geral, este trabalho confirmou a presença de fenólicos 

na bebida de café e pelo método de DPPH verificou-se uma possível atividade 

sequestrante de radicais livres.  
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RESUMO – A microencapsulação de componentes ativos tem se tornado um processo muito 
atrativo nas últimas décadas, sendo o método de secagem por atomização um dos mais utilizados. 
Nesse quesito o óleo essencial de citronela, um excelente aromatizante de ambientes, repelente, e 
com ação antimicrobiana local, é um bom produto para ser microencapsulado. O objetivo deste 
trabalho foi produzir microcápsulas com o óleo essencial de citronela através do método de 
secagem por atomização e avaliar a eficiência do processo de microencapsulamento através de 
análise cromatográfica. Na elaboração das micropartículas foram empregados o óleo essencial de 
citronela e goma arábica. A análise cromatográfica mostrou a formação de picos majoritários no 
tempo de 6,5 a 8,5 minutos, o que comprovou que o óleo essencial de citronela estava presente 
nas microcápsulas, ou seja, que o microencapsulamento foi eficaz. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Microencapsulação, óleo essencial de citronela, secagem por atomização 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
 A microencapsulação de componentes ativos tem se tornado um 

processo muito atrativo nas últimas décadas. Esse método transforma um líquido 

em sólido, de modo a facilitar sua manipulação, transporte e adição em 

formulações. Também promove liberação controlada do ativo encapsulado, reduz 

a volatilidade de líquido, aumenta a vida de prateleira e protege contra a luz, a 

umidade, o calor e os microrganismos (COSTA et al., 2012; MURÚA-PAGOLA et 

al., 2009).  

Dentre os diversos métodos de microencapsulação o método de secagem 

por atomização, é um dos mais utilizados e agrega conhecimentos de técnicas 

modernas utilizadas na indústria química, farmacêutica e alimentícia, para o 

desenvolvimento de novos produtos. Além disso, é considerada uma técnica 

viável devido ao baixo custo do processo e facilidade na operação do 

equipamento (REINECCIUS, 1989).  

O óleo essencial de citronela é um excelente aromatizante de ambientes, 

repelente, além de apresentar ação antimicrobiana local (STEFFENS, 2010), cujo  
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composto majoritário é o citronelal, pertencente ao grupo dos aldeídos, com 

concentração em torno de 32-45% (AZAMBUJA, 2009).  

O objetivo deste trabalho foi produzir microcápsulas com o óleo essencial 

de citronela através do método de secagem por atomização e avaliar a eficiência 

do processo de microencapsulamento através de análise cromatográfica. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
O óleo essencial de citronela foi utilizado com o agente ativo no método 

de secagem por atomização, e como material de parede foi utilizado a goma 

arábica.  

Inicialmente, a goma arábica hidratada em água destilada sob 

refrigeração por aproximadamente 12 horas. Posteriormente ocorreu a 

homogeneização da solução e em seguida adicionou-se 5 mL do óleo essencial 

de citronela e realizou-se novamente a homogeneização até a obtenção de uma 

emulsão de óleo essencial de citronela.  

A emulsão formada foi submetida à secagem através de um secador 

atomizador e as micropartículas obtidas foram estocadas sob refrigeração (4 a 7 

ºC). A eficiência da microencapsulação foi avaliada através da cromatografia 

gasosa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A Figura 1 mostra a imagem das microcápsulas do óleo essencial de 

citronela produzida pelo método de secagem por atomização. Seu aspecto é de 

um pó muito fino com uma coloração amarelada e de um cheiro bem 

característico de citronela. 

 

 

FIGURA 1 - Microcápsulas de óleo essencial da citronela. 
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As análises cromatográficas foram executadas com objetivo de avaliar a 

eficiência do processo de microencapsulação. Após a preparação das amostras 

de óleo essencial da citronela e óleo microencapsulado, os mesmos foram 

injetados no CG. Em seguida, foram feitas as comparações dos cromatogramas 

(Figura 2). 

 

 

FIGURA 2 - Cromatograma do óleo essencial de citronela microencapsulado. 

 
A linha preta representa o óleo essencial da citronela e a linha rosa as 

microcápsulas. Pode-se avaliar que no tempo de 6,5 a 8,5 minutos se formaram 

os picos majoritários e que a presença destes nas duas amostras apresentaram o 

mesmo tempo de retenção.  

Possivelmente o maior pico que se compreende na faixa de 8 minutos é o 

Citronelal, principal componente do óleo essencial da citronela. No entanto, para 

essa comprovação, seria necessário injetar um padrão de Citronelal para obter 

quantitativamente seus valores de retenção e comparar com os das 

microcápsulas. 
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4 CONCLUSÃO 

 
A análise cromatográfica do óleo essencial de citronela permitiu uma 

comparação qualitativa dos cromatogramas do óleo puro de citronela com o óleo 

microencapsulado podendo notar a presença de um pico majoritário no mesmo 

tempo de retenção, 6,5 a 8,5 minutos, comprovando que o óleo essencial da 

citronela estava presente nas microcápsulas, ou seja, que o 

microencapsulamento foi eficaz. 
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RESUMO – A fruto da macaúba (Acrocomia aculeata), também conhecida como bocaiúva, é uma 
fruta facilmente encontrada em todo o cerrado brasileiro, mas ainda pouco conhecida e explorada 

de forma rudimentar. O fruto apresenta grandes potencialidades para nutrição humana e animal 
por seus constituintes, como teor de lipídeos, vitaminas e minerais. Com o objetivo de incentivar o 
seu uso na alimentação, foram determinados quantitativamente por meio espectrofotometria de 

absorção atômica, o perfil mineral da polpa do fruto de macaúba em três estágios de maturação.  
Entre os minerais avaliados, o magnésio foi o mineral de maior concentração na polpa,  seguida do 
cálcio e do cromo. Os teores minerais, independente do estágio de maturação, encontrados na 

polpa foram maiores que os encontrados em alimentos como leite, farinha de soja, ovo e castanha 
do Brasil.. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Acrocomia aculeata; cálcio; magnésio 

 

1. INTRODUÇÃO  

A macaúba (Acrocomia aculeata) é uma palmeira, nativa de regiões 

semiáridas, tipicamente brasileira e possui várias aplicações. Sua nomenclatura 

varia de acordo com a região e é conhecida popularmente por bocaiúva, chiclete-

de-baiano, coco baboso, coco-de-espinho, macacauba, macaiba, macaibeira, 

macajuba, macaúba, macaúva, mucaia, mucaja e mucajaba. Minas Gerais é o 

estado onde se verificam as maiores concentrações da macaúba, cuja população 

distribui-se predominantemente em três microrregiões – Abaeté, Jaboticatubas e 

Brasília de Minas (RODRIGUES, 2008).  

O fruto da macaúba (Figura 1) tem coloração marrom-amarelada quando 

maduro, medindo entre 3,5 – 5,0 cm de diâmetro. Contêm uma amêndoa 

oleaginosa envolvida por um endocarpo rígido e fortemente aderida à polpa 

(mesocarpo) (COSTA, 2009). O fruto é fonte de energia para animais, podendo 

ser usado para suprir as necessidades dos humanos, por sua contribuição 

nutricional mineral, como ferro e manganês, e ainda elevado poder antioxidante.  

suprir as necessidades dos humanos, por sua contribuição nutricional 

mineral, como ferro e manganês, e ainda elevado poder antioxidante. 
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Figura 1 – Fruto da macaúba 

Os humanos necessitam de pelo menos 22 minerais como Fe, Zn, Ca, Mg, 

Cu entre outros, para diversos processos metabólicos, e cada um deles 

envolvidos em processos distintos e com funções específicas, mas importantes 

para o bom funcionamento do organismo (MARTÍNEZ-BALLESTA et al., 2010).  

Dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar o perfil mineral da polpa do 

fruto de macaúba em três estágios de maturação. 

 

1. MATERIAL E MÉTODOS 

As polpas de macaúba foram coletadas em diferentes localidades de Minas 

Gerais, Santo Antônio do Salto, Abaeté e Itapecerica. Para a avaliação do 

conteúdo mineral dos frutos, estes foram separados de acordo com o estágio de 

maturação: verde, semimaduro e maduro. A polpa foi extraída e cerca de 10 

gramas de cada uma das amostras foram submetidas à incineração. 

As amostras foram incineradas em forno mufla a 550ºC para obtenção das 

cinzas. O procedimento foi realizado em duplicata. Em seguida foram enviadas 

para o Laboratório de Absorção Atômica da Universidade Federal de Minas 

Gerais para a realização da quantificação de minerais. As medidas feitas em um 

espectrômetro de absorção atômica marca Hitachi Z-8200, acoplado a um forno 

de grafite Hitachi.  

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os principais minerais quantificados a partir da incineração das amostras 

de polpa de macaúba, para avaliação do perfil mineral por absorção atômica são 

apresentados na Tabela 1, os resultados foram expressos em miligrama por 

grama em relação à quantidade de cinzas. 
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Tabela 1. Perfil mineral das amostras de polpa de macaúba em diferentes 

estágios de maturação por absorção atômica. 

Amostras 

Perfil mineral da polpa de macaúba (mg/g do conteúdo de cinzas) 

Mg Ca Cr Fe Ba Se Cu Pb 

Verde 
66,65 ± 

0,79  

39,43 

± 1,55 

7,77 ± 

0,20 

1,05 ± 

0,02 

0,17 ± 

0,01 

0,15 ± 

0,01 

0,38 ± 

0,01 

0,21 ± 

0,05 

 

Semi-maduro 

57,75 ± 

10,14 

38,39 

± 0,48 

5,88 ± 

0,40 

0,99 ± 

0,02 

0,15 ± 

0,01 

0,12 ± 

0,01 

0,39 ± 

0,01 

0,27 ± 

0,01 

Maduro 
59,75 ± 

1,48 

37,38 

± 2,07 

6,40 ± 

0,91 

1,07 ± 

0,07 

0,24 ± 

0,05 

0,12 ± 

0,02 

0,36 ± 

0,01 

0,20 ± 

0,04 

± Desvio Padrão 

A polpa da macaúba apresenta expressivas quantidades de magnésio, 

cálcio, cromo e ferro. Para comparar os resultados com outras fontes alimentares  

os valores fornecidos pela tabela TACO foram informados em miligrama por 

grama, ao invés de miligrama por 100 gramas como expresso originalmente. O 

conteúdo de cálcio quando comparado a outras fontes como o leite (1,23mg/g), a 

farinha de soja (2,06 mg/g), ovo (0,42mg/g) e castanha do Brasil (1,46mg/g) 

apresenta uma quantidade muito superior 39,43 ± 1,55 mg/g (TACO, 2011), 

podendo ser uma fonte significativa para obtenção de cálcio. Para o conteúdo de 

magnésio ao comparar com outras fontes: leite (0,1 mg/g), a farinha de soja (2,42 

mg/g), ovo (0,13mg/g) e castanha do Brasil (3,65 mg/g) (TACO, 2011), a polpa de 

macaúba em todos os estágios de maturação apresentam quantidades muito 

superiores do mineral. Os demais minerais quantificados na polpa de macaúba 

apresentam quantidades superiores quando comparados a outros alimentos. 

Apesar da avaliação de disponibilidade desses minerais ainda não ter sido 

avaliada, a polpa de macaúba, independente do estágio de maturação, apresenta 

um perfil mineral bastante interessante do ponto de vista nutricional.  

 

4. CONCLUSÃO 

Os teores de minerais encontrados na polpa de macaúba 

independentemente do estágio de maturação indicam que esta pode ser 

classificada como rica em magnésio, cálcio, cromo e ferro, por apresentar uma 
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alta concentração desses minerais, com valores acima de algumas fontes 

notadamente reconhecidas como o cálcio no leite. Podendo ainda representar 

uma fonte alternativa para ingestão de minerais na dieta. Apesar de ainda não 

terem sido feito estudos para avaliar a biodisponibilidade desses minerais, a polpa 

de macaúba se mostra uma excelente fonte de minerais.  
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RESUMO – Este estudo avaliou por análises de índice de acidez e peróxido o óleo de pequi do 
distrito de Mendanha, Diamantina, MG. O óleo foi armazenado em diferentes embalagens e ao 
abrigo da luz durante um período de 30 dias. O experimento foi realizado em triplicata e os dados 
analisados no programa SISVAR. Os resultados mostraram que somente o tempo influenciou 
para os resultados obtidos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: pequi, óleo, oxidação lipídica. 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

Dentre os frutos nativos do cerrado, destaca-se o pequi, fruto de polpa 

amarela (PIANOVSKI et al., 2008), rico em óleo, proteínas, carotenóides, 

compostos fenólicos e saponinas (AGUILAR et al., 2012) e o fruto é aproveitado 

nas indústrias alimentícia, farmacêutica e em formulações cosméticas (BIANCHI 

et al., 2014). A rancidez oxidativa é a principal responsável pela deterioração de 

alimentos ricos em óleos e a reação ocorre entre o oxigênio atmosférico e os 

ácidos graxos insaturados presentes nos lipídios (FIB, 2014). Análises como 

índice de acidez e de peróxido são utilizadas para verificar a qualidade de um 

óleo (AQUINO, 2009).  

Desta forma, o objetivo deste estudo foi analisar a influência do tempo de 

estocagem sobre os índices de acidez e peróxido do óleo de pequi armazenado 

em dois tipos de embalagens à temperatura ambiente e ao abrigo da luz. 

 

2- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O óleo de pequi foi adquirido no distrito de Mendanha, Diamantina, MG. 

Foi aquecido à aproximadamente 60ºC até se liquefazer, filtrado a vácuo e 
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acondicionado em dois tipos de embalagens, PET e âmbar (amostras 1 e 2). As 

amostras foram armazenadas ao abrigo da luz, em incubadora tipo B.O.D. à 

temperatura de 22±2°C. Foram realizadas análises de índice de acidez e peróxido 

(AOCS, 2004) em triplicata. Os dados foram submetidos à Análise de Variância 

(ANOVA) e os fatores significativos analisados pelo teste de média Tukey a 5% 

de significância no programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2008). 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Quadro 1 apresenta os dados obtidos. 

 

Quadro 1- Acidez titulável e índice de peroxidação das amostras de óleo de pequi 

 Acidez (% ácido oléico) 
Índice de peróxido (meq/Kg 

da amostra) 

Tempo 

(dias) 
Pet Âmbar Pet Âmbar 

0 0,037±0,004 0,036±0,001 4,444±1,171 5,444±1,071 

15 0,031±0,001 0,033±0,001 2,667±0,000 2,222±0,509 

30 0,005±0,001 0,005±0,001 1,444±0,509 1,000±0,333 

 

A ANOVA verificou para as duas análises que o tipo de embalagem e a 

interação embalagem e tempo não foram significativos para o teste. Já o fator 

tempo foi significativo, logo, os dados foram submetidos ao teste de média Tukey. 

O Quadro 2 apresenta os resultados observados. 

 

Quadro 2- Teste de média Tukey para o fator tempo em relação ao índice de 
acidez e de peróxido 

 Médias 

Tratamentos Acidez Peróxido 

0 0,0368ª 4,9445ª 

15 0,0320b 2,4446b 

30 0,0048c 1,2222c 

Médias seguidas por letras minúsculas sobrescritas, na coluna, são diferentes entre si, pelo teste 
de Tukey (5% significância). 
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As duas amostras obtiveram redução do índice de acidez durante o 

período de análise. Não foram encontrados na literatura estudos que corroboram 

o resultado obtido, porém, no estudo realizado por Azevedo et al. (2012) os 

autores verificaram uma redução significativa da acidez relacionada ao aumento 

da temperatura. Este fato pode sugerir que o aumento da temperatura durante os 

diferentes tratamentos implicou em uma diminuição da acidez. Valores baixos de 

acidez indicam boa qualidade de óleos vegetais, visto que os elevados mostram 

que a capacidade de utilização dos mesmos foi comprometida (GALVÃO, 2007). 

A porcentagem de ácido oleico máxima permitida em alimentos para o óleo de 

palma bruto, semelhante ao de pequi, é de 5,0g/100g (BRASIL, 1999), e os 

resultados atendem àqueles propostos pela legislação. 

As amostras também demonstraram a diminuição do índice de peróxido 

com o tempo. Assim como no índice de acidez, não foram encontrados na 

literatura resultados semelhantes aos deste estudo. Entretanto, no de Soares et 

al. (2011) os óleos analisados apresentaram baixos valores de peroxidação, 

indicando baixa possibilidade de deterioração dos óleos. Ao se determinar o 

índice de peróxido, o iodo liberado no meio pode se fixar com as duplas ligações 

dos ácidos graxos insaturados, resultando em um valor inferior do que o esperado 

(BERSET e CUVELIER, 1996). O valor máximo permitido para índice de peróxido 

em óleos e gorduras é de 10 meq/Kg (BRASIL, 1999) e os resultados de 

peroxidação também atendem à legislação vigente.  

 

4- CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos mostraram que apenas o fator tempo foi significante 

para a variação dos índices de acidez e de peróxido obtidos. Isto mostra que o 

óleo de pequi armazenado à temperatura ambiente e ao abrigo da luz mantém 

suas características de qualidade preservadas e, consequentemente, pode ser 

um produto com boa vida de prateleira, se armazenado em condições ideais. 
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RESUMO – o consumo de gorduras saturadas tem importante papel sobre a regulação do apetite 
e consequentemente sobre a patogênese da obesidade. Nós avaliamos as sensações do apetite 
após o consumo de uma refeição com alto conteúdo de ácidos graxos saturados (RACS) 
acompanhada de suco de laranja ou de água de acordo com as concentrações basais de AGS no 
plasma. Participaram do estudo 17 mulheres com idade de 25,4 ± 5,4 anos e IMC 23,7 ± 3,1 
kg/m

2
. A saciedade foi avaliada mediante aplicação da Escala Analógica Visual (VAS) em jejum 

(12h) e a cada 1h até completar 5 horas pós-prandiais. Amostras de sangue foram coletadas em 
jejum (12h). O consumo de RACS associou-se ao maior apetite para refeições salgadas e 
gordurosas, às 5h pós-prandiais, em mulheres com elevada concentração plasmática de AGS em 
relação àquelas com baixa concentração deste, tendo o consumo de suco de laranja efeito 
supressor desse apetite. 

 
PALAVRAS-CHAVE: ácido graxo saturado; escala visual analógica; saciedade; suco de laranja;  
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A ingestão alimentar, importante no controle do peso e gordura corporais, 

se faz por meio de mecanismos complexos que envolvem aspectos fisiológicos e 

cognitivos (SAMRA, 2010).  

O consumo de gordura saturada tem sido relacionado ao aumento das 

concentrações plasmáticas de lipídeos, estando relacionada ao aumento do risco 

cardiovascular (SBC, 2013). 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito agudo (pós-

prandial) de uma refeição com alto conteúdo de ácidos graxos saturados (RACS) 

quando essa é acompanhada de suco de laranja (teste) ou de água (controle) 

sobre as sensações subjetivas do apetite.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Todos os procedimentos do estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa (UFV) de 

acordo com a Resolução CNS/466 de 2012, que trata dos princípios éticos na  
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pesquisa (Of. Ref. N° 184/2011 e 542.585/2014). As voluntárias assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido de acordo com os princípios da 

Declaração de Helsinki. 

Tratou-se de um estudo de intervenção aguda, aleatório e controlado com 

mulheres em idade entre 20 e 40 anos. Em cada dia de intervenção, as 

voluntárias receberam uma RACS (47,5 % de AGS; ≈1000 kcal). O método 

utilizado para quantificação dos aspectos cognitivos foi a escala visual analógica 

de 100 mm (FLINT et al., 2000), respondias antes (jejum de 12h) e após a refeição 

e a cada 1 hora até completar 5 horas.  

As amostras de sangue foram coletadas mediante punção endovenosa na 

veia anticubital mediana, utilizando sistema de vácuo VACUETTE®, K3E K3EDTA 

após jejum de 12 horas. O perfil de ácidos graxos foi analisado em cromatógrafo a 

gás modelo CG Solution marca SHIMADZU, equipado com detector FID, para 

determinação do perfil de ácidos graxos. Os indivíduos foram divididos em dois 

grupos de acordo com a mediana (baixo e alto valor) para os valores basais dos 

ácidos graxos saturados. 

Os dados foram expressos em frequência n (%). O teste de qui-quadrado 

de Pearson foi usado para comparar as sensações subjetivas do apetite nas 

mulheres com baixas ou altas concentrações de ácidos graxos saturados 

plasmáticos. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram do estudo 17 mulheres adultas com idade de 25,4 ± 5,4 anos 

e IMC 23,7 ± 3,1 kg/m2.  

Ao dividir a concentração plasmática de AGS pela mediana (baixo, alto), 

observamos que: 1) o consumo de uma RACS foi associada ao maior apetite para 

refeições salgadas e gordurosas, às 5h pós-prandiais, em mulheres com elevada 

concentração plasmática de AGS em relação àquelas com baixa concentração 

desse ácido graxo. 2) quando a mesma refeição foi acompanhada de suco de 

laranja observamos uma supressão do apetite para esses alimentos. 3) por outro 

lado, a RACS acompanhada de suco de laranja aumentou o apetite para doces, a 
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1h pós-prandial, em mulheres com elevada concentração plasmática de AGS em 

relação àquelas com baixa concentração desse ácido graxo (Tabela 1). 

O consumo de gordura saturada tem sido relacionado ao menor aumento dos 

hormônios da saciedade e dessa forma contribuindo para o aumento do apetite 

(STEVENSON et al.,  2015). No entanto, a relação entre esses hormônios e as 

sensações subjetivas do apetite são ainda controversas. Ainda, o suco de laranja, 

tem mostrado efeito positivo na saciedade, além de possuir compostos 

antioxidantes importantes ao organismo. (RANAWANA; HENRY, 2011). Todavia, 

neste estudo as mulheres alimentadas com suco de laranja e com alta 

concentração de AGS plasmáticos tiveram alto apetite para doce à 1h pós-

prandial, aumento esse não encontrado frente ao consumo de água. 

 

Tabela 1 - Características do apetite após ingestão de RACS, de acordo com a 

mediana, com baixa e alta concentração plasmática de AGS.  

Sensação Subjetiva do Apetite 
 Ácido Graxo Saturado 

plasmático em jejum Valor 
de p 

RACS + ÁGUA (controle)  Baixo (<73,1%) Alto (≥73,1%) 

Baixo apetite para doces (1h PP)  4 8 
0,140 

Alto apetite para doces (1h PP)  0 5 

Baixo apetite para salgados (5h PP)  4 3 
0,006* 

Alto apetite para salgados (5h PP)  0 10 

Baixo apetite para gorduroso (5h PP)  3 2 
0,022* 

Alto apetite para gorduroso (5h PP)  1 11 

RACS + Suco de Laranja  

   Baixo apetite para doce (1h PP)  4 4 
0,021* 

Alto apetite para doce (1h PP)  0 8 

Baixo apetite para salgados (5h PP)  3 7 
0,452 

Alto apetite para salgados (5h PP)  1 6 

Baixo apetite para gorduroso (5 h PP)  2 3 
0,301 

Alto apetite para gorduroso (5h PP)  2 10 

*p<0,05, baseado no teste de Qui-quadrado de Pearson. RACS = Refeição com 
alto conteúdo de ácido graxo saturado; PP = Pós-Prandial. 
 
4. CONCLUSÕES 

 

Neste estudo pós-prandial, a ingestão de gordura saturada, naqueles 

sujeitos que já apresentavam elevadas concentrações plasmáticas dessa gordura, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stevenson%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26331956
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relacionou-se ao maior apetite para refeições salgadas e gordurosas. No entanto, 

a ingestão concomitante de suco de laranja atenuou esse efeito, sugerindo seu 

efeito protetor frente a uma ingestão calórica mais acentuada ao longo do dia, 

exceto para o desejo de comer doce. Diante disso, o resultado precisa ser melhor 

elucidado em estudos futuros. 

5. AGRADECIMENTOS 

Às voluntárias pela participação no estudo. Ao CNPq e à CAPES pela 

concessão das bolsas de estudos aos alunos de graduação e pós-graduação, 

respectivamente. À FAPEMIG e ao CNPq pelo apoio financeiro ao projeto. HHM 

Hermsdorff é bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq.  
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RESUMO – Objetiva-se estudar a relação entre consumo de alimentos industrializados e 
qualidade da alimentação. Foram estudados 150 adultos, de ambos os sexos. Sódio (Na) e 
potássio (K) foram quantificados a partir da excreção urinária de 24h e a relação Na/K foi utilizada 
para identificar a qualidade da alimentação. Consumo de alimentos industrializados foi 
identificado em registro alimentar de 24h. A normalidade das variáveis quantitativas foi testada 
(Teste de Kolmogorov-Smirnov). Anova e Kruskal Wallis foram executados e adotado nível de 
significância de 5%. A maioria dos participantes era do sexo feminino (65%) e com ensino 
superior completo (77%). Foi encontrada diferença significativa na relação Na/K no consumo de 
alimentos ultraprocessados (p=0,05). Conclui- se que alimentação de melhor qualidade, avaliada 
pela relação Na/K, é mais frequente entre os que consomem menor quantidade de alimentos 

ultraprocessados.  
 
PALAVRAS-CHAVE: alimentos processados; excreção urinária; relação; Na/K. 

1 INTRODUÇÃO 

O alto consumo de sódio está associado a problemas de saúde (ALESSI 

et al., 2014). A população brasileira consome, em média, 4,7g/dia de sódio, 

ultrapassando a recomendação de 2g/dia (WHO, 2012; SARNO, 2013). Os 

alimentos industrializados são importantes fontes de sódio na alimentação do 

brasileiro (RICARDO; CLARO, 2012) e apresentam consumo crescente em todo 

o mundo (WHO, 2014). No Brasil, dados das POF de 1987/1988 até 2008/2009 

mostraram que a contribuição calórica de ultraprocessados passou de 18,7% 

para 29,6% (MARTINS et al., 2013). 

Uma estratégia para melhorar a qualidade da alimentação é a redução 

de alimentos processados e ultraprocessados e aumento da quantidade de 

alimentos in natura e minimamente processados (BRASIL, 2014). Tendo em 

vista que o sódio está presente em maior quantidade em alimentos 

processados e o potássio em frutas e hortaliças, a relação sódio/potássio 

(Na/K) é um bom marcador da qualidade da alimentação (MOLINA et al., 

2003). Assim sendo, o objetivo deste estudo foi estudar a relação entre 

consumo de alimentos industrializados e qualidade da alimentação, avaliada 

pela relação Na/K. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de estudo vinculado ao projeto “Validade de medida única de 

excreção urinária de sódio e potássio em população adulta”, desenvolvido 

entre 2013 e 2015, com delineamento longitudinal. A amostra foi composta por 

adultos, de 25 a 74 anos de uma Instituição Federal de Ensino Superior. Foram 

excluídos nefropatas em tratamento dialítico, gestantes, indivíduos com 

limitações e aqueles com volume urinário <500 mL. No presente trabalho foram 

utilizadas apenas as informações obtidas na linha de base e todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Para a quantificação de sódio e potássio utilizou-se a excreção urinária 

de 24 horas, padrão ouro para avaliação da ingestão desses nutrientes 

(WILLET, 1998), usando o método eletrodo seletivo. Foi utilizado o Registro 

Alimentar para avaliação do consumo de alimentos, sendo quantificada a 

frequência em que cada alimento foi descrito. Posteriormente, foram agrupados 

de acordo com a classificação NOVA (MONTEIRO et al., 2016), categorizados 

em alimentos processados e ultraprocessados e divididos em tercis. Na entrega 

dos frascos com a urina os participantes foram entrevistados e submetidos à 

avaliação antropométrica. Foram classificados com excesso de peso os que 

apresentaram Índice de Massa Corporal ≥ 25 Kg/m² (WHO, 2000) e com boa 

qualidade da alimentação aqueles com relação Na/K ≤ 1,0 (YANG et al., 2011). 

Para verificar a relação do consumo de alimentos industrializados e 

excreção urinária foram utilizados Anova e Kruskal Wallis. O nível de 

significância adotado foi de ≤ 5%. Utilizou-se o programa estatístico SPSS 

18.0. Este estudo obteve aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal do Espírito Santo, sob o número nº 057586/2012. 

  3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra foi composta por 65% de indivíduos do sexo feminino, 48±12 

anos, 77% com ensino superior e 55% com excesso de peso. Mais da metade 

da amostra realizava atividade física (60%) e apresentou relação Na/K > 1,0 

(81%). 

Foi encontrada diferença significativa na relação Na/K entre os grupos de 

consumo de alimentos ultraprocessados (p=0,05). Indivíduos no primeiro tercil 
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apresentaram menor relação Na/K quando comparado ao terceiro tercil de 

consumo de ultraprocessados (tabela 1). Resultado esperado, pois uma 

alimentação rica em alimentos industrializados e com pequena frequência de 

legumes e verduras é, na maioria das vezes, pobre em potássio (CORDAIN et 

al., 2005).  

Além disso, alimentos industrializados são importantes fontes de sódio. 

Segundo dados da POF 2008-2009, esses contribuíram para metade da 

quantidade recomendada de sal (SOUZA et al., 2013). O processamento 

industrial cria produtos alimentícios com adição de ingredientes (sódio, açúcar e 

gordura) com objetivo de melhorar o sabor e aumentar o tempo de prateleira 

(LUDWIG, 2011). 

Os alimentos do grupo de ultraprocessados mais relatados foram 

biscoito (61%), suco industrializado (39%), iogurte (33%) e refrigerante (24%). 

Quanto aos alimentos processados não foi encontrada diferença significativa. 

Tabela 1 - Excreção urinária de sódio, sal estimado e relação Na/K, segundo tercis de consumo de 
ultraprocessados. Estudo VALSA, Vitória-ES, 2013-2015. 

      Consumo de alimentos ultraprocessados (em tercis) 

Variáveis  
1 2 3 

valor de p 
Média±DP Média±DP Média±DP 

Sódio urinário (g/dia) 3,2±1,5 3,4±1,3 3,8±1,8 0,277 
Sal estimado (g/dia) 8,1±3,7 8,6±3,4 9,7±4,5 0,277 

Relação Na/K 2,4±2,4
a
 2,6±2,5ª

,b
 4,8±4,1

b
 0,050* 

Letras diferentes diferem entre si; Letras iguais não diferem entre si pelo teste de Mann 
Withney. 
Teste Anova,  
* Teste Kruskal Wallis 

4 CONCLUSÕES 

O menor consumo de alimentos ultraprocessados mostrou-se associado à menor 

relação Na/K. Assim, a frequência de consumo desses alimentos pode ser 

utilizada como mais um marcador da qualidade da alimentação de forma a 

complementar estudos sobre padrões alimentares. 
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RESUMO - O estudo objetivou o efeito dos agentes gelificantes na umidade das geleias de laranja 
de baix teor calórico. As geleias foram preparadas em processo batelada e a umidade das geleias 
foi determinada de acordo com a metodologia AOAC (2000), utilizou-se o planejamento 
experimental simplex-lattice para avaliar o efeito sinérgico dos agentes gelificantes.  Para a 
avaliação dos resultados foram utilizadas análises estatísticas baseadas no modelo predito. Pode-
se concluir que maiores teores de umidade em geleias de laranja com baixo valor calórico são 
obtidas utilizando concentrações de 0,16 % a 1,0 % de pectina BTM, 0,16 % a 0,5 % de goma 
guar e 0,5 % a 0,68 % de goma carragena. 
 
PALAVRAS-CHAVE: geleia; pectina BTM; goma guar; carragena. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A procura cada vez maior por produtos modificados quanto ao teor de 

nutrientes e valor calórico, motivada pela conscientização dos consumidores em 

relação à saúde com a prevenção de distúrbios geralmente causados por dietas 

ricas em açúcares, calorias e gorduras, tem ocasionado um grande impulso no 

setor alimentício motivando cada vez mais a produção de alimentos de baixo valor 

calórico (ABEA, 1997). 

Atualmente, geleias de fruta com baixo valor calórico ganham espaço cada 

vez maior na mesa dos consumidores uma vez que contém valor reduzido teor de 

sólidos solúveis, (RIBEIRO e CARNEIRO, 2010). Mas a redução deste 

componente faz com que o produto seja são suscetível à sinérese, textura frágil, 

falta de limpidez, perda de coloração e sabor (VELDE et al., 2003). Dessa forma, 

torna-se necessário realizar pesquisas com gomas (hidrocolóides) apropriadas 

para verificar as características físicas e amenizar os problemas inerentes à 

redução de sólidos nesses produtos (VENDRAMEL et al., 1997). 
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Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito dos agentes 

gelificantes na umidade de geleias de laranja de baixo valor calórico. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a elaboração das geleias, inicialmente, foram adicionados, em tacho 

aberto de aço inoxidável, 60 % de suco da laranja, 20 % de açúcar cristal e 

18,925 % de polidextrose, estes ingredientes foram fixos em todas as 

formulações. A mistura sofreu o processo de cocção (80 ºC) até 30 ºBrix. Os 

agentes gelificantes utilizados foram dissolvidos em 5 mL de água e em seguida 

adicionadas à mistura de acordo com o delineamento experimental (simplex-

lattice) (Tabela 1), contendo no total 1 % dos agentes gelificantes. A quantidade 

total dos agentes gelificantes foi definida por meio de testes prévios. A mistura 

sofreu cocção até 60 ºBrix. Em seguida, o conservante sorbato de potássio (0,05 

%) e os edulcorantes (acessulfame-k e sucralose), proporção 3:1 (0,01875 %, 

0,00625 %), foram adicionados à mistura (SOUZA et al., 2013). As formulações 

permaneceram sob cocção até alcançarem um teor de sólidos solúveis final de 65 

ºBrix. As geleias ainda quentes foram envasadas em recipientes de vidro com 

tampas previamente esterilizadas, fechados, resfriados em temperatura ambiente 

e estocados em BOD a 20 ºC. 

 

Tabela 1. Planejamento experimental simplex-lattice das diferentes formulações 

de geleias de laranja de baixo valor calórico.  
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Realizou-se análises estatísticas baseadas no modelo predito para a 

avaliação de umidade das diferentes formulações geleia de laranja de baixo valor 

calórico. Para avaliar o ajuste dos dados, observou-se a análise de variância e o 

coeficiente de determinação (R2) de cada parâmetro analisado em software 

Statistica 6.0 (StatSoft Inc., U.S.A., 2007). Os resultados que não houveram 

ajuste de modelo, fez-se teste de médias (Scott-Knott) a 5,0 % de probabilidade 

em software Sisvar (FERREIRA, 2000). A umidade das geleias foi determinada de 

acordo com a metodologia segundo e AOAC (2000) em triplicata. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Os valores médios de umidade foram diferentes entre si (p ≤ 0,05) (Tabela 

2). 

 

Tabela 2 Valores médios da umidade das diferentes formulações de geleia de 

laranja de baixo valor calórico. 

Formulações Umidade % 

1 62,20 ± 3,02 a 

2 59,61 ± 1,72 b 

3 44,04 ± 6,07 c 

4 42,49 ± 6,84 c 

5 68,37 ± 6,10 a 

6 64,29 ± 4,05 a 

7 47,25 ± 4,47 c 

8 56,50 ± 0,17 b 

9 61,89 ± 2,85 a 

10 55,13 ± 0,52 b 

Valor médio ± desvio padrão; Médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não 
diferem estatisticamente entre si pelo Teste Scott-Knott a 5 % de significância; 
*Formulação 10: média dos valores das análises físico-químicas obtidos pelos 
tratamentos 10, 11 e 12. 
 

O teor de umidade das formulações do presente estudo variou entre 42,49 

% a 68,37 % (Tabela 1).  As formulações 1 (1 % de pectina BTM), 5 (0,5 % 

pectina BTM e 0,5 % goma carragena), 6 (0,5 % goma guar e 0,5 % goma 
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carragena) e 9 (0,16 % pectina BTM 0,16 % goma guar e 0,68 % goma 

carragena) apresentaram as maiores médias, indicando assim a ocorrência de 

maior quantidade de água no produto. 

A legislação brasileira vigente para produtos de frutas, estabelecida pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, não estabelece valor limite para umidade de 

geleia de frutas (BRASIL, 2005). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 Pode-se concluir que maiores teores de umidade em geleias de laranja 

com baixo valor calórico são obtidas utilizando concentrações de 0,16 % a 1,0 % 

de pectina BTM, 0,16 % a 0,5 % de goma guar e 0,5 % a 0,68 % de goma 

carragena, os quais agregam maior teor de água na geleia. 
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RESUMO – Objetiva-se estimar a contribuição dos grupos de alimentos no valor energético total 
de indivíduos de uma instituição federal de ensino superior, de ambos os sexos, de 20 a 74 anos, 
em dois momentos, ao longo de um ano. Os participantes responderam ao questionário de 
frequência alimentar – QFA ELSA- Brasil reduzido, no início e ao final do estudo. O consumo dos 
grupos alimentares foi obtido a partir do software Nutrition Data System for Research – NDSR. As 
análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa Statistical Package for the Social 
Sciences – SPSS 18.0. Observou-se diferença no consumo energético entre sexos nos dois 
momentos, sendo mais elevado entre os homens. Maior contribuição no consumo energético foi 
proveniente do grupo de “ovos, carnes, leites e derivados” e baixo consumo do grupo das “frutas”. 
Não houve diferença na contribuição dos grupos alimentares no valor energético total entre os 
momentos estudados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: consumo de alimentos; adultos; hábitos alimentares; dieta 

1 INTRODUÇÃO 

As mudanças que vêm ocorrendo no País, nas últimas décadas, 

ocasionaram alterações nos hábitos alimentares; como por exemplo a 

substituição das refeições por lanches com elevada concentração de energia, 

gorduras, açúcar de adição e sódio (DISHCHEKENIAN et al., 2011). 

No Brasil, dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), realizada em 2002-

2003 comparados com 2008-2009 demonstram que o arroz com feijão apresentou 

redução nas quantidades adquiridas para o consumo domiciliar. Verificou-se 

também aumento do consumo de gorduras, proveniente da maior ingestão de 

ácidos graxos monoinsaturados e saturados, e do aporte proteico, sendo os 

alimentos de origem animal os principais responsáveis por esse aumento (IBGE, 

2010). Assim sendo, o objetivo deste estudo é analisar a contribuição dos grupos 

alimentares no valor energético total e avaliar mudanças na alimentação de 

adultos em um período de um ano. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  
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Trata-se de estudo vinculado ao projeto “Validade de medida única de 

excreção urinária de sódio e potássio em população adulta – Estudo VALSA”, 

desenvolvido entre 2013 e 2015, com delineamento longitudinal. 

Para este estudo foram avaliados dados de consumo alimentar do 

primeiro e último momentos, os quais serão referenciados como inicial e final, 

respectivamente e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE).  

No dia agendado os participantes foram entrevistados e submetidos à 

avaliação antropométrica. Foram classificados com excesso de peso os que 

apresentaram Índice de Massa Corporal (IMC) ≥ 25 Kg/m² (WHO, 2000). Os 

dados de consumo alimentar foram obtidos por meio da aplicação do Questionário 

de Frequência Alimentar (QFA) ELSA-Brasil REDUZIDO composto por 76 itens 

(MANNATO et al., 2015), dividido em sete grupos alimentares, sendo eles: 1)Pães 

cereais e tubérculos; 2)Frutas; 3)Legumes, verduras e leguminosas; 4)Ovos, 

carnes, leites e derivados; 5)Massas e outras preparações; 6)Doces e 7)Bebidas 

e estimado pelo Nutrition Data System for Research (NDSR). Os indivíduos com 

consumo alimentar <500 kcal/dia ou ≥6000 kcal/dia foram excluídos das análises. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa Statistical 

Package for the Social Sciences – SPSS 18.0. Testou-se a normalidade das 

variáveis de consumo com o teste de Kolmogorov-Smirnov e adotou-se o nível de 

significância de 5%. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra final é composta por 65% de indivíduos do sexo feminino, 

48±11 anos, classe socioeconômica B (55%) e curso superior (81%). Cerca de 

50% se classificaram como não brancos. A maior parte encontrava-se com 

excesso de peso (55%). Observa-se que o grupo de “ovos, carnes, leite e 

derivados” apresentou maior contribuição calórica, seguido por “pães, cereais e 

tubérculos” e “legumes, verduras e leguminosas” e juntos foram responsáveis por, 

aproximadamente, 74% das calorias totais ingeridas em ambos momentos. Houve 

diferença significativa somente entre valor calórico total (p=0,048) (Tabela 1). 

As “bebidas” contribuíram mais no aporte energético do que as “frutas”, 

mesmo ambos apresentando número de itens alimentares semelhantes. O baixo 
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consumo de frutas assim como o de legumes, verduras e leguminosas encontrado 

corroboram com achados de Bertazzi et al. (2012). 

Tabela 1. Contribuição dos grupos alimentares no consumo calórico total no 
momento inicial e final em participantes do estudo VALSA. Vitória, 2013. 
 

Variáveis  
Inicial  Final 

 ΔEP 
Valor 
de p* 

Média±DP % Média±DP % 

Pães, cereais e tubérculos  678±388 28 662±357 29 42 0,522 

Frutas 217±175 9 196±144 9 18 0,585 

Legumes, verduras e leguminosas 317±226 13 289±185 13 26 0,407 

Ovos, carnes, leites e derivados  786±417 33 738±352 32 38 0,339 

Massas e outras preparações 116±145 5 109±98 5 14 0,433 

Doces 80±106 3 76±98 3 11 0,956 

Bebidas 226±183 9 218±214 9 23 0,251 

Valor calórico total 2420±871 100 2288±859 100 80 0,048* 
 

 

Quando estratificado por sexo, no início do estudo observou-se maior 

média de consumo do grupo das “bebidas” nos indivíduos do sexo masculino 

(mulheres: 180±129; homens:312±233; p=0,001) e também maior média de 

energia total nos indivíduos desse mesmo sexo (mulheres: 2276±822; homens: 

2688±909; p=0,023). Os resultados podem ser explicados pela maior necessidade 

energética do sexo masculino e ainda, devido ao fato de que mais da metade da 

amostra apresentou excesso de peso justificando o consumo superior. Ao final do 

estudo, as diferenças entre o grupo “bebidas” (mulheres: 177±193; homens: 

294±231; p=0,001) e a energia total (mulheres: 2043±765; homens: 2743±847; 

p<0,001) mantiveram-se, sendo o consumo novamente mais elevado entre os 

homens. 

As mulheres podem ter contribuído na redução calórica entre momentos, 

mesmo com elevação do consumo no sexo oposto quando estratificado. A maior 

preocupação com peso e com a saúde, normalmente vista no sexo feminino 

(JOHNSON et al., 2008), demonstra que quando desejam uma perda ponderal 

elas recorrem com mais frequência a estratégias dietéticas realizando a 

diminuição da ingestão de proteínas e carboidratos semelhante ao que 

observamos em nosso estudo após iniciar a participação (LEVY et al., 2005).  

A diferença encontrada entre os sexos no consumo das “bebidas” pode 

ser explicada pelo predomínio do consumo de bebidas alcoólicas nos homens, 

Δ= Diferenças entre os momentos 1 e 2; DP= Desvio-padrão; * Teste t pareado 
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fato esse já elucidado na literatura e que corrobora com o resultado encontrado 

por Vargas et al. (2008). 

4 CONCLUSÕES 

Não houve diferença na contribuição dos grupos alimentares no valor 

energético total entre os momentos, apesar das mudanças no início e final do 

estudo, quando estratificados por sexo. Observou-se também um padrão de 

consumo diferente do recomendado o que reforça a necessidade da criação de 

estratégias e ações que propiciem melhoras no padrão alimentar desses 

indivíduos.  
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RESUMO –  Os registros fotográficos de porções alimentares são ótimas ferramentas que 
facilitam no atendimento nutricional e na aplicação de inquéritos alimentares. A importância do 
consumo equilibrado de proteínas por pacientes renais crônicos foi fator motivador para realização 
do trabalho. Para tanto, o estudo propôs a padronização de porções proteicas através de registro 
fotográfico. O estudo consistiu em selecionar alimentos proteicos com base no Guia alimentar para 
população Brasileira para montagem de registro fotográfico. Este material poderá ser utilizado de 
forma a suprir a deficiência de instrumentos que auxiliem de forma clara e objetiva no 
acompanhamento nutricional e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes renais.  
 
PALAVRAS-CHAVE:  doença renal crônica; registro fotográfico; inquéritos alimentares; educação 
nutricional. 
 

1 INTRODUÇÃO 

A doença renal crônica (DRC) é uma síndrome clínica caracterizada pela perda 

progressiva  e lenta das funções renais. É considerada nos dias atuais como um 

problema de saúde publica, devido ao aumento da sua prevalência.  

Uma das formas de tratamento da DRC é o tratamento conservador, cujo 

acompanhamento dietoterápico tem por objetivo controlar a ingestão protéica . A 

restrição da ingestão proteica pode diminuir os sintomas urêmicos e contribuir 

para estabilização da doença, adiando uma possível terapia de substituição renal, 

a hemodiálise, por diminuir a sobrecarga renal (BAGATTINI, 2011).  

 

Entretanto o maior problema que profissionais de saúde, como nutricionistas,  que 

trabalham com esses pacientes encontram é a elaboração do plano alimentar.  

Neste sentido, o registro fotográfico de alimentos é uma ferramenta que pode ser 

utilizada para auxiliar no atendimento nutricional facilitando a avaliação do 

consumo alimentar e aumentando a adesão do paciente ao tratamento 

dietoterápico proposto, elucidando de forma clara o tamanho de cada porção 
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alimentar que pode ser consumida, além de ser de fácil aplicação e fornecer 

dados de forma clara e objetiva (RODRIGUES, PROENÇA, 2011). 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Estudo de caráter experimental, realizado no laboratório de Técnica Dietética da 

Faculdade Santa Rita - FASAR, em Conselheiro Lafaiete, MG, realizado no mês 

de Outubro de 2016 . 

2.1 Seleção dos alimentos e preparações 

Foram selecionados como material de estudo o grupo das carnes e ovos por 

serem os alimentos fontes de proteínas de alto valor biológico utilizados na 

alimentação humana.  

Foram incluídas carnes bovinas, suínas, aves, e pescados. Dentre essas foram 

selecionados os seguintes cortes de carnes:  

- Carne Bovina: Chã de Dentro e Músculo. 

- Carne Suína: Pernil e Lingüiça Toscana. 

- Carne de Aves: Filé de Peito de Frango e Coxinha da Asa.  

- Pescados: Posta de Cação e Filé de Merluza. 

 

2. 2 Padronização das porções 

As porções foram padronizadas por tamanhos em,pequeno P(25), médio P(50) e 

grande P(75).  

 Os valores das porções pequenas e grandes foram determinadas a partir do valor 

do P (50), que representa a porção média, fornecido pelos guias alimentares, 

sendo este subtraído 50% do seu total de gramatura, para a determinação do 

P(25), chamado de porção pequena e através da somatória do P(25) com o P(50) 

obteu-se a gramatura do P(75), determinada porção grande. 

Após a padronização da gramatura de cada porção (P25, P50 e P75) de cada 

preparação, as mesmas foram pesadas em balança digital marca Filizola®, 

modelo BP15, capacidade máxima 15 kg, sensibilidade 5 gramas.  

2.3 Técnica Fotográfica 

Para a realização da técnica fotográfica todos as preparações foram elaboradas 

no Laboratório de Técnica Dietética e fotografados em pratos de porcelana 

brancos, com 26 cm de diâmetro. As fotografias foram executadas utilizando 

câmera fotográfica digital da marca Nikon modelo D5000.  
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O fundo das fotografias foram propositalmente de cor neutra a fim de manter a 

neutralidade da série fotográfica, o que garantiu que apenas a porção do alimento 

ficasse em evidência. 

A câmera foi posicionada de forma que sua angulação  fosse controlada 

estabelecendo a distância de um braço entre o objeto – alimento - e o fotógrafo, o 

que caracteriza o mesmo ângulo de visão e distância de um individuo a frente de 

um prato de comida possibilitando um maior grau de proporcionalidade (REGINA  

et al., 2010).  

 

3 RESULTADOS 

O processo de ensaio fotográfico levou aproximadamente um mês para ser 

finalizado. Nesse período foram realizadas imagens fotográficas, abrangendo 

todos os tipos de carnes selecionados em três porções diferentes, ate que se 

alcançasse o resultado final esperado. 

O presente estudo selecionou 24 imagens entre as 250 registradas, 

contemplando 08 tipos de preparações. 

 

4 DISCUSSÃO 

O surgimento da DRC muitas vezes está relacionado ao diabetes, aumento da 

pressão arterial, obesidade e surgimento de doenças cardiovasculares, que por 

gerarem uma sobrecarga renal, contribuem para o aparecimento da doença.  

 

A dieta para pacientes com DRC deve ser composta por proteínas de alto valor 

biológico, presentes em boa quantidade nas carnes, mas para que não haja um 

excesso no consumo de proteínas a ingestão desse alimento deve ser controlada. 

A dietoterapia aplicada a pacientes renais crônicos deve ser restrita também no 

consumo de sódio.  

 

Portanto, é necessário orientar os pacientes sobre a forma correta do consumo de 

proteínas. O registro fotográfico torna-se uma excelente ferramenta para 

orientação e educação nutricional desses indivíduos, por apresentar as porções 

alimentares em tamanho real, elucidando as porções ideais de consumo 

(REGINA;CERANTO,2010). 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 

 

5 CONCLUSÃO 

Diante da necessidade da restrição do consumo de alimentos proteicos e 

hiperssódicos por pacientes renais, e devido as carnes serem boa fonte de 

aminoácidos essenciais, julgou-se importante a confecção do álbum de registros 

fotográficos de porções de carnes, para auxiliar na educação nutricional de 

pacientes renais, contribuindo para uma melhor aderência a dietoterapia proposta 

e estagnação da doença. 
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RESUMO - Este estudo objetivou analisar a relação entre a incidência de diarreia e fatores 
associados durante o primeiro ano de vida em amostra de nascimentos de um Hospital 
Universitário da região Sudeste-BR. Elaborou-se um estudo quantitativo, descritivo e longitudinal 
utilizando o banco de dados de dois estudos anteriores, resultando em uma amostra de 52 
crianças com média de idade de 12,9 meses. Destas crianças, 31 apresentaram quadro de 
diarreia pelo menos uma vez desde o nascimento, o que representou 59,6% da amostra. Dentre 
as variáveis estudadas nas análises exploratórias, somente a raça/cor materna manteve 
associação significativa com o desfecho após regressão logística. Com isso, observou-se que são 
inúmeros os fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de diarreia em crianças com 
essa faixa etária, sendo a questão racial/social um fator predominante neste estudo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: diarreia infantil; saúde da criança; determinantes epidemiológicos 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A diarreia pode ser definida como a passagem de fezes moles ou 

líquidas, mais de três vezes ao dia e/ou de volume fecal superior a 200 g/dia, 

sendo considerada crônica quando os sintomas permanecem por mais de 4 

semanas (PIRES et al., 2015). 

A incidência de diarreia está associada a diversos fatores: 

socioeconômicos, políticos, demográficos, sanitários, ambientais e culturais. 

Conhecendo-os, torna-se possível prevenir muitos casos de diarreia, minimizando 

ou extinguindo esses determinantes por meio de práticas habituais promotoras de 

saúde (SILVA-JOVENTINO et al., 2013). 

As doenças diarreicas persistem como um problema de saúde pública 

devido à inadequação de ações de controle e/ou manutenção de seus 

determinantes, muito relacionados com as desigualdades de condições de vida 

(TORRES et al., 2013). O risco de desenvolvimento de diarreia por crianças que 

vivem em condições precárias é aproximadamente 15 vezes maior do que 

aquelas que possuem condições adequadas de vida (PAZ et al., 2012). 

Mediante o exposto acima, o presente estudo teve como objetivo 

identificar a incidência de diarreia durante o primeiro ano de vida e fatores 
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associados em amostra de nascimentos de um Hospital Universitário da região 

Sudeste-BR. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo quantitativo e descritivo caracterizado como um 

estudo de incidência, no qual foram utilizados dados de dois trabalhos realizados 

anteriormente, denominados: “Condições de parto, nascimento e aleitamento 

materno de mulheres atendidas no HUCAM” e “Fatores associados ao 

aleitamento materno e alimentação complementar no primeiro ano de vida em 

amostras de nascimentos do HUCAM”. A amostra do presente estudo foi 

composta por 52 pares de mães e filhos, provenientes da amostra do estudo 

inicial que responderam ao contato telefônico realizado e que apresentaram 

respostas para a variável desfecho (diarreia) estudada. O desfecho foi 

apresentado por meio da medida de incidência acumulada (número de casos / 

população), resultando em 59.615 casos para cada 100.000 nascimentos por ano. 

Para a descrição das variáveis de estudo foram utilizadas médias e 

desvios-padrão para as variáveis contínuas e percentuais para as variáveis 

categóricas. Para análise da associação entre as variáveis categóricas, utilizou-se 

o teste qui-quadrado ou o exato de Fisher. Foram inseridas no modelo 

multivariado, as variáveis que atingiram significância de 0,10 nos testes 

bivariados. O modelo de regressão Logística Binária foi utilizado para estimar a 

associação entre variáveis explicativas e o desfecho. O nível de significância para 

todos os testes foi estabelecido em α=0,05. As análises estatísticas foram 

realizadas utilizando o programa SPSS for Windows, versão 23 (2015). 

Ambos os estudos referidos foram aprovados no Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde – UFES, sob os 

protocolos 732.799 e 1.254.441, respectivamente.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra final conteve 52 pares de mães e filhos com média de idade de 

28,9 anos e 12,9 meses, respectivamente. Destas crianças, 31 apresentaram 
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quadro de diarreia pelo menos uma vez desde o nascimento, representando 

59,6% da amostra.  

A incidência de diarreia referida pelas mães foi avaliada em relação às 

variáveis sociodemográficas e de saúde. Apresentaram incidências 

estatisticamente diferentes ao nível de 10% as variáveis: raça/cor materna, 

aleitamento materno atual, recebimento de recursos de programa de transferência 

de renda governamental e alergias referidas. Porém, devido ao número alto de 

dados faltantes, a variável “alergias referidas” não foi inserida na tabela abaixo:  

 

Tabela 1 - Análise de multivariada para fatores associados com a incidência de 

diarreia em crianças menores de 12 meses.   

Variável Sim Não RRa IC95% p-valor 

 N %   N %    

Raça/cor materna 

Branca 

Preto ou Pardo 

 

3 

28 

 

27,3 

68,3 

 

8 

13 

 

72,7 

31,7 

 

1,00 

5,89 

 

- 

1,2-29,5 

 

0,031* 

Beneficiária de bolsa 

família 

Sim 

Não 

Bebê ainda mama no seio 

Sim 

Não 

 

 

5 

26 

 

11 

20 

 

 

38,5 

66,7 

 

45,8 

71,4 

 

 

8 

13 

 

13 

8 

 

 

61,5 

33,3 

 

54,2 

28,6 

 

 

1,00 

4,13 

 

1,00 

2,90 

 

 

- 

0,9-18,1 

 

- 

0,8-10,4 

 

 

0,061 

 

 

0,103 

 

RRa = Risco Relativo Ajustado 

 

A incidência de diarreia foi significativamente mais alta nos filhos de 

mulheres declarantes pardas ou pretas. Apesar da redução na taxa de 

mortalidade por doenças diarreicas ao longo dos anos, essas ainda constituem 

um importante problema de saúde pública nos países onde a desigualdade 

socioeconômica persiste (OZKAN et al., 2007). Os resultados do presente estudo 

reforçam a importância da desigualdade na determinação da diarreia, tendo em 

vista que a cor autorreferida parda ou preta aumentou o risco de sua incidência 

em aproximadamente 5 vezes. 
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4 CONCLUSÃO 

 

A incidência de diarreia no público infantil estudado está associada com 

um indicador de condição socioeconômica, demonstrando assim a importância de 

se desenvolver análises mais detalhadas sobre o impacto das desigualdades 

sociais e raciais, assim como dos fatores sociodemográficos e de saúde do 

binômio mãe-filho na incidência dessa patologia. 

Tais estudos devem subsidiar ações de atenção primária à saúde mais 

eficazes, nas quais os serviços de saúde priorizem o atendimento igualitário e de 

qualidade, de forma a diminuir as iniquidades, e realizem campanhas focadas na 

prevenção da doença e promoção da saúde, além de evidenciar a necessidade 

latente de políticas públicas cujas ações resultem em redução real das 

desigualdades sociais.  
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RESUMO – O presente trabalho teve como objetivo avaliar a aplicação de luz UV-C em abóbora 
minimamente processada a fim de verificar o comportamento de sua coloração durante 
estocagem. O tratamento foi realizado baseando-se em combinações entre tempo de exposição à 
luz UV-C (0 a 20 minutos) e distância da luz (4 a 24 cm). As análises de cor objetiva foram 
conduzidas no tempo 0 (dia da aplicação da luz UV-C) e após 7 dias de armazenamento. Os 
dados indicaram que maiores tempos de exposição à luz geram maiores valores de luminosidade 
– L, sendo um indicativo que a luz UV-C gera maior esbranquiçamento da superfície da abóbora 
minimamente processada. 

 
PALAVRAS-CHAVE: colorimetria; processamento mínimo; abóbora; 

 

INTRODUÇÃO 

 
 Como reflexo da falta de tempo e da maior preocupação da população com 

a saúde, as indústrias se inovam constantemente para que sejam atendidas as 

necessidades dos consumidores. Unindo conveniência e praticidade é cada vez 

mais comum que frutas e verduras sejam encontradas de um modo diferente que 

o in natura. O processamento mínimo é uma tecnologia que proporciona tal 

praticidade, nesse processo o produto é lavado, descascado, cortado e podem 

ser tratados quimicamente (SILVA et al., 2011) como com a utilização de enzimas 

ou luz UV-C para a conservação das características físicas e sensoriais dos 

alimentos. 

 A Luz Ultravioleta (UV-C) possui capacidade de controlar microrganismos, 

retardar o escurecimento e possíveis alterações de cor, prolongar o tempo de 

armazenamento sem alterar as propriedades do alimento. Também não é tóxica, 

não gera resíduos, é de simples manuseio e de baixo custo (CIA et al., 2009). 

A abóbora (Cucurbita moschata Duch.) é rica em vitaminas, provitaminas, 

nutrientes e além de outros compostos (DAYUTO et al., 2012). É um alimento que 
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possui grande potencial de expansão no mercado de minimamente processados, 

considerando-se suas dimensões e dificuldades quanto a sua comercialização, 

armazenamento e manuseio, que acarreta muitas perdas (SAZAKI, 2005). 

 Portanto, o objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da aplicação de luz 

UV-C na cor objetiva de abóboras minimamente processadas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A abóbora utilizada neste trabalho foi obtida no varejo local. Após a 

obtenção, a abóbora foi higienizada em solução clorada, descascada e cortada 

em cubos. O delineamento utilizado foi o DCCR (Delineamento composto Central 

Rotacional) para os fatores de tempo de exposição e distância da luz UV, 

conforme a tabela 1. Foram realizados 11 tratamentos. As amostras foram 

expostas à luz de forma que a mesma atingisse os dois lados do vegetal. Feito 

isso, foram embaladas em bandejas poliestireno expandido e envoltas em filme 

de PVC. As amostras foram armazenadas a 8º C em câmara climática durante 7 

dias. 

Tabela 1. Níveis utilizados no DCCR para as variáveis distância da luz UV (cm) e tempo de exposição (min). 

Variáveis -1,41 -1 0 1 1,41 

Distância (cm) 4 7 14 21 24 

Tempo (min) 0 3 10 17 20 

 

A avaliação objetiva da cor foi realizada na superfície da abóbora, fazendo-

se uso de um colorímetro espectrofotométrico (Modelo CM5-Konica Monolta). Foi 

estabelecido o iluminante A, o ângulo de 10° para o observador e o sistema de 

cor CIELAB. Os índices de cor luminosidade (L*), vermelho (a*), amarelo (b*), 

saturação (C*) e tonalidade (h*) foram obtidos para cada repetição, considerando-

se o valor de 24 leituras realizadas em diferentes pontos da superfície dos frutos. 

As diferenças de cor entre a amostra e o padrão são chamados de Deltas (Δ), 

assim tem-se ΔL*, Δa*, Δb*, ΔC* e Δh* indicando a diferença de seus parâmetros. 

A análise estatística foi realizada no programa Statistica 8.0 (StatSoft, Poland) e a 

significância de cada parâmetro, para cada variável resposta foi avaliada pelo 

teste F. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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 Houve efeito linear do tempo em relação ao índice L (figura 1), ou seja, as 

amostras que foram expostas por mais tempo à luz UV-C apresentaram-se mais 

claras que as tratadas por menos tempo. Este aumento na luminosidadade (L), é 

indicativo do esbranquiçamento da abobora com o tempo de armazenamento. 

Segundo Avena-Bustillos et. al. (1994), este esbranquiçamento pode ser resultado 

da desitratação das células superficiais da abóbora, devido à danos causados por 

seu processamento, e neste caso, agravados pelo tratamento com luz UV-C. 

Sazaki (2005), estudando o processamento mínimo de abóboras, verificou 

comportamento de cor semelhante ao deste trabalho: aumento na luminosidade 

(L), esbranquiçamento e manutenção nos valores de C* e h* com o tempo. 

 

Figura 1. Gráfico do parâmetro Delta L com o tempo e a altura. 

 
Para os índices de a* não houveram diferenças significativas entre os 

tratamentos, logo não foi possível plotar o gráfico. A média dos valores de Δa* no 

sétimo dia de tratamento foi de 0,085, ou seja, a cor alaranjada da abóbora se 

manteve. Não houve efeito do tempo de exposição e altura para os parâmetros de 

Δb*, contudo sua média foi -15,61, significando que houve um decréscimo de b* 

com o tempo independente do tratamento. 

 

CONCLUSÕES 

 
Os resultados deste trabalho são interessantes por demonstrarem que a 

luz ultravioleta não afetou de imediato a maioria dos parâmetros de cor da 

abobora minimamente processada. No entanto, maiores tempos de exposição à 
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luz UV-C geram maiores valores de luminosidade, um indicativo do 

esbranquiçamento da abóbora, o que é um efeito deletério e indesejável ao 

consumidor. 
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RESUMO – Atualmente os consumidores têm demonstrado grande preocupação em 
adquirir produtos mais nutritivos e saudáveis, trazendo benefícios para a saúde, com 
sabores diferenciados e acima de tudo, seguros para o consumo. Sendo uma tendência 
de mercado e, sendo o sorvete muito apreciado no Brasil, o objetivo deste estudo foi 
avaliar a atividade antioxidante de sorvetes funcionais adicionados de kinkan. Para tanto, 
foram utilizadas três fibras dietéticas (amido resistente, polidextrose e inulina) 
isoladamente e em diferentes combinações para se obter um produto com alto teor de 
fibras e atividade antioxidante. Pelos resultados obtidos pode-se concluir que a utilização 
de kinkan na elaboração de sorvetes e a adição de polidextrose isolada ou em 
combinação com inulina faz com que os sorvetes apresentem alta atividade antioxidante. 
 

PALAVRAS-CHAVE: sorvete; kinkan; método DPPH. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O kinkan (Fortunella margarita) ou também denominado de kumquat é uma 

fruta cítrica originária da China, da família Rutaceae. As frutas e folhas da 

Fortunella são usadas na medicina chinesa há tempos e recentemente estudos 

têm sido realizados para estudar os efeitos de seus compostos bioativos (SADEK 

et al., 2009; PENG et al., 2013). 

O avanço dos conhecimentos sobre a relação entre alimentação e saúde, 

bem como os elevados custos da saúde pública e a busca permanente da 

indústria por inovações têm gerado novos produtos, cujas funções pretendem ir 

além do conhecido papel nutricional dos alimentos. Pesquisas têm sido realizadas 

visando à identificação de novos compostos bioativos e o estabelecimento de 

bases científicas para a comprovação das alegações de propriedades funcionais 

dos alimentos (SEOLIN et al., 2013). 
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Desta forma, sendo o sorvete um produto muito apreciado no Brasil, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antioxidante de sorvetes funcionais 

adicionados de kinkan. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O kinkan foi adquirido em supermercado local da cidade de Ouro Preto - 

MG, e processado, sob condições adequadas de higiene, na Escola de Nutrição 

da Universidade Federal de Ouro Preto, no laboratório de Técnica dietética. 

Foram elaborados sorvetes tradicionais adicionados de polpa de kinkan utilizando 

três tipos de fibras alimentícias comerciais (amido resistente, polidextrose e 

inulina,) isoladas e em diferentes combinações de acordo com o planejamento 

simplex-lattice (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Planejamento experimental simplex-lattice das diferentes formulações 

de sorvetes  

 

A gordura foi substituída por 10 % de fibras, que foi definido por meio de 

testes prévios de acordo com as legislações vigentes. Cada formulação foi 

elaborada contendo 5,76 % de creme de leite, 41 % de leite UHT, 9,52 % de 

sacarose e 0,39 % de mix de estabilizantes e emulsificantes. Os ingredientes 

foram dispersos, sob agitação, com o auxílio de um liquidificador industrial. As 

fibras sozinhas e em diferentes combinações foram misturadas à sacarose e ao 

mix de estabilizantes e emulsificantes para facilitar a solubilização. Adicionou-se 

33,33 % da polpa do kinkan a base do sorvete. Em seguida este foi misturado no 

liquidificador e a mistura foi levada a sorveteira semi-industrial, até chegar a 
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consistência desejada. O sorvete foi armazenado em ultrafreezer a -40 °C para 

posteriores análises. 

 A atividade antioxidante foi realizada segundo o método DPPH (RUFINO et 

al., 2007) e os resultados obtidos foram analisados segundo modelo predito. Para 

examinar se os dados foram ajustados, observou-se a análise de variância e o 

coeficiente de determinação (R2) em software Statistica 6.0 (StatSoft Inc., U.S. A., 

2001). 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 Segundo Brand-Williams et al. (1995), o método DPPH baseia-se na 

captura do radical DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil) por antioxidantes, sendo o 

resultado expresso em EC50 (quantidade, em grama, necessária para reduzir em 

50% a concentração inicial do radical DPPH), e de acordo com a superfície de 

contorno (Figura 1), é possível observar que maiores atividades antioxidantes são 

obtidas utilizando combinações de inulina/polidextrose ou polidextrose de forma 

isolada. 

 

Figura 1 Superfície de contorno da atividade antioxidante de sorvetes funcionais 

adicionados de kinkan. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que a utilização de kinkan na elaboração de sorvetes e a adição 

de polidextrose isolada ou em combinação com inulina faz com que os sorvetes 

apresentem alta atividade antioxidante. 
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RESUMO – Este estudo teve como objetivo a avaliação da cor objetiva de quatro marcas de 
bebidas lácteas fermentadas comercializadas em supermercados da cidade de Diamantina, MG. 
O experimento foi conduzido em dezoito leituras e os dados analisados no programa Statistica 
8.0. Os resultados mostraram que a cor da bebida láctea de marca C possui uma diferença 
significativa em relação às outras marcas analisadas que possuem tonalidade vermelha. 
 
PALAVRAS-CHAVE: bebida láctea, colorimetria, cor, morango. 

 

1- INTRODUÇÃO  

 

A bebida láctea é o produto lácteo resultante da mistura do leite e soro de 

leite adicionado ou não de ingredientes selecionados e em proporção conforme 

estabelecido em legislação (BRASIL, 2005). O soro é uma matéria prima 

acessível, pois representa o maior volume de produção na fabricação de queijos 

(CALDEIRA et al., 2010) e sua utilização na produção da bebida láctea é um meio 

eficiente de aproveitamento deste subproduto (LONDOÑO et al., 2008).  

As bebidas lácteas de maior comercialização são as fermentadas por 

possuírem componentes sensoriais parecidos ao do iogurte (CALDEIRA et al., 

2010) e sua aromatização é normalmente melhorada com o acréscimo de polpas 

de frutas. No Brasil existe uma forte concentração de sabor morango (MORAES e 

BOLINI, 2004) visto que sua utilização como aromatizante possui grande 

aceitação mercadológica (SIQUEIRA et al., 2013).  

A cor é um dos principais parâmetros de escolha de um alimento, pois 

representa o primeiro contato do produto com o consumidor (RAMIREZ-NAVAS, 

2010). O objetivo deste trabalho foi realizar a análise colorimétrica de quatro 

diferentes bebidas lácteas comerciais sabor morango e verificar se existem 

diferenças significativas entre seus parâmetros de cor objetiva. 
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2- MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Quatro bebidas lácteas de diferentes marcas sabor morango foram 

adquiridas em supermercados da cidade de Diamantina, MG. As amostras foram 

escolhidas considerando-se a data de validade e o lote de fabricação. As 

amostras permaneceram em refrigeração à 4oC e as análises foram realizadas no 

mesmo dia. As marcas estudadas foram designadas como A, B, C e D 

objetivando manter a idoneidade de seus fabricantes.  

A análise colorimétrica foi realizada em colorímetro-espectrofotômetro 

CM-5 (Kônica Minolta), e as mostras foram acondicionadas em placa de Petri de 

diâmetro de 30 mm para realização da análise. O iluminante utilizado foi o D65, o 

ângulo de 10o para o observador, a reflectância especular excluída (RSEX) com o 

sistema de cor CIELAB. Foram conduzidas dezoito leituras de cor para cada 

amostra. Os índices L*, a* e b* foram obtidos considerando-se o valor médio das 

leituras. Foram calculados o índice de saturação (C*) e o ângulo de tonalidade 

(h*). Os dados coletados foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA) e 

teste de média Tukey à 5% de significância no programa Statistica 8.0 (StatSoft 

Inc., 2008). 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A Tabela 1 apresenta os valores dos parâmetros de cor das bebidas 

lácteas de diferentes marcas. Houve diferença significativa entre as amostras 

para os parâmetros de cor avaliados (p<0,05). 

A amostra C se destacou como a mais escura (menor valor de L). 

Segundo Caldeira et al. (2010), o uso de baixas concentrações de soro de leite na 

composição de bebidas lácteas pode diminuir os valores de L* das amostras 

devido ao aumento nos sólidos totais no produto. O alto teor de sólidos diminui a 

reflexão da luz, tornando o produto mais escuro. O teste de médias mostrou que 

em relação ao parâmetro a* (tons vermelhos) somente as marcas A e B não 

apresentaram diferenças significativas entre si. 
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Tabela 1 - Valores dos parâmetros de cor L, a*, b*, C* e h* para as bebidas 
lácteas das marcas A, B, C e D. 

Marca L* a* b* C* h* 

A 80,81±0,58 d 16,87±0,22 a 0,61±0,28 a 16,88±0,22 a 2,06±0,96 a 

B 79,95±0,31 c 17,09±0,14 a 2,86±0,28 b 17,33±0,10 b 9,50±0,99 b 

C 68,33±0,36 a 25,18±0,23 c 8,91±0,19 c 26,71±0,27 d 19,48±0,27 c 

D 76,50±0,51 b 18,52±0,31 b 0,89±0,08 a 18,55±0,30 c 2,75±0,27 a 

Médias seguidas por letras minúsculas sobrescritas, na coluna, são diferentes entre si, pelo teste 
de Tukey (5% significância). 

 

 Segundo Mendonça et al. (2015) as diferenças encontradas entre as 

marcas podem ser atribuídas às diferentes combinações de corantes e outros 

ingredientes utilizados na formulação. Quanto à coordenada b* (tons amarelos) 

apenas as marcas A e D não se diferenciaram significativamente.  

Resultados semelhantes foram observados por Mendonça et al. (2015) 

em que a coloração das amostras de bebidas lácteas aromatizadas com morango 

apresentaram cor vermelha (a*> 0), amarelo (b*> 0) e valor médio de L* de 74,25. 

Os valores de h* indicam o ângulo de tonalidade, onde 0º corresponde à cor 

vermelha, 90º à amarela, 180º à verde e 270º à azul (ORTIZ, 2016). Todas as 

marcas analisadas se encontram na faixa de 0º-90º, entretanto a C possui um 

ângulo superior às demais, puxando sua tonalidade para o laranja.  Endres et al. 

(2011) lembram que como a aceitação de um produto é impactada primeiramente 

pela visão, o consumidor buscará por uma formulação de cor marcante, mas que 

seja próxima ao natural e Cruz et al. (2013) complementa que o aumento da 

concentração de corante vermelho em iogurtes afeta a aceitação sensorial de cor 

e sabor positivamente. 

 

4- CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos todas as análises apontam que a 

marca de bebida láctea C é aquela que mais se difere das demais, tanto do ponto 

vista objetivo quanto subjetivo. No entanto, de modo geral, as amostras 

apresentaram cor vermelha (a *> 0), amarelo (b *> 0) e valor médio de L* de 

76,39. 
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RESUMO – Neste estudo investigou-se a influência do extrato seco da Passiflora incarnata sobre 
as enzimas hepáticas e a dislipidemia. Foram utilizados 40 camundongos homozigotos knockout 
para o receptor da lipoproteína de baixa densidade (LDLr -/-), que foram divididos em quatro 
grupos: C – animais que receberam ração padrão; CP – animais que receberam ração padrão e 
200mg/kg de peso de extrato seco da Passiflora incarnata; HL – receberam ração 
hipercolesterolêmica; HLP – receberam hipercolesterolêmica e 200mg/kg de peso de extrato seco 
da Passiflora incarnata. Após 30 dias de experimento o sangue dos animais foi coletado para 
análise sérica das enzimas hepáticas, colesterol total, triglicerídeos e da lipoproteína de alta 
densidade (HDLc). O extrato seco da Passiflora incarnata aumentou os níveis séricos de HDLc e 
reduziu os níveis do colesterol total e do triglicerídeos dos camundongos que receberam a dieta 
HLP.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Extrato seco do maracujá; enzimas hepáticas; hiperlipidemia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A espécie Passiflora incarnata, conhecida como maracujá, possui 

flavonóides que são os fito-componentes mais representativos, sendo um 

conjunto de C-glicosilados como vitexina, isovitexina, schaftosídeo, 

isoschaftosídeo e isovitexina-2”-O-glicosilada (WOHLMUTH et al, 2010). 

A elevação sérica das enzimas hepáticas fosfatase alcalina (FA) e 

aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT) podem 

indicar alguma lesão hepática (BERK; KORENBLAT, 2014; MOTTA, 2009).  

As dislipidemias são definidas como alterações lipídicas decorrentes de 

distúrbios do metabolismo das lipoproteínas, sendo um dos fatores de risco para o 

desenvolvimento das doenças cardiovasculares (QUINTÃO et al., 2011).  

Os camundongos dislipidêmicos, ou seja, camundongos homozigotos 

knockout para o LDLr (LDLr -/-), foram criados através da retirada do gene para o 

receptor de LDL, o que leva a altas concentrações de séricas das lipoproteínas 

aterogênicas, LDL e IDL (BRESLOW, 1996).  
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Nesse contexto, o propósito deste trabalho foi avaliar os efeitos da 

Passiflora incarnata em camundongos dislipidêmicos (LDLr-/-), visando a 

prevenção das alterações hepáticas e dislipidemia.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram realizados com camundongos homozigotos 

knockout para o LDLr (LDLr -/-), machos com 4 meses de idade, pesando 25±3g. 

Os animais permaneceram com controle de temperatura e ciclo claro e escuro 

(12h). Os camundongos foram distribuídos em quatro grupos experimentais: 

Grupo C (n=10 - ração padrão para roedores); Grupo CP (n=10 -  ração padrão e 

200mg/kg de peso de extrato seco da Passiflora incarnata); Grupo  HL (n=10 - 

ração hipercolesterolêmica); Grupo HLP (n=10 - ração hipercolesterolêmica e 

200mg/kg de peso de extrato seco da Passiflora incarnata) (GUPTA et al., 2012). 

A administração de água (veículo) e extrato seco da Passiflora incarnata foi feita 

por gavagem diariamente, durante 30 dias.  Todos os animais receberam água e 

ração ad libitum. O extrato seco das folhas de Passiflora incarnata foi adquirido 

em um laboratório de manipulação na cidade de Alfenas/MG.  

Após 30 dias de experimento, os camundongos permaneceram por jejum 

de 12 horas e em seguida foram anestesiados por via intraperitonial (ip). O 

sangue foi coletado por punção do plexo venoso retro orbital, para análise sérica 

das enzimas hepáticas, do colesterol total, dos triglicerídeos e da lipoproteína de 

alta densidade (HDLc). A dosagem de fosfatase alcalina (FA), aspartato 

aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT) foi feita por 

espectrofotometria. Na mensuração do colesterol total (CT), triglicerídeos (TG) e 

da lipoproteína de alta densidade (HDLc) foram utilizados ensaios enzimáticos. O 

protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade José 

do Rosário Velano – UNIFENAS sob o número 12A/2012.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na análise das enzimas FA, AST e ALT observou-se aumento nos níveis 

séricos das 3 enzimas nos camundongos que receberam dieta 

hipercolesterolêmica (grupo HL), quando comparados com os que receberam 
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dieta padrão (grupo C). Dietas ricas em gordura contribuem para o aumento do 

estresse oxidativo hepático, o que causa um aumento das enzimas hepáticas 

(KANHAL et al., 2002; HARAGUCHI et al., 2009). Com a ingestão do extrato seco 

da Passiflora incarnata houve prevenção parcial do aumento sérico da FA nos 

camundongos do grupo HLP. Lorenzoni et al. (2014), verificou em seu estudo que 

plantas que continham elevado teor de flavonoides apresentaram atividade 

antioxidante frente ao estresse oxidativo provocado pelo paracetamol, como 

consequência houve diminuição da fosfatase alcalina. Contudo, o extrato seco da 

Passiflora incarnata não apresentou efeito nos níveis séricos da FA dos animais 

que receberam dieta padrão, assim como, nos níveis séricos de AST e ALT dos 

animais dos grupos CP e HLP quando comparados aos grupos C e HL, 

respectivamente (Tabela 1). 

Os níveis séricos de CT e TG aumentaram nos camundongos que 

receberam dieta hipercolesterolêmica (grupo HL) quando comparados com os 

camundongos que receberam dieta padrão (grupo C), enquanto os níveis séricos 

do HDLc diminuíram. O extrato seco da Passiflora incarnata administrado nesse 

estudo preveniu o aumento do CT nos grupos CP e HLP quando comparados aos 

grupos C e HC, respectivamente (Tabela 1). Porém, o feito do extrato seco da 

Passiflora incarnata nos níveis de TG somente preveniu o aumento nos 

camundongos HLP quando comparados com os do grupo HL. Birudu et al. (2016), 

verificou em seu estudo com o extrato etanólico de Passiflora foetida em doses de 

100, 250 e 500 mg/kg redução significativa dos níveis de CT e TG. A Passiflora 

incarnata preveniu também, em parte, a diminuição dos níveis do HDLc nos 

camundongos HLP quando comparados com os do grupo HL (Tabela 1).  

 

Tabela 1- Níveis séricos (mg/dL) da FA, AST e ALT e dos lipídeos (CT, TG e HDL 
colesterol). 

Grupos C CP  HL HLP 

FA  116±6c 116±3c  178±10a 146±7b 

AST  139±5b 161±6b  249±12a 262±15a 

ALT  64±6b 66±4b  181±17a 170±17a 

Colesterol Total (CT) 254±8b 132±4c  758±17a 229±12b 

Triglicerídeos (TG) 138±5b 103±6b  246±13a 118±13b 

HDL colesterol (HDLc) 64±3a 72±4a  26±2c 45±2b 

Os valores foram expressos como média ± EPM. Letras distintas indicam diferenças significantes entre 
grupos (P<0,05 – Teste de Tukey). 
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4 CONCLUSÕES 

 

Os dados do presente trabalho sugerem que o extrato seco da Passiflora 

incarnata provoca o aumento sérico do HDLc e a redução do CT e do TG, 

associado ao consumo de dietas hipercolesterolêmicas, o que contribui para 

prevenção da dislipidemia.  
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RESUMO – No presente estudo foram realizadas análises de pH, acidez titulável e perfil de 
textura (TPA) de quatro marcas de bebidas lácteas fermentadas comercializadas em 
supermercados na cidade de Diamantina, MG. O experimento foi conduzido em triplicata e os 
dados analisados no programa estatístico Statistica 8.0. Os resultados mostraram que o pH e 
acidez de todas as marcas estão de acordo com a legislação. Para os parâmetros de 
coesividade, gomosidade e dureza não houve diferença significativa de 5% entre as marcas 
enquanto a elasticidade foi diferente para todas as amostras. 

 
PALAVRAS-CHAVE: bebida láctea, pH, acidez, perfil de textura. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Destacando-se como substitutas do iogurte, as bebidas lácteas 

fermentadas são as que possuem maior poder de comercialização, devido a 

semelhança sensorial, valor nutricional e menor custo (CALDEIRA et al, 2010; 

PAULA et al, 2016).  

Produtos lácteos elaborados a partir de leite bovino necessitam adição de 

sólidos não gordurosos para obter uma melhor viscosidade, textura e aparência 

do produto. Já a bebida láctea fermentada é produzida com soro e possui menos 

gordura, resultando em uma menor viscosidade e pode ocasionar perda de sabor 

e textura inadequada. Para evitar tais efeitos a textura pode ser melhorada 

usando agentes de estabilização como goma, amido, gelatina, pectina e outros 

que possuem a capacidade de formarem géis aquosos conferindo consistência ao 

produto final (CALDEIRA et al, 2010).  

As bebidas lácteas fermentadas devem possuir textura suave e corpo 

viscoso, livre de grumos ou grânulos, características semelhantes ao do iogurte 

que o consumidor está mais familiarizado (CASTRO et al, 2013; LANDIM et al, 

2015). Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil de textura e as 
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propriedades físico-químicas de quatro marcas diferentes de bebidas lácteas 

comercializadas na cidade de Diamantina, MG. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram adquiridas quatro marcas diferentes de bebidas lácteas sabor 

morango nos supermercados da cidade de Diamantina em Minas Gerais. Para a 

escolha das amostras, considerou-se a data de validade e o lote de fabricação. 

No laboratório as amostras permaneceram sob refrigeração a 4oC e as análises 

foram realizadas no mesmo dia. As marcas estudadas foram designadas como A, 

B, C e D objetivando manter a idoneidade de seus fabricantes. 

Para a análise de pH foi utilizado o pHmetro (Tecnopon, mPA 210), de 

acordo com o Instituto Adolfo Lutz (2008). A acidez titulável foi determinada por 

titulação com solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1M e os resultados foram 

expressos em quantidade de ácido láctico utilizando a metodologia AOCS (2004). 

Os parâmetros de perfil de textura (TPA) analisados foram: adesividade, 

elasticidade, coesividade, gomosidade e firmeza. A análise foi realizada em um 

Texturômetro TA.TX2 (Stable Micro System), no recipiente padrão em que são 

envasados. A textura instrumental foi determinada em triplicata. Os dados foram 

submetidos a análise de variância (ANOVA) e ao teste Tukey a 5% de 

significância no programa Statistica 8.0 (StatSoft).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores médios de pH e acidez obtidos dos resultados das análises 

das diferentes marcas de bebidas lácteas estão representados no quadro 1. Em 

relação a acidez, os valores encontrados de 0,85 a 0,92 g ácido lático por 100 g 

(marcas A, B e D) estão de acordo com a legislação que define que as marcas 

devem cumprir os valores que variam de 0,6 a 1,5 g ácido láctico por 100g de 

iogurte (BRASIL, 2007), entretanto a marca C não se encaixou neste parâmetro 

com o valor de 0,35 g/100 g. 
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Quadro 1. Valores médios de pH e acidez 

Marca pH Acidez (g ác. Láctico / 100 g) 

A 3,76±0,01a 0,85±0,14b 

B 3,98±0,01b 0,92±0,85b 

C 3,98±0,01b 0,35±0,14a 

D 3,99±0,01b 0,88±0,28b 

Médias seguidas por letras minúsculas sobrescritas, na coluna, são diferentes entre si, pelo teste 

de Tukey (5% significância). 

 

Os valores encontrados para o pH variam de 3,76 a 3,99, o nível de pH 

para a acidez mencionada na legislação está na faixa de 3,5 a 4,6 após 48 horas 

do processo de fabricação. Os resultados da análise de perfil de textura (TPA) 

das bebidas lácteas de diferentes marcas (A, B, C, D), são apresentados no 

quadro 2. 

 

Quadro 2. Teste de TPA 

Marca Adesividade Elasticidade Coesividade Gomosidade Firmeza 

A -33,49 ±0,95b 0,94 ±0,00b 0,83 ±0,00a -6,59 ±0,15d -6,22 ±0,11d 

B -43,62 ±4,24c 0,96 ±0,01b 0,96 ±0,03a 13,26 ±29,17b 12,80 ±28,00b 

C -4,31± 0,91a 0,98 ±0,01a 0,98 ±0,03a -2,31 ±0,08c -2,27 ±0,10c 

D -63,88 ±1,63d 0,96 ±0,01b 0,96 ±0,01a 52,60 ±4,87a 50,30 ±4,95a 

Médias seguidas por letras minúsculas sobrescritas, na coluna, são diferentes entre si, pelo teste 

de Tukey (5% significância). 

 

Como não existe grande diferença no conteúdo de proteínas, variando em 

uma faixa de 1,8 a 2,1 g, e de gordura 1,4 a 2,2 por 90 g de bebida láctea, o fato 

das amostras apresentaram firmeza significativamente diferentes (p<0,05) pode 

ser explicada pelos agentes de estabilização e ou espessantes adicionados. A 

marca D, que exibiu maior firmeza e adesividade, apresentou em sua composição 

gelatina e espessante goma xantana. Já a marca B apresentou na lista de 

ingredientes o uso de pectina cítrica e goma guar. 
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4. CONCLUSÃO 

 

 Neste trabalho, pode-se observar que a maioria das marcas se encontram 

dentro dos parâmetros da legislação para pH e acidez. Entretanto, a marca C 

obteve acidez menor que o permitido podendo ocasionar o aumento do pH 

fazendo com que o meio fique propício ao desenvolvimento de microrganismos, 

principalmente coliformes fecais. 

 A textura apresentou diferenças significativas entre as marcas, sendo as 

marcas B e D as que apresentaram maior firmeza.  
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RESUMO - a fome, a obesidade, doenças associadas à má alimentação, a produção predatória de 

gêneros alimentícios em relação ao meio ambiente, os preços abusivos são condições de 

insegurança alimentar e nutricional. Objetivo: Avaliar o grau de insegurança alimentar e 

nutricional em alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma escola pública de Varginha, 

MG. Metodologia: A amostra da pesquisa foi composta por 82 alunos da EJA, cursando o Ensino 

Médio, com idade entre 18 e 64 anos. Para coleta de dados foram utilizados três questionários, 

sendo eles, Questionário de Identificação Pessoal, Critério de Classificação Econômica Brasil e a 

Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA). Resultados: Verificou-se a prevalência de 

insegurança alimentar leve e da classe social C entre os alunos da EJA. Conclusão: Conclui-se 

que a situação de insegurança alimentar é predominante na população estudada, assim como a 

baixa renda domiciliar, fatores ligados a vulnerabilidade social.  

 

Palavras-chave: segurança alimentar e nutricional; escala brasileira de insegurança alimentar; 

educação de jovens e adultos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A fome, a obesidade, doenças associadas à má alimentação, o consumo 

de alimentos maléficos a saúde, a produção predatória de gêneros alimentícios 

em relação ao meio ambiente, os preços abusivos são condições de insegurança 

alimentar e nutricional. 

A existência de políticas e iniciativas que tem como objetivo complementar 

a EJA indica que a educação no Brasil é excludente. Sendo assim as pessoas 

com menores rendas, classes desfavorecidas, etnia negra, parda e mestiça em 

geral são excluídas da ideologia de educação que capacita e transforma os 

indivíduos. 

A Escala Brasileira de Insegurança Alimentar tem como finalidade levantar 

indicadores de avaliação da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) para 
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informar a população sobre a adversidade constante da insegurança alimentar. 

Conhecer o grau de insegurança alimentar é de extrema relevância para a 

formação de recursos humanos, comprometidos com os esforços para combater 

as diferenças sociais no país, além de ser um recurso que auxilia na criação de 

indicadores para as políticas sociais de combate a insegurança alimentar e a 

fome sendo de interesse em qualquer esfera do governo. Mediante a isso, o 

presente estudo tem por objetivo verificar a prevalência dos diferentes graus de 

insegurança alimentar e nutricional nos alunos da EJA, revelando a magnitude de 

tão importante problema no país. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal analítico realizado em uma escola 

pública estadual de Varginha, Minas Gerais. A pesquisa foi desenvolvida no 

período noturno no ano de 2016, com alunos da EJA cursando o Ensino Médio. 

Foram avaliados 82 estudantes, sendo 54 do sexo feminino e 28 do sexo 

masculino, com idade entre 18 e 64 anos. A coleta de dados ocorreu por meio da 

aplicação de três questionários: um analisando as características pessoais dos 

entrevistados, outro os aspectos socioeconômicos, através do Critério de 

Classificação Econômica Brasil (CCEB) e, por fim, a Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar (EBIA). O trabalho foi submetido ao comitê de ética em 

pesquisa do centro Universitário do Sul de Minas (CAAE: 56449416.7.0000.5111).  

Ao final da pesquisa, os dados foram analisados por meio do software Microsoft 

Excel 2010, utilizando a estatística descritiva simples. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todos os 82 estudantes presentes no dia da avaliação participaram da 

pesquisa. Os dados para a classificação social foram obtidos através do Critério 

de Classificação Econômica Brasil, os demais dados socioeconômicos foram 

obtidos através do questionário aplicado. A Figura 1 apresenta os dados de 

hábitos de vida dos alunos que participaram da pesquisa em cada uma das 

classes sociais.  

Neste trabalho observou-se que o número médio de familiares em cada 

domicílio é de 4,3 pessoas, enquanto a média nacional é de 2,9 pessoas por 

domicílio, o que pode contribuir ainda mais para as dificuldades financeiras, uma 

vez que já é documentada através da PNAD 2013, que o número de integrantes 

das famílias está intimamente ligado com o grau de desenvolvimento financeiro e 
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social das mesmas. No mesmo sentido sabe-se que a quantidade de domicílios 

em situação de segurança alimentar reduz à medida que aumenta o número de 

pessoas na família. 

 

FIGURA 1 - Hábitos de vida de alunos do ensino médio da EJA de uma escola de Varginha/2016 

A Figura 2 apresenta o nível de (In) segurança alimentar e nutricional entre 

os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Dos alunos entrevistados 

durante o estudo 38% estavam em situação de segurança alimentar, 51% 

apresentaram insegurança alimentar leve, 4% moderada e 7% insegurança 

alimentar grave. 

 

FIGURA 2 - Nível de (In)SAN de alunos do ensino médio da EJA de uma escola de Varginha/2016 

A maior parte dos alunos entrevistados pertenciam ao sexo feminino, cerca 

de 65%. Apesar de no Brasil haver mais mulheres (50,64%) do que homens 

(49,38%), dentre os alunos do EJA o número de mulheres é percentualmente 

superior aos dados nacionais. No estudo de Pedraza e Gama (2015), os autores 

analisaram a insegurança alimentar em domicílios urbanos com crianças menores 

de sete anos de idade, onde a maior probabilidade de insegurança alimentar foi 

identificada em domicílios chefiados por mulheres mães. 
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4. CONCLUSÕES 

Foi possível verificar número expressivo de pessoas que sofrem com a 

Insegurança Alimentar, sendo a maioria dos casos de grau leve. É possível 

observar ainda que o acesso inadequado e insuficiente aos alimentos é causado, 

especialmente, pelas disparidades socioeconômicas presentes no país, indicando 

a necessidade de políticas voltadas à solução desses problemas. Conclui-se que 

é importante realçar e analisar a prevalência de insegurança alimentar em seus 

diferentes níveis, no intuito de subsidiar políticas públicas. 
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RESUMO – Vigorexia é um transtorno comportamental, caracterizado pela prática excessiva de 
exercícios físicos, obsessiva preocupação com o corpo e adoção de práticas alimentares não 
convencionais. O presente estudo objetivou avaliar a presença de indícios de vigorexia em 
praticantes de musculação do sexo masculino em uma academia de Ouro Branco, MG. Para 
verificar a percepção da imagem corporal foi utilizado a escala de silhuetas e os indícios de 
vigorexia foram avaliados mediante a aplicação de um questionário abordando assuntos 
referentes a comportamento na academia e suplementação alimentar. Dos 189 participantes, 
62% apresentaram desejo de aumentar a massa muscular e indícios de vigorexia, sendo esses 
sinais e sintomas mais frequentes entre os praticantes de musculação que desejam aumentar a 
massa muscular (95%) (p-valor). Assim, destaca-se a necessidade de atuação do nutricionista em 
academias com o intuito de contribuir para a prevenção de transtornos relacionados as alterações 
do peso corporal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: vigorexia; imagem corporal; homens; musculação. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O transtorno dismórfico corporal é a percepção distorcida da imagem 

corporal, caracterizada principalmente por uma insatisfação com a mesma 

(NASCIMENTO et al., 2012). A vigorexia é um tipo de transtorno dismórfico 

corporal, definida como uma preocupação constante do indivíduo com o seu 

desenvolvimento muscular (RODRIGUES et al., 2008).  

Na última década, estudos epidemiológicos demonstraram um aumento 

considerável no número de pessoas acometidas por vigorexia (BEHAR et al.; 

2010; AZEVEDO et al., 2011). Esse transtorno está presente principalmente em 

homens que, apesar de terem hipertrofia muscular visível, desejam aumentar 

ainda mais a sua massa muscular e para tanto, praticam exercícios físicos de 

forma extenuante (SARDINHA et al., 2008). Adicionalmente estes indivíduos 

apresentam mudanças nos hábitos alimentares, com o consumo de dieta 

hiperproteica, uso indiscriminado de suplementos alimentares e substâncias 

ergogênicas (AZEVEDO et al., 2011). Diante do exposto, o presente estudo teve 
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como objetivo avaliar a frequência de indícios de vigorexia entre praticantes de 

musculação do sexo masculino em uma academia de Ouro Branco, MG 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo trata-se de um estudo transversal, quantitativo e 

descritivo, realizado em duas unidades de uma academia do município de Ouro 

Branco. A amostra foi constituída por 189 alunos, adultos (18 a 35 anos), do sexo 

masculino, praticantes de musculação, devidamente matriculados e frequentes 

na academia escolhida. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da Universidade Federal de Ouro Preto mediante protocolo 

de aprovação número 1.676.890.  

Para verificar a percepção da imagem corporal dos indivíduos foi utilizado 

o conjunto de silhuetas proposto por Lima et al., (2008). Para avaliação da 

presença de sinais e sintomas indicadores de indícios de vigorexia foi utilizado 

um questionário autoaplicável proposto por Rodrigues et al. (2008). O mesmo é 

composto por dez perguntas fechadas e aborda assuntos referentes a 

comportamento na academia e suplementação alimentar.  

O banco de dados foi elaborado no programa Microsoft Office Excel®. 

Inicialmente foi realizada análise descritiva das variáveis, que foram 

apresentadas em frequência absoluta e relativa. Para verificar associação entre a 

percepção da imagem corporal e indícios de Vigorexia entre os praticantes de 

musculação do sexo masculino foi utilizado o teste de Exato de Fisher, realizado 

com auxílio do software STATASE®, versão 9.0. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos indivíduos avaliados, a maioria (62%) apresenta insatisfação com a 

imagem corporal e presença de sinais e sintomas que caracterizam indícios de 

vigorexia. De acordo com o encontrado, o estudo de Theodoro et al. (2009) 

também mostrou que a maior parte dos homens praticantes de musculação em 

academias de Caxias do Sul, apresentam um desejo de alcançar uma silhueta 

maior do que aquela que possuem.  
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Dentre esses sinais e sintomas avaliados, foi encontrado que 8% dos 

indivíduos fazem o uso de esteróides anabolizantes e 40% uso de suplementos 

alimentares. Em academias do município de João Pessoa, 21% dos praticantes 

de musculação, de ambos os sexos, declararam fazer o uso de esteróides 

anabolizantes e 55% utilizam suplementos alimentares (NOGUEIRA et al., 2015). 

A tendência masculina em desejar um corpo forte e musculoso é intensificada 

nas academias por ser um local propício para a valorização da aparência física, 

levando os indivíduos a adotarem atitudes em relação ao peso não saudáveis 

para atingirem a imagem corporal idealizada (VASCONCELOS, 2013). 

Ao realizar a associação estatística entre a (in)satisfação com a imagem 

corporal e os indícios de vigorexia, verificou-se que em 95% dos casos existe a 

prevalência de indícios de vigorexia entre os praticantes de musculação que 

desejam aumentar a massa muscular (p-valor <0,001) (Tabela 1), esta mesma 

relação não foi observada no estudo de Zimmermann (2013). Fermino et al. 

(2010) justificam que os indivíduos insatisfeitos com a imagem corporal praticam 

atividade física extenuante, de modo a prejudicar o tempo despendido a outros 

aspectos da vida, com vistas à alcançarem o corpo idealizado socialmente.  

 

Tabela 1 – (In)Satisfação com a imagem corporal e indícios de vigorexia entre 

praticantes de musculação do sexo masculino em uma academia de Ouro Branco, 

Minas Gerais, 2016. 

 
(In)Satisfação com a 

imagem corporal 

Indícios de Vigorexia 
Total (n = 189) 

 
 

p-

valor* 
Não 

(<16 pontos) 
Sim 

(≥16 pontos) 
N % n % 

Satisfação com a imagem 
corporal 

66 90,41 4 3,45  
 

<0,001 Desejo de perder massa 0 0 2 1,72 
Desejo de aumentar a 
massa muscular 

7 9,59 110 94,83 

* Teste Exato de Fisher.  

 

4 CONCLUSÕES 
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 Diante dos resultados destaca-se a necessidade de atuação de 

profissionais da área da saúde em academias, visando contribuir para a 

prevenção deste transtorno comportamental e de modo a priorizar a saúde. O 

nutricionista especificamente deve conscientizar seus pacientes, informando dos 

riscos envolvidos em atitudes extremas em relação ao peso corporal.  
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RESUMO – O presente trabalho teve como objetivo avaliar a cor de diferentes tipos de iogurtes 
grego comercializados na cidade de Diamantina-MG. Foi realizada análise colorimétrica de duas 
marcas diferentes de iogurte grego tradicional, incluindo os tipos integral, desnatado, zero lactose 
e light. Foram observadas diferenças significativas (p<0,01) entre os diferentes tipos de iogurtes e 
marcas onde o iogurte grego integral apresentou a coloração mais clara (L*=92,14; a*=-1,42 e 
b*=11,51) e o iogurte grego zero lactose desnatado apresentou a coloração mais escura 
(L*=88,96; a*=-2,15 e b*=9,71). 
 
PALAVRAS-CHAVE: iogurte grego; colorimetria; iogurte desnatado; lactose. 

 
1- INTRODUÇÃO 

 
A busca por produtos alimentícios mais nutritivos e saudáveis tem 

aumentado ao longo dos anos, e com isso a busca por produtos lácteos (RAMOS 

et al., 2009). O consumo de iogurte grego cresceu devido às propriedades 

nutricionais serem superiores ao iogurte normal (LARA, 2014). 

O processo de obtenção de iogurte grego se assemelha bastante com o 

processo de iogurte tradicional, o que difere é que o iogurte grego possui um 

processo a mais, que é a etapa de dessoragem (RAMOS et al., 2009). O iogurte 

grego apresenta uma coloração branca e creme, textura suave e um sabor ácido 

característico entre o creme e o queijo cottage (LARA, 2014). 

A firmeza do iogurte grego está diretamente relacionada com a adição de 

ingredientes (LIMA et al., 2011). No mercado existem diferentes tipos de iogurtes, 

variando desde a composição até o valor calórico que é caso dos iogurtes “diet” e 

“light” (MARTIN, 2002).  

Com a adição do concentrado proteico de soro (CPS) observa-se um 

aumento da firmeza e coesividade e diminuição da sinérese de iogurtes 
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desnatados. Além de apresentar beneficio diferenciado nas versões light, 

agregam valores às proteínas e auxilia na diminuição de efluentes lançados no 

ambiente, pelo fato do soro de leite ser um grande poluente (LIMA et al., 2011). 

Normalmente em diferentes tipos de produtos alimentícios podendo ser 

natural ou processado, o aspecto visual é um dos maiores critérios para a 

aceitabilidade do alimento, sendo a cor uma das propriedades mais importantes. 

A manutenção da coloração do produto processado e armazenado tem ligação 

direta com o fator qualidade (LEMES, 2013). Portanto o presente trabalho teve 

como objetivo realizar uma analise colorimétrica de diferentes tipos de iogurtes 

grego e comparar os parâmetros encontrados. 

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

Na cidade de Diamantina, MG foram adquiridos cinco tipos diferentes de 

iogurtes grego, variando de: zero lactose desnatado, zero lactose, light, integral e 

tradicional. Todas as amostras foram devidamente escolhidas levando em 

consideração a data de validade e o lote de fabricação. As amostras foram 

mantidas em refrigeração à 4ºC e as análises realizadas no mesmo dia.  

Para a analise colorimétrica utilizou-se do colorímetro-espectrofotômetro 

CM-5 (Kônica Minolta), e as mostras foram adicionadas em placa de Petri de 

diâmetro de 30 mm. O iluminante utilizado foi o D65, o ângulo de 10º para o 

observador, a reflectância especular excluída (RSEX) com o sistema de cor 

CIELAB. Os índices L*, a* e b* foram obtidos considerando-se o valor médio das 

leituras. O experimento consistiu de dezoito leituras de cor para cada amostra, e 

para os dados coletados calculou-se ainda o índice de saturação (C*) e o ângulo 

de tonalidade (h*). Os dados obtidos foram submetidos à Análise de Variância 

(ANOVA) e teste de média Tukey à 5% de significância no programa Statistica 8.0 

(StatSoft Inc., 2008). 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Houve diferenças significativas (p<0,01) entre todas amostras avaliadas 

para os parâmetros L*, a* e b*, e C* e h* (Tabela 1) da cor. Em relação ao 

parâmetro a*, este representa a intensidade de cor vermelho (+) a verde (-), os 

iogurtes 2 e 3 não apresentaram diferença significativa entre si. Todas as 
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amostras apresentaram baixa tendência à cor verde (-), sendo os valores 

encontrados próximos à 0. 

 
Tabela 1- Média para os parâmetros L*, a* e b*, C* e h* da cor para as diferentes 
marcas analisadas 

Marca L* a* b* C* h* 

1 (Tradicional) 90,3ab -1,71ab 10,58ab 10,73ab 99,24ab 

2 (Integral) 92,14c -1,42ª 11,51bc 11,59bc 97,07ª 

3 (Zero Lactose) 91,25bc -1,45ª 10,63abc 10,73abc 97,79ª 

4 (Light) 90,36ab -1,84bc 11,55c 11,7c 99,12ª 

5 (Zero Lactose Desnatado) 88,96a -2,15c 9,71a 10,08a 101,93b 
Onde: médias seguidas com letras minúsculas sobrescritas indicam diferença significativa, a 1% 

de significância, pelo teste de Tukey. 

 

O valor de b* determina a intensidade do amarelo (+) a azul (-), como 

todos os valores de b* foram positivos, isso demonstra que os iogurtes 

apresentaram maior reflexão associada à cor amarela (+). 

O valor do parâmetro L* determina a claridade do iogurte (CHACÓN; 

MEDINA, 2010). Para este índice, observou-se que os iogurtes 1 e 4 não 

apresentaram diferença significativa entre si e os valores encontrados para essas 

amostras estão semelhantes ao estudo realizado por Fuentes (2015). Enquanto o 

iogurte 2 apresentou uma coloração mais clara e o 5 uma coloração mais escura, 

em relação aos outros. O fato da maior contribuição do parâmetro L* com a cor 

dos iogurtes demonstra que os iogurtes apresentaram cor próxima ao branco.  

De acordo com Gama et al. (2016) o C* representa o índice de saturação 

da cor enquanto que o h* é o ângulo de tom, esses dois parâmetros ajudam a 

melhor compreensão das variações de cor encontrada nas amostras, sendo que 

C* indica a variação do grau de intensidade do croma (a* e b*).As amostras 2, 3 e 

4 não apresentaram diferença significativa para a tonalidade (h*) se comparada 

com o restante das amostras. O índice de saturação (C*) apresentou variação 

significativa entre todas as amostras, sendo novamente as amostras 2, 3 e 4 as 

mais saturadas, com coloração mais intensa.  

 

4- CONCLUSÃO 

 

De maneira geral, conclui-se que todas as amostras possuem uma 

tendência a coloração branca, pelo fato do parâmetro L* que corresponde à 
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luminosidade que se aproximar de 100, porém a amostra 5 foi a única amostra 

que apresentou uma coloração mais escura se comparada com as outras. O 

parâmetro que apresentou variação significativa entre todas as amostras foi o 

índice de saturação C*. 
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RESUMO – O controle microbiológico é fundamental em todas as etapas de produção de um 
alimento, incluindo aqueles que são produzidos artesanalmente. Devido à busca por alimentos 
mais saudáveis e de baixo custo o presente trabalho teve como objetivo caracterizar 
microbiologicamente um sorvete de chocolate com potencial funcional produzido artesanalmente. 
As análises microbiológicas seguiram as recomendações da RDC 12/01. Para tal, foram 
determinadas a contagem total de micro-organismos aeróbios mesófilos, mofos e leveduras, 
coliformes totais a 35 °C, coliformes termotolerantes a 45 °C, contaminação por Bacillus cereus, 
Escherichia coli, Salmonella spp, Listeria monocytogeneses e Estafilococos coagulase positiva. Os 
resultados das análises mostraram concordância com os padrões exigidos pela RDC 12/01 e pela 
Instrução Normativa 62/2003. Conclui-se que o produto seguiu as recomendações higiênico-
sanitárias estabelecidas e foi considerado seguro para o consumo humano, podendo ser indicado 
para aqueles que buscam uma alimentação mais saudável e de baixo custo.  

 
PALAVRAS-CHAVE: alimento funcional; microbiologia de alimentos; sorvete.  

 

 1 INTRODUÇÃO  

 

Segundo Eiki et al. (2015) sorvete é uma mistura de diferentes 

ingredientes que após batimento simultâneo e congelamento adquire consistência 

cremosa, sendo um produto consumido em todo o mundo, pelas diferentes faixas 

etárias.  

Durante as etapas de produção, armazenamento e comercialização do 

sorvete é fundamental um monitoramento microbiológico preciso para que o 

processo tenha garantias de controle higiênico sanitário, evitando que o produto 

se transforme em um veículo de disseminação de micro-organismos para os 

consumidores (MAIESKI, 2011). 

Nesse sentido, devido à busca por alimentos mais saudáveis, de baixo 

custo e com produção artesanal viável, o presente trabalho teve como objetivo 

caracterizar microbiologicamente um sorvete de chocolate com potencial funcional 

produzido artesanalmente.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
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Para o preparo do sorvete foram utilizados os seguintes ingredientes: 

biomassa da banana verde, extrato hidrossolúvel de soja (Lugen®), cacau em pó 

(Nestlé®), açúcar cristal (Delta®), essência de chocolate (Mix®) e sal (Cisne®).  

A produção artesanal da polpa da biomassa da banana verde foi realizada 

conforme Valle e Camargos (2003). A reconstituição do (EHS) seguiu as 

instruções do fabricante e seu processo de pasteurização lenta foi adaptado da 

RDC 267/03 (BRASIL, 2003). O preparo do sorvete seguiu a descrição de Pereira 

et al. (2012) e foi composto por 59,00% de EHS; 23,60% de biomassa da banana 

verde (polpa); 14,75% de açúcar cristal; 1,18% de essência de chocolate; 1,18% 

de cacau em pó e 0,29% de sal.  

 As análises microbiológicas seguiram as recomendações da RDC 12/01 

(BRASIL, 2001), segundo os métodos descritos por Silva et al. (2007). Foi 

determinada a contagem total de micro-organismos aeróbios mesófilos, Bacillus 

cereus, bolores e leveduras através do método de contagem em placa. Os 

coliformes totais a 35°C e coliformes termotolerantes a 45°C foram analisados 

através do método do número mais provável, a partir do qual determinou-se 

Escherichia coli, utilizando-se os testes bioquímicos de IMViC. A pesquisa de 

contaminação por Salmonella spp e Listeria monocytogeneses foi realizada 

através do método cultural. A presença de estafilococos coagulase positiva foi 

quantificada pela contagem de colônias típicas em placas de Agar Baird-Parker, 

posteriormente identificadas pelas provas de Gram, coagulase, catalase e DNase. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados das análises microbiológicas mostraram concordância com 

os padrões exigidos pela RDC 12/01 (BRASIL, 2001) e pela Instrução Normativa 

62/03 (BRASIL, 2003), Tabela 1.  

As bactérias mesófilas e os coliformes indicam a qualidade com que a 

matéria prima foi obtida e a presença de mofos e leveduras são identificados 

quando o alimento já se encontra em fase de deterioração (MAIESKI, 2011). 
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Tabela 1 – Análise microbiológica do sorvete de chocolate artesanal com 

potencial funcional  

 
Análises 

Amostra 
indicativa 

Amostras 
   

representativas*  

 
Resultados 

 n c m M  
Aeróbios mesófilos UFC/g - - - - - 1,7 x 104 

E. Coli - - - - - Ausente 

Estafilococos coagulase 
positiva/g 

- - - - - Ausente 

Coliformes NMP/35ºC - - - - - 0,4 

Coliformes NMP/45°C 50 5 2 10 50 0,4 

Salmonella sp/25g Aus 5 0 Aus - Ausente 

Mofo e leveduras UFC/g - - - - - < 10 

Bacillus cereus UFC/g - - - - - < 10 

Listeria monocytogenes - - - - - Ausente 
* n: número de unidades retiradas de um único lote do produto; c: número máximo de 
unidades analisadas e defeituosas; m: limite máximo aceitável; M: limite inaceitável. 

 

A presença de E. coli, independentemente do valor, sugere contaminação 

fecal direta ou indireta por fezes humanas ou de animais. Já a contaminação por 

Salmonella spp. ocorre através da transmissão fecal oral, por meio da ingestão de  

ovos depositados em alimentos frescos in natura que não passaram por 

processos de sanitização ou cocção (DIAS e RALL, 2012).  

A presença de Estafilococos coagulase positiva indica contaminação 

proveniente do manipulador, uma vez que este micro-organismo habita a 

cavidade orofaríngea e fossas nasais do homem. O Bacillus cereus é uma 

bactéria resistente ao tratamento térmico e a presença de Listeria monocytogenes 

em um alimento está associada, dentre outros fatores, à contaminação cruzada 

(CAMARGO, 2013).  

 

4 CONCLUSÃO  

 

O produto seguiu as recomendações higiênico-sanitárias estabelecidas e 

foi considerado seguro para o consumo humano, podendo ser indicado para 

aqueles que buscam uma alimentação mais saudável e de baixo custo. 
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RESUMO – Sorvete é uma mistura de diferentes ingredientes que após batimento simultâneo e 
congelamento adquire consistência cremosa. Devido à busca por alimentos saudáveis, associado 
ao crescimento da inovação de produtos alimentícios, o presente trabalho teve como objetivo 
desenvolver e caracterizar um sorvete de chocolate artesanal com potencial funcional. A base da 
preparação consistiu de extrato hidrossolúvel de soja e biomassa da banana verde, alimentos com 
propriedades funcionais. As análises físico-químicas e overrun foram realizadas de acordo com as 
recomendações específicas. Os resultados demonstraram pH=6,75; 19,57±0,02% de carboidratos; 
2,67±0,02% de proteínas, 1,46±0,03% de gorduras; 3,55±0,021% de fibras totais; 0,67±0,01% de 
cinzas; 72,03±0,02% de umidade e 69,90 kcal/porção. A análise de overrum detectou 20,22%. A 
caracterização físico-química mostrou um produto viável e interessante do ponto de vista 
nutricional para aqueles com alergias e/ou intolerâncias a produtos de origem animal. Estudos 
adicionais serão realizados para investigar a aceitação de potenciais consumidores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: alimentos funcionais; banana; biomassa; hábitos alimentares; soja; 
sorvete. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Sorvete é uma mistura de diferentes ingredientes que após batimento 

simultâneo e congelamento adquire consistência cremosa, sendo um produto de 

alta aceitação, independente da faixa etária, e apreciado em todo o mundo (EIKI 

et al., 2015). 

O empenho pela boa saúde e alimentação saudável tem levado os 

consumidores a buscar alimentos com compostos bioativos, como os alimentos 

funcionais, que proporcionam efeitos metabólicos e/ou fisiológicos adicionais ao 

indivíduo (OI et al., 2012). Dentre estes se destacam a biomassa da banana 

verde, com conteúdo significativo de amido resistente e a soja (Glycine max), com 

efeito positivo na redução do colesterol sanguíneo (RANIERI; DELANI, 2014). Dos 

diversos subprodutos desta leguminosa, o extrato hidrossolúvel de soja (EHS) 

representa um produto bastante consumido pela população (TRUCOM, 2008). 

Nesse sentido, devido à busca por alimentos mais saudáveis, associado 

ao crescimento da inovação de produtos alimentícios, o presente trabalho teve 
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como objetivo desenvolver e caracterizar um sorvete de chocolate artesanal com 

potencial funcional. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o preparo do sorvete foram utilizados os seguintes ingredientes: 

biomassa da banana verde, extrato hidrossolúvel de soja (Lugen®), cacau em pó 

(Nestlé®), açúcar cristal (Delta®), essência de chocolate (Mix®) e sal (Cisne®). 

A produção artesanal da polpa da biomassa da banana verde foi realizada 

conforme Valle e Camargos (2003). A reconstituição do EHS seguiu as instruções 

do fabricante e seu processo de pasteurização lenta foi adaptado da RDC 267/03 

(BRASIL, 2003). O preparo do sorvete seguiu a descrição de Pereira et al. (2012) 

e foi composto por 59,00% de EHS; 23,60% de biomassa da banana verde 

(polpa); 14,75% de açúcar cristal; 1,18% de essência de chocolate; 1,18% de 

cacau em pó e 0,29% de sal. 

Para a determinação do pH e composição centesimal (umidade, cinzas, 

gorduras, proteínas e carboidratos) utilizou-se as recomendações do Instituto 

Adolfo Lutz (2005). Também foi determinado o teor de sólidos totais (resíduo 

seco), lactose (Lane-Eynon), sacarose (Fheling) e o teor de fibras alimentares 

(método enzimático- gravimétrico). Para a determinação do overrun seguiu-se a 

descrição da Resolução RDC 266/05 (BRASIL, 2005). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados mostram que o produto é uma alternativa interessante para 

atender à população que possui restrições alimentares, pois é livre de lactose, 

caseína e glúten, bem como para aqueles que buscam melhor qualidade na 

alimentação, destacando-se o baixo valor calórico (69,90 kcal/porção) e de 

gorduras (1,46%), e o elevado teor de fibras alimentares (3,55%), Tabela 1. Como 

as opções de produtos acessíveis e de baixo custo para este público são 

limitadas, a banana é de fácil acesso nas cidades brasileiras, e a biomassa da 

banana verde torna-se uma alternativa de baixo custo e nutritiva. 
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Tabela 1 – Análises químicas do sorvete de chocolate com potencial funcional 

Análises Resultados* 

Umidade (%) 72,03±0,02 

Carboidratos (%) 19,57±0,02 

Sacarose (%) 16,10±0,03 

Proteína (%) 2,67±0,02 

Gorduras (%) 1,46±0,03 

Cinzas (%) 0,67±0,01 

Fibras Totais (%) 3,55±0,21 

Fibras Solúveis (%) 1,35±0,07 

Fibras Insolúveis (%) 2,20±0,14 
           * Resultados expressos em média±desvio padrão 

 

Do ponto de vista tecnológico, a presença de proteínas no sorvete 

contribui para melhor emulsificação e aeração do produto, agregando textura 

suave além de contribuir para minimizar o derretimento (PEREIRA et al., 2011). A 

análise de overrum detectou 20,22%, mostrando-se de acordo com a 

recomendação da RDC 266/05 (BRASIL, 2005). A legislação com os valores de 

referência para pH em sorvetes ainda é deficiente, podendo este variar de acordo 

com o tipo de ingrediente utilizado. O produto aqui desenvolvido mostrou-se 

levemente ácido (pH=6,75), próximo à neutralidade.  

Uma das limitações do presente estudo envolveu a ausência da análise 

sensorial, que avalia a aceitabilidade do produto. Entretanto, este estudo possui 

pontos fortes, como a originalidade, com o desenvolvimento de um produto 

inédito, de alto valor nutricional e que pode ser desenvolvido em nível doméstico e 

consumido por indivíduos com restrições alimentares. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A caracterização física e química do sorvete de chocolate com potencial 

funcional mostrou um produto viável e interessante do ponto de vista nutricional 

para aqueles com alergias e/ou intolerâncias a produtos de origem animal. 

 

5 REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. ANVISA/MS. Resolução RDC nº 267, de 25 de setembro de 2003. 
Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

Industrializadores de Gelados Comestíveis e a Lista de Verificação das Boas 
Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Industrializadores de Gelados 
Comestíveis. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 set. 2003. Disponível em: < 
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/Suvisa/doc/DOC000000000022681.PDF>  
Acesso: 05 jun. 2016 
 
BRASIL. ANVISA/MS. Resolução RDC nº 266, de 22 de setembro de 2005. 
Regulamento técnico para gelados comestíveis e preparados para gelados 
comestíveis. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 set. 2005. Disponível em: < 
file:///C:/Users/User/Downloads/resoluo%20rdc%20n%20266%202005%20- 
%20caractersticas%20mnimas%20de%20qualidade%20a%20que%20devem%20
ob edecer%20os%20gelados%20comestveis%20(2).pdf> Acesso: 05 jun. 2016 
 
EIKI, G. et al. Aceitação sensorial de sorvete a base de vegetais. GEINTEC-
Gestão, Inovação e Tecnologias, v.5, n.4, p.2569-2578, 2015. Disponível em: < 
file:///C:/Users/User/Downloads/791-3553-1-PB%20(3).pdf> Acesso: 06 mar. 2016 
 
INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz: 
Métodos químicos e físicos para análise de alimentos. 4ª Ed., São Paulo, v.1, 
2005. 
 
OI, R.K.; DE MORAES JÚNIOR, D; TAMBOURGI, E.B. Estudo de viabilidade para 
produção da farinha de banana verde em spray dryer. Revista Brasileira de 
Produtos Agroindustriais, v. 14, p. 317-322, 2012. Disponível em: < 
http://www.deag.ufcg.edu.br/rbpa/rev144/Art1442.pdf> Acesso: 06 mar. 2016 
 
PEREIRA, C. A. M. et al. Composição centesimal e mineral da alfarroba em pó e 
sua utilização na elaboração e aceitabilidade em sorvete. Alimentos e Nutrição. 
Araraquara. V. 22, n. 1, p. 129-136. 2011. Disponível em:< http://serv-
bib.fcfar.unesp.br/seer/index.php/alimentos/article/view/1360/1360> Acesso: 11 
mai. 2016 
 
PEREIRA, Gustavo et al. Influência do pH nas características físico-químicas e 
sensoriais de frozen yogurt de morango.Semina: Ciências Agrárias, v. 33, n. 2, 
p. 675-686, 2012. Disponível em: < file:///C:/Users/User/Downloads/6806-46168-1-
PB%20(1).pdf > Acesso: 18 jun. 2016 
 
RANIERI, L.M.; DELANI, T.C.O. Banana Verde (Musa spp): Obtenção da 
biomassa e ações fisiológicas do amido resistente. Revista UNINGÁ, v.20, n.3, 
p.43-49. 2014. Disponível em:< 
http://www.mastereditora.com.br/periodico/20141130_221712.pdf> Acesso: 06 
mar. 2016 
 
TRUCOM, C. Os principais componentes da soja. Soja: Nutrição e Saúde. 1ª ed. 
São Paulo: Alaúde Editorial, 2008, v 1, capítulo 3, pág.21-37 
 
VALLE, H.F.; CAMARGOS, M. Yes, nós temos banana. 1ª ed. São Paulo: 
Senac, 2003. 251p. 

 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/Suvisa/doc/DOC000000000022681.PDF
http://www.deag.ufcg.edu.br/rbpa/rev144/Art1442.pdf
http://www.mastereditora.com.br/periodico/20141130_221712.pdf


 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 
RELATOS SOBRE A NUTRIÇÃO DE IDOSOS A PARTIR DO 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CUIDADORES DE IDOSOS 

Talita Natália do Carmo; Beatriz Sencovici de Oliveira; Márcia Célia Pacheco Fialho; Amanda de 
Souza Gutierres, Discentes do Curso de Farmácia, Bolsistas do NUCAT - Núcleo da Cátedra 

UNESCO: Água, Mulheres e Desenvolvimento, Universidade Federal de Ouro Preto. 
Joana Ferreira do Amaral, Docente do Curso de Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto 
Vera Lúcia de Miranda Guarda, Docente do Curso de Farmácia, Núcleo da Cátedra UNESCO: 
Água, Mulheres e Desenvolvimento - Escola de Farmácia, Universidade Federal de Ouro Preto. 

 
RESUMO – O aumento da expectativa de vida aliado ao envelhecimento biológico leva a perda de 
capacidade de absorção de nutrientes dos alimentos nos idosos. Diante disso, faz-se necessário 
um controle nutricional e uma dieta adequada para proporcionar uma vida mais saudável, além de 
prevenir problemas maiores causados pela alimentação inadequada. O Curso de Capacitação de 
Cuidadores de Idosos tem como objetivo capacitar pessoas para atuarem diretamente no controle 
e na melhoria da alimentação, saúde e bem estar dos nossos idosos, sendo assim, a metodologia 
utilizada foi a realização de atividades de pesquisa com os alunos, com coleta de dados sobre a 
alimentação da terceira idade. A partir do cardápio apresentado por estas atividades, foi possível 
realizar uma análise de alguns membros da comunidade de Ouro Preto. Como resultado, 
podemos correlacionar os problemas que acometem os idosos, levando em consideração sua 
dieta alimentar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: alimentação; saúde; idosos 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo o IBGE, 2000, em 1991 a população idosa brasileira era cerca 

de 11 milhões (7,3% da população brasileira). Em 2000, o percentual passou para 

8,5%, aproximando dos 15 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 

anos. Nesse cenário, estabelecer uma dieta de acordo com as necessidades do 

organismo dessa faixa etária, previne doenças comumente associadas à falta de 

alguns grupos alimentares, além de promover o melhor funcionamento do corpo 

nos aspectos fisiológico e físico. 

Perda de apetite, desidratação, perda de dentes, diminuição da absorção 

dos nutrientes, são as principais causas da desnutrição, que acomete muitos 

idosos. O acompanhamento contínuo de profissionais da área - nutricionistas, 

endocrinologistas, cuidadores de idosos, médicos geriatras – ajudam a reverter 

esse quadro, proporcionando o seu bem estar (BRASIL, 2009; BORN, 2008) 

Com o intuito de qualificar profissionais para atender a população idosa, 

realizou-se o curso de capacitação para cuidadores de idosos, visando em todos 

os sentidos, a melhoria da qualidade de vida da terceira idade. No conteúdo 

programático abordou-se o tema nutrição, abrangendo todos os cuidados 

necessários à alimentação na terceira idade, a fim de aumentar o conhecimento 
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dos alunos e os influenciar a monitorar a alimentação dos idosos cuidados, da 

família e da comunidade. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O curso de Capacitação de Cuidador de Idosos abordou o tema Nutrição, 

com uma carga horária de 8 horas, contendo aula teórica, oficina, palestra com 

Nutricionista e uma avaliação de conhecimentos. Durante as aulas teóricas, foram 

abordados assuntos incentivando a alimentação saudável, mostrando as 

principais classes dos alimentos, além dos problemas como desnutrição e 

desidratação. Nas oficinas, os cursistas realizaram atividades para 

conscientização da sua própria alimentação além de montar quadros de dieta 

adequada de acordo com cada paciente. Nas avaliações de conhecimento, 

aplicaram-se questões objetivas e discursivas para verificação da aprendizagem a 

cerca do tema. Por fim, a atividade realizada para coleta de dados na 

comunidade, consistiu na adoção de um idoso vizinho, onde em uma entrevista  

os cursistas perguntaram a idade, a presença de doenças e a qualidade da 

nutrição diária, entre outros. 

 
Figura 1- Palestra com nutricionista, professora da UFOP 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto traz uma melhoria no serviço prestado pelo cuidador, e uma 

maior qualidade de vida para aquele que está sendo cuidado. Como resultado, os 

participantes do Curso de Capacitação de Cuidador de Idosos estão mais 

conscientes sobre o respeito e o cuidado com pessoas da terceira idade, além de 

estabelecer contato direto com situações que podem ser vivenciadas no dia a dia 

como cuidadores. 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

A observação direta que os alunos tiveram sobre a alimentação dos 

idosos moradores da cidade, pode complementar o conhecimento que foi 

aprendido nas aulas, os levando a passar informações para a própria população 

idosa, influenciando a eles a alimentação adequada e a importância do cardápio 

variado. Houve uma discussão em sala, a cerca do assunto e pode-se observar 

tamanha preocupação e interesse dos cursistas para a alimentação dos mesmos 

e também dos idosos que eles possam vir a cuidar futuramente. 

Os resultados da atividade adote um idoso, revelaram que algumas dietas 

eram consideradas satisfatórias para a idade e para quadro dos pacientes 

entrevistados. No entanto, observando a alimentação diária, ou alimentos 

preferidos e o quadro de saúde do idoso, notam-se que os idosos 1 e 4 

consomem  alimentos  inadequados. (Quadro 1). 

Quadro 1: Idosos visitados e suas respectivas alimentações observadas 

IDOSOS 
IDADE 
(anos) 

DOENÇA 
ALIMENTAÇÃO 

DIÁRIA 
ALIMENTOS 

PREFERIDOS 

1 62 
Hipertensão, 
colesterol alto 

Arroz, feijão, verduras, 
legumes, angu. 

Ovos caipiras, 
chuchu com 
linguiça, carne de 
porco. 

2 87 

Problemas de 
circulação nas 
pernas, 
hipertensão, 
colesterol 
elevado. 

Alimenta-se de tudo, 
evitando gordura e sal 

Chás naturais 

3 72 Hipertensão 

Alimenta-se de tudo, 
inclusive muitas 
verduras e frutas. 
 Evita o uso de sal 

Suco de maracujá 

4 72 
Hipertensão, 
sofreu AVC 

Arroz, feijão, verduras 
em geral e frutas. 

Carne e 
macarrão, banana 
e laranjas. 

5 89 Artrite, artrose 
Alimenta-se de tudo, 
mas bebe pouco  
líquido 

- 

 6 84 

Dores nas 
pernas, coluna e 
braços, anemia, 
diabetes. 

Alimenta-se de tudo, 
inclusive frutas, 
verduras, carnes e 
peixe, mingau e 
caldos de legumes. 

Angu com 
verduras 

 7 86 Não relatada 
Arroz, feijão, purês, 
peixe. 

Chá, café, carne 
moída. 

O idoso 1 que tem colesterol alto, revela  preferências por carne de porco 

e ovos. Nesse caso há relação direta com a alimentação inadequada e uma 
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doença cardiovascular, pois segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, 

pessoas que apresentam essa doença devem evitar sal e frituras, pois é o 

principal fator de risco. A ingestão de gorduras em portadores de Hipertensão 

deve ser reduzida para prevenir complicações, tais como doenças coronárias e 

obesidade, que eleva os valores tensionais, (PIATI J; FELICETTI CR; LOPES AC, 

2009).  O mesmo pode ser observado com relação ao idoso 4,  que tem 

preferências por alimentos com alto índice glicêmico, e é hipertenso. 

Muitas pessoas buscam hoje um envelhecimento saudável e isso é 

totalmente influenciado pela qualidade da alimentação. (MARCHINI JS et.al.) 

(MARCHINI JS; FERRIOLI E & MORIGUTI JC, 1998.). 

 
CONCLUSÕES 

 Através da capacitação dos cuidadores, particulares ou pessoas da família, 

é possível adequar a alimentação dos idosos, de forma a ser mais equilibrada e 

em conformidade com seu estado de saúde, a fim de obter um melhor quadro 

nutricional dos idosos em geral. E projetos incentivadores que difundem esse 

conhecimento devem ser promovidos, regularmente. 
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CONSUMO DE FIBRAS EM ADULTOS DE VIÇOSA – MINAS 

GERAIS: UM ESTUDO DE BASE POPULACIONAL 

 

RESUMO avaliar o consumo de fibras alimentares em adultos do municipio de Viçosa-MG. Estudo 
transversal, realizado em adultos entre 20 a 59 anos. Foram coletados dados sociodemográficos e 
de consumo alimentar por meio do Questionário de Frequência de Consumo de Alimentos. Foi 
realizado teste t para o consumo de fibras e calorias, segundo o sexo. Dentre os entrevistados, 
55,5% eram mulheres, 46,5% dos indivíduos tinham entre 20-29 anos, 55,4% possuíam 13 ou 
mais anos de escolaridade, 66,3% apresentava nível socioeconômico intermediário e 56,9% auto 
referiram a cor de pele como não branca. O consumo médio de fibra alimentar foi de 26,5 g/dia e 
os homens apresentaram maior consumo 27,8g/dia. Houve diferença estatística entre o consumo 
de fibras e de calorias entre homens e mulheres (p < 0,01). Conclui-se que a população em estudo 
apresentou ingestão média de consumo de fibras alimentares dentro das recomendações 
preconizadas pela Organização Mundial de Saúde.  

 
PALAVRAS-CHAVES: Alimentação; saúde; questionário de frquencia de consumo 
alimentar, fibra alimentar.  
 
INTRODUÇÃO 

No Brasil, verifica-se o aumento na prevalência das doenças crônicas não 

transmissíveis, há importantes estudos populacionais brasileiros sobre a relação 

entre aspectos demográficos, socioeconômicos e comportamentais para as DCNT 

(LONGO et al., 2011; ROMBALDI et al., 2014).  

O consumo adequado de fibras alimentares na dieta usual parece reduzir o 

risco de desenvolvimento de algumas doenças crônicas como: doença arterial 

coronariana, acidente vascular cerebral, hipertensão arterial, diabetes melito e 

algumas desordens gastrointestinais. Além disso, o aumento na ingestão de fibras 

melhora os níveis dos lipídios séricos e auxilia na redução de peso corporal e na 

melhora do sistema imunológico (BERNAUD; RODRIGUES, 2013; CLARO; 

MONTEIRO, 2010).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS)  recomenda uma ingestão  > 25g 

de fibras alimentares totais por dia. No entanto, observa-se o baixo consumo 

desse nutriente na população brasileira. Por isso, é importante estudos que 

avaliem o consumo de fibra alimentar de acordo com as características 

sociodemográficas e regionais. O trabalho teve como objetivo avaliar o consumo 

de fibras alimentares em adultos do municipio de Viçosa-MG. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal, realizado pelo grupo de 

estudos sobre saúde e alimentação de Viçosa (ESA/Viçosa), por meio de 

inquérito domiciliar de base populacional, no município de Viçosa - Minas Gerais. 

A população de estudo foi constituída por adultos, na faixa etária de 20 a 

59 anos de idade completos no momento da pesquisa, de ambos os sexos e 

residentes na zona urbana do município. A coleta de dados ocorreu no período 

entre 2012 e 2014 e foi constituída pela aplicação de um questionário estruturado 

e um QFCA.  

O QFCA avaliou o consumo alimentar dos últimos doze meses e incluiu os 

alimentos, as opções de consumo (diária, semanal, mensal ou anual), o número 

de vezes que o participante consumiu aquele alimento (0 a 12) e a porção 

mediana (em medidas caseiras e em g/mL). Esse questionário também continha 

um espaço para que os entrevistados relatassem alimentos não previstos na lista 

original, que fossem consumidos pelo menos uma vez na semana, e que por isso, 

podiam ser característicos do padrão alimentar de Viçosa, MG. A estimativa da 

ingestão de energia e fibras do QFCA foi realizada a partir da tabulação no 

software BRASIL - NUTRI®, desenvolvido para a Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) 2008-2009 realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2011). 

 As variáveis sociodemográficas coletadas foram: a idade, dada em anos 

completos e categorizada em períodos de dez anos (20 a 29, 30 a 39, 40 a 49 e 

50 a 59 anos, a escolaridade em anos completos de estudo, definida em 0-3, 4-7 

e ≥8 anos de estudo, cor da pele auto referida (branco e não branco) e o nível 

socioeconômico (ABEP, 2011). 

Após a verificação da consistência dos dados, foram realizadas as análises 

no pacote estatístico STATA versão 13.1. Foram calculadas as médias e seus 

respectivos intervalos com 95% de confiança das variáveis de consumo alimentar, 

sendo que aquelas que não apresentaram distribuição normal foram log 

transformadas. Foi realizado teste t para consumo de fibras alimentares e 

consumo calórico, segundo sexo. 

  

RESULTADOS 
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Foram realizadas 958 entrevistas com indivíduos adultos elegíveis. Com 

relação às características sociodemográficas, observou-se que a amostra foi 

predominantemente composta por mulheres, correspondendo a 55,5% (n= 532). A 

maior parte dos indivíduos estudados encontravam-se na faixa etária entre 20-29 

anos, 46,5% (n=445), possuía 13 ou mais anos de escolaridade, 55,4% (n=531), 

nível socioeconômico intermediário (classe C), correspondendo a 66,3% do grupo 

avaliado (n=634) e 56,9% (n=545) auto referiram a cor de pele como não branco. 

Em relação ao consumo de fibras alimentares na população em estudo, o 

consumo médio foi de 26,5 g/dia (DP±10,4), quando estratificado por sexo, os 

homens apresentaram maior consumo de fibras em relação às mulheres, de 27,8 

g/dia e 25,4 g/dia (DP±11,3 e DP±9,6) respectivamente. 

Em relação ao consumo de fibras alimentares e de calorias, houve 

diferença estatística entre o consumo destes entre homens e mulheres (p < 0,01). 

 

DISCUSSÃO 

A ingestão de fibras alimentares parece estar associada a uma redução 

significativa dos níveis de glicose, pressão arterial e de lipídeos séricos 

(BERNAUD; RODRIGUES, 2013). Juntamente na melhoria dos hábitos 

alimentares, uma vez que os alimentos fontes de fibras são as frutas, verduras, 

leguminosas e outros grãos.  

Na população em estudo, observou-se que a média de consumo de fibra 

alimentar está dentro do preconizado pela organização mundial da saúde (OMS) 

> 25g de fibras alimentares totais por dia. Segundo Claro e Monteiro (2010) o 

aumento do consumo de fibras pode estar associado a renda familiar, quanto 

maior renda, maior acesso as frutas, verduras, feijões e outras leguminosas que 

são fontes de fibras alimentares. Uma vez que a população em estudo apresenta 

nível socioeconômico intermediário e 13 ou mais anos de estudo. O mesmo foi 

encontrado por Claro e Monteiro (2010), VIGITEL, (2014) que o aumento do 

consumo dos alimentos fontes de fibras aumenta com o aumento da escolaridade.   

Dados da Pesquisa de Orçamento Familiar 2008 -2009 também 

encontraram valores médios de consumo de fibras alimentares maiores para 

homens em comparação as mulheres (23,4g/dia e 18,2g/dia, respectivamente). 

 

CONCLUSÃO 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

Conclui-se que a população em estudo apresentou ingestão média de 

consumo de fibras alimentares dentro das recomendações preconizadas pela 

OMS. 
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RESUMO – Os atletas de Mixed Martial Arts (MMA) recorrem à perda de peso no período pré-
competição, e na maioria das vezes utilizam estratégias que podem afetar negativamente seu 
desempenho esportivo. Objetivou-se avaliar as estratégias utilizadas para perda de peso no 
período pré-competição em atletas de MMA em um centro de treinamento de Conselheiro 
Lafaiete, MG. Os dados foram coletados mediante a utilização de um questionário autoaplicável. 
Dos 18 atletas avaliados, 44% fazem dieta, 67% pratica mais exercícios físicos do que o habitual 
e 28% utiliza sauna como métodos para perda de peso, sendo que 33% recebem orientação do 
treinador de MMA. É necessário estratégias de educação nutricional para sensibilização dos 
atletas sobre a importância do planejamento e acompanhamento nutricional para a redução 
gradativa e saudável do peso corporal, uma vez que essas estratégias podem alterar a 
performance dos mesmos na competição. 
 
PALAVRAS-CHAVE: perda de peso; atletas; artes marciais. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Mixed Martial Arts (MMA), conhecido na língua portuguesa por Artes 

Marciais Mistas, é um esporte que envolve vários tipos de artes marciais: boxe, 

judô, muaythai, karatê, boxe chinês e jiu-jitsu. Portanto possibilita ao atleta várias 

formas de ataque na imobilização e finalização do adversário, desde chutes, 

joelhadas, socos, cotoveladas, entre outros (CORREIA, 2015).  

O MMA é disputado, principalmente, de acordo com categorias de idade e 

peso para minimizar as diferenças entre os competidores e equilibrar a 

competição (SANTIAGO, 2012). Nesse caso, os atletas recorrem à perda de 

peso no período pré-competição para disputarem em categorias abaixo de seu 

peso, por acreditarem que terão maiores chances de sucesso lutando com 

adversários mais leves (NUNES; BERNARDI, 2012).  

Para obterem rápida perda de peso os lutadores utilizam métodos e 

estratégias como a realização de dietas restritivas, restrição hídrica, o uso de 
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diuréticos e outras substâncias farmacológicas dias antes da competição. Devido 

ao pouco conhecimento dos atletas sobre estes métodos e a falta de 

acompanhamento profissional na aplicabilidade dos mesmos, esta prática acaba 

sendo ainda mais preocupante, pois pode afetar a saúde do atleta e trazer 

prejuízo em seu desempenho esportivo (BRITO; MARINS, 2005). Assim, o 

presente estudo objetivou avaliar as estratégias utilizadas para perda de peso no 

período pré-competição por atletas de MMA em um centro de treinamento de 

Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo trata-se de um estudo transversal, descritivo e 

quantitativo, realizado em um centro de treinamento do município de Conselheiro 

Lafaiete, Minas Gerais. A amostra foi constituída por 18 atletas de MMA, do sexo 

masculino e feminino, de 18 a 40 anos de idade. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade Politécnica de 

Uberlândia, Minas Gerais, sob o parecer número 1.618.849.  

Foi aplicado um questionário adaptado de Fabrini et al. (2010), sobre 

informações sociodemográficas e estratégias utilizadas para perda de peso pré- 

competição pelos atletas.  

O banco de dados foi elaborado no programa Microsoft Office Excel®, ano 

2007. Foi realizada análise descritiva das variáveis, sendo as variáveis 

categóricas apresentadas em freqüência absoluta e relativa, enquanto as 

quantitativas foram expressas por média e desvio padrão, por meio do software 

STATASE®, versão 9.0. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 18 atletas de MMA avaliados, encontrou-se uma idade média de 26 

anos (desvio padrão: ± 5,63), a maioria do sexo masculino (83%), solteiro (72%), 

ensino médio completo (50%), com renda familiar de 3 a 6 salários mínimos 

(56%) e reside atualmente com os pais (56%). Os atletas competem, em média, 

há 3 anos, 1 vez por ano, na categoria de 71Kg, que representa a categoria de 
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peso meio-médio. A maioria das competições são em nível regional (56%), 

nenhum atleta participou de competições em âmbito internacional. 

No presente estudo, 83% dos atletas perderam peso para competir em 

categorias inferiores. Esse dado aponta que os atletas de MMA deste estudo 

apresentam prevalência de perda de peso elevada em relação a outros grupos 

de atletas de luta, como judocas (73%) (FABRINI et al., 2010).  

As estratégias para a perda de peso sempre adotadas pela maioria dos 

atletas do presente estudo foram: realização de dieta restrita (44%), prática de 

exercícios físicos além do habitual (67%) e utilização de sauna (28%). Nossos 

resultados vão ao encontro do estudo realizado por Santiago (2012) entre atletas 

de MMA.  

Entretanto, parece haver consenso na literatura que a perda de peso pré- 

competição diminui o desempenho esportivo. A restrição alimentar, uma das 

estratégias mais utilizadas, esta relacionada com estoques de glicogênio 

reduzidos, ocasionando consequentemente fadiga muscular e exaustão do atleta. 

Quando associada a pratica de exercícios físicos além do habitual, podem 

antecipar a fadiga e exaustão na competição, uma vez que os atletas necessitam 

dos estoques de energia durante a atividade física (LOPES et al., 2012).  

Outros métodos informados pelos atletas como utilizar sauna, treinar 

propositadamente em locais quentes, treinar com agasalhos, plásticos ou roupas 

de borracha e restringir a ingestão hídrica, visam à desidratação. Tal como no 

presente estudo, atletas de MMA de Natal, Rio Grande do Norte, também utilizam 

a sauna e treinam com roupa térmica, como métodos de desidratação 

(CORREIA, 2015). A desidratação promove diminuição significativa do 

desempenho cognitivo-motor, bem como recorrência de sede intensa, fadiga e 

sensação de perda de força (BRITO; MARINS, 2005).  

Além disso, 33,33% dos atletas recebem orientação do treinador de MMA 

para adoção dos métodos de perda de peso corporal. Assim, pressupõe-se que 

esses métodos são disseminados sem fundamentos científicos com o passar das 

gerações de atletas, o que pode se tornar até mesmo um problema cultural 

(LOPES et al., 2012). 

 

4 CONCLUSÕES 
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 Diante dos resultados observa-se a necessidade de estratégias de 

educação nutricional para sensibilização dos atletas sobre os prejuízos com o 

uso de estratégias para perda de peso pré-competição. Além da importância do 

planejamento e acompanhamento nutricional para a redução gradativa e 

saudável do peso corporal dos atletas, propiciando, assim, melhora no 

rendimento esportivo, bem como proteção à saúde. 
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RESUMO – O jambolão (Syzygium cumini L. Skeels) é uma planta da família das Myrtaceaes e 
encontrada em regiões tropicais, frutificando de janeiro a maio. Os compostos fenólicos atuam 
capturando radicais livres, sendo muito eficientes na prevenção da autoxidação. Dessa maneira, 
esse trabalho teve como objetivo quantificar o teor de compostos fenólicos totais do extrato bruto 
da polpa de jambolão. Após coleta, as frutas foram selecionadas, higienizadas, despolpadas e 
congeladas à -80 ºC. O extrato foi obtido por meio de extração em fase sólida utilizando etanol, 
metanol e acetona como extratores, e os compostos fenólicos determinados pelo método de 
Folin-Ciocalteau. A concentração de compostos fenólicos obtida foi de 156,69 ± 0,017 mg AGE/ 
100 g de jambolão, podendo ser considerada uma fruta de médio teor de compostos fenólicos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Fenólicos totais; jambolão; Myrtaceae; Folin Cicateau 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O jambolão (Syzygium cumini L. Skeels), é uma planta da família das 

Myrtaceaes, e encontrada em regiões do Brasil, frutificando de janeiro a maio. 

Tem sabor doce/adstringente decorrente da presença de taninos e é consumida in 

natura no Brasil (VEBER et al., 2015). Esta planta possui grande quantidade e 

variedade de compostos fenólicos, originados do metabolismo secundário sob 

condições de estresse oxidativo como intensa luz solar, injúrias, infecções e calor, 

e são essenciais para seu crescimento e reprodução, além de proteger contra 

danos por radiação ultravioleta, pragas, doenças e herbívoros (VIZZOTO e 

PEREIRA, 2008). A oxidação nos sistemas biológicos ocorre devido à ação dos 

radicais livres no organismo. Estes radicais irão causar alterações nas células, 

agindo diretamente sobre alguns componentes celulares. Os compostos fenólicos 

conferem propriedades antioxidantes tanto para os alimentos como para o 

organismo, sendo muito eficientes na prevenção da autoxidação e, por isso, 

indicados para o tratamento e prevenção do câncer, doenças cardiovasculares e 

outras doenças (SOARES, 2002). Diante do exposto, esse estudo teve como  
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objetivo quantificar o teor de compostos fenólicos totais da polpa de jambolão 

(Syzygium cumini L. Skeels). 

 

 2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 - PREPARO DO MATERIAL VEGETAL E EXTRATO BRUTO   

 

As frutas foram coletadas em época de frutificação (janeiro a maio) no 

estágio maduro. Depois de realizada a limpeza e sanitização com solução de 

hipoclorito de sódio a 50 ppm por 15 minutos, sementes e galhos foram 

removidos e a polpa separada manualmente. Posteriormente, procedeu-se 

homogeneização em multiprocessador doméstico e congelamento da polpa a -

80°C. Os compostos fenólicos foram extraídos utilizando extração em fase sólida 

(SPE), conforme metodologia descrita por Bertoldi (2009), com adaptações. As 

amostras foram descongeladas, e homogeneizadas com solução de etanol: 

metanol: acetona 1:1:1 (v/v/v), respectivamente. A mistura foi filtrada à vácuo em 

papel Whatman número 1 e os solventes evaporados em rota-vapor a 40º C 

(Büchi, Switzerland), obtendo-se assim o extrato bruto do Jambolão.  

 

2.2 - QUANTIFICAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS 

 

 O teor de compostos fenólicos totais foi determinado pelo ensaio do 

reagente Folin-Ciocalteau (WATERHOUSE, 2002) com adaptações. Uma alíquota 

de 0,5 mL do extrato bruto foi adicionada a 2,5 mL da solução de Folin–Ciocalteau 

(10 % v/v). Posteriormente, foram adicionados 2,0 mL de solução saturada de 

Na2CO3 (4 % p/v). Após 2 horas em repouso, a absorbância foi determinada a 

750 nm por espectrofotômetro de absorção na região do UV-Visível (UV-1601 PC 

Shimadzu, Tokyo, Japão). O teor de compostos fenólicos totais foi determinado 

utilizando-se a curva padrão de ácido gálico e os resultados expressos em mg de 

ácido gálico equivalente por cem grama de fruta (mg/100 g). Todo o experimento 

foi realizado ao abrigo da luz e em triplicata para cada amostra. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram encontrados 156,69 ± 0,017 mg AGE / 100g de fruta. Segundo 

Vasco et al. (2008), o conteúdo de fenólicos totais de frutas podem ser 

classificadas em baixo (500 mg GAE / 100 g). Portanto, de acordo com os 

resultados encontrados, a polpa de jambolão poderia ser classificada com médio 

teor de compostos fenólicos. Veber et al. (2015) em seus estudos, determinou os 

compostos fenólicos e atividade antioxidante em diversos tipos de extração, 

utilizando diferentes estágios de maturação da fruta de jambolão e suas folhas, 

encontrando aproximadamente 80 mg AGE/100g de fruta no estágio maduro, 

valor inferior ao encontrado no presente estudo. No entanto, Severo (2010) 

observaram 418,21 AGE/ 100g de jambolão. Segundo Vizzoto e Pereira (2008) o 

ambiente, solo, grau de maturação podem influenciar na biossíntese destes 

compostos, justificando assim os diferentes valores observados na literatura.  

 

4. CONCLUSÕES  

 

A polpa de jambolão (Syzygium cumini L. Skeels) apresentou médio teor 

de compostos fenólicos totais, devendo seu consumo ser estimulado sendo in 

natura ou incorporado em outros alimentos, devido aos inúmeros beneficios 

conferidos por esses compostos à saude humana.  
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RESUMO – o aumento da expectativa de vida da população brasileira acarretou em um maior 
número de mulheres no climatério. Esse período importante da vida das mulheres envolve um 
conjunto de sintomas e sinais que podem prejudicar o bem-estar e a qualidade de suas vidas.  Há 
evidências de que mulheres que entram na pós-menopausa sofrem elevação dos níveis da 
pressão arterial sistêmica.  Além disso, alguns hábitos de vida, como o tabagismo, os hábitos 
nutricionais e a prática de exercícios físicos exercem enorme influência na fisiologia do sistema 
cardiovascular. Sendo assim, os objetivos do projeto são estimular o uso de ervas aromáticas 
como estratégia para redução de sal na alimentação a fim de proporcionar uma melhor qualidade 
de vida e saúde em mulheres climatéricas, além de trocar experiências sobre o cultivo de ervas 
aromáticas e de receitas de alimentos saudáveis que utilizam tais ervas em suas preparações. 

 
PALAVRAS-CHAVE: saúde da mulher; climatério; alimentação saudável. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento da expectativa de vida da população brasileira, que em 1950 

era de 43,2 anos e atualmente é de 77 anos (CENSO – 2010), acarretou em mais 

mulheres vivenciando o climatério, o que torna relevante um estudo mais 

aprofundado e um maior cuidado com as mulheres que estão vivenciando essa 

fase. 

Considera-se climatério o período em que ocorre a transição da fase reprodutiva 

para a fase não reprodutiva da vida da mulher. A menopausa denota a cessação 

permanente da menstruação, ou seja, o último fluxo menstrual, comprovado por 

meio da amenorreia espontânea por 12 meses consecutivos. O climatério 

caracteriza-se por alterações que as mulheres experimentam nessa fase e que 

afetam o seu equilíbrio físico, social, espiritual e emocional, iniciando-se em geral 

aos 45 anos e ultimando-se aos 65 anos (ALDRIGHI, 1992). 
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Há evidências de que mulheres que entram na pós-menopausa sofrem 

elevação na resistência vascular periférica e diminuição de algumas substâncias 

vasodilatadoras, como o óxido nítrico, com elevação dos níveis da pressão arterial 

sistêmica (MACIEL,2006). 

 A hipertensão é causa não apenas de acidentes vasculares cerebrais, mas 

também de aterosclerose, a principal causa da doença cardiovascular. Na mulher 

climatérica, efeitos diretos e indiretos do hipoestrogenismo contribuem para o 

aparecimento da hipertensão arterial. Além disso, os hábitos de vida, como o 

tabagismo, os hábitos nutricionais e a prática de exercícios físicos exercem 

enorme influência na fisiologia do sistema cardiovascular (MACIEL,2006).  

Em um estudo realizado com 113 mulheres cadastradas em UBS de Ouro 

Preto (SERPA, 2014), foi observado que grande parte das mulheres estudadas 

(40%) utilizava anti-hipertensivos. Diante desses resultados, os objetivos desse 

estudo foram elaborar estratégias nutricionais a fim de auxiliar no controle e 

prevenção da hipertensão arterial estimulando o uso de ervas aromáticas em 

substituição ao sal na alimentação, uma vez que o consumo excessivo de Cloreto 

de Sódio é um importante fator de risco para hipertensão arterial e trocar 

experiências sobre o cultivo de ervas aromáticas. 

2.  METODOLOGIA 

 

O projeto foi realizado no município de Ouro Preto-MG, no Campus Morro 

do Cruzeiro (UFOP). Para a realização do projeto foi feita uma horta nos 

arredores da Escola de Farmácia que contou com o plantio de sete ervas 

aromáticas: alecrim, orégano, salsa, sálvia, manjericão, hortelã, cebolinha e 

tomilho (Figura 1). A confecção da horta foi feita com material reciclável como 

caixa de leite e garrafa pet, aliando, assim, sustentabilidade a um hábito de vida 

mais saudável por meio da redução ou substituição do consumo de sal pelo uso 

das ervas aromáticas. As participantes desse estudo foram mulheres, na faixa 

etária de 45 a 65 anos, convidadas a participar de palestras, dinâmicas e oficinas 

sobre diversos temas relacionados ao climatério e sobre a Hipertensão Arterial, 

que foram ministradas por alunos e colaboradores do projeto (Figura 2). Ao final 

de cada atividade, foi realizada uma avaliação pelas mulheres por meio de um 

questionário de satisfação.  



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e 

Nutrição Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

Figura 1 – Horta construída nos 

arredores da Escola de Farmácia 

(Campus Morro do Cruzeiro) 

Figura 2 – Atividade realizada na Escola de 

Farmácia (UFOP-ROSA): entrega do sal de 

ervas e degustação do pão de ervas. 

           

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo Souza (2011) a dieta do hipertenso deverá ser pobre em sal 

(hipossódica), devendo restringir a ingestão diária de sal em 6 gramas (2,4 gramas 

de sódio). Sendo de suma importância evitar a ingestão conservas, frios, enlatados, 

embutidos, molhos prontos, sopas de pacote, queijos amarelos, salgadinhos, 

temperos prontos, etc. 

Ao longo do ano de 2016 foram realizadas, na Escola de Farmácia (UFOP), 

dez atividades sobre o climatério, Hipertensão Arterial e alimentação saudável. Os 

temas abordados foram: sintomas do climatério, impacto da alimentação no controle 

e prevenção da hipertensão arterial, uso de temperos (sais e ervas aromáticas) 

como medida para diminuição do sal de adição. Além disso, foram realizadas 

oficinas de confecção de vasos para horta vertical e degustação de alimentos 

preparados com uso de ervas. Foi realizada também uma ação integrada com vários 

Projetos de Pesquisa e Extensão intitulada UFOP-ROSA, referente ao Outubro 

Rosa. Para finalizar, foi confeccionada uma cartilha de receitas que utilizam ervas 

aromáticas em suas preparações para ser entregue para as participantes. 

A avaliação das atividades realizadas foi feita por meio de um questionário 

de satisfação que foi respondido pelas mulheres que participaram das atividades 

desenvolvidas durante o projeto. O questionário utilizado continha as opções: 

muito bom, bom, regular e ruim. O gráfico abaixo representa o nível de satisfação 

das mulheres presentes nas atividades realizadas: 83,8% escolheram a opção 

muito bom e 16,2% acharam bom, sendo que, as opções regular e ruim não foram 

marcadas.  
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Gráfico 1 – Avaliação pelas participantes das palestras e outras atividades 

ministradas pelos alunos envolvidos no projeto. 

      

             

4. CONCLUSÕES  

 

Acredita-se que as ações desenvolvidas contribuíram para melhorar a 

qualidade de vida das mulheres participantes, principalmente estimulando uma 

alimentação mais saudável por meio da utilização de ervas aromáticas como 

proposta para a redução do uso de sal.  Além disso, os alunos envolvidos  no 

projeto estão recebendo uma formação mais crítica e humana, tornando-se aptos 

a realizar atendimento humanizado das mulheres na fase do climatério. 
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RESUMO - Creches e escolas estão entre os principais locais de ocorrência de surtos por 
Doenças de Origem Alimentar no Brasil. Objetivou-se avaliar conhecimentos, atitudes e práticas 
de manipuladores de alimentos em unidades de alimentação escolar. Foi realizado um estudo 
transversal com 89 manipuladores de alimentos em 26 escolas da rede municipal de Vitória-ES. O 
questionário aplicado apresentou questões sóciodemográficas, questões sobre conhecimento, 
atitudes e práticas relacionados à segurança dos alimentos. A maioria dos manipuladores era sexo 
feminino (95,5 %) e cursou até o ensino médio completo (56 %). A pontuação adequada obtida no 
questionário foi atingida por 71,9 % dos participantes. As questões sobre conhecimento em 
segurança de alimentos obtiveram menor percentual de nota adequada (64 %). Falhas no 
conhecimento teórico sobre segurança de alimentos podem implicar em inadequações 
relacionadas tanto às atitudes quanto às práticas. Ressalta-se a importância da adoção de 
métodos adequados para educação e treinamento dos manipuladores.  
 

PALAVRAS-CHAVE: manipulação de alimentos; higiene dos alimentos; alimentação escolar. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 As creches e escolas estão classificadas como o quarto local de maior 

ocorrência de surtos por Doenças de Origem Alimentar (DOA) (BRASIL, 2016). 

Os manipuladores de alimentos possuem importante papel no controle 

higiênicossanitário e na redução da incidência de DOA em unidades escolares 

(DA CUNHA et al., 2012). Desta forma, objetivou-se avaliar os conhecimentos, 

atitudes e práticas de manipuladores de alimentos em unidades de alimentação 

escolar do município de Vitória-ES. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Trata-se de um estudo transversal desenvolvido com manipuladores de 

alimentos de Unidades de Alimentação e Nutrição Escolares da rede municipal de 

Vitória-ES. A participação no estudo foi voluntária, mediante assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de 
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Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo sob o número CAAE 

41393714.5.0000.5060. Para avaliação do conhecimento, atitudes e práticas auto 

relatadas (CAP) relacionados à segurança dos alimentos, foi aplicado um 

questionário estruturado, baseado em estudos de natureza semelhante (BAS et 

al., 2006; DA CUNHA et al., 2014). Considerou-se como adequada a pontuação 

igual ou superior a 70 % obtida na avaliação de cada bloco e soma da pontuação 

final do questionário. Adicionalmente, questões (sexo, idade, escolaridade, 

experiência, participação em treinamentos) permitiram a caracterização 

sociodemográfica dos participantes. O questionário foi submetido a teste de 

reprodutibilidade e apresentou intervalo de correlação intraclasse igual a 0,64 

considerado um bom índice segundo Cicchetti (1994).  

A avaliação CAP foi organizada em três blocos (conhecimentos, atitudes e 

práticas) de acordo com o sugerido por DA CUNHA et al. (2014). Cada bloco 

possuía 10 perguntas objetivas referentes a conceitos sobre de manipulação de 

alimentos e segurança de alimentos. O intervalo de pontuação para as questões 

dos blocos sobre conhecimento e atitudes variou entre 0 e 10 pontos, com opções 

de respostas como: "sim", "não", "não sei" e "concordo", "discordo", 

respectivamente. Para o bloco sobre práticas auto-relatadas, utiliza-se uma 

escala de classificação de cinco pontos (1 = nunca, 2 = raramente, 3 = às vezes, 

4 = frequentemente e 5 = sempre) para cada questão; e as práticas consideradas 

inadequadas, a escala foi pontuada seguindo uma ordem inversa.  

A análise dos dados foi conduzida com auxílio do software IBM SPSS 

Statistics 22, para realização de estatística descritiva com uso de média, desvio 

padrão e valores percentuais, além de teste de associação qui-quadrado de 

Pearson (X2). O nível de significância adotado foi de 5 %. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram coletados dados de 26 escolas, das quais 11 são CMEI’s e 15 são 

EMEF’s, localizadas em 6 regiões administrativas do município de Vitória-ES. O 

estudo contou com a participação de 89 manipuladores de alimentos, sendo a 

maioria do sexo feminino (95,5 %). De acordo com Ferreira et al. (2013), as 

atividades que envolvem cuidados dos alimentos e a alimentação podem ser 
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caracterizadas como trabalho feminino e deste modo a mulher tende a ocupar 

esse espaço no mercado de trabalho. 

 O nível de escolaridade mais representativo foi até o ensino médio 

completo (56 %), semelhante ao resultado observado por Devides et al. (2014). 

Considerando a relação direta entre nível educacional de manipuladores de 

alimentos e adoção de boas práticas, o acesso a essas informações é essencial 

para o planejamento de cursos de capacitação (DEVIDES et al., 2014). 

 Ao considerar a pontuação geral do questionário, 71,9 % (n=64) dos 

manipuladores atingiram a nota adequada na avaliação. É possível observar que 

em comparação com os demais blocos de avaliação, o bloco sobre conhecimento 

em segurança de alimentos apresentou o menor percentual na obtenção da nota 

adequada (64 %). O bloco para avaliação de práticas auto relatadas foi o que 

apresentou  melhor desempenho quanto ao alcançe da pontuação adequada com 

média obtida entre os manipuladores igual a 47,1 ± 2,9 pontos. Houve baixa 

correlação entre as pontuações obtidas para conhecimento atitudes e práticas (r = 

0,212; r = 0,298). A análise da obtenção da pontuação adequada e sua relação 

com variáveis sociodemográficas indicou associação (p = 0,009) entre o 

atendimento à pontuação suficiente (≥70%) e o tempo de experiência como 

manipulador de alimentos. 

  

4 CONCLUSÃO 

 

A maioria dos manipuladores apresentou pontuação superior a 70% de 

respostas adequadas no questionário. Porém, no bloco referente ao 

conhecimento não foi observado desempenho similar, o que sugere a 

necessidade de maior enfoque durante as capacitações quanto os tópicos que 

foram respondidos incorretamente bem como a adoção de métodos adequados 

para educação e treinamento dos manipuladores.  
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RESUMO: A transição nutricional tem provocado mudanças na alimentação da população rural. 

Este trabalho objetivou caracterizar consumo alimentar e estado nutricional de famílias de 

agricultores rurais de quatro comunidades de Alegre, ES. Avaliou-se consumo alimentar por meio 

de registros alimentares. Aferiu-se peso, altura, circunferência da cintura e pressão arterial. 

Dosou-se Proteína C-reativa (PCR) e perfil lipídico. Utilizou-se estatística descritiva para análise 

dos resultados. Participaram 168 indivíduos de ambos os sexos, de 1 a 94 anos. Observou-se 

excessiva ingestão calórica (74,3%), lipídica (42,8%), de açúcar (94,1%) e sódio (80,9%). A 

avaliação do índice de qualidade da dieta revisado revelou dieta inadequada (IQDR=49,43). 

Constatou-se excesso de peso (42,1%), alteração de pressão (20,0%), de circunferência da 

cintura (40,0%), de PCR (40,0%), de colesterol plasmático (38,2%), triacilglicerol (35,4%), LDL 

(17,6%) e HDL (48,3%). Os agricultores apresentaram consumo excessivo em açúcar, gordura e 

sódio, associada a excesso de peso, hipertensão arterial e dislipidemia.  

 
PALAVRAS-CHAVE: alimentação, excesso de peso, hipertensão e dislipidemia 

 

1.INTRODUÇÃO 

 
A transição nutricional tem provocado mudanças na alimentação da 

população. Segundo dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 

2008/2009, na área rural brasileira consome-se alimentos cultivados na região, no 

entanto, fora do domicílio predomina-se a ingestão de “fast food” e refrigerante, 

contribuindo para elevada ingestão de gordura, açúcar e sódio (IBGE, 2010a). 

Aliado a isso, observa-se um aumento da prevalência de excesso de peso, 

abrangendo 25% dos homens e 33,3% das mulheres (IBGE, 2010b). Os hábitos 

alimentares e o estado nutricional de famílias de agricultores rurais do município 

de Alegre, ES não são conhecidos, mas considerando o panorama da área rural 

brasileira, estima-se que estejam em risco nutricional. Este trabalho objetivou 

caracterizar o consumo alimentar e o estado nutricional de famílias de agricultores 

rurais do município de Alegre, ES. 

 
2.MATERIAL E MÉTODOS 
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O município de Alegre, ES, Brasil, abriga uma população de 30.874 

habitantes, sendo 5.740 famílias de agricultores, distribuídas em 137 

comunidades rurais (INCAPER, 2011). Este foi um estudo transversal e 

observacional. Selecionou-se uma amostragem por conveniência, com o auxílio 

do Sindicato de Trabalhadores Rurais, tendo como base o interesse em participar 

da pesquisa. Entregou-se um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a 

cada um dos participantes, para autorização da coleta de dados, realizada de 

janeiro a abril de 2015. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFES 

(Parecer nº. 997.573). Obteve-se os dados de consumo alimentar individual por 

meio da média de três registros alimentares, aplicados em um dia de final de 

semana e dois dias de semana intercalados. Utilizou-se os programas REC24h-

ERICA® e Stata® 14.0 para a obtenção das informações nutricionais. Analisou-se 

o consumo alimentar quantitativamente por meio de calorias (IOM, 2002), 

proteínas, carboidratos, lipídeos totais, fibras, sódio (IOM, 2006) e açúcar (WHO, 

2015). Obteve-se a ingestão alimentar qualitativa com o auxílio do Índice de 

Qualidade da Dieta Revisado (IQDR) (PREVIDELLI et al., 2011). Avaliou-se 

estatura com estadiômetro Alturexata® e aferiu-se o peso em balança de 

bioimpedância tetrapolar Tanita BC601®. Analisou-se crianças e adolescentes por 

meio do IMC/I (WHO, 2006). Determinou-se o IMC para adultos e idosos (OPAS, 

2001; WHO, 1998). Estipulou-se a circunferência da cintura utilizando fita métrica 

inextensível TBW®. Classificou-se crianças e adolescentes de acordo com 

Freedman et al. (1999) e adultos e idosos com base na WHO (1998). Aferiu-se a 

pressão arterial com aparelho digital Omron® (SBC, 2010). Orientou-se para que 

os participantes fizessem jejum de 12 horas antes da coleta de sangue, a qual foi 

realizada pela manhã, nas comunidades, por profissionais habilitados. Coletou-se 

amostras por punção venosa, em seringas descartáveis. Determinou-se no soro 

os níveis de proteína C-reativa (PCR), colesterol plasmático (CT), triacilglicerol 

(TG), lipoproteína de baixa densidade (LDL) e lipoproteína de alta densidade 

(HDL). Transportaram-se as amostras em caixas térmicas refrigeradas ao 

Laboratório de Bioquímica do CCAE UFES, onde realizaram-se as análises, 

utilizando-se kits comerciais da marca Bioclin®. Classificou-se PCR com base na 

recomendação de Pearson et al. (2003) e perfil lipídico de acordo com a SBC 

(2013). Utilizou-se a estatística descritiva para a análise dos resultados, com o 

auxílio do programa Excel® 2013. 
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3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O estudo envolveu indivíduos de 1 a 94 anos, residentes nas comunidades: 

Bom Sucesso do Coqueiro, Gabriel Vargas, Lagoa Seca e São Esperidião, 

totalizando 168 participantes, sendo 57,1% mulheres. Observou excesso de 

consumo calórico (74,3%) e lipídico (42,8%), enquanto constatou-se ingestão 

insuficiente em proteínas (30,4%), carboidratos (16,7%) e fibras (63,1%), 

abrangendo prioritariamente o sexo feminino. Verificou-se consumo excessivo de 

açúcar (94,1%) e sódio (80,9%), acometendo de forma semelhante os sexos. O 

IQDR revelou pontuação de 49,43, classificada como dieta inadequada. Detectou-

se 42,1% dos participantes com excesso de peso, segundo o IMC, 40% com risco 

cardiovascular associado à medida de circunferência da cintura e à PCR, além de 

20% com alteração de pressão arterial, com maior frequência no sexo feminino. 

Aliado a isso, 38,2%, 35,4% e 17,6% dos participantes apresentaram alteração de 

CT, TG e LDL, respectivamente, com predomínio entre as mulheres e, 48,3% 

revelaram inadequação de HDL, envolvendo mais os homens. Destaca-se, assim, 

a relação entre consumo alimentar inadequado e alteração no estado nutricional. 

 
4.CONCLUSÕES 

 
A excessiva ingestão calórica, lipídica, de açúcar e sódio, além de 

consumo insuficiente em proteína, carboidrato e fibras, aliado ao IQDR 

inadequado, caracterizam insegurança alimentar na população estudada. Essa 

inadequação alimentar está associada ao excesso de peso, aumento do risco 

cardiovascular associado à medida de circunferência da cintura e à PCR, 

alteração da pressão e do perfil lipídico, particularmente no sexo feminino. Diante 

das alterações observadas no consumo alimentar e estado nutricional dos 

residentes nas comunidades rurais estudadas em Alegre, ES, destaca-se a 

importância de adoção de práticas de educação alimentar e nutricional, como 

estratégia de promoção à saúde, visando a redução do risco de obesidade, 

hipertensão e dislipidemia. 
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RESUMO – A fruta acerola, fonte de vitamina C, carotenoides e antocianinas, é comumente 
consumida sob forma de polpa congelada e sucos, e sua composição físico-química pode ser 
influenciada por fatores como localização de cultivo, clima e adubação. Nesse sentido, 
pretendendo diferenciar frutas colhidas nos municípios de Ipatinga-MG e Itabirito-MG, foram 
realizadas as análises de pH, acidez, TSS, umidade e cor nas polpas da fruta. As análises que 
apresentaram maior discrepância foram: acidez, com destaque para a polpa de Ipatinga (44,74% 
mais ácida), e coloração, em que a polpa de Itabirito tendeu ao amarelo, enquanto a de Ipatinga, 
ao vermelho. Todas as análises realizadas, que constam na legislação brasileira vigente, 
estiveram acima do mínimo exigido, demonstrando a conformidade da polpa. Verificou-se que a 
localidade altera as características físico-químicas da acerola por um conjunto de diferenças 
climáticas dos municípios. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Malpighia ssp; acerola; polpa; fruta; coloração; acidez. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A fruta do gênero Malpighia ssp., popularmente conhecida como acerola, 

é uma fruta tropical avermelhada com origem na América Central (NETTO, 1986), 

fonte de vitamina C, carotenoides e compostos fenólicos de capacidade 

antioxidante (ROSS; KASUM, 2002). No Brasil, é consumida principalmente sob 

forma de polpa congelada ou sucos. Algumas características atribuídas à 

qualidade da acerola, tais como coloração, peso e tamanho dos frutos, teor de 

sólidos solúveis totais e pH do suco sofrem influência de fatores, como 

precipitações pluviais, temperatura, altitude, adubação, irrigação e a ocorrência de 

pragas e doenças (NOGUEIRA et al.,2002). 

Sendo assim, objetivou-se avaliar as características físico-químicas de 

acerolas colhidas nas cidades de Itabirito-MG e Ipatinga-MG, afim de identificar 

possíveis diferenças entre elas e diferentes aplicações alimentícias. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 OBTENÇÃO DA POLPA 
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As frutas foram colhidas nos municípios de Ipatinga e Itabirito, 

selecionadas e sanitizadas com solução de hipoclorito de sódio a 50ppm por 15 

minutos. Em seguida foram despolpadas (despolpadeira DES-60, Braesi, Brasil) e 

a polpa foi triturada e homogeneizada em um liquidificador industrial (Tron, Brasil). 

 

2.2 TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS (TSS) 

 

O teor de sólidos solúveis, expresso em ºBrix, foi determinado em 

refratômetro digital RTD-95 da marca Instrutherm. 

 

2.3 ACIDEZ TOTAL E DETERMINAÇÃO DO PH 

 

O pH foi determinado em potenciômetro digital (W3B, Bel Engineering, 

Itália), previamente calibrado (IAL, 2008). A acidez total em ácido cítrico foi 

determinada seguindo a metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2008) para 

determinação da acidez titulável por volumetria por indicador para frutas e 

produtos de frutas.  

 

2.4 COR 

 

A avaliação da cor foi realizada pela leitura direta da reflectância do 

sistema coordenadas retangulares “L*” (luminosidade), “a*” (intensidade de 

vermelho e verde) e “b*” (intensidade de amarelo e azul), empregando a escala 

de cor CIELab, com o colorímetro CR-410 (Konica Minolta, Japão), previamente 

calibrado. 

 

2.5 UMIDADE 

 

A umidade foi determinada segundo a metodologia do Instituto Adolfo 

Lutz (2008) de perda por dessecação de secagem direta em estufa a 105ºC. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A tabela 1 indica o valor médio e desvio padrão das análises físico-

químicas para cada polpa. 

 

Tabela 1 – Média e desvio padrão das análises físico-químicas em polpas de 

acerola dos municípios de Ipatinga-MG e Itabirito-MG. 

* Medias referentes a três repetições; TSS – teor de sólidos solúveis 

 

Os resultados das análises mostraram que os valores de pH, acidez total 

e teor de sólidos solúveis nas duas amostras estão dentro do padrão de 

identidade e qualidade estabelecido na legislação brasileira vigente (BRASIL, 

2000) sendo 2,80; 0,80% e 5,5 ºBrix, respectivamente. A polpa de acerola de 

Ipatinga apresentou teor de sólidos solúveis ligeiramente menor e acidez 44,74% 

maior que a de Itabirito. Os valores de pH estão próximos ao encontrado por 

Temóteo et al. (2012), ao analisar polpas de acerola em Maceió-Al (3,90), 

enquanto a acidez encontrada no presente trabalho foi maior que a observada 

pelo mesmo autor (0,94%). Tal fato pode ser explicado por diferentes 

localizações, maturação e demais fatores (NOGUEIRA et al., 2002). Nogueira et 

al. (2002) comprovaram que as estações do ano afetam o pH das acerolas, sendo 

que no período de seca ele tende a se tornar menor. As pluviosidades de Ipatinga 

com média anual de 1254,6 mm (INMET) são menores que as de Itabirito com 

média de 1399,0 mm (INMET), fato que provavelmente pode estar relacionado ao 

pH da polpa de Ipatinga ser menor que a de Itabirito. De acordo com a análise 

colorimétrica, a amostra de Ipatinga apresentou tendência ao vermelho (maior 

valor de a*), enquanto a polpa de Itabirito tendeu ao amarelo. 

 

 Ipatinga Itabirito 

TSS (°Brix) 5,77 ± 0,17 6,00 ± 0,08 

pH 3,26 ± 0,01 3,72 ± 0,01 

Acidez g/ 100g 2,57 ± 0,13 1,42 ± 0,05 

Umidade (%) 94,16 ± 0,22 94,16 ± 0,22 

 

Cor 

L* 43,63 ± 1,42 38,54 ± 0,11 

a* 23,75 ± 0,71 8,33 ± 0,09 

b* 32,60 ± 2,26 34,96 ± 1,14 
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4 CONCLUSÃO 

 

As polpas de acerola apresentaram valores similares de sólidos solúveis, 

pH e umidade. No entanto, maiores diferenças foram observadas para cor e 

acidez. A localidade, o índice pluviométrico e o clima são fatores que podem 

alterar a composição físico-química da fruta.  

Para futuros trabalhos, sugere-se a identificação das espécies das frutas, 

os pigmentos presentes e a composição centesimal, afim de estimular o 

desenvolvimento de novos produtos alimentícios a partir desta matéria prima. 
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RESUMO – O extrato hidrossolúvel de soja (EHS) é um produto de grande interesse na indústria 
devido as suas propriedades nutricionais. O processo de desinfecção mais empregado na 
indústria de alimentos para tratar o EHS é a pasteurização. Por este processo utilizar o calor, 
algumas propriedades do produto podem mudar ao decorrer do tratamento, como cor, sabor, 
aroma e perda nutricional como desnaturação de proteínas. Para tentar diminuir as possíveis 
alterações e manter o produto seguro para consumo, este trabalho teve como objetivo avaliar a 
viabilidade do tratamento ultravioleta de onda curta (UV-C) a 254 nm como um processo não 
termal para descontaminação do EHS, previamente inoculado com Escherichia coli, utilizando 
uma cabine de tratamento UV-C equipada com uma lâmpada de mercúrio de baixa pressão. A 
inativação da E. coli foi determinada através da contagem de unidades formadoras de colônia por 
mL (UFC mL-1) utilizando a técnica pour plate. 

 
PALAVRAS-CHAVE: ultravioleta; tratamento não térmico; tecnologias emergentes; soja; E. Coli. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A soja é uma leguminosa com alto teor de isoflavonas, substância que vem 

demonstrando diversos benefícios para o ser humano, como controle de doenças 

crônicas tais como câncer, diabetes, osteoporose e doenças cardiovasculares 

(ESTEVES; MONTEIRO, 2001).  

A soja pode ser utilizada para a produção do óleo de soja e de vários 

alimentos como o tofu, molho shoyu e “leite de soja” (extrato hidrossolúvel de 

soja, EHS). Atualmente, na indústria alimentícia o tratamento para conservação e 

desinfecção mais utilizado, inclusive para o EHS, é a pasteurização. Por ser um 

tratamento térmico existe a possibilidade do alimento, principalmente os termos 

sensíveis, adquirirem alterações, tanto no sabor quanto no aroma e cor. Uma 

alternativa para este tipo de tratamento são os tratamentos não térmicos como a 

radiação ultravioleta. 

A radiação UV possui comprimento de onda entre 100 e 400 nm e é 

comumente classificada em três intervalos de comprimento de onda. O 

comprimento de onda utilizado é o de 254 nm (região conhecida como UV-C) 

gerado por lâmpadas de mercúrio de baixa pressão. 
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Este trabalho teve como objetivo determinar a eficiência do tratamento por 

radiação UV-C na desinfecção do EHS contaminado com E. Coli. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1. EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DE SOJA (EHS) 

 

O EHS foi produzido a partir de grãos de soja obtidos no comércio local de 

Diamantina-MG. Utilizando o método descrito por Timm (2008). Ao final deste 

processo, foram adicionados 23,3 gramas de açúcar, 0,3 gramas de bicarbonato 

de sódio e 0,26 gramas de cloreto de sódio para cada 500 mL de EHS. 

 

2.2. TRATAMENTO UV-C 

 

O tratamento de irradiação do EHS com luz ultravioleta foi realizado com 

equipamento em escala laboratorial, contendo uma lâmpada de mercúrio de baixa 

pressão de 9 W de potência, desenhado e construído para tratamento de 

alimentos. A distância entre a lâmpada e o alimento tratado foi fixada em 10 cm. 

Doses diferentes de irradiação foram usadas através da alteração do tempo de 

exposição do alimento a radiação UV-C.  

 

2.3. TESTE MICROBIOLÓGICO  

 

Foi realizado a ativação de Escherichia coli através do descongelamento da 

cultura à temperatura ambiente e incubação em 3 mL de caldo nutritivo por 48 

horas a 36˚C para obter o melhor potencial imunogênico do microrganismo 

(ALVES, 2010).  

Após o período de incubação do microrganismo, o EHS foi esterilizado e 

inoculado com E. coli. Deixou-se o EHS contaminado na estufa a 36 ˚C por 24 

horas 

No tratamento por radiação UV-C, foram coletadas amostras no tempo 0 

(controle), 5, 10, 15, 20, 30 e 40 minutos de exposição à radiação. As amostras 

foram submetidas a diluições decimais de 10-1, 10-2 e 10-3 em solução salina, o 

plaqueamento de cada diluição foi realizado com aproximadamente 18 mL de 
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meio de cultura PCA e após 48 horas realizou-se a contagem de UFC mL-1, todas 

as diluições foram realizadas em triplicata. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Após a contagem de UFC mL-1 foi elaborado um gráfico com os valores da 

dose de radiação utilizada e a população de microrganismos presentes na 

amostra, como pode ser visto na FIGURA 1. 

 

Figura 1 -  Inativação da E. Coli através do tratamento UV-C. 

A carga microbiológica inicial no EHS foi de aproximadamente 7 log10, nos 

primeiros 5 minutos de tratamento com uma dose de 1,04 J cm-2 já foi possível 

perceber uma queda de aproximadamente 1 log10 de microrganismos. Foi 

confirmado que quanto maior a dose de irradiação UV-C utilizada, menor é a 

quantidade de E. Coli presente no EHS, chegando a quantidade de 0 log10 

quando foi atingido a dose de 8,28 J cm-2 com 40 minutos de exposição do 

alimento à radiação. Devido a opacidade do EHS a dose utilizada foi mais elevada 

do que a usada por Thu et al. (2004) de aproximadamente 0,0738 J cm-2 para o 

tratamento de sucos cítricos. Porém apresentou resultados satisfatórios de acordo 

com Gayan et al. (2012) e Keyser et al. (2008). 

 

4. CONCLUSÕES  

 

O estudo realizado confirmou que radiação UV-C tem um grande potencial 

como tratamento não térmico para a desinfecção de alimentos, possivelmente 

contaminados com Escherichia coli. Também foi possível determinar que a partir 
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da dose de 6, 21 J cm-2 já se obtém uma diminuição da carga microbiológica de 

aproximadamente 4 log10. Apesar dos bons resultados obtidos ainda são 

necessárias novas análises para identificar possíveis alterações sensoriais e 

nutricionais no EHS devido ao tratamento e para avaliar as vantagens e 

desvantagens do tratamento UV-C comparado a pasteurização.   
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RESUMO – O physalis é um fruto de alto valor agregado devido aos compostos bioativos 
presentes em sua composição química. A fim de aumentar a sua utilização e acrescentar ainda 
mais valor ao physalis, o objetivo deste estudo foi avaliar o potencial do processamento de 
diferentes espécies nativas Americanas sobre a aceitação sensorial da geleia resultante. De 
maneira geral, pode-se concluir que todas as espécies de physalis estudadas produzem geleias 
com boa aceitação sensorial, destacando-se as espécies de physalis Peruviana, Pubences e 
Angulata como as mais adequadas para o processamento na forma de geleia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: antioxidantes; carotenóides; fruta; geleia; vitaminas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O physalis é uma frutífera de grande valor nutricional e econômico que 

está sendo incorporada no quadro das pequenas frutas no Brasil, onde é popular 

no Norte e Nordeste, mas é novidade nas regiões Sul e Sudeste (CHAVES, 

2006). O cultivo dessa frutífera é uma alternativa de economia agrícola, com boas 

perspectivas de comercialização no mercado nacional e internacional, devido às 

suas propriedades funcionais e nutracêuticas. São frutas que possuem altos 

teores de vitaminas A, B e C, além de serem ricas em ácidos poli-insaturados, 

incluindo o ácido linoleico, oleico, palmítico e linolénico, proteínas, minerais, como 

fósforo e ferro, antioxidantes e carotenóides (GARZÓN-MARTÍNEZ et al., 2015).  

O consumo desta fruta na forma fresca é restrito devido à vida pós-

colheita limitada, de modo que o processamento, na forma de produtos como 

geleias, é uma excelente maneira de aumentar o uso desta fruta. Dessa forma, o 

objetivo deste estudo foi avaliar a influência das diferentes espécies de physalis e 

seu potencial de processamento da geleia. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

     

Foram elaboradas cinco formulações de geleia de physalis, sendo que a 

única variação entre elas foi a espécie utilizada (Physalis peruviana L., Physalis 

pubescens L., Physalis angulata L., Physalis mínimos L. e Physalis ixocarpa Brot).     

As porcentagens dos ingredientes utilizados para preparação das geleias foram: 

60% da polpa do fruto, 40% de açúcar e 0,5% de pectina de alto teor de 

metoxilação.  

As formulações de geleia de physalis foram submetidas a um teste de 

aceitação com 90 consumidores onde os atributos avaliados foram cor, sabor, 

consistência e impressão global, por meio de uma escala hedônica de 9 pontos (1 

= desgostei extremamente, 9 = gostei extremamente) (número de aprovação do 

comitê de ética - 893.639). Os dados de aceitação sensorial das geleias obtidas a 

partir dos diferentes tipos de physalis foram avaliados por meio de análise de 

variância e teste de média Tukey. Para melhor entendimento e visualização da 

aceitação sensorial das amostras avaliadas foi obtido um mapa de preferência 

interno por três vias – PARAFAC. A análise dos dados foi realizada com a 

utilização do software Sensormaker, versão 1.6 (PINHEIRO et al., 2013). 

 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os escores médios, bem como o teste de média para as características 

sensoriais das formulações das geleias elaboradas com diferentes espécies de 

physalis são apresentados na Tabela 1. A Figura 1 mostra o mapa de preferência 

interno de três vias para os atributos sensoriais avaliados.  

Através da Tabela 1, pode-se verificar que todas as formulações de geleia 

de physalis apresentaram boa aceitação para todos os atributos sensoriais 

avaliados, sendo que as notas médias gerais estiveram situadas entre os termos 

hedônicos “gostei ligeiramente” e “gostei muito”.  
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Tabela 1- Notas médias e teste de média para os atributos sensoriais avaliados 

na geleia de physalis obtida a partir de diferentes espécies. 

 Parâmetros Sensoriais 

Formulações Cor Sabor Consistência Impressão Global 

Peruviana 7.65ª 7.09ab 7.20ª 7.23ª 

Pubences 7.84ª 7.16ab 6.37b 7.01ª 

Angulata  7.72ª 7.28ª 7.40ª 7.34ª 

Ixocarpa  6.04b 6.84ab 6.94ab 6.79ab 

Mínima 5.57b 6.56b 6.99ab 6.43b 

* Os valores médios com letras minúsculas iguais na coluna, indicam que não há uma diferença significativa 

entre as amostras (p ≤0,05) a partir do teste de Tukey significativo. 

 

Figura 1- Mapa de preferência interno de três vias para a cor, sabor, consistência 

e impressão global para as diferentes formulações de geleia de physalis. 

 

 Através do mapa de preferência (Figura 1) e da tabela de média (Tabela 

1) percebe-se que as geleias elaboradas com as espécies Peruviana, Angulata e 

Pubences foram as mais aceitas para os atributos cor, sabor, consistência e 

impressão global, apresentando médias de aceitação situadas entre os termos 

“gostei moderadamente” e “gostei muito”. Já as geleias produzidas pelas espécies 

Ixocarpa e Mínima foram as menos aceitas pelos provadores, apresentando 

médias de aceitação situadas entre os termos “indiferente” e “gostei 
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moderadamente”. A espécie Ixocarpa destaca-se por apresentar frutos com 

coloração arroxeada, já a espécie Mínima destaca-se por uma coloração mais 

esverdeada, o que difere bem da coloração amarela das espécies mais 

tradicionais (Peruviana, Angulata e Pubences).Talvez devido ao menor 

conhecimento pelo consumidor destas espécies, refletiu em uma menor nota 

sensorial quando comparada as espécies tradicionais. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

  Pode-se verificar que é viável a elaboração de geleia de physalis de alta 

qualidade sensorial a partir de qualquer espécie, isto porque, todas deram origem 

a geleias com alta aceitabilidade. A escolha de qual espécie seria mais 

interessante e indicada para o processamento dependerá então de outros fatores, 

como produtividade, custo de produção, qualidade dos frutos, entre outros. 
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RESUMO – o perfil de ácidos graxos na membrana do eritrócito (AGME) é modulado pelo 
consumo alimentar. No presente trabalho foi avaliada a associação entre os AGME, o perfil de 
lipídios séricos e o consumo de energia e macronutrientes. Foi observada correlação positiva 
entre o total de gordura trans na membrana do eritrócito e o consumo de carboidratos e 
correlações negativas entre o ácido graxo elaídico na membrana do eritrócito e concentrações de 
VLDL-c e TGL, demonstrando e eficácia da utilização do perfil de AGME como indicador do 
consumo alimentar. 

 
PALAVRAS-CHAVE: ácidos graxos, consumo alimentar, perfil lipídico. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O perfil de ácido graxo na membrana do eritrócito (AGME) tem sido 

proposto como um melhor biomarcador da ingestão habitual de lipídios do que o 

perfil de lipídios plasmáticos. Os ácidos graxos presentes na membrana do 

eritrócito são reflexo da diversidade dos lipídios ingeridos por meio da dieta e a 

qualidade desses influenciam no risco cardiovascular (TAKKUNEN et al., 2013).  

Nesse sentido, o consumo excessivo de calorias, colesterol, carboidratos, ácidos 

graxos saturados e trans estão associados ao perfil desfavorável de lipoproteínas 

plasmáticas (GAGLIARDI et al., 2013). Dessa forma, o objetivo desse trabalho é 

apresentar a composição de ácidos graxos na membrana do eritrócito e sua 

correlação com consumo de energia e macronutrientes e lipoproteínas 

plasmáticas.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Cento e cinquenta voluntários foram recrutados e submetidos à triagem 

nutricional, com aferição de peso e altura, e avaliação da história clínica. Entre os 

critérios de elegibilidade estavam, sexo masculino, idade entre 18 e 50 anos e 
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índice de massa corporal (IMC) de 26-35 kg/m2. Os indivíduos selecionados 

foram submetidos à coleta de sangue em jejum para avaliação do perfil lipídico 

sérico e perfil de AGME. A avaliação da ingestão habitual foi realizada por meio 

de questionário quantitativo de frequência alimentar (QQFA) validado para a 

população brasileira (RIBEIRO; CARDOSO, 2002). 

As dosagens séricas de colesterol total e frações e triglicerídeos foram 

realizadas em jejum por métodos de análise automatizados utilizando kits 

comerciais. Para o perfil lipídico foram adotados os pontos de corte estabelecidos 

pela IDF (2005) (FEDERATION, 2005). Para avaliação do perfil de AGME foram 

feitos os processos de extração e esterificação dos lipídios da membrana 

eritrocitária de acordo com Brito et al. (2006) (BRITO et al., 1996). Em seguida, os 

ésteres metílicos dos ácidos graxos foram identificados pela comparação dos 

tempos de retenção dos ésteres das amostras com padrões de referência (Sigma-

aldrich®), utilizando o cromatógrafo a gás. Os dados são expressos como 

porcentagem dos ácidos graxos totais. 

A normalidade das variáveis foi calculada utilizando-se o teste de Shapiro-

Wilk. Em seguida, foi realizado o teste de correlação Spearman. Os resultados 

foram expressos como média ± erro padrão da média. As análises estatísticas 

foram calculadas utilizando o programa SPSS (versão 22.0), adotando-se um 

α=5%. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram incluídos no presente estudo 64 voluntários com idade média de 27 

± 0,9 anos e IMC de 29,76 ± 0,3 kg/m2. Foram avaliados os marcadores do perfil 

lipídico sérico colesterol total (187 ± 5,5 mg/dL), LDL-c (119,9 ± 5,1mg/dL), HDL-c 

(40,7 ± 1,58mg/dL), VLDL-c (26,62 ±1,7 mg/dL) e triglicerídeos (145,2 ± 12,08 

mg/dL). A média de consumo diário de energia, proteína, carboidrato e lipídios foi 

2777,3 ± 83,0 Kcal/dia, 113,3 ± 4,1 g/dia, 364,0 ± 10,7 g/dia, 96,4 ± 3,8 g/dia, 

respectivamente, sendo AGMI 25,07 ± 1,3 g/dia, AGPI 16,85 ± 0,9 g/dia e AGS 

29,1 ± 1,1 g/dia. 

É bem estabelecido, que a presença de AGME é modulada pela 

ingestão alimentar. Do total de ácidos graxos identificados, 57,6 ± 2,5% era 

composto por AGS, provavelmente resultantes da alta ingestão de gordura 
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saturada observada entre os voluntários. Em geral, a gordura saturada eleva as 

concentrações plasmática de colesterol e suas frações por meio da redução dos 

receptores de LDL hepáticos, maior atividade da acetilcolesteril-acetiltransferase e 

aumento na quantidade de colesterol esterificado transportado pela LDL 

(GAGLIARDI et al., 2013). Contudo, os marcadores do perfil lipídico avaliados 

apresentaram-se dentro do limite de normalidade. 

Apesar do diversificado perfil de lipídios compondo a membrana do 

eritrócito, Takkunen et al. (2013) também encontraram maior quantidade de 

C16:0, associado ao maior risco cardiovascular e C18:0, considerado neutro em 

relação aos efeitos sobre o colesterol plasmático. Ainda, foram identificados 

percentuais importantes dos ácidos graxos trans C18:2t n6 (10,55 ± 0,8%) e 

C18:1t n9 (14,44 ± 1,1%) na membrana do eritrócito, associados principalmente à 

ingestão de alimentos industrializados ricos em gordura hidrogenada (Tabela 1).  

 

Tabela 1- Percentual relativo de ácidos graxos na membrana do eritrócito dos voluntários do estudo 
(n=64). 

 Média ± EP  Média ± EP  Média ± EP  Média ± EP 

AGS  AGMI  AGPI  TOTAL  

C12:0 1,5 ± 1,5 C18:1 1,8 ±0,9 C20:2 0,5 ± 0,2 AGMI 13,2 ± 2,5 

C16:0 22,5 ± 2,1 C15:1 5,8 ± 1,5 C18:2 0,5 ± 0,2 AGPI 1,57 ±0,4 

C14:0 0,1 ± 0,1 C14:1 0,1 ± 0,1 C18:3 n3 0,02 ± 0,01 AGS 57,6 ± 2,5 

C15:0 0,08 ± 0,01 C16:1 1,3 ± 0,7 C20:3n3 0,2 ±0,1 AGT 27,5 ± 1,4 

C17:0 0,8 ± 0,6 C20:1 0,06 ± 0,03 C22:6 n3 0,05 ± 0,03   

C21:0 0,1 ± 0,04 C22:1 n9 0,3 ± 0,08 TRANS    

C23:0 7,3± 0,6 C24:1 0,05 ± 0,05 C18:2t n6 10,5 ± 0,8   

C24:0 0,2 ± 0,1 C17:1 2,3 ± 1,4 C18:1t n9 14,4 ± 1,1   

C18:0 20,0 ± 1,5       

Os dados são média ± erro padrão da média. AGMI, ácidos graxos monoinsaturados; AGPI, ácidos graxos poli-
insaturados; AGS, ácidos graxos saturados. 

 

Foram observadas correlações significativas, porém fracas entre consumo 

de carboidrato, VLDL-c e TGL e ácidos graxos na membrana do eritrócito. O ácido 

graxo C18:1t n9 correlacionou-se negativamente com os marcadores do perfil 

lipídico VLDL-c (r= -0,250; p=0,032) e TGL (r = -0,265; p=0,035) (Figura 1).  Esse 

ácido graxo compete com seu isômero cis (ácido graxo oleico) e é 

preferencialmente metabolizado nos hepatócitos, sendo considerado um fraco 

substrato para a síntese de VLDL-c. Khoala et al (1997), também observou 

redução dos triglicerídeos plasmáticos com o consumo de C18:1t n9, porém, esse 

efeito ainda é controverso (SUNDRAM et al., 1997). O total de AGT na membrana 
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do eritrócito correlacionou-se positivamente ao consumo habitual de carboidratos 

(r= 0,266; p=0,04), possivelmente pela alta ingestão de alimentos industrializados 

ricos em gordura trans e carboidratos simples.  
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Figura 1- Correlação de Spearman. A, correlação entre o total de AGT na membrana do eritrócito e ingestão 
de carboidrato habitual; B, correlação entre ácido graxo elaídico na membrana do eritrócito e VLDL-c sérico; 
C, correlação entre ácido graxo elaídico na membrana do eritrócito e TGL sérico. 

4. CONCLUSÃO 

A composição lipídica da membrana do eritrócito está associada ao 

consumo alimentar, e além do perfil lipídico sérico, também pode ser utilizada 

como indicador do consumo de lipídios.  
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RESUMO – A desnutrição proteica energética é comumente encontrada em 
pacientes hospitalizados e está diretamente associada à morbimortalidade. O 
objetivo do estudo foi identificar o estado nutricional de pacientes hospitalizados a 
partir da Avaliação Subjetiva Global (ASG) e associá-la com sintomas 
gastrointestinais, capacidade funcional e percentual de perda de peso. Estudo 
descritivo transversal. Foram avaliados 360 pacientes, com idade média de 51,66 
± 16,48 anos. 239(66,4%) pacientes eram idosos e 193 (53,6%) do sexo feminino. 
O estado nutricional definido pela ASG apontou 98(27,2%) desnutridos. Houve 
associação significativa com a piora do estado nutricional e o percentual de perda 
de peso (p<0,001), redução da capacidade funcional (p<0,001), presença de 
sintomas gastrointestinais (p<0,001) e alteração na consistência da dieta 
(p<0,017). A ASG corrobora sua eficiência em diagnosticar a desnutrição 
hospitalar e a influência das alterações corporais, funcionais, gastrointestinais e 
dietéticas no comprometimento do estado nutricional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: desnutrição hospitalar; avaliação nutricional; avaliação 
subjetiva global. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A desnutrição proteica energética é uma condição freqüente em pacientes 

hospitalizados e está diretamente associada à morbimortalidade (MARCADENTI 

et al., 2011). A American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN), 

propõe como padrão-ouro o uso da Avaliação Subjetiva Global (ASG) por se tratar 

de um método simples, não invasivo e de baixo custo, além de apresentar boa 

precisão diagnóstica (HANUSCH et al., 2016).O objetivo deste estudo foi 

identificar o estado nutricional de pacientes hospitalizados a partir da Avaliação 

Subjetiva Global (ASG) e associa-la com os sintomas gastrointestinais, 

capacidade funcional e percentual de perda de peso. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
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Estudo descritivo, de amostragem por conveniência, realizado de 

julho/2014 a abril/2016, em um hospital de ensino da grande Vitória-ES/Brasil. 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal do Espírito Santo, (CAAE 27954014.0.0000.5060). Foram avaliados 

pacientes adultos e idosos admitidos na Unidade de Clínica Geral e Reparatória e 

Clínica Médica independente do diagnóstico. Foram inclusos aqueles pacientes 

que atendessem aos seguintes critérios: realizado a avaliação do estado 

nutricional nas primeiras 48 horas após a admissão hospitalar; apresentado 

diagnóstico clínico confirmado em prontuário médico e que tivesse assinado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Pacientes que estavam em 

precaução de contato, gestantes e candidatos à cirurgia bariátrica foram excluídos 

do estudo. A Avaliação Subjetiva Global (ASG) foi adotada como padrão ouro 

para diagnóstico do estado nutricional (Detsky e col., 1987). Os resultados foram 

expressos em três categorias: pacientes bem nutridos (ASG “A”), com desnutrição 

suspeita/moderada (ASG “B”) ou com desnutrição grave (ASG “C”). A avaliação 

antropométrica consistiu-se na aferição do peso corporal (Kg) e estatura (m). Para 

descrever as variáveis contínuas, foram utilizadas médias e desvios-padrão e 

para as variáveis categóricas, percentuais. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi 

usado para verificar a normalidade dos dados. Para verificar a diferença entre as 

proporções foi aplicado o teste de Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Os dados 

foram analisados no software SPSS 21.0, com nível de significância de 5,0%. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram avaliados 360 pacientes, com idade média de 51,66 ± 16,48 anos. 

Destes 239 (66,4%) pacientes eram idosos e 193 (53,6%) eram do sexo feminino. 

Quanto ao diagnóstico clínico e indicação cirúrgica, destacaram-se as doenças 

das vias biliares, que acometeram 101 (28,1%) pacientes, seguido por hérnia 

inguinal/apendicite com 64 (17,8%) pacientes e doenças do trato gastrointestinal 

(TGI) com 62 (17.2%) pacientes. O estado nutricional definido pela ASG apontou 

262 pacientes (72,8%) bem nutrido (A), 46 (12,8%) pacientes moderadamente 

desnutridos (B) e 52 (14,4%) gravemente desnutridos (C).  

Um estudo realizado em um hospital de ensino da Grande Vitória com 

pacientes cirúrgicos, 23,3% dos pacientes apresentavam algum grau de 
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desnutrição pela ASG (CALAZANS et al., 2015). Dessa maneira, a desnutrição 

hospitalar ainda é um problema de saúde pública, mesmo após inúmeras 

tentativas de controle e protocolos de triagem nutricional, o que mostra a 

magnitude e dificuldade em combatê-la. 

O teste qui-quadrado mostrou associação significativa (p<0,001) entre 

estado nutricional definido pela ASG com estágio da vida e diagnóstico. Houve 

predomínio das categorias A e C em adultos, a medida que a B identificou a 

mesma quantidade de pacientes nos dois estágios da vida. Não houve diferença 

estatística entre as categorias da ASG e sexo. Entre os diagnósticos, os pacientes 

classificados em sua maioria como gravemente desnutridos (C), eram pacientes 

oncológicos, o que pode ser explicado pelo fato da neoplasia comprometer as 

funções fisiológicas, metabólica, e a redução da ingesta alimentar e consequente 

perda de peso ponderal, que podem contribuir para piora do estado nutricional 

(GOMES, 2014). 

A tabela 1 mostra a associação entre as classes da ASG e suas variáveis 

categóricas. Os pacientes desnutridos (categorias B e C) foram os mais afetados 

pelo percentual de perda em peso (p<0,001), redução da capacidade funcional 

(avaliada através da ASG) (p<0,001), presença de sintomas gastrointestinais 

(p<0,001) e alteração na consistência da dieta (p<0,017). O percentual de perda 

de peso é uma variável que deve ser considerada, uma vez que, a mesma está 

associada com o aumento da mortalidade. Juntamente com o percentual de perda 

de peso, a piora do estado nutriconal afeta a capacidade funcional do indivíduo 

(AMARAL et al., 2010)  

Tabela 1 - Associação as classes da Avaliação Subjetiva Global e suas variáveis 

categóricas. 

ASG 

 Bem 
Nutrido 
(A) 

Moderadamente 
Desnutrido 
(B) 

Gravemente 
desnutrido 
(C) 

Valor 
de p 

% Perda Peso 
Sem perda 
< 5% 

n (%) 
137 (98.6) 
105 (95.5) 

n (%) 
01 (0.70) 
04 (3.60) 

n (%) 
01 (0.70) 
01 (0.90) 

 
<0,001* 

5-10% 11(23.9) 35 (76.1) -  
> 10% 09 (13.8) 06 (9.20) 50 (76.9)  
Capacidade 
Funcional 
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Sem alteração 
Alterada 

223 (77.2) 
39 (54.9) 

35 (12.1) 
11 (15.5) 

31 (10.7) 
21 (26.9) 

<0.001* 

Sintomas GI 
Ausentes 
Presentes 
Dieta 

 
166 (29.2) 
96 (60.0) 
 

 
19 (9.50) 
27 (16.9) 
 

 
15 (7.50) 
37 (23.1) 
 

 
<0.001* 

Normal 230 (75.9) 32 (10.6) 41 (13.5)  
Sólida subótima 24 (57.1) 10 (23.8) 08 (19.0) 0.017a* 
Liquida completa 04 (44.4) 02 (22.2) 03 (33.3)  
Líquida hipocalórica 02 (50.0) 02 (50.0) -  
Jejum 02 (100.0) - -  

  Qui-quadrado; p<0,05*/aExato 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A ASG garante destacar sua eficiência em diagnosticar a desnutrição em 

pacientes hospitalizados, assim como determinar a influência da perda de peso, 

da capacidade funcional, dos sintomas gastrointestinais e a alteração na 

consistência da dieta no comprometimento do estado nutricional. 
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RESUMO – O reaproveitamento de alimentos que são comumente descartados é uma das 
alternativas viáveis, diante dos problemas diversos problemas sociais e ambientais, que deve ser 
discutida, refletida e praticada pela população. Na tentativa de auxiliar nesse processo, o projeto 
de extensão: Valorização do Lixo que não é Lixo – Conscientização e agregação de valor a 
materiais recicláveis, vinculado ao Programa Cátedra UNESCO: água, mulheres e capacitação, 
realizou na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE - de Ouro Preto, um curso de 
capacitação com produção de receitas com reaproveitamento de alimentos. O público foram 
mulheres, mães e familiares de alunos atendidos pela APAE. O objetivo do trabalho é apresentar 
um relato de experiência do desenvolvimento do curso de reaproveitamento de alimentos na 
APAE de Ouro Preto. Nesse período, 15 participantes tiveram a oportunidade de aprender a 
reaproveitar alimentos que geralmente são descartados pela grande maioria das pessoas, 
elaborando receitas nutritivas e saborosas, gerando ideias de novos produtos, e ainda 
minimizando o impacto do descarte desses resíduos ao ambiente.   
 
PALAVRAS-CHAVE: reaproveitamento de alimentos; receitas; alimentos descartados; meio 
ambiente. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que 30% da produção mundial de alimentos sejam 

desperdiçados devido às falhas no sistema de colheita, transporte, armazenagem 

e comercialização. (BADAWI, 2009 apud LAURINDO E RIBEIRO, 2014). 

O aproveitamento integral dos alimentos é a utilização na sua totalidade, 

pois utilizar os talos, sementes, cascas e folhas podem contribuir na redução da 

fome (FRUET et. al. 2013). O aproveitamento auxilia na redução do lixo, criando 

uma relação ecologia entre homem e o meio ambiente, além da melhora no 

consumo nutricional (SILVA, 2005).  

Dessa forma, a oferta de um curso informativo e prático sobre o tema 

“Valorização do Lixo que não é Lixo – Conscientização e Agregação de Valor a 

Materiais Recicláveis” vinculado as ações do Núcleo da Cátedra da Unesco, , com 
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ênfase no aproveitamento dos alimentos, fortalece a experiência dos participantes 

com a manipulação de alimentos e sua responsabilidade com o ambiente. 

 O objetivo do trabalho é apresentar um relato de experiência do 

desenvolvimento do curso de reaproveitamento de alimentos na APAE de Ouro 

Preto.  

MATERIAL E MÉTODOS 

O curso proposto foi submetido e aprovado junto a Pró Reitoria de 

Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, e foi ministrado semanalmente, 

pelos alunos de graduação da UFOP vinculados ao projeto, por meio de aulas 

expositivas e oficinas com duração de duas horas cada encontro, e carga horária 

total de 100 horas. Para a elaboração das receitas foram estudados diversos 

resíduos alimentares com potencial para realização das atividades.  

Em cada encontro era elaborada e reproduzida uma receita. 

Concomitantemente eram apresentadas as características do resíduo de alimento 

a ser utilizado, seu potencial poluidor para o ambiente, sua característica 

nutricional e o “passo a passo” para realização da receita. Cada etapa da receita 

era realizada de forma conjunta, de modo que todas concluíssem o trabalho ao 

mesmo tempo, ou participassem de forma efetiva.  

Ao longo do período algumas das principais receitas elaboradas foram: 

 Bolo de casca de banana: bolo produzido com cascas de banana que 

seriam descartadas após o consumo da banana; 

 Doce de casca de laranja cristalizado: doce produzido a partir de cascas de 

laranja que seriam descartadas após a produção de suco; 

 Sabão caseiro: produzido com o óleo vegetal inutilizado após processos de 

fritura.  

RESULTADOS 

O trabalho desenvolvido com o reaproveitamento de alimentos na 

comunidade do município de Ouro Preto por meio da Associação de Pais e 
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Amigos dos Excepcionais de Ouro Preto propiciou aos participantes o 

conhecimento sobre como reaproveitar alimentos para a produção de receitas 

nutritivas, saborosas e ainda na geração de um produto para limpeza, como foi o 

caso da receita de confeccionar sabão a partir de óleo vegetal usado. Ao longo 

das atividades, percebeu-se que as participantes desenvolveram uma capacidade 

autocrítica quanto à responsabilidade de cada uma delas na preservação do 

ambiente e na valorização de alimentos que podem ser reaproveitados.  

Durante a produção do bolo de casca de banana, as participantes 

relataram aos monitores outras receitas que elas já conheciam que utilizava casca 

de banana. Por esse envolvimento foi possível discutir e compartilhar os 

conhecimentos de forma simples e interativa, visto que, algumas participantes não 

eram alfabetizadas.  

A produção do doce de casca de laranja possibilitou uma discussão sobre 

a possibilidade de comercializar o produto como forma de geração de renda, 

utilizando como matéria prima cascas de laranja comumente descartadas pelos 

estabelecimentos de alimentação da cidade de Ouro Preto. 

O reaproveitamento do óleo vegetal descartado após os processos de 

fritura para produção de sabão foi uma receita que motivou as participantes a 

coletar o óleo usado e cuidar para que seu descarte seja feito de forma correta.  

Ao final do curso, as participantes elogiaram o modo como o curso foi 

ministrado, dizendo que ele foi claro, simples e bem elaborado, sendo 

disponibilizado ainda as concluintes um certificado de conclusão e uma apostila 

com todas as receitas desenvolvidas durante o curso, para que pudessem 

reproduzir os produtos. 

 

CONCLUSÃO 

O desenvolvimento do projeto permitiu integrar ao reaproveitamento de 

alimentos a visão mais crítica da contribuição e do cuidado para com o ambiente. 

Todos os produtos elaborados foram aprovados pelas participantes e a troca de 

conhecimentos sobre alguns resíduos utilizados foi importante para que todos 

interagissem e se sentissem parte integrante desse processo de formação. A 

autoestima, a motivação, e o empenho das participantes somaram ao projeto a 

importância da interação da universidade com a comunidade. 
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RESUMO – O murici (Byrsonima crassifolia) é um fruto típico do cerrado. Suas sementes, sub-
produtos do processamento de sucos, polpas, geleias, doces e outros, têm potencial de 
exploração por possuírem compostos bioativos. O presente trabalho teve como objetivo quantificar 
os compostos fenólicos totais, carotenóides, antocianinas e atividade antioxidante pelo método 
DPPH das sementes de murici. Tais sementes se destacaram por apresentarem conteúdo 
significativo de fenólicos totais (404,28mg de ácido gálico equivalente/100g de semente seca) e 
elevada atividade antioxidante (80,96%).    
 

PALAVRAS-CHAVE: cerrado; fruto; caracterização. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Cerrado brasileiro possui uma grande variedade de plantas que 

possuem relevância significativa quando aplicadas tanto na indústria cosmética, 

farmacêutica como na de alimentos, sendo fontes de compostos de alto interesse 

biotecnológico (CARAMORI et al., 2004). Várias pesquisas demonstram que as 

sementes dos frutos do cerrado têm potencial de aproveitamento devido à 

presença de compostos bioativos.   

O murici (Byrsonima ssp), pertencente à família Malpighiaceae, é um fruto 

característico do cerrado que possui aroma e características peculiares. As 

informações acerca de seu potencial nutricional são muito limitadas, portanto é 

importante um estudo mais aprofundado do fruto a fim de que um maior valor seja 

agregado a ele, assim como seu uso seja propagado.  

Este trabalho teve como objetivo avaliar a atividade antioxidante e a 

presença de compostos bioativos presentes nas sementes de murici. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os frutos de murici foram obtidos em cooperativas de Minas Gerais. Para 

serem utilizadas, as sementes foram separadas das polpas manualmente, secas 

em estufa a vácuo a 45ºC durante 48 horas e trituradas. As análises foram 

realizadas em laboratórios do Departamento de Ciência dos Alimentos - DCA, da 

Universidade Federal de Lavras - UFLA.  

A extração e quantificação dos carotenóides foram realizadas conforme a 

metodologia proposta por Rodriguez-Amaya (2001). 

O extrato para determinação de fenólicos totais e capacidade antioxidante 

foi obtido utilizando-se a metodologia descrita por Brand-Williams, Cuvelier e 

Berset (1995), adaptada por Rufino et al. (2007). Determinou-se o conteúdo 

fenólico total conforme a metodologia adaptada de Folin-Ciocalteu (Waterhouse, 

2002). Utilizou-se soluções aquosas de ácido gálico para a construção da curva 

padrão. Os resultados foram expressos como g equivalente de ácido gálico 

equivalente (EAG)/100 g de semente seca. Para a determinação da atividade 

antioxidante total, empregou-se a metodologia baseada na extinção da absorção 

do radical 2,2-difenil-1-picril hidrazil (DPPH 60 μM), proposta por Rufino et al. 

(2007), com algumas adaptações, calculando-se o percentual de sequestro do 

radical livre DPPH a partir do padrão. Os resultados foram expressos em 

percentual de sequestro de radical livre (% S.R.L.). 

Utilizou-se a metodologia do pH diferencial proposta por Wrolstade et al. 

(2005) a fim de determinar o conteúdo de antocianina monomérica total presente 

nas sementes de murici. A quantidade de antocianinas monoméricas totais foi 

expressa em mg equivalentes de cianidina-3-glucósido/100g de semente seca. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados relacionados aos constituintes analisados nas sementes 

secas de murici encontram-se na Tabela 1.  
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Tabela 1 – Teores de carotenóides totais, fenólicos totais (expressos em equivalente de 

ácido gálico), antocianinas e capacidade antioxidante utilizando o radical livre DPPH das 

sementes secas de murici. 

Constituintes Sementes secas de murici* 

Carotenóides (mg/100g) 0,37±0,03 

Antocianinas (mg cianidina 3-

glucósido/100g) 

0,13±0,01 

Fenólicos Totais (mg EAG/100g) 404,28±11,56 

DPPH (% S.R.L.) 80,96±2,75 

*Valores expressos como média ± desvio padrão 

 

São escassas as informações sobre os constituintes analisados nesse 

trabalho, em sementes de murici, na literatura especializada. Rufino et al. (2010) 

analisaram o conteúdo de carotenóides de 18 frutos brasileiros não tradicionais, 

sendo apenas a semente descartada. O conteúdo de carotenóides totais 

encontrado para o murici foi de 1,1mg/100g de matéria fresca, valor este superior 

ao encontrado para a semente de murici analisada neste trabalho.  

A concentração de fenólicos presente na semente de murici foi de 404,28 

mg EAG/100g. Tavares e Ramos (2009), estudando frutos do cerrado, obtiveram 

169 mg EAG/100g de semente seca de Caraguatá e 308 mg EAG/100g de 

semente seca de tarumã, valores estes inferiores ao encontrado nas sementes de 

murici analisadas neste trabalho. 

A atividade antioxidante das sementes de murici foi de 80,96%. A 

capacidade de sequestro de radicais livres é considerada forte quando atinge um 

percentual de 70% (MELO et al., 2008). Sendo assim, as sementes de murici 

analisadas neste trabalho possuem alta capacidade de sequestro de radicais 

livres.  

O teor de antocianinas monoméricas nas sementes de murici foi de 

0,13mg/100g. Rufino et al. (2010) também analisou esse fruto e encontrou 

0,5mg/100g de antocianina em matéria fresca. 
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4. CONCLUSÃO 

 

As sementes de murici analisadas se destacaram por apresentarem 

relevante conteúdo de fenólicos totais e alta atividade antioxidante, características 

que valorizam esse sub-produto oriundo do fruto. 
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RESUMO – Sabendo que o semiárido nordestino possui grandes impactos causados pelo 
baixo índice pluviométrico, a sociedade utiliza a perfuração do solo em busca por reservatórios 
de água subterrânea como tentativa de minimizar esses grandes impactos. Deste modo, o 
presente trabalho tem como objetivo avaliar físico-quimicamente a água de um poço tubular 
localizado na cidade de Juazeirinho-PB, a fim de comparar os valores obtidos com os 
permitidos pela legislação Brasileira. Os parâmetros analisados foram: temperatura (ºC), pH, 
condutividade elétrica (µS/cm), Cor (uH), íons cloretos (Cl-), dureza total, dureza de cálcio 
(Ca+2), dureza de magnésio (Mg+2) e Alcalinidade (OH-, CO3

=, HCO3
-). A partir dos resultados 

obtidos, verificamos que a água apresentou valores médios fora dos padrões permitidos pela 
legislação Brasileira, portanto a água analisada não poderá ser utilizada para o consumo 
humano, a não ser que seja realizado um tratamento através de métodos eficazes, como a 
desmineralização. 

 
PALAVRAS-CHAVE: análise; estudo; poço; água. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Água é um bem natural escasso no Nordeste semi-árido brasileiro. 

Para tentar minimizar grandes impactos que essa escassez causa a sociedade, 

utiliza-se a perfuração do solo em busca por reservatórios de água 

subterrânea. 

A água subterrânea, uma das fontes mais utilizada no Mundo para o 

consumo humano, tem capacidade de transmissão de doenças causadas por 

microrganismos patogênicos provenientes de fezes de humanos e animais, ou 

por meio de substâncias químicas em concentrações fora dos padrões 

permitidos pela Portaria nº2914/2011/MS, por isso tornando-se indispensável à 

verificação e o acompanhamento de sua potabilidade (COSTA, 2013).  

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar físico-

quimicamente a água de um poço tubular localizado na zona rural da cidade de 

Juazeirinho-PB. A fim de verificar se os valores encontrados estão de acordo 

com os determinados pela legislação Brasileira. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo analítico desenvolvido no laboratório de química 

(LQ) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

(IFPB), campus Campina Grande-PB. A pesquisa foi iniciada com visitas 

técnicas para identificação dos pontos de coleta, localizado no município de 

Juazeirinho-PB. Para a coleta, foi utilizado um recipiente de 2000 mL, 

identificado e rotulado. As análises foram determinadas de acordo com as 

normas do Instituto Adolfo Lutz (BRASIL, 2008).  

No primeiro momento, ainda no local do poço foi feita a análise da 

temperatura da água, usando termômetro digital. Na sequência, foram 

realizadas as análises físico-químicas dos seguintes parâmetros: temperatura 

(ºC), pH pelo método potenciométrico, em medidor de pH da marca Tecnal, 

modelo TEC-2; condutividade elétrica (µS/cm), analisada com condutivímetro 

portátil (Lutron Modelo CD–4303); íons cloretos (Cl-) foi realizado pelo método 

de Mohl; dureza total, dureza de cálcio (Ca+2), dureza de magnésio (Mg+2) e 

alcalinidade (BRASIL, 2008). A determinação da cor (uH) foi obtida com um 

medidor modelo HI 727 da Hanna Instruments®.  Em seguida foram 

comparados com os valores estabelecidos pela portaria 2.914/11 do Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2011). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1 - Estudo da qualidade físico-química da água do poço tubular, 

localizado na zona rural da cidade de Juazeirinho-PB. 

Parâmetros Químicos Valor obtido  Valor Máximo Permitido 

pH 7,45 6 – 9,5 

Temperatura (ºC) 26,6 - 

Alcalinidade (mg/L) 40 100 

Dureza total (mg/L) 751 500 

Dureza cálcio (mg/L) 300 - 

Dureza magnésio (mg/L) 451 - 
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Cloretos (mg/L) 1539,9 250 

Cor aparente (uH) 20 15 

Condutividade elétrica (µS/cm) 4301,4 - 

 

Verificam-se na Tabela 1, os valores médios obtidos da avaliação 

físico-química da água de um poço tubular, localizado na cidade de 

Juazeirinho-PB, situado no semiárido paraibano. No parâmetro pH, o resultado 

da análise qualificou a água proveniente do poço, como pH básico de valor 

médio de 7,45. Em relação ao pH, esta água pode ser consumida sem 

problema para a saúde humana, portanto, está de acordo com os valores 

recomendados pela portaria 2.914/11 (BRASIL, 2011), que se recomenda valor 

máximo permitido entre 6 - 9,5. No parâmetro temperatura, o valor encontrado 

foi de 26,6°C.  

Em relação ao parâmetro da alcalinidade, verificou valor médio de 40 

mg/L, de CaCO3, portanto também de acordo com a legislação. (GIAMPÁ & 

GONÇALES, 2006) estabelecem como valor máximo para alcalinidade de 

bicarbonatos 250 mg/L, sendo assim essa água poderá ser utilizada sem 

problemas para a saúde, quanto a esse parâmetro. No parâmetro Dureza total 

a água analisada apresentou valor de 751 MG/L. Desta forma não poderá ser 

utilizada para o consumo humano, quanto a esse parâmetro, já que a portaria 

2.914/11 do ministério da saúde estabelece como valor máximo 500 MG/L. No 

parâmetro dureza de cálcio e magnésio a água apresentou valores médios de 

300 e 451 mg/L respectivamente. Embora pareçam contraditórios, estudos 

apontam um possível efeito protetor da dureza do Cálcio e Magnésio, frente a 

patologias como câncer e doenças cardiovasculares. Ademais, há indícios que 

o consumo de água com altos níveis de Cálcio, pode reduzir o risco de 

desenvolvimento e surgimento de pedras na urina produzida por Oxalato de 

Cálcio (SIENER et al., 2004).  

No parâmetro íons cloretos, o valor obtido foi de 1539,9 mg/L. Portanto, 

a água está fora dos padrões permitido pela legislação Brasileira. Já no 

parâmetro de cor aparente a água do poço apresentou valor médio de 20 uH. 

Segundo a portaria 2914/2011, recomenda-se valor máximo permitido seja de 

15 uH, logo o valor encontrado não está de acordo com os padrões 

estabelecidos. A condutividade elétrica é um parâmetro nada mais do que uma 
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expressão numérica da capacidade de uma água conduzir corrente elétrica. O 

valor foi de 4301,4 µS/cm, esse valor corrobora o alto valor de íons cloretos. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que a qualidade físico-química da água do poço tubular 

localizado na zona rural do município de Juazeirinho-PB está fora dos padrões 

exigidos pela legislação Brasileira. Portanto a água analisada não poderá ser 

utilizada para o consumo humano, a não ser que seja realizado um tratamento 

através de métodos eficazes, como: filtração ou desmineralização, troca-iônica. 
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RESUMO – nós avaliamos de forma aguda a influência de diferentes óleos na translocação de 
lipopolissacarídeos (LPS) e na liberação de citocinas. Setenta e oito mulheres (20-41 anos, 47,23 
± 0,48% de gordura corporal) consumiram aleatoriamente uma das três bebidas (25mL de óleo): 
óleo de coco (OC, n=23), azeite de oliva (AO, n=31) ou óleo de soja (OS, n=24). Amostras de 
sangue em jejum (12h) e 2 a 4h pós-prandiais foram coletadas para análise de triglicerídeos, LPS, 
IL-8, IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α e IL-12p70. O LPS não foi afetado pelo tempo nem pelo grupo. OC 
foi o único a apresentar aumento pós-prandial na relação IL-1β/IL-10 e associação positiva entre 
LPS e perfil pró-inflamatório. Em doses usuais, a translocação de LPS não parece ser o 
mecanismo principal de indução da inflamação. O consumo do óleo de coco deve ser feito com 
cautela pois pode aumentar a inflamação por mecanismos sinérgicos ao LPS. 

 

PALAVRAS-CHAVE: azeite de oliva; endotoxemia; inflamação; lipídeos dietéticos; obesidade; óleo 

de coco. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O papel da translocação dos lipopolissacarídeos (LPS) presentes na 

microbiota intestinal para a corrente sanguínea e a consequente indução da 

inflamação na patogênese da obesidade tem sido amplamente discutido (NEVES 

et al., 2013; VORS et al., 2015). Apesar de alguns lipídeos dietéticos 

apresentarem a mesma estrutura química da porção responsável pela ativação do 

sistema imune presente nos LPS e poderem alterar a dinâmica de translocação 

dessas toxinas bacterianas, pouco ainda se sabe sobre os efeitos de diferentes 

lipídeos dietéticos nesse processo (MICHALSKI et al., 2016). Assim, nós 
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comparamos o impacto do consumo agudo de diferentes óleos sobre os níveis 

plasmáticos de LPS e a inflamação associada à obesidade.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Participaram desse estudo duplo-cego, aleatório e de braços paralelos, 78 

mulheres adultas com bom estado geral de saúde e excesso de gordura corporal. 

Os cálculos do poder do estudo indicaram que 21 mulheres foram necessárias 

para detectar uma diferença de 5% sobre as concentrações de IL-10 e TNF- α 

(poder: 90%, α = 5%). Todas as participantes assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido e o protocolo do estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Viçosa (no 892.467/2014).  

As participantes consumiram um jantar padrão na noite anterior aos testes 

e foram designadas para um dos três grupos: óleo de coco (OC, n=23), azeite de 

oliva (AO, n=31) ou óleo de soja (OS, n=24). Nos dias dos testes, as participantes 

consumiram em 15 minutos uma bebida contendo 25mL de um dos óleos de 

acordo com o grupo experimental. As amostras de sangue foram coletadas no 

nível basal (T0) (12h de jejum) e após 2h (T2) e 4h (T4) do consumo da bebida 

para as dosagens de triglicerídeos, LPS, IL-8, IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α e IL-

12p70.  

A normalidade dos dados foi avaliada por Shapiro–Wilk e os dados 

expressos como média ± erro padrão ou mediana (p25-p75). As diferenças entre 

os grupos foram avaliadas por Kruskal-Wallis seguido por Bonferroni. O teste de 

Wilcoxon foi usado para avaliar diferenças nos níveis basais e o efeito do tempo 

em cada grupo. O teste de Spearman foi usado para as associações entre as 

variáveis (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA; α ≤ 0.05).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As bebidas foram bem toleradas por todas as participantes (26,87 ± 0.66 

anos, Índice de Massa Corporal de 30,51 ± 0.33 kg/m2, 47,23 ± 0,48% de gordura 

corporal). Não houve diferença significativa entre os grupos no nível basal. 

O LPS não foi afetado pelo tempo (diferenças dentro do grupo) nem pelos 

tratamentos (diferenças entre os grupos). As análises de citocinas isoladas 
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mostraram um aumento em IL-6 após o consumo de AO e OS (P = 0,090 para 

OC) e uma redução em IL-12p70 e em IL-10 em todos os grupos, sem diferenças 

entre os grupos. As análises das relações entre citocinas pró-inflamatórias/anti-

inflamatórias, no entanto, mostraram que OC foi o único grupo a apresentar 

aumento em IL-1β/IL-10 após o consumo da bebida hiperlipídica (Figura 1). Todas 

as bebidas promoveram um aumento do somatório total de citocinas pró-

inflamatórias em relação a IL-10 e das subfrações IL-6/IL-10, IL-8/IL-10, (TNF-α + 

IL-6 + IL-1β)/IL-10, and (IL-12p70 + IL-8)/IL-10, sem diferenças significativas entre 

os grupos. 

 

Figura 1 – Mediana (p25/p75) da relação IL-1β/IL-10 no nível basal (T0) e após 

4h (T4) do consumo de bebidas contendo 25mL de óleo de coco (OC, n=23), 

azeite de oliva (AO, n=31) ou óleo de soja (OS, n=24) (Wilcoxon, *P < 0,050). 

O aumento do LPS foi associado significativamente com as alterações no 

total de citocinas pró-inflamatórias/anti-inflamatórias (R² = 0,489), IL-8/IL-10 (R² = 

0,495) e (IL-12p70 + IL-8)/IL-10 (R² = 0,447) apenas em OC.  

O ácido láurico é o principal ácido graxo do óleo de coco e possui potencial 

de induzir inflamação após a interação com receptores do tipo Toll 2 e 4 

presentes em células do sistema imune (HUANG et al., 2012). No nosso estudo, 

nós usamos uma carga lipídica usual para induzir alterações no perfil de ácidos 

graxos séricos capazes de estimular uma resposta imune e o OC apresentou um 

padrão inflamatório distinto dos demais grupos. Além disso, as alterações pós-

prandiais no LPS mostraram uma clara associação com o perfil inflamatório 

apenas nesse grupo, o que sugere a existência de um mecanismo sinérgico entre 

o ácido láurico e o LPS na indução da inflamação. A possibilidade do efeito 

sinérgico entre o LPS e os ácidos graxos da dieta já foi documentado em um 

estudo in vitro conduzido com o ácido palmítico (HÅVERSEN et al., 2009). Os 
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efeitos do ácido láurico sobre esses mecanismos precisam agora serem 

confirmados em estudos delineados para esse fim.  

4. CONCLUSÕES 

Nossos resultados sugerem que a translocação do LPS induzida pelos 

lipídeos dietéticos não é uma via proeminente para explicar as respostas 

imunológicas agudas após o consumo de lipídeos em doses usuais. Apesar disso, 

o óleo de coco pode contribuir para um perfil pró-inflamatório e para a indução da 

endotoxemia metabólica. Desse modo, nossos resultados sugerem cautela na 

prescrição do óleo de coco para o tratamento da obesidade.  
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RESUMO – Pequi (Caryocar brasiliense Camb.) é um fruto típico do cerrado que se destaca pelos 
atributos sensoriais como cor, sabor e aroma, além do elevado valor nutricional. O presente 
trabalho teve como objetivo avaliar a composição centesimal das sementes de pequi. A amostra 
analisada possuiu teor médio de água igual a 35,97%, teor médio de extrato etéreo igual a 
50,08%, teor médio de proteína igual a 33,31%, teor médio de fibras igual a 5,09%, teor médio de 
cinzas igual a 5,83% e fração glicídica média igual a 5,69%. As sementes de pequi analisadas 
possuíram teores relevantes de lipídeos e proteínas.  

 
PALAVRAS-CHAVE: cerrado; fruto; composição centesimal.  
 

1. INTRODUÇÃO 

 

As espécies frutíferas do Cerrado possuem grande potencial de utilização 

agrícola e tecnológica (RIBEIRO, 2011). São consideradas atrativas pelo elevado 

valor nutricional e pelas características sensoriais peculiares que possuem. 

O pequi (Caryocar brasiliense Camb) é um típico fruto do cerrado que 

possui grande potencial econômico. De acordo com estudos realizados por 

Almeida et al. (1998), Vilas Boas (2004) e Lima et al. (2007), o pequi possui 

valores relevantes de determinados componentes quando comparados a outras 

espécies nativas. Segundo esses pesquisadores o teor de proteína encontrado na 

semente do pequi é inferior apenas ao jatobá (Hymenaea courbaril) e ao baru 

(Dipteryx alata). Os teores de lipídeos apresentados pela polpa e semente do 

pequi merecem destaque, tendo em vista que são os maiores quando 

comparados às demais espécies e assemelham-se aos teores presentes no 

abacate (Persea gratissima), açaí (Euterpe oleracea) e buriti (Mauritia flexuosa).  
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Este trabalho teve como objetivo realizar a análise da composição 

centesimal das sementes de pequi, a fim de ampliar os conhecimentos sobre este 

fruto do cerrado e verificar possíveis utilizações para suas sementes. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os frutos do pequi foram obtidos em cooperativas de Minas Gerais. Para 

serem utilizadas, as sementes foram separadas das polpas manualmente, secas 

em estufa a vácuo a 45ºC durante 48 horas e trituradas. As análises foram 

realizadas no Laboratório de química, bioquímica e análise de alimentos do 

Departamento de Ciência dos Alimentos - DCA, da Universidade Federal de 

Lavras - UFLA.  

Determinou-se o teor de umidade, cinzas, proteínas, lipídios e fibras totais 

por metodologias padrões propostas pela AOAC (1998). A fração de carboidratos 

foi determinada pelo método da diferença (100-%umidade-%lipídios- %proteína-% 

fibra- % cinza). Para conversão do teor de nitrogênio total da proteína, multiplicou-

se pelo fator 6,25. Calculou-se o valor energético total das sementes utilizando-se 

os fatores de conversão de 4 kcalg-1 para  proteína e carboidrato e 9 kcalg-1 para 

lipídeos (Merril; Watt,1973). As determinações foram realizadas em triplicata.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados como as médias das triplicatas obtidos nas 

análises da composição centesimal em base seca das sementes de pequi estão 

na Tabela 1. O teor de umidade das sementes de pequi foi de 35,97%. Ferreira et 

al. (1988) determinou um teor de umidade de 35% para a semente de pequi, valor 

praticamente igual ao encontrado neste trabalho. 

 

Tabela 1 – Composição centesimal das sementes de pequi. 

Parâmetro % (matéria seca)* 

Extrato Etéreo 50,08±0,73 

Proteínas 33,31±0,47 

Cinzas 5,83±0,32 

Fibras 5,09±1,52 
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Carboidratos 5,69 

*Valores expressos como média ± desvio padrão 

 

Os resultados demonstram que a semente de pequi constitui uma 

importante fonte de lipídeos (50,08%). Os pesquisadores Sousa et al. (2011), 

Luzia (2012) e Lima et al. (2007) encontraram valores de 50%, 47,68%, e 51,51% 

de extrato etéreo em semente de pequi, respectivamente, valores estes muito 

próximos ao deste trabalho. Em relação ao teor de proteínas, obteve-se 33,31%. 

Em seus estudos, diferentes autores também analisaram os teores proteicos da 

semente do pequi, encontrando os valores de 29,65% (SOUSA et al., 2011), 

25,27% (LIMA et al., 2007), 18,53% (LUZIA, 2012) e 24,60% (FERREIRA et al., 

1988). Com isso, tem-se que a semente do pequi é uma significativa fonte de 

proteínas.  

O teor de fibras para a semente de pequi foi de 5,09%. Sousa et al. 

(2011) encontrou 10,99% de fibras em sementes de pequi, Luzia (2012) 12,53% e 

Lima et al. (2007) 2,2%, valores em base seca. O teor de cinza encontrado para a 

semente de pequi foi de 5,83%. Luzia (2012) encontrou 3,11%. Em seus estudos, 

Sousa et al. (2011) obtiveram resultado de 4,77% de cinzas para a semente de 

pequi e Lima et al. (2007) encontraram 4,01% .  

Em relação à quantidade de carboidratos presentes nas sementes, o 

resultado para o pequi foi de 5,69%. Luzia (2012) encontrou 10,58% e Lima et al. 

(2007) 8,33%. 

A semente seca de pequi apresentou um valor energético de 606,72 

kcal/100g. Lima et al. (2007) encontraram valor calórico semelhante para a 

semente de pequi (598,3 kcal/100g). Luzia (2012) encontrou cerca de 546 

kcal/100g e Sousa et al. (2011) encontraram 570,20 kcal/100g. O valor calórico 

encontrado para sementes de pequi tanto neste trabalho como em trabalhos de 

outros autores é sempre muito elevado. Tais resultados indicam que essa fruta do 

cerrado quando incluída na dieta constitui uma importante fonte energética. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

As sementes de pequi analisadas possuíram valores relevantes de lipídeos 

e proteínas, o que pode influenciar positivamente na aplicação dessas sementes 

em novos produtos com valor agregado. 
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RESUMO Avaliar a prevalência de fatores de risco para desenvolvimento de transtornos 

alimentares e o estado nutricional de universitários de Nutrição. Realizou-se um estudo transversal 

com 90 universitários do Curso de Nutrição (GESS/UNIS). Foram aplicados a Escala de Silhuetas, 

o Teste de Atitudes Alimentares (EAT-26), o Teste de Investigação Bulímica de Edimburgo (BITE), 

a Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP) e realizadas medidas antropométricas. Os 

resultados revelaram que 53,33% da amostra apresentaram distorção da imagem corporal e 

17,8% positivo para anorexia nervosa. 28,9% apresentaram sintomas sugestivos para bulimia 

nervosa e 10% apresentaram sintomas para desenvolver compulsão alimentar periódica. Houve 

associação positiva de transtornos alimentares com o IMC. Foi constatado que os futuros 

nutricionistas com excesso de peso apresentaram maior risco de estarem insatisfeitos com a sua 

imagem corporal e de desenvolverem transtornos alimentares.  

Palavras-chave: transtornos alimentares; anorexia nervosa; bulimia nervosa; compulsão alimentar 

periódica.  

1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos 20 anos, os casos de sobrepeso e obesidade no Brasil têm 

aumentado consideravelmente, resultado da diminuição dos níveis de atividades 

físicas e do aumento do consumo de alimentos hipercalóricos e industrializados. 

Porém, os padrões de beleza requerem perfis antropométricos cada vez mais 

magros, tornando crescente a insatisfação das pessoas com a própria aparência 

(BOSI et al.; 2006). A frustração, baixa autoestima e a discriminação entre os que 

fogem do estereótipo ideal, podem ser uma condição relevante para o 

desenvolvimento de transtornos alimentares (SILVA et al., 2012).  

Em profissionais da área da saúde a prevalência de transtornos 

alimentares é maior, possivelmente, por sofrerem mais intensamente com as 

pressões relacionados aos padrões estéticos, as quais se respondem por meio da 

exibição de um corpo magro (BOSI et al.; 2008). Mediante a isso, o presente 
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estudo tem o objetivo de avaliar a prevalência de fatores de risco para o 

desenvolvimento de transtornos alimentares e o estado nutricional de 

universitários do curso de nutrição. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Trata-se de um estudo transversal realizado com estudantes do curso de 

nutrição do Centro Universitário do Sul de Minas, este trabalho teve aprovação do 

Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário do Sul de Minas. 

Estão matriculados 144 alunos no curso de nutrição. A coleta de dados foi 

realizada em duas etapas, 34 alunos recusaram a assinar o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido e outros 20 alunos não estavam presente em 

sala de aula no período da coleta de dados.  

 A pesquisa incluiu estudantes de ambos os sexos, participaram 76 mulheres 

e 14 homens com idade média de 22 anos. Os estudantes preencheram um 

formulário com informações pessoais e responderam a Escala de Silhuetas, 

desenvolvida e validada para adultos por Thompson Gray (1995) para investigar a 

percepção da imagem corporal. Os estudantes que apresentaram distorção da 

imagem corporal passaram à diante na pesquisa, sendo submetidos à avaliação 

do perfil nutricional (peso e altura) e aos questionários de Teste de Atitudes 

Alimentares (EAT-26) desenvolvido por Ganer e Garfinkel (1979), o Teste de 

Investigação Bulímica de Edimburgo (BITE) desenvolvido por Herderson e 

Freeman (1987) e adaptada por Cordás e Hochgraf (1993) e por último o 

questionário para a identificação de Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica 

(TCAP) onde foi aplicado a Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP), 

desenvolvido por  Gormally et al., (1982) sendo traduzida e adaptada para o 

português por (FREITAS et al., 2001). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A insatisfação corporal foi observada em 53,3% dos estudantes com maior 

prevalência no sexo feminino (88,1%). Em um estudo realizado por Gonçalves et 

al.; (2008), observou-se que 75% dos estudantes de nutrição encontravam-se 

insatisfeitos com a imagem corporal apresentada em 91,2% entre o sexo 

feminino. 

No teste EAT-26, foram identificados 17,8% do total de estudantes com escore 

positivo, dos quais 87,5% são do sexo feminino e 12,5% do sexo masculino. A 
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prevalência de sintomas sugestivos para anorexia nervosa descrito neste estudo 

em 17,8% está próximo ao estudo de Souza; et al.; (2011) que encontraram 

20,2% dos estudantes com EAT positivo. 

Ao avaliar a gravidade do BITE, foram consideradas apenas as 26 alunas 

com escore acima de 10 pontos. Observou-se 15,4% apresentaram gravidade 

moderado (5 a 9 pontos) e 84,6% com gravidade baixa (menor 5 pontos).  

O ECAP indicou que 10% do sexo feminino apresentaram sintomas para 

desenvolver Compulsão alimentar periódica (CAP).  Foram identificadas 8,9% 

alunas com risco moderado (Pontuação entre 18 a 26) e 1,1% com risco grave 

(Pontuação maior ou igual a 27). Estes dados são semelhantes ao encontrado em 

uma pesquisa desenvolvida por Vitolo et al. (2006) na qual 18,1% dos estudantes 

apresentaram compulsão alimentar periódica, sendo 12,6% com CAP moderado e 

5,5% com CAP grave; e ao estudo realizado por Mascarenhas et al.; (2011) que 

observou sintomas para TCAP em 5,02% da população estudada.  

O perfil nutricional, avaliado pelo IMC, demonstrou que dos 42 alunos 

identificados com distorção da imagem corporal, 61,9% encontram-se em 

Eutrofia, 35,7% apresentaram sobrepeso e 2,4% classificado em Obesidade Grau 

I. Caram e Lazarine (2013) apresentaram resultados próximos em relação ao 

perfil nutricional, 71,4% dos universitários avaliados estavam classificados em 

eutrofia, 16,65% sobrepeso, 5% obeso grau I e 6,7% desnutridos. 

Ao relacionar perfil antropométrico e a presença de risco para os 

transtornos alimentares, observa-se que os acadêmicos que apresentaram 

sintomas para os TA foram classificados em eutrofia e sobrepeso, sendo no 

sobrepeso a de maior prevalência. Diferente do resultado encontrado por Silva et 

al.(2012) onde houve maior prevalência de eutrofia entre as acadêmicas que 

demonstraram alto risco para transtornos alimentares.  

5. CONCLUSÃO 

Foi constatado que os acadêmicos de nutrição apresentaram insatisfação 

da imagem corporal e anormalidades do comportamento alimentar, condições que 

contribuem para o desenvolvimento de transtornos alimentares. Estes fatores 

foram identificados em maior prevalência entre o sexo feminino.  

 O fato de futuros nutricionistas apresentarem sintomas de risco para 

transtornos alimentares merece extrema atenção, pois são profissionais que irão 
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atuar diretamente na promoção da saúde por meio do incentivo de hábitos 

saudáveis. Outros parâmetros antropométricos podem ser úteis na triagem de 

indivíduos suscetíveis ao surgimento de transtornos alimentares. 
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RESUMO – Amido resistente tipo 5 (AR5) é uma fibra alimentar com potencial inovador na 
indústria de alimentos. O AR5 pré-gelatinizado utilizado apresentou 17,17% de fibra alimentar. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de AR5 pré-gelatinizado em massas alimentícias 
através de um Delineamento Composto Central Rotacional de 2 variáveis independentes, sendo: 
x1 o teor de glúten vital (0-4 g.100g

-1
); e x2 o teor de AR5 pré-gelatinizado (0-20 g.100g

-1
). As 

variáveis dependentes avaliadas foram às propriedades de cozimento e textura e a variação da 
cor instrumental. A formulação da massa alimentícia otimizada foi obtida com o uso de 1,94 
g.100g

-1
 de glúten vital e 11,99g.100g

-1
 de AR5 pré-gelatinizado, com uma desejabilidade de 

74,50%. 
 
PALAVRAS-CHAVE: amido resistente, prebiótico, macarrão, fibra alimentar. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Amido resistente (AR) é uma fração do amido que não é digerido por 

enzimas amilolíticas pelo trato gastrointestinal, sendo fermentado no cólon pela 

microflora, liberando ácidos graxos de cadeia curta (BIRT et al, 2013), sendo 

classificado como uma fibra alimentar e um potencial prebiótico. Cinco tipos de 

AR são conhecidos. O AR1 é o amido fisicamente inacessível, AR2 é o amido 

granular que não é degradado pelas enzimas, AR3 é o amido retrogradado, AR4 

é o amido modificado quimicamente e AR5 é o complexo físico formado entre a 

amilose ou a cadeia longa da amilopectina com ácidos graxos. A produção 

convencional de AR5 se dá através do uso de amido com alto teor de amilose ou 

pela desramificação enzimática das cadeias de amilopectina e posterior 

complexação com ácidos graxos. O processo de extrusão termoplástica promove 

a dextrinização do amido e atua como um reator para complexar as cadeias 

lineares com os ácidos graxos (HORI et al., 2016). Desta forma, o AR5 pode ser 

utilizado em produtos à base de cereais, como as massas alimentícias. A grande 

popularidade destes produtos se deve ao baixo custo, facilidade e rapidez no 

preparo e alta estabilidade. O objetivo deste trabalho foi produzir AR5 pré-

gelatinizado por extrusão termoplástica e avaliar o desempenho desta fibra em 

massa alimentícia seca, do tipo talharim. 

mailto:tatiana.amaral@ict.ufvjm.edu.br
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2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

O AR5 pré-gelatinizado foi obtido através da extrusão de amido de milho 

adicionado de 3,62% de ácido palmítico e 4,79% de ácido esteárico, em extrusor 

mono-rosca Brabender. O teor de amido resistente obtido foi de 17,17%. O 

desempenho do AR5 em massa alimentícia foi avaliado através de Metodologia 

de Resposta, utilizando-se um Delineamento Composto Central Rotacional de 2 

variáveis independentes, sendo: x1 o teor de glúten vital (0-4%); e x2 o teor de 

AR5 pré-gelatinizado (0-20%); em substituição a farinha de trigo. A elaboração 

das massas alimentícias (em formato talharim) e as análises foram realizadas de 

acordo com Schmiele et al. (2013). As massas alimentícias foram avaliadas 

quanto às propriedades de cozimento, textura e à variação de cor instrumental. 

Os resultados foram avaliados pela Metodologia de Superfície de Resposta, com 

nível de significância de 10% e coeficiente de regressão mínimo (R2) de 0,80, e 

desejabilidade através do software Expert-Design 10.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da Tabela 1 e as curvas de contorno da Figura 1 indicaram 

que o uso do AR5 promoveu o enfraquecimento da rede de glúten, isto poderia 

resultar em características indesejáveis ao macarrão. No entanto, a adição de 

glúten vital proporcionou o restabelecimento da coesão da massa, permitindo a 

produção de uma massa alimentícia com características desejáveis, 

considerando-se principalmente um produto com baixa perda de sólidos e 

maiores valores de tempo ótimo de cozimento, firmeza e impulso, valores obtido 

ao centro das curvas de contorno, próximos ao ponto central. Este resultado 

indica a produção de massa alimentícia al dente, com características firmes à 

mordida, com baixa pegajosidade e sem alteração da coloração, em função de 

uma amostra controle. Provavelmente, o glúten vital formou, junto com as 

proteínas da farinha de trigo, uma rede viscoelástica capaz de aprisionar o amido 

adicionado.  
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Tabela 1 – Propriedades tecnológicas das massas alimentícias 

Ensaio TOC 
(min) 

AP* 
(g.100g-1) 

PS* 
(g.100g-1) 

Firmeza# 
(N) 

Impulso# 
(N.s) 

∆E* 

1 8,25 231,60±1,37 5,46±0,64 2,29±0,42 10,09±0,89 13,78±0,69 
2 7,50 254,74±3,33 6,40±0,27 2,93±0,25 13,32±0,65 13,88±0,24 
3 8,26 222,25±3,52 6,14±0,59 1,77±0,39   8,69±0,98 15,46±0,78 
4 7,05 224,28±1,55 6,49±0,44 2,37±0,28 10,69±0,75 14,22±0,73 
5 6,80 224,85±1,56 5,50±0,12 2,30±0,26 10,68±0,55 14,62±0,41 
6 6,00 201,34±1,64 6,12±0,25 2,84±0,32 13,54±0,35 12,96±0,12 
7 7,25 216,96±4,45 6,16±0,10 3,62±0,11 17,61±0,86 12,64±0,45 
8 7,95 242,71±0,55 6,66±0,42 2,54±0,18 13,63±0,85 13,42±0,26 
9 5,00 202,98±1,07 4,71±0,23 3,77±0,32 19,74±0,71 12,86±0,30 
10 5,25 205,01±7,68 4,60±0,32 3,66±0,21 19,84±0,70 12,49±0,27 
11 5,43 213,08±6,44 4,88±0,31 3,65±0,24 20,50±0,70 12,73±0,89 
12 5,58 221,31±9,21 4,71±0,23 3,66±0,30 20,06±0,54 13,06±0,33 

Média±desvio padrão; TOC – tempo ótimo de cozimento; AP – Aumento de peso; 
PS – Perda de sólidos; *média de 3 repetições; #média de 6 repetições. 
 

Figura 1 – Curvas de contorno para as variáveis dependentes estatisticamente 

significativas (p≤0,10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e 

Nutrição Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 

O grau de desejabilidade foi calculado de modo a se obter um produto com 

máximo de incorporação de AR5, maiores tempo de cozimento, firmeza e impulso 

e menor perda de sólidos na água de cozimento, resultando na incorporação de 

1,94 g.100g-1 de glúten vital e 11,99 g.100g-1 de AR5, com uma desejabilidade de 

74,5%. Segundo Schmiele et al. (2013), massa alimentícia de boa qualidade deve 

apresentar um aumento de peso de 200 a 300% e perda de sólidos máximo de 

6%. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

 O uso de 11,99% de AR5 foi possível quando aliado à 1,94% de glúten 

vital, resultando em um produto final com melhores características de cozimento e 

textura, e um ponto ótimo com 1,65% de amido resistente (valor teórico) por 

porção de massa alimentícia (80g), com uma desejabilidade de 0,745. 
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RESUMO – Os licores cremosos têm um grande problema com a estabilização da emulsão pois 
são constituídos de uma emulsão de água e óleo, assim, a adição de álcool e principalmente a 
temperatura podem fazer com que a emulsão seja desestabilizada. A reologia estuda a 
deformação e escoamento de materiais, podendo prever a força necessária para causar uma 
dada deformação ou escoamento. O objetivo desse estudo foi avaliar o comportamento reológico 
de licor cremoso sob variações de temperatura de 20 a 30 °C. Os licores cremosos apresentaram 
comportamento pseudoplástico, representado pelo modelo de Hershel Bulkley, sendo observado 
que a temperatura influenciou no comportamento do fluido e que temperaturas mais altas 
conferiram menor resistência ao escoamento. 

 
PALAVRAS-CHAVE: licor cremoso, reologia, temperatura. 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

 Licores cremosos são considerados emulsões formadas por bebidas 

alcoólicas e creme ou derivados de leite, em que o álcool é um dos constituintes 

da fase aquosa. O conteúdo alcoólico dos licores cremosos é de 

aproximadamente 17 °GL, podendo haver pequenas variações entre as marcas 

comercializadas. Estes produtos enfrentam problemas com sua estabilidade, por 

se tratarem de uma emulsão água e óleo com adição de álcool, bem como as 

variações de temperatura e tempo de armazenamento (ALVARENGA et al., 

2013). O comportamento reológico de fluidos alimentícios resulta da interação 

entre os elementos que os compõem (QUEIROZ, 1998), e pode haver influência 

de fatores como concentração e temperatura na viscosidade dos fluidos (BERTO 

et al., 2003). O objetivo desse trabalho foi avaliar o comportamento reológico de 

licor cremoso em função de diferentes temperaturas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

  

 O licor cremoso foi elaborado por meio da adaptação de uma formulação 

caseira, simulando um licor cremoso comercial, sendo utilizada a seguinte 
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formulação: 20% de leite condensado; 12% de creme de leite; 15% de leite 

integral; 3% de café solúvel; 35% de açúcar refinado e 15% de álcool de cereais. 

Os ingredientes foram pesados e batidos em liquidificador doméstico em 

velocidade média por 5 minutos. Ao final, foi adicionado o álcool de cereais à 

formulação e acondicionado em garrafa âmbar sob temperatura de refrigeração 

durante uma semana para verificar se correria a desestabilização do fluido com 

separação de fases da emulsão. Após este procedimento, realizou-se as análises 

reológicas, utilizando um viscosímetro digital (modelo DV2T, da marca Brookfield). 

Foi utilizado o sensor SC4-34, a taxa de deformação determinada foi de 3 a 56 s-

1, sendo realizadas leituras em 25 pontos, com duração de 10 segundos entre 

pontos consecutivos, totalizando um tempo de leitura com duração de 4 minutos e 

10 segundos. As leituras foram realizadas sob temperatura de 20, 25 e 30 °C, 

simulando temperatura ambiente com alguma variação, na qual os licores 

cremosos comerciais encontram-se expostos durante sua comercialização e 

armazenamento. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O licor cremoso apresentou comportamento pseudoplástico com índice de 

comportamento inferior a unidade, ou seja, a variação da tensão de cisalhamento 

e taxa de deformação não ocorrem na mesma proporção, em que a viscosidade 

diminui com aumento da taxa de deformação. O modelo matemático que 

apresentou o melhor ajuste aos dados foi o de Heschel Bulkley (Equação 1), 

necessitando de tensão inicial para escoar. 

Equação 1) 

 Em que τ é a tensão de cisalhamento, em Pa, τ0 é a tensão inicial, em Pa, -

dv/dr é a taxa de deformação, em s-1, e μa é a viscosidade aparente, em Pa.s, e n 

é o índice de comportamento do fluido. Por meio de regressão linear ajustou-se 

os modelos reológicos (Tabela 1). Pode-se observar que os valores dos 

coeficientes de determinação encontrados foram próximos de 1 indicando um 

bom ajuste aos dados. Na Figura 1 é apresentado os reogramas em diferentes 

temperaturas do licor cremoso, sendo verificado que a tensão de cisalhamento 
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aumentou a medida que se reduz a temperatura em relação à taxa de 

deformação.  

 O comportamento pseudoplástico do licor cremoso pode ser explicado pela 

modificação da estrutura de cadeias longas de moléculas com aumento do 

gradiente de velocidade, em que as cadeias tendem a se alinhar paralelamente às 

linhas de corrente, diminuindo a resistência ao escoamento (HOLDSWORTH, 

1971). Diversos produtos que apresentam cremosidade e que são compostos por 

ingredientes com alto teor de gordura e açúcar, assim como o licor cremoso, 

foram descritos na literatura como pseudoplásticos. Teles e Flores (2007), 

descreveram o comportamento de iogurtes como pseudoplástico, com dados 

ajustados ao modelo de Heschel Bulkley. Oliveira et al. (2007) descreveram o 

comportamento de sorvete como pseudoplástico, em que as amostras foram 

submetidas na temperatura de 2°C em uma taxa de deformação de 0 a 50 s-1.  

 

Tabela 1 – Ajustes dos modelos reológicos para o licor cremoso em diferentes 
temperaturas 

Temperatura 
(oC) 

Modelo R2 

20 
 

0,9994 

25 
 

0,9999 

30 
 

0,9991 
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Figura 1 – Reogramas dos licores cremosos, sob temperatura de 20, 25 e 30 °C. 
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4. CONCLUSÕES 

 

 O licor cremoso apresentou comportamento pseudoplástico nas diferentes 

temperaturas testadas, ajustado ao modelo de Heschel Bulkley, sendo verificado 

que ao reduzir a temperatura a tensão de cisalhamento aumentou em função da 

taxa de deformação. 
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RESUMO – Os simulados alcoólicos possuem componentes majoritários dos licores, ou seja, são 
a base do licor. Os espessantes possuem diversas aplicações alimentares devido às suas 
propriedades funcionais, podendo ser adicionado em bebidas para aumentar a viscosidade das 
mesmas. A reologia estuda o comportamento mecânico da matéria, estabelecendo relação entre 
as forças aplicadas e deformações resultantes. Foi avaliado o comportamento reológico de 
simulado alcoólico e adicionado de diferentes espessantes sob temperatura de 25 °C. Verificou-
se que os simulados alcoólicos possuem comportamento Newtoniano, assim como os 
adicionados dos espessantes goma arábica e maltodextrina, porém a formulação adicionada de 
carboximetilcelulose (CMC) nas concentrações de 0,1% e 0,5% apresentaram comportamento 
pseudoplástico. 

 
PALAVRAS-CHAVE: reologia, simulado alcoólico, espessantes. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O licor deve ter graduação alcoólica de (15 a 54%) de volume a 20 °C, e 

um percentual de açúcar superior a trinta gramas por litro, elaborado com álcool 

etílico potável de origem agrícola, ou destilado alcoólico simples de origem 

agrícola ou bebidas alcoólicas (BRASIL, 1997). Os espessantes possuem 

diversas aplicações alimentares devido às suas propriedades funcionais, sendo 

que as mais importantes são: capacidade de retenção de água, redução da taxa 

de evaporação, alteração da taxa de congelamento, modificação da formação de 

cristais de gelo e modificação das propriedades reológicas (RAO, 1977). A 

reologia explica o comportamento mecânico da matéria, estabelecendo relação 

entre as forças aplicadas e deformações resultantes. Sendo assim, o seu 

entendimento é de extrema importância em processos de bombeamento de 

líquido, adequação dos sistemas de tubulação, trocadores de calor, filtros e 

bombas (QUEIROZ et al., 2000). O objetivo do trabalho foi verificar o tipo de 

comportamento reológico de cada simulado em relação ao espessante utilizado e 

o controle. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

  

 Foi utilizado água filtrada, álcool de cereais e açúcar refinado para 

elaboração das formulações do simulado alcoólico de licor, sendo o procedimento 

de preparo adaptado de Teixeira (2004). A concentração de açúcar foi de 30% e 

do álcool de cereais de 17 °GL, pois são teores semelhantes aos licores 

encontrados no mercado. Houve adição dos espessantes goma arábica na 

concentração de 0,5%, maltodextrina na concentração de 0,5%, 

carboximetilcelulose (CMC) nas concentrações de 0,1% e 0,5%. A adição dos 

espessantes ocorreu no momento da adição do álcool de cereais. Também foi 

preparado um simulado controle (sem adição de espessante), com concentração 

de açúcar de 30% e álcool de 17 °GL, para fins de comparação. As curvas de 

escoamento foram obtidas utilizando um viscosímetro digital (modelo DV2T, da 

marca Brookfield). Nas amostras do simulado alcoólico controle, goma arábica, 

maltodextrina e carboximetilcelulose 0,1 %, foi utilizado o sensor SC4-18 para 

realização das leituras e a taxa de deformação variou de (60 a 250 s-1). Já no 

simulado contendo carboximetilcelulose na concentração de 0,5%, foi utilizado o 

sensor SC4-34, no qual utiliza-se para leitura de amostras que são muito 

viscosas, e a taxa de deformação utilizada foi de (3 a 56 s-1). A temperatura de 

leitura foi de 25 °C, considerando a temperatura ambiente. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 A Tabela 1 mostra os modelos ajustados, o comportamento do fluido e o 

coeficiente de determinação (R²) para cada ensaio. Os modelos de Newton e da 

Lei da Potência obtiveram um bom ajuste aos dados, sendo próximos de 1. Para 

as amostras controle, goma arábica e maltodextrina os valores de viscosidade 

foram muito próximos, indicando que o uso destes espessantes não interferiram 

de maneira muito evidente na viscosidade em relação ao controle. Já nas 

amostras adicionadas de carboximetilcelulose, o fluido apresentou 

comportamento pseudoplástico, com índice de comportamento n inferior a 

unidade, indicando que foi o espessante que mais influenciou no comportamento 

do fluido em relação ao controle. Na Figura 1 é apresentado os reogramas que 

mostram o comportamento de cada fluido. Pode-se observar que para as 
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amostras com adição de carboximetilcelulose, foi requerido uma tensão de 

cisalhamento maior para menores taxas de deformação que as demais amostras. 

 

Tabela 1 - Modelos ajustados para os simulados alcoólicos controle e adicionados 

dos espessantes goma arábica, maltodextrina e carboximetilcelulose e descrição 

dos comportamentos dos fluidos. 

Tratamentos Modelos ajustados 
Comportamento do 

fluido 
R² 

Controle 
 

Newtoniano 0,9991 

Goma arábica 0,5 % 
 

Newtoniano 0,9970 

Maltodextrina 0,5 % 
 

Newtoniano 0,9992 

Carboximetilcelulose 
(CMC) 0,1 %  

Pseudoplástico 0,9998 

Carboximetilcelulose 
(CMC) 0,5 %  

Pseudoplástico 0,9976 
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(c) 

Figura 1 - Reogramas dos simulados alcoólicos; a) controle; adicionado de goma 

arábica 0,5% e maltodextrina 0,5% b) adicionado de carboximetilcelulose 0,1% c) 

adicionado de carboximetilcelulose 0,5%. 
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4. CONCLUSÕES 

  

 Na avaliação dos simulados alcoólicos adicionados de espessantes, a 

carboximetilcelulose (CMC) apresentou maior influência na viscosidade aparente, 

apresentando comportamento pseudoplástico, com índice de comportamento 

inferior a unidade, já a goma arábica e maltodextrina influenciaram pouco no 

comportamento do fluido. 
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Polianna de Brito Guimarães – PUC Minas, polianna_brito@hotmail.com
Michely Capobiango – PUC Minas, michelynut@yahoo.com.br

RESUMO – A crescente demanda no que se refere ao aproveitamento integral de frutas combinada à
preocupação com o meio ambiente do ponto de vista ecológico, sustentável e econômico mobiliza
pesquisas científicas a desenvolverem produtos com maior teor de nutrientes e menor volume
descartado. Assim, é importante utilizar partes usualmente não comestíveis em criação de novas
preparações visto que estas partes apresentam teores de nutrientes superiores ao valor da sua
respectiva parte comestível, sobretudo fibra alimentar. Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi
determinar a composição centesimal da farinha do caroço de abacate (Persea gratíssima). Desta
farinha foram analisados umidade (8,31%), proteína (3,34%), lipídeos (3,03%), minerais (2,93%), fibra
insolúvel (56,82%), fibra solúvel (5,30%) e carboidratos (20,27%). Essa farinha pode ser aproveitada
no consumo humano sendo caracterizada como um alimento muito rico em fibras, atributo esse que
traz benefícios ao organismo humano.

PALAVRAS-CHAVE: farinha de frutas, composição centesimal e valor nutritivo.

1 INTRODUÇÃO

As frutas caracterizam-se por serem alimentos frágeis, que exigem grandes

cuidados na colheita e pós-colheita. As perdas, que podem chegar a 60% da

produção, ocorrem desde a fase de cultivo até o manuseio da fruta na residência do

consumidor. Boa parte poderia ser aproveitada na elaboração de produtos como

doces, geleias, sucos, biscoitos, bebidas fermentadas e na produção de farinhas

(EMAGA et al., 2007). Principalmente porque são grupos importantes de alimentos

que fornecem nutrientes essenciais ao homem, destacando-se as fibras alimentares,

os minerais e as vitaminas. Sendo assim, é importante a utilização de cascas, talos,

folhas e caroços, pois o aproveitamento integral dos alimentos reduz o desperdício e

torna possível a criação de novas preparações visando melhorar a qualidade da

alimentação da população, consequentemente a saúde e a qualidade de vida das

mesmas (GUIMARÃES; FREITAS; SILVA, 2010).

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo determinar a

composição centesimal de uma farinha obtida do caroço do abacate (FCA) para

futuras preparações culinárias e determinar as frações de fibras alimentares solúveis

(FAS) e insolúveis (FAI) pelo método enzimático-gravimétrico (991.43, AOAC, 1997).

2 MATERIAL E MÉTODOS

mailto:polianna_brito@hotmail.com
mailto:michelynut@yahoo.com


III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição Ouro
Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495

O abacate foi adquirido no comércio de Belo Horizonte. Após higienização, o

caroço foi separado e utilizado para a obtenção da farinha, sendo fragmentados

manualmente por meio de ralador e levados para secagem em estufa com

circulação de ar à 60ºC por 7 h. O material obtido após secagem foi triturado e

armazenado ao abrigo de luz para posterior análise (ORDÓÑEZ-PEREDA, 2005).

A composição centesimal foi determinada de acordo com as metodologias

propostas pela Association of Oficial Analytical Chemists (AOAC) (1997) e todas as

análises foram realizadas em triplicata; umidade por dessecação em estufa a 105ºC

até peso constante; resíduo mineral fixo por incineração em mufla a 550ºC; lipídeos

totais por extração contínua com solvente em aparelho de Soxhlet; proteína bruta via

micro-Kjeldahl adotando-se o fator de conversão de nitrogênio em proteína de 6,25;

fibra alimentar solúvel e insolúvel pelo método enzimático-gravimétrico (991.43) e

carboidratos por diferença. O valor energético foi obtido utilizando se os valores de

Atwater.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados da composição centesimal da farinha do caroço de abacate

estão apresentados na Tabela 1. Os valores foram expressos em média para 100 g

de farinha.

Tabela 1 – Composição nutricional da FCA e de farinhas de vegetais.

Composição
Teores (g 100 g-1)

FCA1 FSA 2 FCM 3

Energia (Kcal) 121,71 532,25 85,84

Umidade (g) 8,31 5,98 6,09

Carboidratos (g) 20,27 47,96 72,38

Proteínas (g) 3,34 5,00 11,76

Lipídeos (g) 3,03 35,6 1,64

Fibra Alimentar Total(g) 62,12 64,87 66,37

Fibra insolúvel (g) 56,82 - -

Fibra solúvel (g) 5,30 - -

Minerais (g) 2,93 5,46 8,13
1- Farinha do Caroço de Abacate. Valores obtidos no presente trabalho.
2- Farinha de Semente de Abóbora. Valores de SILVA et al., 2011.
3- Farinha de Casca de Maracujá. Valores de SOUZA; FERREIRA; VIEIRA, 2008.
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A FCA apresentou baixo teor de umidade (8,31%) que garante sua

conservação por mais tempo e está de acordo com o preconizado pela Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que estabelece o teor de umidade de

farinhas máximo de 15 %. Apresentou, ainda, baixo teor de lipídeos, considerável

valor de proteínas e minerais totais. A FCA comparada a de outras farinhas de

origem vegetal (Tabela 1), principalmente de cascas e sementes, demonstrou baixo

valores de carboidratos, o que somado ao teor de lipídeos analisados confere um

baixo valor energético. O alto teor de fibras alimentares encontrado na FCA é

compatível com os valores encontrados por outros autores (SOUZA; FERREIRA;

VIEIRA, 2008; SILVA et al., 2001) em farinhas de casca de maracujá e semente de

abóbora. Destaca-se a importância de se analisar e discriminar as frações

correspondentes às fibras solúveis e insolúveis determinadas no presente trabalho.

A composição química centesimal de alimentos é a fonte de informação

nutricional de referência para elaboração de preparações, prescrição dietética e

alimentação funcional. Segundo a legislação brasileira, alimentos com conteúdo de

fibra alimentar superior a 6 g por 100 g de alimento, podem ser atribuídos como “alto

teor de fibras” (BRASIL, 2012).

As propriedades físico-químicas das frações da fibra alimentar proporcionam

diferentes efeitos fisiológicos no organismo. A fibra insolúvel é importante para o

tratamento e prevenção da constipação enquanto que a fibra solúvel proporciona

saciedade e esta associada à redução dos níveis séricos de colesterol, glicose entre

outros. Assim, a substituição parcial da farinha de trigo por farinhas de vegetais em

preparações oferece diversos benefícios, dentre eles o enriquecimento com fibras e

minerais, redução calórica e consequente alteração da carga glicêmica favorecendo

o tratamento dietético para diversas alterações do metabolismo causadas pela

ingestão deficiente de nutrientes e ingestão excessiva de alimentos com alto teor de

gorduras e açúcares simples (MELLO; LAAKSONEN, 2009).

Portanto, a análise da composição centesimal, incluindo das frações de fibras

alimentares de novas farinhas é fundamental para divulgar os dados e disseminar o

uso de tais produtos como recursos alternativos para a alimentação humana,

mostrando-se fontes naturais de fibras alimentares.

4 CONCLUSÕES
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Conclui-se que a farinha do caroço de abacate apresentou valores

nutricionais satisfatórios, caracterizando-se como excelente fonte de fibras

alimentares (62,12 %). Ainda, este estudo abre a perspectiva de novos trabalhos

com a finalidade de desenvolver outras farinhas obtidas de partes não comestíveis

de alimentos, bem como no desenvolvimento de novos produtos alimentícios

funcionais, agregando valor nutricional à preparação e reduzindo o impacto

ambiental.
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RESUMO: No Brasil, o feijão é o maior representante das leguminosas e possui atividade 
antioxidante, concedida pelos polifenóis presentes nessa leguminosa. Os feijões foram cozidos, 
secos em estufa e triturados para análises. O conteúdo de polifenóis totais foi determinado pelo 
método Folin-Ciocalteu, já para quantificar o teor de flavonoides foi feito um ensaio colorimétrico 
com cloreto de alumínio. No feijão carioca foi encontrado 198,57mg de polifenóis para cada 100g 
de feijão, já o preto apresentou o valor de 328,10mg e o vermelho 405,24mg. Isso pode ser 
explicado pelo fato de o teor de polifenóis e flavonoides no feijão estar relacionado com a cor da 
semente, o branco possui baixas quantidades, enquanto o vermelho e o preto apresentam níveis 
significativamente maiores. Isso mostra que além de fornecer muitos nutrientes, o feijão também 
possui função de antioxidante exógeno, devido à presença de compostos fenólicos, principalmente 
a classe dos flavonoides. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Polifenóis, Feijão, Antioxidante. 

 

INTRODUÇÃO 

 No Brasil, o feijão é o maior representante das leguminosas (MOSCA, 

2014). O feijão Phaseolus vulgaris L. é o que possui maior variedade de forma, 

cor e tamanho do grão quando comparado a outras variedades (CARNEIRO, 

2005). O feijão possibilita ao ser humano a ingestão de vários nutrientes 

essenciais, sendo considerado uma excelente opção alimentar. Dentre esses 

nutrientes estão: carboidratos, proteínas, fibras, ferro, magnésio, cálcio, zinco e 

vitaminas (SGARBIERI, 1989). Estudos recentes, em modelos animais e 

humanos têm demonstrado inúmeros benefícios do consumo do feijão, dentre 

estes destaca-se a sua atividade antioxidante, concedida pelos polifenóis 

presentes nessa leguminosa (KIM et al., 2016).  

Os polifenóis são caracterizados por possuir um anel aromático que 

contém pelo menos uma hidroxila (RIBÉREAU–GAYON,1972).Esses compostos 

estão presentes nas plantas e se encontram, na maioria das vezes, na forma 

inativa. Eles têm a capacidade de precipitar as proteínas através da formação de 

complexos com as mesmas, por isso faz com que esses componentes sejam 

importantes sob o ponto de vista nutricional (BRESSANI et al., 1991). 
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Dentre os antioxidantes exógenos, destacam-se os compostos fenólicos, 

principalmente os flavonoides, procedentes de produtos naturais. Por 

apresentarem ressonância após atuarem no combate aos radicais livres, possuem 

uma determinada estabilidade, que os permite reter o elétron desemparelhado 

sem causar danos às estruturas celulares (BARREIROS et al., 2006). 

Diante disso, o objetivo do trabalho foi identificar a quantidade de 

polifenóis e flavonoides em três tipos de feijões consumidos o Brasil. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os feijões escolhidos foram o carioca, o preto e o vermelho, pois são os 

mais consumidos pela população Brasileira. Eles foram cozidos, desprezando-se 

a água utilizada para o remolho, logo após foram secos em estufa e triturados 

para análises. A diluição para extração dos polifenóis totais foi realizada com 

etanol ácido.  

O conteúdo de polifenóis totais foi determinado pelo método Folin-

Ciocalteu, que consiste na redução do reagente Folin-Ciocalteu (ácidos 

fosfotungstico (H3PW12O40) e fosfomolíbdico (H3PMo12O40)), ao oxidar os 

compostos fenólicos presentes na amostra, produzindo óxido de tugstico (W8O23) 

e molibidênio (Mo8O23), de cor azul. Essa redução do Folin-Ciocalteu é seguida 

pela redução da absorbância a 760nm. Como antioxidante de referência foi 

utilizado o Ácido Gálico em diferentes concentrações.   

Já a determinação de flavonoides da amostra foi feita por meio de um 

ensaio colorimétrico com cloreto de alumínio (AlCl3). A técnica baseia-se na 

medida da absorbância, a 415 nm, do complexo formado entre os flavonoides da 

amostra e o alumínio do reagente, formando compostos com coloração específica 

que foi lida no espectrofotômetro.  A quercetina foi utilizada como flavonoide 

padrão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após as análises encontramos que a diluição adequada foi de 100x. O 

feijão carioca foi encontrado 198,57 mg de polifenóis para cada 100g de feijão, já 

o preto apresentou o valor de 328,10mg e o vermelho 405,24mg. Já em relação 

aos flavonoides, o carioca apresentou 56,75 mg/100 gramas de feijão, o preto 

58,59 mg/100g de feijão e o vermelho 71,28 mg/100g de feijão.  
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Figura 1- Quantidade de polifenóis e flavonoides presentes em 100g de feijão. 

Esses resultados confirmam os resultados encontrou de Stanley et al. 

(1990), ele encontrou que o teor de polifenóis no feijão está relacionado com a cor 

da semente, o branco possui baixas quantidades, enquanto o vermelho e o preto 

apresentam níveis significativamente maiores.  O estudo de Bressani (1991) 

também corroborou com esse achado, ela relatou que os polifenóis estão 

presentes em maiores concentrações nas sementes coloridas. 

Assim como os polifenóis o feijão vermelho apresentou maior valor de 

flavonoides, seguido pelo preto e por último o carioca. Os resultados encontrados 

por Chiaradia e Gomes (1997) estão de acordo com esse trabalho. Eles relataram 

que no feijão, são encontrados flavonoides condensados, presentes no tegumento 

dessa leguminosa, que é responsável pela coloração do alimento.  Eles ressaltam 

que por isso o feijão branco é o que possui menor teor desses taninos. 

 

CONCLUSÕES 

O feijão, além de fornecer muitos nutrientes, também possui função de 

antioxidante exógeno, devido a presença de compostos fenólicos, principalmente 

a classe dos flavonoides. Verificamos que os três tipos de feijões possuem esses 

componentes, e o que mais se destacou é o vermelho, fato que se deve aos 

pigmentos presentes na casca. Isso mostra a importância de se estimular o 

consumo dessa leguminosa, pois os compostos antioxidantes representam uma 

importante alternativa para prevenção de várias doenças.  
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RESUMO – a uva BRS Núbia é uma cultivar tinta de mesa com sementes que necessita de 
maiores estudos para avaliação de sua aplicabilidade pelo agronegócio e pela indústria 
alimentícia. Assim, o objetivo deste trabalho foi caracterizar esta cultivar por análises físico-
químicas, e determinar o conteúdo total de compostos fenólicos (CFT), antocianinas (AT) e a 
atividade antioxidante (AA).  A uva apresentou pH de 3,76 ± 0,06, acidez total titulável de 0,57 ± 

0,07 g de ácido tartárico/ 100g de uva, sólidos solúveis totais (SST) de 28,14 ± 4,89 Brix, 
conteúdo de CFT de 101,26 ± 0,17 mg eq de ácido gálico/100g de uva, AT de 80,51 ± 0,69 mg de 
malvidina 3,5-diglicosídeo/100g de uva e AA de 0,50 ± 0,80 e 0,83 ± 0,50 mmol de trolox/100g de 
uva, determinados pelo método de DPPH e de FRAP, respectivamente. Determinado importante 
conteúdo de compostos fenólicos que conferiu AA semelhante a da uva Bordô. 
 
PALAVRAS-CHAVE: uva; compostos fenólicos; antocianinas; atividade antioxidante. 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Uvas tintas estão entre as principais fontes de compostos fenólicos 

(antocianinas, flavan-3-ois, flavonóis e estilbenos) (LAGO-VANZELA et al, 2011). A 

uva BRS Nubia (‘Michele Palieri’ x ‘Arkansas 2095’), desenvolvida pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), é uma cultivar de mesa fina com 

sementes, que se diferencia pelo tamanho das bagas e, principalmente, pela cor tinta 

intensa e homogênea (MAIA et al., 2013). Objetivando avaliar a qualidade desta 

cultivar produzida no Noroeste Paulista, propôs-se a determinação das características 

físico-químicas (teor de sólidos solúveis totais (STT), potencial hidrogeniônico (pH), 

acidez total titulável (ATT)), bem como o conteúdo de compostos fenólicos totais 

(CFT) e de antocianinas totais (AT) e a atividade antioxidante (AA).  

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1  UVA BRS NÚBIA 
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Lote representativo da cultivar, safra 2016, no estádio de maturação 

comercial, foi doado pela Estação Experimental de Viticultura Tropical da Embrapa, 

Embrapa, Jales, São Paulo.   

 

2.2  CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA UVA 

 
Primeiramente, determinou-se, em triplicata, a massa fresca, comprimento 

(C) e largura (L) dos cachos (cm) e das bagas (cm), bem como a porcentagem de 

casca, polpa e semente da uva por meio da separação de porções (100 g) das partes 

da baga, manualmente. As análises físico-químicas determinadas na uva fresca, em 

triplicata, foram: pH, ATT e SST de acordo com as Normas Analíticas do Instituto 

Adolfo Lutz (IAL, 2008). Extratos fenólicos da fruta foram obtidos para posterior 

realização das análises de CFT, AT e AA a partir da homogeneização de porções 

comestíveis (100 g, polpa e casca) da uva com 50 mL de solução contendo metanol, 

água e ácido fórmico (70: 28,5: 1,5 (v/v/v)) com auxílio do equipamento Ultra-Turrax 

(Polytron®-Kinematica), seguido de tratamento com ultrassom (5 min) e centrifugação 

(20 min a 4ºC). Os sobrenadantes foram reservados e repetiu-se o procedimento de 

extração com o precipitado até completa extração dos compostos fenólicos. Ao final, 

os extratos foram rotoevaporados (Hei-Vap Advantage, Heidolph) a 37 °C para 

retirada do metanol e, padronizados para 50 mL, em balão volumétrico, com água 

destilada. Estas extrações foram realizadas em triplicata. 

A determinação de CFT da uva foi determinada pelo método 

espectrofotométrico de Folin-Ciocalteu, de acordo com Ough e Amerine (1988), com 

os resultados expressos em mg equivalente de ácido gálico (EAG) por 100 g de 

uva; a de AT foi realizada de acordo com método de pH diferencial (GIUSTI; 

WROLSTAD,2001), com os resultados expressos em mg de malvidina-3,5-

diglicosídeo por 100 g de uva; e, a determinação da AA foi realizada por meio do 

método DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila) e pelo método de FRAP (Ferric Reducing 

Antioxidant Power), sendo todos os resultados expressos em mmol de equivalentes 

de Trolox por 100 g de uva. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Por meio das determinações físicas, a uva BRS Núbia apresentou 28,66% ± 

0,04 de casca, 69,91% ± 0,04 de polpa e, apenas 1,43% ± 0,00 de semente. Assim 

como as uvas ‘Italia’, ‘Benitaka’ e ‘Brasil’, esta cultivar possui bagas grandes (C: 3,03 

± 0,21 e L: 2,26 ± 0,09), pesando em média 9,76 ± 1,10g cada, que compõem um 

cacho contendo, em média, 500,97 ± 26,33g (C: 18,57 ± 1,37 cm e L: 8,5 ± 0,10). 

Pela Tabela 1 pode-se observar que a uva apresentou acidez moderada e baixo teor 

de SST. Seu conteúdo de CFT foi próximo ao determinado na uva Bordô (113,0 ± 

105,0 mg EAG/100g de uva) (Lago-Vanzela et al., 2011), que já é bem difundida 

na região do Noroeste Paulista, com destaque para Jales.  

 

Tabela 1: Caracterização físico-química, conteúdo de compostos fenólicos totais 
e de antocianinas totais e atividade antioxidante de uva BRS Núbia. 

Determinações Média ± Desvio Padrão 

pH 3,76 ± 0,06 

ATT1 (g de ácido tartárico/ 100g de frutas)  0,57 ± 0,07 

SST2 (ºBrix a 25ºC) 15,8 ± 0,00 

SST3/ ATT: 28,14 ± 4,89 

CFT (mg eq de ácido gálico/100g de uva) 101,26 ± 0,17 

AT (mg/100g, como malvidina-3,5-diglicosídeo) 80,51 ± 0,69 

AA por DPPH (mmol de trolox/100g de uva) 0,50 ± 0,80 

AA por FRAP (mmol de trolox/ 100g de uva) 0,83 ± 0,50 

ATT
1
: Acidez total titulável; SST

2
: sólidos solúveis totais expressos em ºBrix a 25ºC. SST

3
/ ATT: 

relação de sólidos solúveis totais por acidez total titulável. 

 
No estudo feito por Abe et al. (2007), as uvas viníferas Syrah e Merlot, 

produzidas no Brasil, apresentaram conteúdos de AT (111,8 ± 0,2 e 97 ± 7 mg 

EAG/100g de uva, respectivamente) e AA (1,03 ± 0,3 e 1,21 ± 0,6 mmol equivalente 

de Trolox/100g de uva, respectivamente) semelhantes aos valores demonstrado na 

Tabela 1 para a uva BRS Nubia. Comparado com a AA determinada na uva Bordô 

(0,186 ± 0,05 mmol equivalente de Trolox/100g de uva) (Lago-Vanzela et al, 2011), a 

uva Núbia possui AA ligeiramente superior. 

 
4 CONCLUSÕES 

 
Esta uva apresenta conteúdo de compostos fenólicos importante que 

conferiu atividade antioxidante próxima a uva Bordô, que é uma variedade bem 
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consumida no Brasil. Novos estudos devem ser realizados para determinação da 

sua composição fenólica detalhada. Embora desenvolvida como uva de mesa 

fina, a BRS Núbia apresenta bagas de tamanho grande que podem ser 

exploradas como matéria-prima para elaboração de uva passa e para obtenção 

de polpa. 
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RESUMO – Um grupo participante do Programa de Educação Tutorial de uma universidade do 

interior de Minas Gerais vem desenvolvendo projetos que atendem as comunidades carentes. Em 
uma delas, se é trabalhado o aprimoramento da apicultura que já existia na comunidade. Dentre 
as atividades desenvolvidas se tem a criação de um rótulo como parte do requisito para a 
regulamentação pelo Instituto Mineiro de Agropecuária da casa de mel que está em construção 
na comunidade quilombola do Baú. 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: Rotulagem; apicultura; extensão universitária. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A comunidade quilombola chamada Baú localiza-se no interior de Minas 

Gerais, vertente do Vale do Jequitinhonha, assim como demais regiões desta 

vertente é uma comunidade carente, no qual o acesso à educação formal, a 

meios diversificados de conhecimento, a saúde e a fontes de renda são precários. 

O PET (Programa de Educação Tutorial), através de um evento realizado no ano 

de 2014, fez o levantamento das demandas sócio, econômica e cultural da 

comunidade. 

 Dentre as demandas apresentadas estava à ideia do fortalecimento da, 

até então precária, atividade apícola. Para desenvolver a atividade na 

comunidade arrecadou-se uma doação de Pessoa Física, além de ter pleiteado e 

obtido com sucesso o edital PIBEX-2014 da universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri e ao prêmio Universidade Solidária do banco Santander.  

O projeto Visa gerar renda e sustentabilidade a partir do aprimoramento da 

produção de mel, existente na comunidade, além de resgatar a cultura local, 

promover a interação entre diferentes faixas etárias, trabalhar o cooperativismo e 

a união, integrar a Universidade Federal Dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

com as comunidades rurais do vale, e fortalecimento da identidade cultural. 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 Um dos objetivos do projeto diante da referida comunidade é a 

regulamentação da casa de mel que está em fase de construção. O órgão 

regulamentador da casa de mel é o Instituto Mineiro de Agropecuária, visto que 

como parte do requisito para comercialização do produto foi a criação de um 

rótulo possibilitando assim a comercialização do produto. 

2.  MATERIAL E MÉTODOS 

As atividades de regulamentação do rótulo contaram com a participação 

dos discentes que compõem o grupo PET Chamado PET Conexão dos Saberes, 

da coordenadora do projeto, do docente da disciplina Apicultura na universidade 

do interior de Minas Gerais. 

A primeira ação para o processo de rotulagem foi a leitura de normas que 

sobre rotulagem de produtos de origem animal. Ao tomar conhecimento sobre as 

normas foi realizada uma reunião com os membros da comunidade quilombola 

que compõe o grupo de apicultores, onde os mesmos nos mostraram o rótulo que 

utilizavam na comercialização do produto feito com a ajuda de uma associação 

parceira da comunidade. Foram lhe explicado que o rótulo que utilizavam 

precisava sofrer algumas alterações para adequá-lo as normas. 

A partir disso foi conversado sobre qual nome colocar no rótulo, onde foram 

lhe explicado que seria importante ser um nome curto, de fácil memorização para 

os possíveis compradores, mas que este associasse a comunidade. Foram dados 

exemplos de grandes marcas já consolidadas no mercado que acabaram por dar 

nomes aos produtos, exemplificando: o produto Sabão em pó, mas que quando 

vamos comprar acabamos chamando de sabão “OMO”, a palha de aço que 

chamamos de “Bombril”, dentre muitos outros exemplos que encontramos dentro 

de nossa própria casa.  Assim surgiram as sugestões da própria comunidade e 

discentes do projeto: “Mel na comunidade Quilombola”, “Baú de mel”, “Quilombel”. 

O nome escolhido foi Baú de Mel e para valorização do produto por ser feito em 

uma comunidade quilombola, foi acordado em escrever em letras menores: 

“Grupo de apicultores da comunidade quilombola do Baú”. 

Diante do nome escolhido, o grupo de alunos que compões o grupo PET  

Conexão dos Saberes se reuniram para criar o designer gráfico do rótulo, o que 
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inclui criação de um desenho, organização das exigências do IMA, formato do 

rótulo entre outros aspectos. Ao estar com o rótulo foi retornado com o mesmo à 

comunidade para a escolha do formato que ficou melhor. Para dar mais 

visibilidade à comunidade, uma história foi colocada no rótulo enfatizando a 

origem quilombola da mesma e do grupo de apicultores. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presença de comunidades carentes tem sido facilmente notificada em 

todo o território nacional, e muitas destas apesar de estarem sob a ação de 

projetos norteados por instituições ou organizações não governamentais e pelas 

próprias políticas nacionais de desenvolvimento, ainda não possuem estruturas 

concretas e capazes de oferecerem sustentabilidade e suporte a estes. Por isso 

que o projeto de Apicultura na comunidade tem como objetivo proporcionar a 

comunidade um independência financeira, visto que a maioria de seus integrantes 

vivem de bolsas assistenciais repassada para o governo, e para gerar renda e 

atuar com legalidade foi necessária a construção da casa de mel e 

consequentemente a normatização do rótulo. 

De acordo com o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições 

Públicas de Educação Superior Brasileiras (FORPROEX, 2001) “A Extensão 

Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico 

e político que promove a interação transformadora entre universidade e outros 

setores da sociedade. ” Nós integrantes do Grupo PET e como universidade 

devemos procurar os caminhos corretos e legais para ajudar as comunidades 

rurais carentes. 

O rótulo tem por função orientar o consumidor sobre os constituintes dos 

alimentos, promovendo escolhas alimentares saudáveis (CAVADA; PAIVA et al., 

2002), é pensando nisso que vemos a importância de trabalharmos oferecendo ao 

consumidor um produto de qualidade. No rótulo possui as informações 

necessárias para proporcionar ao consumidor a capacidade de conhecer o 

produto que está sendo adquirido e à comunidade a oportunidade de também 

conhecer o produto que estará comercializando. 
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4. CONCLUSÕES 

A partir da criação do rótulo foi possível perceber que não é apenas criar 

um designer visual para o mesmo, e sim um conjunto de processos que vai desde 

a criação do nome chave do rótulo, até a criação da imagem do rótulo, e que nós 

enquanto universidade, temos o dever de procurarmos meios que possam atrelar 

os laços entre comunidade e Universidade, em busca do desenvolvimento de 

comunidades carentes e que a comunidade envolvida também deve participar dos 

processos que a envolvem, a tornando consciente e participativa nas atividades 

realizadas. 
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RESUMO - O objetivo deste trabalho foi avaliar a estabilidade térmica de emulsões gelificadas, 
preparadas com azeite de oliva extra virgem, óleo de chia, água, proteínas não cárneas (caseinato 
de sódio ou proteína isolada de soja) e carragena. Os tratamentos que obtiveram melhores 
resultados foram aqueles com a inclusão de 2,0 % de carragena em combinação com 3,5 % de 
caseinato de sódio ou proteína isolada de soja nas concentrações de 2,5 e 3,5 %. Constatou-se 
que diferentes níveis de proteínas não cárneas combinados com diferentes percentuais de 
carragena interferiram na estabilidade da emulsão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: azeite de oliva; óleo de chia; emulsão gelificada. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em busca de um perfil lipídico mais saudável, a reformulação de produtos 

cárneos baseia-se na substituição da gordura animal (suína ou bovina), por óleos 

vegetais ou marinhos, a fim de atenderem às recomendações de saúde: menores 

proporções de ácidos graxos saturados e maiores proporções de 

monoinsaturados (MUFAs) e poli-insaturados (PUFAs ω-3) (JIMÉNEZ-

COLMENERO, 2007), como é o caso do azeite de oliva e óleo de chia, 

respectivamente.  

Todavia, como relatado por Jiménez-Colmenero (2007); Delgado-Pando 

et al. (2010); Marchetti et al. (2013), a incorporação de óleos em produtos cárneos 

levanta questões acerca da estabilidade oxidativa, exsudação, textura, ou seja, 

das características de qualidade do produto final. Desta forma, alguns trabalhos 

vêm propondo a estruturação do óleo, seja na forma de emulsão (YOUSSEF; 
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BARBUT, 2011; CÂMARA; POLÔNIO, 2015) ou hidrogel (emulsão gelificada) 

(POYATO et al. 2014; SALCEDO-SANDOVAL et al. 2015), com o intuito de 

minimizar os efeitos negativos da inclusão do óleo e/ou mimetizar a estrutura 

física da gordura.  

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi analisar a estabilidade térmica 

de sistemas de entrega de ácidos graxos MUFA e PUFA ω-3, a fim de, 

posteriormente, utilizá-los como substitutos de gordura em produtos cárneos.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram elaboradas emulsões gelificadas de acordo com procedimento 

descrito por Poyato et al. (2014), com modificações. A fase oleosa (a 70 ºC) 

composta por uma mistura, na proporção 1:1 (v/v), de azeite de oliva extra virgem 

(Cocinero) e óleo de chia prensado a frio (Pazze) foi adicionada a fase aquosa (a 

70 ºC), que continha os percentuais correspondentes de caseinato de sódio (CS) 

(Globalfood) ou proteína isolada de soja (PIS) (Globalfood) e carragena (Danisco) 

(Tabela 1). Os géis foram mantidos a 4 ºC, por 24 horas, antes de serem 

analisados.  

 

Tabela 1 - Delineamento das emulsões gelificadas. 

 

A estabilidade térmica das emulsões gelificadas foi avaliada, em 

quadruplicata, segundo metodologia proposta por Delgado-Pando et al. (2010), 

com modificações: as amostras foram aquecidas em banhos de água a 90 °C/ 40 

minutos. As médias obtidas foram comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade em software Sisvar (FERREIRA, 2000). 

Tratamentos Fase Oleosa 

(%) 
Água (%) PIS (%) CS (%) Carragena 

(%) 

1 50,0 47,0 2,5  0,5 
2 50,0 45,5 2,5  2,0 
3 50,0 46,0 3,5  0,5 
4 50,0 44,5 3,5  2,0 
5  50,0 47,0  2,5 0,5 
6 50,0 45,5  2,5 2,0 
7 50,0 46,0  3,5 0,5 
8 50,0 44,5  3,5 2,0 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após tratamento térmico a 90 °C, verificou-se que houve diferença 

significativa (p ≤ 0,05) entre as amostras (Figura 1), sendo que os tratamentos 2, 

4 e 8 apresentaram maior estabilidade térmica (p ≤ 0,05), ou seja, menor 

presença de exsudado. Os tratamentos 5 e 7 apresentaram-se fluidos, 

impossibilitando, assim, a determinação do exsudado. 

 

 

Figura 1 - Estabilidade térmica das emulsões gelificadas. Tratamentos com letras 

iguais não apresentam diferença estatística pelo teste de Scott-Knott a 5 % de 

probabilidade. 

 

Constatou-se, também, que em relação à combinação de PIS / carragena, 

o percentual dessa última foi determinante na redução da estabilidade, visto que 

entre os dois níveis de PIS combinados com a maior concentração de carragena 

(tratamentos 2 e 4) não houve diferença significativa (p ˃ 0,05) na perda de 

exsudado. Já em relação à combinação CS / 2,0 % de carragena, verificou-se que 

a concentração de CS influenciou na estabilidade térmica, pois níveis maiores 

contribuíram para um aumento significativo (p ≤ 0,05) da estabilidade da emulsão 

(tratamento 8). Contudo, deve-se salientar que as emulsões gelificadas não foram 

testadas em um sistema cárneo. Isso seria fundamental para avaliar a influência 

das proteínas não cárneas e da goma carragena em uma matriz alimentícia 

complexa.  
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4. CONCLUSÕES 

 

Observou-se que diferentes níveis de proteínas não cárneas combinados 

com diferentes percentuais de carragena interferiram na estabilidade da emulsão, 

sendo que os tratamentos que obtiveram melhores resultados foram os com 2,0 

% de carragena e 3,5 % de CS e com 2% de carragena e 2,5 % ou 3,5 % de PIS. 
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RESUMO: A ocorrência de doenças crônicas tem sido observada cada vez mais cedo na 
população brasileira, gerando demandas para sua prevenção e controle. Este trabalho monitorou a 
ocorrência de hipertensão arterial e diabetes e realizou atividades educativas em feiras livres de 
saúde para a população de Governador Valadares, MG. Realizaram-se 8 feiras livres 
interdisciplinares de saúde entre 2015 e 2016, atendendo 389 adultos e idosos, com aplicação de 
mini questionário estruturado para avaliação do auto relato das doenças, seguido de orientação 
interdisciplinar com base no diagnóstico. Foram atendidos principalmente mulheres (76,4%) e 
idosos (75,3%), entre os quais observou-se ampla ocorrência de hipertensão (56,1%, n=217) e 
diabetes (19,59%, n=76). Orientações individualizadas foram realizadas para possibilitar mudança 
de comportamento no cuidado com a saúde e controle das doenças. Acredita-se que o tenha um 
modelo de atenção que, construído a partir da interdisciplinaridade, possa incentivar a promoção 
da saúde na população. 

 
PALAVRAS-CHAVE: hipertensão; diabetes; vigilância; educação em saúde. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a partir da década de 60 observou-se uma rápida e intensa 

modificação na estrutura etária da população, com aumento da população idosa 

em detrimento das demais (CHAIMOWICZ, 1997). Consequente a isso, 

mudanças no perfil epidemiológico também foram vivenciadas, com o predomínio 

de agravos de saúde específicos tais como Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) e incapacidades (LEBRÃO, 2007).  

O processo de envelhecimento ocorre durante toda a vida, mas seu 

impacto começa a ser sentido ainda na vida adulta. A ocorrência de doenças 

crônicas tem sido observada cada vez mais cedo na população brasileira, 

gerando demandas para sua prevenção e controle. Na população adulta, as 

DCNT são responsáveis por 29% dos óbitos (DUNCAN, 2012), ao passo que, 

entre os idosos, o diagnóstico de três ou mais DCNT ao longo da vida é 
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observado em 62,1% (SANTOS et al, 2010), sendo responsável pela maior parte 

da carga de doenças na população (66,3%), comparado às doenças infecciosas 

(23,5%) e causas externas (10,2%) (SCHRAMM et al, 2014). 

Sendo assim, e diante do fato de que doenças como diabetes e 

hipertensão aumentam o risco de complicações cardiometabólicas e mortalidade, 

ações de prevenção e controle são necessárias para a mudança deste panorama. 

O objetivo deste trabalho foi monitorar a ocorrência de hipertensão arterial e 

diabetes, realizando atividades educativas para prevenção de agravos através de 

feiras de saúde livres para a população adulta e idosa de Governador Valadares, 

Minas Gerais. 

 

2. POPULAÇÃO ATENDIDA E MÉTODOS DE AÇÃO 

 

As feiras livres de saúde são realizadas pelo Núcleo de Estudos da Pessoa 

Idosa (NEPI) da Universidade Federal de Juiz de Fora - campus Governador 

Valadares e apresentam perfil interdisciplinar, com ações de avaliação e 

educação em saúde de áreas diversas como atividade física, cuidados com a 

aparência, fisioterapia, nutrição, saúde bucal e prevenção da violência contra a 

pessoa idosa. Suas atividades são destinadas à população adulta e idosa do 

município de Governador Valadares e ocorrem em locais públicos.  

Foi aplicado um mini questionário estruturado, para verificação de 

ocorrência de diabetes e hipertensão arterial. As mesmas foram consideradas a 

partir do auto relato dos participantes. Em um segundo momento, orientações em 

saúde foram feitas com base no relato de ocorrência de doenças dos 

participantes, sendo as mesmas realizadas verbalmente, com auxílio de material 

impresso.  

Todos os dados foram avaliados em relação a freqüência absoluta e 

relativa de ocorrência na população, distribuída por faixa etária e por gênero. 

Os participantes foram informados sobre os objetivos da ação de extensão 

e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (parecer n;º 329.774 - 

UFJF). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 Foram realizadas até o momento 8 feiras de saúde, com atendimento de 

427 pessoas, sendo que 389 realizaram assinaram o Termo de Consentimento. 

 Os participantes da feira eram em sua maioria do sexo feminino (76,4%, 

n=297) e idosos (75,3%, n=293), com idade mediana de 66 anos (mínimo 18 e 

máximo 89 anos). 

Dezenove vírgula cinquenta e nove por cento (n=76) dos praticantes 

relataram ser diabéticos, sendo esta prevalência maior entre os idosos (23,6%, 

n=69) do que entre os adultos (7,3%, n=7). A ocorrência de hipertensão arterial foi 

relatada por 56,1% (n=217) e, da mesma forma, esteve mais presente entre 

idosos (64,4%, n=188) do que entre os adultos (30,5%, n=29). 

Segundo Oliveira Brasil (2013), a agenda de política pública do Brasil 

deveria priorizar a manutenção da funcionalidade população para um 

envelhecimento ativo, com monitoramento das condições de saúde e incentivo às 

ações preventivas específicas de saúde e campanhas de educação, buscando 

uma atenção multidimensional e integral.  

Orientações em saúde foram realizadas de forma individualizada a cada 

participante, a partir do seu diagnóstico, de forma a possibilitar mudanças de 

comportamento e estimular o autocuidado. Estas foram realizadas de forma 

interdisciplinar e abordaram cuidados na alimentação, prática de atividade física, 

uso de medicamentos, além de outras abordagens não específicas para doenças 

crônicas. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste projeto de extensão demonstram que ações de 

monitoramento das condições de saúde e ocorrência de doenças crônicas se 

fazem necessárias na população, tendo em vista a elevada prevalência de 

hipertensão e diabetes na população. Ainda, acredita-se que atividades 

educativas possam protagonizar as mudanças de comportamento necessárias 

para a prevenção e/ou controle dessas doenças.  
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RESUMO – O objetivo foi avaliar a qualidade nutricional da proteína do ovo em pó, em ratas 

recém desmamadas, através da Razão de Eficiência Proteica (PER) e seu efeito sob o peso dos 
órgãos. Foram utilizados 12 animais da linhagem Fischer, com idades entre 21 e 23 dias 
distribuídos aleatoriamente em dois grupos de seis animais, um grupo recebeu dieta balanceada 

(AIN93G) contendo 10% de proteína do ovo e o outro 10% de caseína padrão. Utilizou-se o Teste 
“t” para comparar as médias dos grupos. A gordura abdominal foi menor no grupo alimentado 
com a proteína do ovo (p = 0,02), mesmo após ajuste pelo peso corporal. Não houve diferença 

estatística no PER das dietas, levando a concluir que as duas fontes proteicas são semelhantes. 
Sendo então a proteína do ovo em pó, uma fonte proteica segura para promover o crescimento 
dos animais. 

 
PALAVRAS-CHAVE: proteína do ovo; nutrição experimental; albumina; ratos; ovo em pó 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Dentre os vários alimentos disponíveis para o consumo humano, o ovo é um 

dos que mais se aproxima de um ótimo balanço nutricional. Pois apresenta na sua 

composição proteína de excelente valor biológico (93,7%), contendo cerca de 

6,29 gramas de proteína, 3,6 dos quais vêm de sua clara. Reunindo todos os 

aminoácidos essenciais, além de outros nutrientes indispensáveis a alimentação 

humana, como vitaminas, minerais e ácidos graxos (USDA, 2012). 

A comercialização de ovos e seus benefícios nutricionais, estão associados 

com a qualidade do produto oferecido ao consumidor, que é determinada por 

diversos fatores intrínsecos e extrínsecos ao alimento. A partir disto, o objetivo do 

estudo foi avaliar a qualidade da proteína do ovo em pó e comparar os índices da 

qualidade proteica e o ganho de peso com a caseína padrão. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram utilizadas 12 ratas da linhagem Fischer, recém desmamadas, com 

idades entre 21 e 23 dias, oriundos do Biotério do Laboratório de Nutrição 

Experimental (LABNEX) com peso médio inicial variando entre 56,8g a 57,6g 

distribuídos aleatoriamente em dois grupos de seis animais. Para formulação das 

dietas utilizou-se a caseína padrão e proteína do ovo em pó. A composição da 

dieta foi baseada na AIN-93G adaptada para o padrão AOAC com 10% de 

proteínas, forçando a adaptação e estabelecendo uma maior sensibilidade as 

análises. 

O consumo alimentar e o peso corporal dos animais foram registrados 

semanalmente. Os cochos foram pesados para se verificar o valor total de ração 

ofertado aos animais, e as fezes eram recolhidas semanalmente e pesadas afim 

de se avaliar, a ingestão alimentar de cada animal dos dois grupos 

No final do experimento, os animais foram sacrificados, tiveram seus órgãos 

retirados e seu peso anotado. A qualidade proteica foi determinada pelo cálculo 

da razão de eficiência proteica (PER): Ganho de peso(g)/Ingestão Proteica(g) 

(AOAC, 1975). 

Todos as análises foram submetidas ao Teste t de Student, e feitos com 

auxílio do programa Prisma versão 6.0, sendo adotado nível de significância a 

5%. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação aos órgãos dos animais, somente o fígado, cérebro e gordura 

abdominal foram significativamente diferentes. No entanto, após ajuste pelo peso 

corporal (peso do órgão / peso corporal) somente a gordura abdominal continuou 

significante (p = 0,02), no qual houve um menor ganho de gordura abdominal nos 

animais alimentados com a dieta que continha a proteína do ovo. 

Os animais alimentados com as dietas de caseína padrão apresentaram 

maior ganho de peso do que o grupo com dieta de proteína do ovo (p = 0,002).  
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Porém houve uma maior ingestão alimentar do grupo da caseína quando 

comparado a do ovo, a partir disto o ganho de peso dos grupos foi ajustado pela 

ingestão alimentar e, constatou-se que não houve diferença entre o ganho de 

peso por alimento ingerido entre os grupos (p = 0,2).  

Em relação ao PER, não houve diferença nas qualidades de ambas 

proteínas utilizadas no estudo, como demostra a Tabela 1.  

 

Estes resultados são confirmados no estudo de Christiano Vieira et al. 

(2006), onde a digestibilidade e o valor de PER não diferem entre a proteína do 

ovo em pó, a caseína padrão e a carne de rã sem osso.  

Fabricia Queiroz et al. (2009) encontrou resultados semelhantes, ao avaliar a 

qualidade proteica de diversos alimentos fontes. Onde a caseína e a proteína do 

ovo apresentaram os maiores teores de proteína, não diferindo entre si (p<0,05), 

o mesmo foi observado para os valores de PER. 

Com isso, pode se afirmar que as proteínas avaliadas, possuem a mesma 

qualidade proteica, utilizando como critério de avaliação um método biológico. 

Através da análise do perfil aminoacídico das duas fontes proteicas (Tabela 

2), é possível observar que não há grandes diferenças entre os valores em mg de 

aminoácidos essenciais por grama de proteína. Além de que, quando comparadas 

a proteína padrão da FAO/OMS percebe-se que as duas preenchem os requisitos 

aminoacídicos estipulados. O que fortalece os resultados dos testes biológicos, 

encontrados no estudo. 

Tabela 1 – Valores de Ganho de Peso, Ingestão Alimentar e PER de ratas da 

linhagem Fischer alimentadas com duas dietas durante 22 dias. 

 Caseína Padrão Proteína do Ovo 

Ganho de Peso (g)  42,00 ± 7,21a 26,88 ± 5,22b 

Ingestão Alimentar (g)  221,30 ± 15,37a 160,30 ± 14,11b 

Ganho de Peso/Ingestão  0,18 ± 0,02ª 0,17 ± 0,03ª 

PER  1,89 ± 0,25a 1,67 ± 0,29a 

PER 2 ajustado 2,50 ± 0,00a 2,27 ± 0,27a 

Valores representados em média ± desvio padrão; valores estatisticamente diferentes são marcados 
com letras sobrescritas diferentes (p < 0,05); feito teste t para cada índice;  
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4. CONCLUSÕES 

 

A qualidade da proteína do ovo em pó é equivalente a caseína padrão, 

indicando que foi adequada para promover o crescimento e desenvolvimento dos 

animais, sendo possível a substituição da caseína pela proteína do ovo em pó 

como fonte proteica segura. 
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Tabela 2 – Composição de aminoácidos essenciais (mg/g proteína) da proteína do 

ovo e da caseína padrão segundo a USDA em contraste com a proteína padrão da 

FAO/OMS. 

 Proteína do Ovo Caseína Padrão Padrão FAO/OMS 

Triptofano 13,3 13,0 11,0 
Treonina 44,2 46,0 34,0 

Isoleucina 53,4 54,0 28,0 
Leucina 86,4 102,0 66,0 
Lisina 72,6 84,0 56,0 

Metionina + Cistina 51,8 35,0 25,0 
Fenilalanina + 

Tirosina 
93,8 115,0 63,0 

Valina 68,3 69,0 35,0 
Fonte: USDA, 2016; FAO, 2011 
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RESUMO – O objetivo deste trabalho foi caracterizar através da técnica de MEV, 3 
amostras comerciais de agentes gelificantes (goma guar, goma kappa-carragena e pectina de 
baixo teor de metoxilação-BTM). Por meio da referida análise, foram obtidas imagens ampliadas, 
através das quais, foi possível caracterizar cada agente gelificante quanto à morfologia. A 
avaliação de cada amostra foi feita através de micrografias obtidas com grau de ampliação de 
10000x. Por meio dos procedimentos realizados foi possível verificar a morfologia das amostras 
analisadas e fazer correspondência direta a capacidade de formação de gel. 

 
PALAVRAS-CHAVE: goma guar, carragena, pectina BTM, MEV. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Produtos de baixo valor calórico como geleias e doces, uma vez que 

contém reduzido teor de sólidos solúveis, são suscetíveis à sinérese, textura 

frágil, falta de limpidez, perda de coloração e sabor; Neste sentido, faz-se 

necessário aprofundar as pesquisas com a utilização de gomas (hidrocolóides) 

apropriadas, visando melhorar as características reológicas e sensoriais 

mantendo-os o mais parecido com o do produto convencional (VELDE et al, 

2003). Tais pesquisas também são de fundamental interesse para a indústria, 

uma vez que esta tem como objetivo atender a uma demanda crescente por 

produtos light e diet, devido, principalmente, à postura dos consumidores que 

estão mais conscientes da direta relação entre alimentação e saúde (GOMES, 

2007). 

Na área de alimentos, a microscopia é um dos procedimentos de análises 

que mostra a distribuição espacial de componentes corpusculares e a estrutura 

global de ingredientes e produtos. A microscopia eletrônica tem sua importância 

quando se objetiva estudar a microestrutura dos componentes individuais e 
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mudanças nestes componentes sozinhos ou por interação com ingredientes 

durante o processo de fabricação (GALLINA; DENDER, 2006). 

 Diante disso, o objetivo deste trabalho foi caracterizar agentes gelificantes 

por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A morfologia das amostras agentes gelificantes (goma guar, goma kappa-

carragena e pectina BTM) em pó foram caracterizadas e analisadas por imagens 

de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) da marca Oxford Instruments 

Nordlys modelo TESCAN VH3, disponível no Nanolab/UFOP. Foi utilizada 

voltagem de aceleração de 15Kev e as imagens foram obtidas com ampliação de 

10000 vezes. As amostras foram metalizadas a partir da deposição de uma fina 

camada de carbono sobre o material, permitindo assim a formação das imagens. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Nas Figuras 1(a), (b) e (c) encontram-se as imagens obtidas por MEV das 

gomas guar, pectina BTM e goma kappa-carragena, respectivamente.  

 

Figura 1: Observações dos grânulos das gomas ao MEV (aumento de 10000x): a) 

goma guar; b) pectina BTM; c) goma kappa-carragena. 

 

As diferenças entre as superfícies dos grânulos puderam ser comprovadas 

pelas observações ao aumento de 10000x (Figura 1). A goma guar tem seus 

a) b) c) 
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grânulos apresentando superfícies mais lisas [Figura1(a)], ao contrário da pectina 

BTM [Figura 1(b)] e a к - carragena [Figura 1(c)]. 

A alta presença de pontuações e rugosidades e as menores distâncias 

entre as lamelas nas amostras de pectina BTM e kappa-carragena podem 

representar as estruturas necessárias para a formação das uniões secundárias 

estabelecidas para formar o gel, proporcionando viscosidade e sendo 

responsáveis pela manutenção de sua estrutura geral do sistema. Já a amostra 

de goma guar exibe um aspecto bem mais liso. Num sentido prático essa goma 

não apresenta a formação de gel, sendo seu uso mais adequado como agente 

espessante e em combinação com outras gomas (CODAGNONE et al. 2004). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Por meio dos procedimentos realizados foi possível verificar a morfologia 

das amostras analisadas e fazer correspondência direta a capacidade de 

formação de gel.  
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RESUMO – O objetivo foi avaliar o consumo de alimentos ultraprocessados na pressão arterial de 
trabalhadores de turno alternante. Estudo transversal em 152 trabalhadores com idade 26-60 
anos. O consumo alimentar foi avaliado pelo recordatório alimentar, para classificação dos 
alimentos utilizou o novo Guia Alimentar para a População Brasileira. Para análise, os alimentos 
ultraprocessados foram agrupados em tercis. Testes ANOVA e Kruskal-Walis para verificar 
associação entre consumo e hipertensão arterial sistólica (HAS). A idade mediana dos 
trabalhadores foi 38 anos e a prevalência de HAS 67,1%. O consumo de alimentos 
ultraprocessados representou 21% da ingestão calórica total. Não houve relação entre o consumo 
de ultraprocessados e pressão arterial. O maior quartil de consumo de ultraprocessados foi 
positivamente associado ao consumo de carboidratos, proteínas, gorduras, colesterol, sódio e 
calorias (p<0,05). É necessário a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis, para auxiliar na 
diminuição da prevalência da HAS e seus fatores de risco. 

 
PALAVRAS-CHAVE: alimentação; saúde; ultraprocessados; pressão alta; turno alternante 
alimentação 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O processamento de alimentos é definido como métodos e técnicas 

utilizadas para transformar alimentos integrais frescos em produtos alimentares. 

São produzidos a partir de ingredientes obtidos na extração, refinamento e 

transformação de constituintes de alimentos crus. Estes produtos são altamente 

comercializados, baratos e convenientes para os consumidores, porém contêm 

altos níveis de sódio, gordura e açúcares (MONTEIRO et al., 2010).    

Atualmente há inúmeras evidências que retratam o aumento do consumo 

de alimentos ultraprocessados relacionado a uma maior prevalência de 

comorbidades (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2014). Além disso, a 

hipertensão arterial sistólica (HAS) é uma das que mais se destacam pela sua 

prevalência.  
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Estimativas indicam que 1,2 bilhões de pessoas sofrem de pressão alta no 

mundo, sendo 31,5 milhões só no Brasil, atingindo cerca de 22,3% a 43,9% da 

população (CARDIOLOGIA; NEFROLOGIA, 2006).  

O objetivo do estudo foi avaliar a relação do consumo de alimentos 

ultraprocessados e a pressão arterial de trabalhadores de turno alternante. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Estudo transversal, realizado em 2015 com 152 trabalhadores de turno 

alternante do sexo masculino de uma empresa de extração de minério de ferro da 

região dos Inconfidentes, MG, Brasil. Para classificação da HAS, foram adotados 

os seguintes critérios:  pressão arterial sistólica (PAS) ≥ 130mmHg ou diastólica 

(PAD) ≥ 85mmHg ou tratamento medicamentoso (IDF, 2006). 

Para análise do consumo alimentar foi aplicado o inquérito alimentar por 

meio do recordatório 24 horas. Para a quantificação da porção de alimento utilizou 

o livro “Consumo Alimentar, Visualizando Porções” com imagens ilustrativas de 

alimentos. E para a análise nutricional da ingestão alimentar o programa Virtual 

Nutri Plus versão 2.0. A classificação do processamento dos alimentos foi 

determinada a partir do sistema de classificação de alimentos proposto no novo 

Guia Alimentar para a População Brasileira no qual os classifica em três grupos: 

Alimentos in natura e minimamente processados, processados e 

ultraprocessados. 

Para verificar a adequação da distribuição normal dos dados, aplicou-se o 

teste de Kolmogorov-Smirnov. Após isso, o consumo de alimentos 

ultraprocessados foi dividido em tercis, e para comparação dos dados 

paramétricos utilizou-se o teste One-Way ANOVA, e Kruskal-Walis para dados 

não paramétricos. Os dados foram analisados pelo programa estatístico PASW 

versão 18.0 e os valores de p < 0,05 foram considerados significativos. O estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro 

Preto (CAAE:39682014.7.0000.5150). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os trabalhadores estudados apresentaram idade mediana de 38 anos e 

baixo consumo de alimentos ultraprocessados, a contribuição do valor calórico 

total advindos desse grupo de alimentos foi em média de 21% (18% – 23%).  
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A mediana do consumo de ultraprocessados foi 329,0 kcal/dia e a 

prevalência de hipertensão arterial de 67,1%. Não foi observada diferença 

estatística entre idade e pressão arterial, no entanto, é possível observar uma 

tendência de maior contribuição calórica dos ultraprocessados entre os indivíduos 

mais jovens (Tabela 1). Tendência essa observada no estudo de Bahadoran et al. 

(2013) 

Na tabela 2 é possível observar que a densidade energética, a ingestão de 

carboidratos, proteínas, colesterol, sódio, gorduras totais e saturada, 

correlacionou-se positivamente com o consumo de ultraprocessados. Assim 

como, notar que a relação sódio/potássio aumentou de acordo com o aumento do 

consumo de alimentos ultraprocessados. Fato de extrema importância, pois já é 

cientificamente comprovado que dietas ricas em sódio, aliadas ao baixo consumo 

de potássio, desencadeiam a hipertensão arterial em indivíduos geneticamente 

predispostos (DE OLIVEIRA SÍRIO et al., 2007).  

Apesar de não ser verificada associação do consumo de ultraprocessados e 

pressão arterial, ressalta-se a importância de ações de conscientização da 

população. Pois há o aumento do consumo de ultraprocessados com a 

urbanização, acompanhado de elevadas concentrações de açúcares, gorduras e 

sódio. Que estão relacionados com diversas doenças, como a obesidade e outras 

doenças crônicas não transmissíveis (PAN AMERICAN HEALTH 

ORGANIZATION, 2014). 

 

 

 

Tabela 1 – Características dos trabalhadores de acordo com as categorias de 
consumo de alimentos ultraprocessados. 

 n = 152 

 Q1 (n=50) Q2 (n=51) Q3 (n=51) 

Ultraprocessados (kcal) < 213,65 213,65 – 479,9 > 479,9 

Idade (anos) 39,0a 39,0a 36,0a 
PAS (mm/hg) 135,7a 133,0a 133,5a 
PAD (mm/hg) 86,2a 85,5ª 84,0a 
Dados são mostrados como mediana; valores estatisticamente diferentes são marcados com 
letras sobrescritas diferentes (p < 0,05); Teste Kruskal Walis;  



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Apesar de não haver relação do consumo de ultraprocessados e pressão 

arterial, observou-se que os trabalhadores com maior consumo de 

ultraprocessados tiveram maior ingestão de sódio e um maior índice da relação 

de sódio/potássio, que são fatores de risco para a HAS. Devido à alta prevalência 

de HAS observada no estudo, deve-se adotar algumas mudanças no estilo de 

vida e hábito alimentar desta população, a fim de diminuir a prevalência e os 

fatores de risco para a doença. 
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Tabela 2 – Ingestão dietética dos trabalhadores de acordo com as categorias 
de consumo de alimentos ultraprocessados. 

 n = 152 

 Q1 (n=50) Q2 (n=51) Q3 (n=51) 

Ingestão energética total (kcal) 1401,27ª 1722,84b 2245,15c 
Densidade Energética (kcal/g)  1,05a 1,13a 1,18b 
Carboidrato (g)  187,15a 216,11a 287,10b 
Proteína (g)  67,43a 76,31b 92,35b 
Gorduras totais (g)  41,60ª 57,00b 74,04c 
Gordura Saturada (g)  9,22a 12,60b 16,41b 
Colesterol (mg)  145,35a 152,49 a,b 218,24b 
Sódio (mg)  1949,18a 2250,81b 2510,76c 
Potássio (mg) 1928,92a 2262,21a 2202,23a 
Relação sódio/potássio  0,92a 1,08a 1,19b 
Dados são mostrados como mediana; dentro da mesma linha, valores estatisticamente 
diferentes são marcados com letras sobrescritas diferentes (p < 0,05); Testes Kruskal-Walis e 
ANOVA foram feitos para comparar a ingestão do tercil de consumo de ultraprocessados. 
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RESUMO – O objetivo deste trabalho foi caracterizar através da técnica de FTIR, 3 amostras 
comerciais de agentes gelificantes (goma guar, goma kappa-carragena e pectina de baixo teor de 
metoxilação). Por meio da referida análise, foram obtidos espectros, nos quais cada banda 
analisada representou um grupo químico presente nas amostras em nível molecular. A 
determinação de cada banda foi feita comparando-se o resultado com a literatura. Os resultados 
relacionados aos espectros encontrados permitiram concluir que todas as amostras analisadas 
apresentaram banda larga entre 3.500 e 3.100 cm-1, correspondente à deformação axial de grupos 
hidroxila em ligações de hidrogênio intermoleculares de álcool, comumente encontrada em 
polissacarídeos e também apresentaram absorbância entre 1.080 cm-1 e 1.010 cm-1, 
correspondente a ligações glicosídicas, comprovando a natureza de carboidratos nas amostras 
estudadas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: goma guar, carragena, pectina BTM, FTIR. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

 Com o objetivo de atender a uma demanda ascendente por produtos light e 

diet, as indústrias de alimentos vêm investindo em diversificação e expansão de 

suas linhas de produção desses alimentos (LUCCHESE et al. 2011). Dentre os 

produtos disponíveis no mercado, estão as sobremesas como geleias e doces de 

fruta de baixo valor calórico. No entanto, produtos com reduzido teor de sólidos 

solúveis, são suscetíveis à sinérese, textura frágil, falta de limpidez, perda de 

coloração e sabor; Neste sentido, faz-se necessário aprofundar as pesquisas com 

a utilização de gomas apropriadas, visando amenizar os problemas inerentes à 

redução de sólidos nestes produtos (VELDE et al. 2003).  
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 Na área alimentar, estudar quimicamente uma goma, que tem a função de 

promover a gelificação e o espessamento do produto, permite a elucidação e 

melhor compreensão acerca de suas estruturas e por consequência seus 

comportamentos em diversos meios e que seja possível do ponto de vista prático, 

tratar da sua melhor aplicação tecnológica para melhoramento e controle de 

produtos convencionais e para desenvolvimento de novos produtos (CASTRO, 

2002). 

 Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi caracterizar agentes 

gelificantes por espectrometria de infravermelho por Transformada de Fourier 

(FTIR). 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 O processo de preparação das amostras isoladas de agentes gelificantes 

comerciais (goma guar, pectina BTM e goma carragena) foi realizado na Planta 

Piloto de Produtos Vegetais e Bebidas da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Para a caracterização dos agentes gelificantes, foram preparadas soluções 

aquosas de 1,0 % (p/v) de cada agente gelificante de acordo com metodologia 

adaptada de Moser (2012). Para completa dissolução, as soluções foram 

deixadas sob agitação durante o período de 2 horas a 150 rotações por minuto 

(rpm) e temperatura de 60˚C em câmara incubadora com agitação orbital (Shaker 

ACBLABOR) pertencente ao Laboratório de Microbiologia da Escola de Nutrição 

da UFOP. Em seguida, estas soluções foram acondicionadas em câmara 

incubadora a 25˚C. No período imediatamente anterior às análises, as amostras 

foram concentradas em estufa a 80˚C a fim de reduzir a interferência nas bandas 

obtidas, por presença de água. 

Os espectros de absorção na região do infravermelho dos agentes 

gelificantes foram obtidos utilizando um espectrômetro com Transformada de 

Fourier Agilent Technologies Cary 630 com resolução nominal de 2 cm, que é 

capaz de gerar espectros de infravermelho que abrangem a região de 4000 a 650 

cm. Esse equipamento pertence ao Laboratório de Polímeros e Propriedades 

Eletrônicas de Materiais-LAPPEM do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Os dados obtidos foram tratados 
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utilizando-se do software OriginPro versão 7.0 e a determinação de cada banda 

foi feita comparando-se o resultado com a literatura. 

 
3. RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

Na Figura 1 encontram-se os espectros de infravermelho por transformada 

de Fourier das gomas analisadas.  

 
Figura 1: Espectros de FTIR das gomas к – carragena, guar e pectina BTM. 

 

Em todos os espectros, foi possível perceber uma banda larga entre 3.500 

e 3.100 cm-1, correspondente à deformação axial de grupos hidroxila em ligações 

de hidrogênio intermoleculares de álcool, comumente encontrada em 

polissacarídeos. 

As bandas em 2.907 cm-1 são atribuídas à deformação axial da ligação C-

H, encontrada na região entre 3.000 e 2.840 cm-1. 

Todas as amostras apresentaram bandas na região entre 1.650 cm-1 a 

1.530 cm-1, característica de deformação axial de C=O de enóis, assim como 

também apresentaram absorbância entre 1.080 cm-1 e 1.010 cm-1, 

correspondente a ligações glicosídicas, comprovando novamente a natureza de 

carboidratos nas amostras estudadas. 

A banda compreendida entre 1.200 e 1.000 cm-1, pode resultar dos grupos 

C-OH do álcool, principalmente de estruturas como carboidrato. Essa banda foi 

encontrada na goma guar em 1.155 cm-1. 
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Em relação à goma carragena, ela sendo do tipo kappa, tem banda entre 

1.260-1.210 cm-1, indicando a presença do grupo éster sulfato. 

 
4. CONCLUSÃO 
 

Por meio das análises de FTIR, pode-se verificar que todos os espectros 

correspondentes apresentaram bandas características, comprovando a natureza 

de carboidratos nas amostras estudadas. 
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AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR 

LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB 

 
RESUMO - Em meio à crise hídrica os poços artesianos, tem sido uma importante alternativa para 
o abastecimento de água potável, para as comunidades rurais e urbanas. Entretanto, os poços 
artesianos tem seus riscos, pois com o aumento da população, a expansão das indústrias e as 
modificações no uso do solo, esses fatores interferem nos parâmetros da potabilidade da água, 
tornando-a contaminada e imprópria para o consumo da população.  O trabalho tem como objetivo 
investigar e analisar os parâmetros físico-química, efetuado na água do poço tubular do Sítio 
Quicer, localizado na cidade de Lagoa Seca-PB. Os parâmetros analisados foram: temperatura 
(ºC), pH, acidez carbônica (em termos de CaCO3), Alcalinidade (mg/L), sólidos totais dissolvidos 
(STD), cinzas (%), cor (uH), íons cloretos (Cl-) e condutividade elétrica (µS/cm). A partir do 
resultado obtido, podemos concluir que a água do poço apresentou valor médio fora dos padrões 
permitido pela legislação Brasileira.  
 
PALAVRAS-CHAVE: análise; estudo; poço; água. 
 

INTRODUÇÃO 

A água é o mais importante recurso natural do mundo, sem ela, a 

existência da vida se torna impossível. Contudo, apesar de todos os esforços para 

o armazenar e diminuir seu consumo. A água está se tornando um bem escasso e 

sua qualidade se deteriora cada vez mais rápido (FREITAS e ALMEIDA, 1998). 

Nos últimos anos algumas cidades brasileiras têm sofrido com a vasta escassez 

de recursos hídricos, em virtude disso a demanda por perfuração de poços 

subterrâneos é crescente. Vários processos químicos, físicos e biológicos que 

ocorrem na água controlam a sua composição química e a sua qualidade. A 

qualidade química da água subterrânea é em geral controlada por fatores como 

qualidade de água de recarga, tipo de aquífero, litologias percoladas, tempo de 

residência, entre outros (MANASSÉS et al., 2009). Acredita-se que as águas 

subterrâneas, é naturalmente protegida da contaminação pelas camadas de solo 

e rochas. Entretanto a diversos fatores que podem comprometer a qualidade da 

água como: Os aquíferos confinados onde a água é retida pelo solo menos 

permeáveis, que podem ter origem, de todos os tipos de rocha, ígnea, sedimentar 

ou metamórficas. O objetivo do presente trabalho foi avaliar as análises físico-

química da água do poço tubular do Sítio Quicer, localizado na cidade de Lagoa 

Seca-PB.    

MATERIAL E MÉTODOS 

A amostra de água foi recolhida do poço e acondicionada em garrafas de 

politereftalato de etileno (PET) de dois litros. As garrafas foram transportadas em 
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condições de temperatura ambiente até o Laboratório de Química (LQ) do 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), campus 

de Campina Grande-PB. No laboratório as análises físico-químicas foram 

determinadas de acordo com as normas analítica do Instituto Adolfo Lutz 

(BRASIL, 2008), na sequência foram realizados os procedimentos para as 

dosagens com os reagentes específicos para cada parâmetro. Parâmetros como: 

pH, temperatura (°C), alcalinidade (mg/L), acidez carbônica (em termos de 

CaCO3), cloretos (mg/L), sólidos solúveis totais (ppm a 25°C) e condutividade 

elétrica (µS/cm) foram analisados. Após a análise dos parâmetros, os valores 

obtidos foram comparados com os valores permitidos pela portaria n° 2914/2011 

do Ministério da Saúde. As figuras a seguir mostram os equipamentos utilizados 

para as análises de pH, temperatura (°C) e condutividade elétrica (µS/cm).  

 
Figura 1- pHmetro portátil da marca Instrutemp, modelo itph-2000. 

 
Figura 2 - Termômetro digital. 

 
Figura 3 - Condutivímetro da Lutron, modelo CD–4303. 

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tabela 1 Estudo da qualidade físico-química da água do poço tubular, do Sítio 

Quicer localizado na cidade de Lagoa Seca-PB. 

Parâmetro Químicos  P1  Valor Máximo Permitido 

pH 6,75     6 - 9,5 

Temperatura (ºC) 24,7     - 

Alcalinidade (mg/L) 48  100 

Acidez carbônica (CaCO3) 30  Maior que 10 

Sólidos solúveis totais(ppm)  684  - 

Cinzas (%)  0,8853  - 

Cloretos (mg/L) 1.099  250 

Cor aparente (uH) 15  15 

Condutividade elétrica (µS/cm) 3.341  - 
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Verificam-se na Tabela 1 os valores médios obtidos da avaliação físico-

química da água do poço tubular, localizado na cidade de Lagoa Seca-PB, 

situado no semiárido paraibano. No parâmetro pH, o resultado da análise 

qualificou a água proveniente do poço, como pH ácido, com valores médios de 

6,75. Em relação ao pH, esta água pode ser consumida sem problema para a 

saúde humana, portanto, está de acordo com os valores recomendados pela 

portaria 2.914/11 (BRASIL, 2011), que se recomenda valor máximo permitido 

entre 6 - 9,5. No parâmetro temperatura, os valores encontrados foram de 24,7°C. 

Em relação ao parâmetro da alcalinidade, verificou-se valor médio foi de 48 mg/L 

de CaCO3, portanto também de acordo com a legislação Brasileira. A alcalinidade 

é uma medida de capacidade da água de neutralizar um ácido forte ao 

determinado pH. Verifica-se que a análise de acidez carbônica apresentou valor 

médio de 30 (mg/L) de CaCO3. A acidez da água depende do pH, porque é 

devido ao CO2, que estará presente somente para pH entre 4,4 e 8,3, pois abaixo 

do valor mínimo, a acidez decorre da presença de ácidos fortes, os quais são 

incomuns nas águas naturais, corroborando com os resultados encontrados. No 

parâmetro íons cloretos, o valor obtido foi de 1.099 mg/L. Segundo a portaria de 

nº 2914/2011 que fala sobre potabilidade da água, o valor médio permitido para o 

parâmetro íons cloretos é de 250 mg/L. O cloreto, na forma de íon Cl-, é um dos 

principais constituintes aniônicos das águas e efluentes. Nas águas doces, a 

presença de cloreto ocorre naturalmente ou pode ser decorrente de poluições, por 

parte da água do mar, esgotos domésticos, ou despejos industriais (BECKER, 

2008). Ainda em relação aos íons cloretos, o resultado encontrado no poço 

artesiano foi superior ao observado por (MEDEIROS et al., 2013) ao estudar as 

análises físico-química das águas dos poços artesianos do distrito de galante (750 

e 780 mgL-1), situado no município de Campina Grande-PB. Em relação à 

condutividade elétrica apresentou valor médio de 4.341 (µScm-1). Segundo 

(ARAÚJO et al., 2011) a condutividade elétrica está relacionada com a presença 

de íons dissolvidos na água, que são partículas carregadas eletricamente. Quanto 

maior a quantidade de íons dissolvidos, maior será a condutividade elétrica da 

água que pode variar também de acordo com a temperatura e o pH. 

 
CONCLUSÕES 
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Concluir que água do poço artesiano está em desacordo com a dos 

padrões estabelecidos pela portaria n° 2914 de 12 de dezembro de 2011 do 

Ministério da Saúde. Portanto, a água do poço não pode ser destinada ao 

abastecimento para consumo humano, a não ser que façam tratamentos 

convencionais e eficazes. 
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RESUMO: O objetivo do trabalho foi avaliar o potencial de utilização da tecnologia de ultrassom 
como técnica de conservação para suco melancia. Foi utilizado o delineamento composto central 
rotacional de segunda ordem, com a finalidade de estudar o efeito dos distintos parâmetros 
operacionais para temperatura (21ºC a 49ºC) e tempo (3 a 17 minutos), nas características físico-
químicas e microbiológicas dos sucos. Evidenciou-se que, o aumento da temperatura do 
processamento foi capaz de reduzir a acidez dos sucos. Os demais resultados não foram 
influenciados pelas combinações de tempo e temperatura utilizados no processamento. De acordo 
com as condições experimentais deste estudo, sugere-se que a aplicação do ultrassom seja 
combinada à outros métodos de conservação para assegurar a qualidade final do produto.  

 
PALAVRAS-CHAVE: processamento; frutas; qualidade; novas tecnologias.  
 

 

1 INTRODUÇÃO 

A melancia (Citrullus lanatus Thumb. Mansf.) é uma fruta pertencente à 

família das cucurbitáceas, cultivada em diversas regiões do Brasil, principalmente 

no Nordeste, onde as condições de solo e clima são favoráveis ao 

desenvolvimento (LINS et al., 2013). 

Os brasileiros têm buscado nas indústrias de bebidas produtos com 

inovação e praticidade, que mantenham sabor original da fruta (FERRAREZI et 

al., 2013). Segundo Zinoviadou et al. (2015), o ultrassom pode ser usado no 

processamento de frutas e legumes pré-processadas, apresentando como 

vantagens a inativação de enzimas e principalmente, pouca alteração sensorial no 

alimento tratado. 

 O presente estudo teve por objetivo avaliar a aplicação do ultrassom como 

técnica de conservação para suco de melancia, por meio de análise das 

características físico-químicas e microbiológicas. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 A melancia foi adquirida no comércio local do município Vila Velha – ES. 

Para a elaboração do suco, a fruta foi lavada em água corrente e sanitizada. A 

polpa fora separada da casca, liquidificada e o suco integral, transferido para 

garrafas de vidro (200mL) esterilizadas.  

Para estudar o efeito das condições experimentais sobre a qualidade dos 

sucos, foi utilizado um delineamento composto central rotacional de segunda 

ordem, com a finalidade de estudar o efeito das combinações de temperatura 

(21ºC a 49ºC) e tempo (3 a 17 minutos), totalizando 12 tratamentos (Tabela 1). 

Foi utilizado o aparelho banho ultrassônico (Bransonic, modelo CPX3800H) com 

frequência de 20kHz, para todos os tratamentos.  

As amostras, após processamento, foram analisadas quanto ao pH (em 

pHmêtro digital), sólidos solúveis (com refratômetro calibrado com água destilada) 

e acidez total titulável (utilizando solução de hidróxido de sódio 0,1N e mensurada 

em pHmêtro até atingir pH de 8,1), de acordo com a metodologia proposta pelo 

Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). A análise microbiológica foi utilizada para 

contagem de fungos filamentosos e leveduras, além mesófilos aeróbios. Para 

fungos filamentosos e leveduras foi utilizado o meio ágar Sabouraud, acidificado a 

pH 3,5 com ácido tartárico (BEUCHAT; COUSIN, 2001). Já para mesófilos foi 

utilizado o meio ágar padrão para contagem (Plate Count Agar) (MORTON, 2001). 

Todas as análises estatísticas foram executadas por meio do software Statistica 

10.0. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Por meio dos resultados obtidos observou-se que apenas a acidez total 

titulável dos sucos foi influenciada pela temperatura. Nota-se que, o aumento da 

temperatura até 49 °C foi capaz de reduzir a acidez das bebidas (Figura 1). Não 

foram observados efeitos significativos das combinações de tempo e temperatura 

nos valores de pH e sólidos solúveis. Resultados semelhantes foram 

evidenciados por Schuina (2014), ao utilizar ultrassom na conservação do suco de 

laranja. Em relação às características microbiológicas, tanto a temperatura quanto 

o tempo também não foram capazes de influenciar de forma significativa a 

contagem de mesófilos aeróbios, bem como fungos filamentosos e leveduras. 
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Tabela 1 - Delineamento completo do estudo e resultados das análises 

Amostras X1 X2 
T 

(°C) 
Te 

(min) 
pH 

 
SSL 

(°Brix) 
ATT 

(mL/NaOH) 
Mesófilos 
(UFC/mL) 

Bolores e 
leveduras 
(UFC/mL) 

T1 -1 -1 25 5 5,14±0,035 8,56±0,115 1,34±0,059 7,74
 

6,18
 

 
T2 1 1 45 5 5,13±0,000 8,00±0,000 1,26±0,116 7,89

 

 
6,27

 

 
T3 -1 1 25 15 5,12±0,012 8,00±0,000 1,38±0,008 4,15

 

 
4,53

 

 
T4 1 1 45 15 5,19±0,015 8,03±0,058 1,42±0,069 5,15

 

 
5,58

 

 
T5 -1,41 0 21 10 5,11±0,015 8,00±0,000 1,77±0,238 4,60

 
4,83

 

 
T6 1,41 0 49 10 5,19±0,006 8,30±0,000 1,38±0,01 5,56

 

 
4,69

 

 
T7 0 -1,41 35 3 5,03±0,020 8,43±0,115 1,38±0,000 5,85

 

 
4,53

 

 
T8 0 1,41 35 17 5,05±0,000 8,03±0,115 1,42±0,065 4,82

 

 
5,00

 

T9 0 0 35 10 5,09±0,006 8,13±0,058 1,42±0,133 6,17
 

 
5,98 

T10 0 0 35 10 5,17±0,021 8,40±0,000 1,50±0,000 7,16
 

 
5,88

 

 
T11 0 0 35 10 5,15±0,006 8,00±0,000 1,42±0,067 6,22

 

 
4,79

 

 
T12 0 0 35 10 5,07±0,006 8,00±0,000 1,38±0,000 8,07

 

 
5,35

 

 

X1: variável codificada para temperatura; X2: variável codificada para tempo. * Os resultados são expressos 
em média ± desvio padrão de três repetições. T: temperatura; Te: Tempo; SSL: sólidos solúveis; ATT: acidez 
total titulável; UFC: Unidades formadoras de colônias.  
 

 
Figura 1 - Efeito das variáveis tempo e temperatura sobre a acidez total titulável. 
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4 CONCLUSÕES 

 Considerando as condições experimentais aplicadas no presente estudo, 

conclui-se que o aumento da temperatura foi capaz de reduzir a acidez total 

titulável nas amostras. A variação de tempo aplicada não foi capaz de influenciar 

nas demais características químicas dos produtos. O tratamento de ultrassom 

utilizado também não foi capaz de influenciar significativamente as características 

microbiológicas das bebidas, permitindo sugerir que, a técnica de ultrassom não 

foi totalmente eficaz, devendo ser estudada de forma combinada à outras técnicas 

de conservação, utilizando outros níveis de tempo e temperatura. 
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RESUMO - O estudo objetivou avaliar o efeito dos agentes gelificantes na luminosidade de geleias 
de laranja de baixo valor calórico. Utilizou-se o planejamento de mistura tipo simplex-lattice para 
avaliar o efeito sinérgico dos agentes gelificantes. As geleias foram preparadas em processo 
batelada e avaliadas com aparelho colorímetro Minolta modelo CR 400, trabalhando com D65 (luz 
do dia) e usando-se os padrões CIELab. Para a avaliação dos resultados foram utilizadas análises 
estatísticas baseadas no modelo predito. Os resultados permitiram concluir que o uso dos agentes 
gelificantes (pectina BTM, goma guar e carragena) influenciou nos valores obtidos de 
luminosidade das geleias, sendo que geleias de laranja mais claras são obtidas utilizando a 
combinação de pectina BTM e goma guar e geleias de laranja mais escuras são obtidas utilizando 
goma carragena.  
 
Palavras chave: geleia, pectina BTM, goma guar, carragena, efeito sinérgico. 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
        A indústria de alimentos está sendo desafiada a redesenhar alimentos 

tradicionais em alimentos mais saudáveis e com baixos teores de açúcar e 

gordura, tornando-os tão saborosos ou melhores do que o original (RONDA et. al., 

2005). 

        Produtos como as geleias de baixo valor calórico que contém reduzido teor 

de sólidos solúveis, são suscetíveis à sinérese, textura frágil, falta de limpidez, 

perda de coloração e sabor (VELDE et al., 2003).  

        Dessa forma, torna-se necessário realizar pesquisas com gomas 

(hidrocolóides) apropriadas para verificar as características físicas e amenizar os 

problemas inerentes à redução de sólidos nesses produtos (VENDRAMEL et al., 

1997). 

        Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito dos agentes 

gelificantes na luminosidade de geleias de laranja de baixo valor calórico. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  
 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

             Para a elaboração das geleias, inicialmente, foram adicionados, em tacho 

aberto de aço inoxidável, 60 % de suco da laranja, 20 % de açúcar cristal e 

18,925 % de polidextrose, estes ingredientes foram fixos em todas as 

formulações. A mistura sofreu o processo de cocção (80 ºC) até 30 ºBrix. Os 

agentes gelificantes utilizados foram dissolvidos em 5 mL de água e em seguida 

adicionadas à mistura de acordo com o Planejamento de mistura tipo simplex-

lattice (delineamento experimental) (Tabela 1), contendo no total 1 % dos agentes 

gelificantes. A quantidade total dos agentes gelificantes foi definida por meio de 

testes prévios. A mistura sofreu cocção até 60 ºBrix. Em seguida, o conservante 

sorbato de potássio (0,05 %) e os edulcorantes (acessulfame-k e sucralose), 

proporção 3:1 (0,01875 %, 0,00625 %), foram adicionados à mistura (SOUZA et 

al., 2013). As formulações permaneceram sob cocção até alcançarem um teor de 

sólidos solúveis final de 65 ºBrix. As geleias ainda quentes foram envasadas em 

recipientes de vidro com tampas previamente esterilizadas, fechados, resfriados 

em temperatura ambiente e estocados em BOD a 20 ºC. 

 

Tabela 1 - Planejamento experimental simplex-lattice das diferentes formulações 

de geleias de laranja de baixo valor calórico.  

Formulações 
Variáveis 

X1 X2 X3 

1 1 0 0 

2 0 1 0 

3 0 0 1 

4 0,5 0,5 0 

5 0,5 0 0,5 

6 0 0,5 0,5 

7 0,68 0,16 0,16 

8 0,16 0,68 0,16 

9 0,16 0,16 0,68 

10 0,33 0,33 0,34 

11 0,33 0,33 0,34 

12 0,33 0,33 0,34 

X1: pectina de baixo teor de metoxilação, X2: goma guar, X3: goma carragena. 
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          A luminosidade das geleias foi determinada de acordo com a metodologia 

proposta por Lau et al (2000) em triplicata. Os valores de L foram determinados 

com aparelho colorímetro Minolta modelo CR 400, trabalhando com D65 (luz do 

dia) e usando-se os padrões CIELab: em que L varia de 0 (preto) a 100 (branco). 

Realizou-se análises estatísticas baseadas no modelo predito para as avaliações 

de luminosidade das diferentes formulações de geleia de laranja de baixo valor 

calórico. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 De acordo com a superfície de contorno (Figura 1), é possível observar que 

as geleias com concentrações entre 25 a 75 % de goma guar e 25 % a 75 % de 

pectina BTM apresentaram maiores valores de luminosidade (mais claras). Já os 

menores valores de luminosidade (mais escuras) estão nas regiões que possuem 

entre 25 a 100 % de carragena, concentrações menores de 25 % de pectina BTM 

e de 25 % de goma guar.  

                            

Figura 1. Superfície de contorno da luminosidade das geleias de laranja de baixo 

valor calórico. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

Os resultados permitiram concluir que o uso dos agentes gelificantes (pectina 

BTM, goma guar e carragena) influenciou nos valores obtidos de luminosidade 

das geleias, sendo que geleias de laranja mais claras são obtidas utilizando a 
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combinação de pectina BTM e goma guar e geleias de laranja mais escuras são 

obtidas utilizando goma carragena. 
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RESUMO - O estudo objetivou avaliar o efeito dos agentes gelificantes nos teores de açúcar totais 
de geleias de laranja de baixo valor calórico. As geleias foram elaboradas de acordo com o 
planejamento de mistura tipo simplex-lattice e as análises de açúcares totais foram avaliadas em 
triplicata, sendo os resultados avaliados por meio do modelo predito. Os resultados permitiram 
concluir que a interação entre os agentes gelificantes influenciou nos teores de açúcar das geleias 
de laranja de baixo valor calórico. Sendo que a combinação entre pectina BTM e goma guar 
tendeu a aumentar os valores de açúcar total. Dessa forma, para termos uma geleia com baixo 
valor calórico devemos utilizar concentrações que possuem entre 25 a 100 % de carragena, 
concentrações menores de 25 % de pectina BTM e de 0 a 25 % de goma guar. 
 
Palavras chave: geleia, pectina BTM, goma guar, carragena, efeito sinérgico. 
 

 

1. INTRODUÇÃO          

 

A demanda e o consumo de alimentos com baixo teor de gorduras e de 

baixa caloria são cada vez maiores (ASTRUP, 2001), já que os consumidores 

estão mais conscientes da relação existente entre alimentação e saúde (BENASI 

et. al., 2001). 

Produtos como as geleias de baixo valor calórico que contém reduzido teor 

de sólidos solúveis, são suscetíveis à sinérese, textura frágil, falta de limpidez, 

perda de coloração e sabor (VELDE et al., 2003).  

Diante disso o objetivo do estudo foi avaliar o efeito dos agentes 

gelificantes nos teores de açúcar totais de geleias de laranja de baixo valor 

calórico. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

 Para a elaboração das geleias, inicialmente, foram adicionados, em tacho 

aberto de aço inoxidável, 60 % de suco da laranja, 20 % de açúcar cristal e 
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18,925 % de polidextrose, estes ingredientes foram fixos em todas as 

formulações. A mistura sofreu o processo de cocção (80 ºC) até 30 ºBrix. Os 

agentes gelificantes utilizados foram dissolvidos em 5 mL de água e em seguida 

adicionadas à mistura de acordo com o Planejamento de mistura tipo simplex-

lattice (delineamento experimental) (Tabela 1), contendo no total 1 % dos agentes 

gelificantes. A quantidade total dos agentes gelificantes foi definida por meio de 

testes prévios. A mistura sofreu cocção até 60 ºBrix. Em seguida, o conservante 

sorbato de potássio (0,05 %) e os edulcorantes (acessulfame-k e sucralose), 

proporção 3:1 (0,01875 %, 0,00625 %), foram adicionados à mistura (SOUZA et 

al., 2013). As formulações permaneceram sob cocção até alcançarem um teor de 

sólidos solúveis final de 65 ºBrix. As geleias ainda quentes foram envasadas em 

recipientes de vidro com tampas previamente esterilizadas, fechados, resfriados 

em temperatura ambiente e estocados em BOD a 20 ºC. 

 

Tabela 1 - Planejamento experimental simplex-lattice das diferentes formulações 

de geleias de laranja de baixo valor calórico. 

Formulações 
Variáveis 

X1 X2 X3 

1 1 0 0 

2 0 1 0 

3 0 0 1 

4 0,5 0,5 0 

5 0,5 0 0,5 

6 0 0,5 0,5 

7 0,68 0,16 0,16 

8 0,16 0,68 0,16 

9 0,16 0,16 0,68 

10 0,33 0,33 0,34 

11 0,33 0,33 0,34 

12 0,33 0,33 0,34 

X1: pectina de baixo teor de metoxilação, X2: goma guar, X3: goma carragena. 
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          A análise de açúcar total das geleias foi determinada de acordo com o 

método proposto por Dische (1962), sendo realizadas três repetições. As análises 

estatísticas foram baseadas no modelo predito para as avaliações de açúcar total 

das diferentes formulações de geleia de laranja de baixo valor calórico. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

           De acordo com a superfície de contorno (Figura 1), é possível observar 

que as geleias que apresentaram os maiores valores de açúcares totais estão nas 

regiões que possuem concentrações entre 25 a 100 % de goma guar e 25 % a 75 

% de pectina BTM. Já os menores valores de açúcares totais estão nas regiões 

que possuem entre 25 a 100 % de carragena, concentrações menores de 25 % 

de pectina BTM e de 0 a 25 % de goma guar.  

 

Figura 1. Superfície de contorno dos teores de açúcares totais das geleias de laranja de baixo 

valor calórico. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

 Os resultados permitiram concluir que a interação entre os agentes 

gelificantes influenciou nos teores de açúcar das geleias de laranja de baixo valor 

calórico. Sendo que a combinação entre pectina BTM e goma guar tendeu a 

aumentar os valores de açúcar total. Dessa forma, para termos uma geleia com 

baixo valor calórico devemos utilizar concentrações que possuem entre 25 a 100 
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% de carragena, concentrações menores de 25 % de pectina BTM e de 0 a 25 % 

de goma guar. 

 

5. AGRADECIMENTOS 

 

Os autores agradecem à FAPEMIG pelo suporte financeiro e a Nutramax® 

pela doação dos edulcorantes. 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

 

ASTRUP, A. Healthy lifestyles in Europe: prevention of obesity and type II 

diabetes by diet and physical activity. Public Health Nutr. 4(2B):499-515. 2001. 

BENASI, V.T; Watanabe, E.; Lobo, A.R. Produtos de panificação com conteúdo 

calórico reduzido. Bol CPPA. 19(2)225-42, 2001. 

DISCHE, Z. General color reactions. In: Whistler, R. L.; Wolfran, M. L. 

Carbohydrate chemistry. New York: Academic, p. 477-512, 1962. 

RONDA, F.; GOMEZ, M.; BLANCO, C. A. & CABALLERO, P. A. Effects of polyols 

and nondigestible oligosaccharides on the quality of sugar-free sponge cakes. 

Food Chemistry, v. 90, n. 4, p. 549-555, 2005. 

SOUZA, V. R; PEREIRA, P. A. P.; PINHEIRO, A. C. M.; BOLINI, H. M. A; 

BORGES, S. V.; QUEIROZ, F. Analysis of various sweeteners in low-sugar mixed 

fruit jam: equivalent sweetness, time-intensity analysis and acceptance test. 

Internati onal Journal of Food Science and Technology, v. 48, p. 1541-1548, 2013. 

VELDE, F. V.; WEINBRECK, F.; EDELMAN, M. W.; LINDEN, L.; TROMP, R. H. 

Visualisation of biopolymer mixtures using confocal scanning laser microscopy 

(CSLM) and covalent labelling techniques. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 

v.31, n.1-4, p.159-168, 2003. 

 

 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 
 

Aceitação sensorial e intenção de compra de cupcakes 

elaborados com diferentes concentrações de farinha de linhaça 

marrom 

 
 

Líllian Duarte Machado
1
; Andressa Ladeira Bernardes

2
; André Gustavo Vasconcelos Costa

1
;  

Pollyanna Ibrahim Silva
2 

1
Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde; 

2
Centro de Ciências Agrárias e Engenharias - 

Universidade Federal do Espírito Santo, Alegre-ES, 29500-000. 

 
 

RESUMO - Atualmente a procura por hábitos de vida saudáveis é crescente. A 
linhaça (Linum usitatissimum L.) é considerada um alimento funcional. O objetivo 
do presente estudo foi realizar análise sensorial e intenção de compra de 
cupcakes elaborados com diferentes concentrações de farinha de linhaça marrom 
(0%, 40% e 80%). As diferentes formulações avaliadas não apresentaram 
diferença estatística nos testes de aceitação sensorial e de intenção de compra. 
Entretanto, todas as amostras dos cupcakes obtiveram uma boa aceitação, 
situando-se entre os atributos “gostei ligeiramente” (6) e “gostei moderadamente” 
(7) e uma boa intenção de compra, situada entre os escores 3 (talvez compraria 
ou talvez não compraria) e 4 (possivelmente compraria). Os resultados 
demonstraram viabilidade da utilização da farinha de linhaça marrom como 
substituta da farinha de trigo. O cupcake com inclusão de 80% de farinha de 
linhaça foi bem aceito e teve boa intenção de compra entre os consumidores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cupcakes; linhaça; alimento funcional; concentrações. 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a procura por hábitos de vida saudáveis vem se elevando, o 

que transforma os alimentos funcionais num grande trunfo para as empresas 

alimentícias (MACIEL, 2008). A linhaça é um alimento funcional porque além de 

suas funções naturais exerce também um efeito benéfico à saúde do consumidos, 

ela pode ser consumida nas mais diferentes formas, in natura, em alimentos 

processados e na forma de farinha. Portanto, introduzir essa semente em 

diversas preparações ajuda no aumento do seu consumo pela população, o que 

pode ocasionar em benefícios à saúde para o consumidor. Neste contexto, o 

objetivo do presente estudo foi realizar análise sensorial de aceitação e de 
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intenção de compra de cupcakes formulados com diferentes concentrações de 

farinha de linhaça marrom. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 PREPARO DOS CUPCAKES 

 

A Tabela 1 apresenta a formulação-base para a produção de 4 unidades de 

cupcake. 

 

Tabela 1. Formulação dos cupcakes elaborados com adição de farinha de linhaça marrom, em 

substituição parcial da farinha de trigo integral. 

Ingredientes Controle 40% 80% 

Farinha de linhaça 0 g 50,56 g 101,12 g 

Farinha de trigo integral 126,4 g 75,84 g 25,28 g 

Leite em pó  13,5 g 13,5 g 13,5 g 

Fermento em pó 8,4 g 8,4 g 8,4 g 

Açúcar Mascavo 45,0 g 45,0 g 45,0 g 

Ovos 2 unid. 2 unid. 2 unid. 

Água  100 mL 100 mL 100 mL 

Aroma de chocolate 5,5 g 5,5 g 5,5 g 
Cacau em pó 21,0 g 21,0 g 21,0 g 

 

2.2 TESTE DE ACEITAÇÃO 

 

Os julgadores não treinados receberam as amostras de forma aleatória, 

codificadas com números de três dígitos e individualmente. Foram instruídos a 

lavarem a cavidade oral com água filtrada no intervalo da oferta das amostras. As 

amostras foram submetidas a teste de aceitação com escala hedônica estruturada 

de 9 pontos, variando de 1 (desgostei extremamente) a 9 (gostei extremamente), 

e foram avaliados os atributos cor, sabor, textura e impressão global (REIS e 

MINIM, 2006). 

2.3 TESTE DE INTENÇÃO DE COMPRA 

 

Na mesma ficha utilizada para o teste de aceitação sensorial, foi aplicado o 

teste de intenção de compra (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2005) no qual, os 
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julgadores avaliaram se certamente comprariam o produto, possivelmente 

comprariam, talvez comprariam ou talvez não comprariam, possivelmente não 

comprariam e certamente não comprariam. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 TESTE DE ACEITAÇÃO SENSORIAL 

 

Observou-se que não houve diferença significativa (p<0,05) entre as 

amostras avaliadas pelos julgadores para os atributos cor, sabor, textura e 

impressão global. Os resultados estão expostos na Figura 1. 

 

Figura 1 - Aceitação sensorial dos cupcakes controle (0%), com 40% e com 80% de substituição 

de farinha de linhaça. 

 

O incremento da farinha de linhaça marrom nos cupcakes, sendo de 40% 

ou de 80% não foi um parâmetro considerável para a rejeição destes, pois não 

afetou a aceitação sensorial. Este fato então indica que ambas as substituições 

podem ser feitas de qualidade similar à formulação padrão com 0% de farinha de 

linhaça sem alterar a aceitação do produto. 

 

3.2 TESTE DE INTENÇÃO DE COMPRA 

 

Foi realizada ANOVA para os dados provenientes da intenção de compra e 

observou-se, pela Tabela 2, que não houve diferença estatística significativa 

(p>0,05) entre as amostras dos cupcakes.  
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Tabela 2 - Notas médias de intenção de compra para as amostras dos cupcakes. 

Formulações 

(% linhaça) 
Intenção de Compra 

0 3.30 
a 

40 3.37 
a
 

80   3.57 
a
 

  
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem (p>0,05) estatisticamente entre si pelo 

teste F. 

 

As notas de aceitação para o atributo intenção de compra situaram-se 

entre os escores 3 (talvez compraria ou talvez não compraria) e 4 (possivelmente 

compraria). Portanto, a intenção de compra dos avaliadores foi consideravelmente 

boa, uma vez que se aproximou mais do atributo “possivelmente compraria” 

(Tabela 2). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos demonstraram a viabilidade de utilização da farinha de 

linhaça marrom em substituição parcial à farinha de trigo no preparo dos 

cupcakes, contribuindo assim para o desenvolvimento de um novo produto mais 

nutritivo e saudável, devido às propriedades nutritivas e funcionais da farinha de 

linhaça marrom. Dentre as formulações testadas observou-se que o cupcake com 

80% de farinha de linhaça, destacou-se na aceitação sensorial e na intenção de 

compra, e considera-se sua formulação viável. Sugere-se a realização de novos 

estudos, na criação ou melhoria de formulações com apelo funcional. 
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RESUMO - O objetivo deste trabalho foi avaliar a dureza, força de coesão e oxidação lipídica de 
hidrogéis formulados com azeite de oliva, óleo de chia, água, caseinato de sódio, proteína isolada 
de soja e goma carragena, como um possível substituto da gordura suína em produtos cárneos 
emulsionados. Verificou-se que diferentes níveis de proteínas não cárneas combinados com a 
goma carragena influenciaram (p ≤ 0,05) nos parâmetros de textura e na oxidação lipídica dos 
hidrogéis. Sendo que o tratamento com 2,0 % de proteína isolada de soja, 3,0 % de caseinato de 
sódio e 1,5 % de carragena mostrou-se como uma possível alternativa para a obtenção de um 
perfil lipídico saudável em produtos cárneos reformulados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: azeite de oliva; óleo de chia; saudabilidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A substituição da gordura animal por óleos que possibilitem um perfil 

lipídico saudável: maiores teores de ácidos graxos mono (MUFAs) e poli-

insaturados (PUFAs ω-3), como o azeite de oliva e óleo de chia, respectivamente, 

levanta questões acerca da estabilidade oxidativa e textura do produto cárneo 

(JIMÉNEZ-COLMENERO, 2007; MARCHETTI et al., 2013). Por isso, alguns 

trabalhos vêm relatando a estruturação de óleo por meio de um hidrogel que, 

segundo Jiménez-Colmenero et al. (2015), é uma estrutura tridimensional 

formada por uma fase de solvente polar e um agente de gelificação que possui a 

capacidade de imobilizar a fase líquida, mimetizando a textura sólida da gordura 

(POYATO et al., 2014).  
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Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a textura e 

oxidação lipídica de hidrogéis, a fim de indicar um possível substituto da gordura 

suína em produtos cárneos emulsionados. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram elaborados hidrogéis de acordo com procedimento descrito por 

Poyato et al. (2014), com modificações. A fase oleosa (a 70 ºC) composta por 

uma mistura, na proporção 1:1 (v/v), de azeite de oliva extra virgem (Cocinero) e 

óleo de chia prensado a frio (Pazze) foi adicionada a fase aquosa (a 70 ºC), que 

continha os percentuais correspondentes de caseinato de sódio (CS) 

(Globalfood), proteína isolada de soja (PIS) (Globalfood) e carragena (CA) 

(Danisco) (Tabela 1). Os hidrogéis foram mantidos a 4 ºC, por 24 horas, antes de 

serem analisados.  

 

Tabela 1 - Formulação dos hidrogéis (%). 

 

  A análise de TBARS foi realizada de acordo com a metodologia de 

Raharjo et al. (1992), com pequenas modificações, em amostras armazenadas 

por 10 dias a 4 °C (TBARS 1) e em amostras submetidas ao processo de 

oxidação acelerada (TBARS 2), segundo método descrito por Poyato et al. (2013). 

O perfil de textura foi realizado em máquina universal de teste mecânico Instron 

série 3367. As velocidades de pré-teste, teste e pós-teste foram de 1,0 mm/s. Os 

parâmetros avaliados foram dureza (N) e força de coesão (adimensional). As 

médias obtidas nas determinações foram comparadas pelo teste de Scott-Knott a 

5% de probabilidade em software Sisvar (FERREIRA, 2000). 

 

 

Tratamentos Fase Oleosa Água PIS CS CA Total 

1 50,0 45,5 2,0 2,0 0,5 100 
2 50,0 43,5 2,0 2,0 2,5 100 
3 50,0 45,5 2,0 1,0 1,5 100 
4 50,0 43,5 2,0 3,0 1,5 100 
5  50,0 45,5 1,0 2,0 1,5 100 
6 50,0 43,5 3,0 2,0 1,5 100 
7 50,0 44,5 2,0 2,0 1,5 100 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação aos parâmetros de textura (Tabela 2), verificou-se que houve 

diferença significativa (p ≤ 0,05) entre os tratamentos (1 a 7), sendo que, dentre 

eles, o 2, 4 e 6 apresentaram maior dureza (p ≤ 0,05). Isso indica que teores 

maiores de proteína (5,0 % no total) conseguiram compensar a menor inclusão de 

carragena para o parâmetro dureza. Entretanto, os valores de dureza 

apresentados pelos tratamentos 2, 4 e 6 foram inferiores (p ≤ 0,05) ao da gordura 

suína (Tabela 2). Quanto a força de coesão, o tratamento 1 (menor teor de 

carragena) apresentou o menor valor (p ≤ 0,05), seguido da gordura suína (p ≤ 

0,05) e os demais tratamentos (2, 3, 4, 5, 6 e 7) não diferiram entre si (p > 0,05). 

 

Tabela 2 - Parâmetros de textura e valores de TBARS dos hidrogéis. 

 

Amostras com letras iguais não apresentam diferença estatística pelo teste de Scott-Knott 
a 5 % de probabilidade. SEM do inglês Standard Error of Mean. *Força de Coesão. 
**TBARS expresso em mg de malonaldeído/ kg de amostra. 
 
  

Para os valores de TBARS (Tabela 2), observou-se que os tratamentos 

armazenados sob refrigeração apresentaram baixos valores de oxidação lipídica. 

Em relação ao processo de oxidação acelerada, notou-se que maiores valores de 

TBARS (p ≤ 0,05) foram encontrados nos tratamentos 1 (menor nível de CA) e 3 

(menor nível de CS), já o tratamento 4 (maior nível de CS) apresentou menor 

oxidação lipídica (p ≤ 0,05). A redução da oxidação lipídica com o incremento do 

CS pode ser explicada pelos resíduos fosforilados de serina que atuam na 

complexação de íons metálicos (pró-oxidantes) (KARGAR et al., 2011). Da Pieve 

et al. (2011) reportaram que a menor viscosidade possibilita maior interação entre 

os componentes que participam da reação de oxidação em géis. Isso pode 

explicar o motivo pelo qual o tratamento 1 apresentou um dos maiores valores de 

TBARS 2, uma vez que mostrou menor (p ≤ 0,05) força de coesão.  

Parâmetros 
Tratamentos Gordura 

suína 
SEM 

1 2 3 4 5 6 7 

Dureza (N) 0,008c 0,054b 0,017c 0,042b 0,021c 0,044b 0,030c 0,121a 0,005 
F. Coesão*  0,576c 0,854a 0,962a 0,896a 0,847a 0,919a 0,891a 0,715b 0,021 
TBARS 1** 0,200b 0,130b 0,260a 0,170b 0,260a 0,150b 0,293a - 0,015 
TBARS 2** 0,610a 0,420b 0,590a 0,210d 0,430b 0,340c 0,457b - 0,023 
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4. CONCLUSÃO 

 

Por ter apresentado menor oxidação lipídica no processo de oxidação 

acelerada e ter sido uns dos tratamentos que mostraram maior dureza, conclui-se 

que o tratamento 4 pode ser uma boa alternativa como substituto da gordura 

animal em produtos cárneos com perfil lipídico saudável.  
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RESUMO - Atualmente a procura por uma alimentação equilibrada vem se 
elevando, isto tem transformado os alimentos funcionais num grande trunfo para 
as empresas alimentícias. A linhaça (Linum usitatissimum L.) é considerada um 
alimento funcional. O objetivo do presente estudo foi realizar a caracterização 
físico-química e textura de cupcakes elaborados com diferentes concentrações de 
farinha de linhaça marrom. Os cupcakes (0%, 20%, 40%, 60% e 80% de 
incorporação de farinha de linhaça) foram submetidos a análises de composição 
centesimal e de parâmetros de textura, e observou-se que o incremento da 
farinha de linhaça aumentou significativamente o conteúdo de lipídeos. O 
aumento da concentração de linhaça influenciou em dois parâmetros de textura, 
coesividade e gomosidade. Os resultados demonstram a viabilidade da utilização 
da farinha de linhaça marrom na formulação dos cupcakes, que poderia contribuir 
para o desenvolvimento de um produto com grandes concentrações de ácidos 
graxos essenciais e potencial antioxidante. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cupcakes; linhaça; alimento funcional. 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a procura por um hábito de vida saudável e uma alimentação 

equilibrada vem se elevando, o que tem transformado os alimentos funcionais 

num grande trunfo para as empresas alimentícias (MACIEL, 2008).  A linhaça é 

um alimento funcional, que pode ser consumida nas mais diferentes formas, como 

in natura, na forma de farinha, em pães, dentre outras. Assim, introduzir essa 

semente em diversas preparações ajuda no aumento do consumo pela 

população, o que pode ocasionar em benefícios à saúde para o consumidor.  

O objetivo do presente estudo foi realizar a caracterização físico-química e 

de textura de cupcakes elaborados com diferentes concentrações de farinha de 

linhaça marrom. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Preparo dos cupcakes 

 

A Tabela 1 apresenta a formulação-base para a produção de 4 unidades de 

cupcake. 

 

Tabela 1. Formulação dos cupcakes elaborados com adição de farinha de linhaça marrom, em 

substituição parcial da farinha de trigo integral. 

Ingredientes Controle 20% 40% 60% 80% 

Farinha de linhaça 0 g 25,28 g 50,56 g 75,84 g 101,12 g 
Farinha de trigo integral 126,4 g 101,12 g 75,84 g 50,56 g 25,28 g 
Leite em pó  13,5 g 13,5 g  13,5 g 13,5 g 13,5 g 
Fermento em pó 8,4 g 8,4 g 8,4 g 8,4 g 8,4 g 
Açúcar Mascavo 45,0 g  45,0 g  45,0 g  45,0 g  45,0 g  
Ovos 2 unid. 2 unid. 2 unid. 2 unid. 2 unid. 
Água  100 mL 100 mL 100 mL 100 mL 100 mL 
Aroma de chocolate 5,5 g 5,5 g 5,5 g 5,5 g 5,5 g 
Cacau em pó 21,0 g 21,0 g 21,0 g 21,0 g 21,0 g 

 

2.2 Composição físico-química 

 

O teor de proteínas dos cupcakes formulados com farinha de linhaça 

marrom foi determinado pelo método modificado de Kjeldahl. O teor de lipídios foi 

obtido pelo método de extração em extrator Soxhlet. O teor de umidade por 

gravimetria, em estufa 105°C até peso constante. O conteúdo de cinzas foi 

determinado por incineração em mufla a 550° C (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 

2005). O cálculo de carboidratos totais foi obtido pela diferença de 100 e a soma 

dos demais valores.  

 

2.3 Análise do Perfil de textura 

 

As propriedades de textura dos cupcakes foram avaliadas utilizando-se o 

Analisador de Textura Brookfield® (Modelo CT3), segundo metodologia proposta 

pelo AMERICAN INSTITUTE OF BAKING (2014) com modificações. As amostras 

foram analisadas à temperatura ambiente e os atributos de textura determinados 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

foram: coesividade, gomosidade, elasticidade e mastigabilidade. A coleta dos 

dados foi realizada com auxílio do software Texture Pro CT V 1.4 Build 17.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Composição físico-química 

 

Na Tabela 2 encontram-se os dados obtidos pela Análise de Variância 

(ANOVA) no estudo dos cupcakes para as variáveis-resposta. 

 

Tabela 2. Composição centesimal dos cupcakes, com substituições de farinha de trigo por farinha 

de linhaça em diferentes concentrações de farinha de linhaça. 

Formulações 
(% linhaça) 

Umidade 
(%) 

Proteína 
(%) 

Carboidrato 
(%) 

Lipídeo¹ 
(%) 

Cinzas 
(%) 

0 38,27 15,14 41,89 1,61 3,09 
20 38,67 17,71 38,53 2,07 3,01 
40 42,72 17,61 33,76 2,69 3,2 
60 40,22 18,79 33,69 3,97 3,32 

80 37,32 18,90 29,25 11,3 3,21 

Média 39,44 17,63 35,43 - 3,17 

CV (%)                4,78 7,96                  8,90                  - 5,15 

¹ Variável sobre a qual a concentração apresentou efeito significativo (p<0,01), pelo teste F. Para 

essa variável foi realizada análise de regressão. 

 

Houve diferença significativa (p<0,01) apenas para a variável resposta teor 

de lipídeos. Supõe-se que se obteve diferença significativa, pois a linhaça é um 

alimento que apresenta grande concentração de lipídeos, especialmente ácidos 

graxos da série n-3 e n-6.  

3.2 Análise do Perfil de textura 

 

Para os parâmetros de elasticidade, que é a capacidade da amostra de 

recuperar sua forma original depois que a força de deformação é removida, e 

mastigabilidade, que é o trabalho necessário para mastigar a amostra até engolir 

(CAVALLINI, 2015), as amostras de cupcake não diferiram significativamente 

entre si. Houve diferença significativa (p<0,05) para as variáveis coesividade, que 

é a energia mecânica necessária para destruir a estrutura interna da amostra, e 

gomosidade que é a energia requerida para desintegrar uma amostra semissólida 
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a um estado adequado para deglutição. Para estas variáveis realizou-se análise 

de regressão, e os modelos obtidos estão demonstrados nas Figuras 1 e 2. 

 

 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos demonstraram a viabilidade de utilização da farinha 

de linhaça marrom como substituta parcial da farinha de trigo integral na 

formulação de cupcakes, já que foram poucas as alterações nos parâmetros de 

textura e na composição físico-química dos produtos, o que contribuiu com o 

desenvolvimento de um novo produto mais nutritivo e saudável devido à inserção 

de farinha de linhaça marrom. Sugere-se a realização de novos estudos, na 

criação ou melhoria de formulações com apelo funcional. 
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Figura 1 - Variação na coesividade dos cupcakes 

adicionados de concentrações crescentes de 
farinha de linhaça marrom. 

 

Figura 2 - Variação na gomosidade dos cupcakes 

adicionados de concentrações crescentes de 
farinha de linhaça marrom. 
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RESUMO – O presente estudo objetivou descrever as condições higiênico-sanitárias dos 
estabelecimentos comerciais de frutas e hortaliças (FH) do território do Programa Academia da 
Saúde (PAS) de Belo Horizonte, MG. Trata-se de estudo transversal realizado com 
estabelecimentos comerciais de FH pertencentes ao território do polo do PAS. As variáveis 
coletadas contemplaram itens referentes às condições sanitárias de edificações e instalações 
físicas. Classificaram-se os estabelecimentos conforme resolução nº 275 de 2002, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. Dos 318 estabelecimentos investigados, 59,7% eram sacolões, 
21,7% supermercados/hipermercados e 18,6% mercados locais. Em relação à adequação 
higiênico-sanitária, 56,3% classificaram-se como “aprovados com restrições”, 32,4% como 
“reprovados” e 11,3% como “aprovados”. Verificou-se baixa porcentagem de estabelecimentos 
em adequada qualidade higiênico-sanitária, demonstrando risco de contaminação das FH e 
prejuízo à saúde dos consumidores. Evidencia-se a necessidade de otimização na fiscalização e 
regularização dos estabelecimentos de FH no território do PAS. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Frutas; hortaliças; inspeção-sanitária; saúde pública. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Frutas e hortaliças (FH) são alimentos fontes de diversos nutrientes, como 

vitaminas e minerais (COSTA, 2015). No entanto, estes alimentos, podem carrear 

agentes patógenos se negligenciada a sua qualidade sanitária (ASSIS et al., 

2011). Assim, o comércio varejista de alimentos tem elevada importância visto 

que a inadequada infraestrutura pode favorecer o desenvolvimento de surtos de 

doenças transmitidas por alimentos (SOARES et al., 2014). Acredita-se que 

conhecer a condição sanitária dos estabelecimentos do território do Programa 

Academia da Saúde (PAS) possibilitará mapear a necessidade de implantação e 

reforço de ações de vigilância que favoreçam a construção de um ambiente 

alimentar adequado. Sendo assim, o presente estudo tem o objetivo descrever as 

condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos comerciais de FH presentes 

no território do PAS de Belo Horizonte, Minas Gerais. 
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2 MÉTODOS 

 

 Trata-se de estudo transversal, desenvolvido no território do PAS, que tem 

o objetivo de contribuir para a promoção da saúde, produção do cuidado e de 

modos de vida saudáveis da população. Os polos do PAS foram selecionados a 

partir de amostra por conglomerado, estratificada pelas nove regiões 

administrativas do município, sendo sorteadas duas unidades em cada regional. 

Incluíram-se os polos com funcionamento matutino e localização em área de 

média e elevada vulnerabilidade á saúde. Estabeleceram-se como critérios de 

inclusão para os estabelecimentos: a comercialização de FH e a sua localização 

dentro do buffer com raio de 1.600 metros ao redor do polo. Os dados de 

localização dos estabelecimentos foram disponibilizados pela Prefeitura de Belo 

Horizonte. Acrescentou-se os estabelecimentos não registrados no banco de 

dados da Prefeitura encontrados na rota da busca pelos estabelecimentos 

registrados. Utilizou-se formulário de aplicação que contemplava variáveis 

referentes às condições sanitárias de edificações e instalações dos 

estabelecimentos comerciais. Para classificação dos estabelecimentos foi 

utilizada a RDC 275 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2002). Os dados 

foram tabulados no programa da Microsoft Access (2010) e Microsoft Excel 

(2010). O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Minas Gerais (n°0537.0.0203.000-11) e da Prefeitura 

Municipal de Saúde de Belo Horizonte (n°0537.0.0203.410-11A).  

 

3 RESULTADOS 

  

Foram investigados 318 estabelecimentos comerciais de FH, sendo 59,7% 

sacolões, 21,7% supermercados/hipermercados, e 18,6% mercados locais. 

Quanto à adequação higiênico-sanitária, 56,3% foi classificada como aprovados 

com restrições, 32,4% reprovados e 11,3% aprovados. Ao avaliar a adequação 

segundo o tipo de estabelecimento, observou-se que, em todos os segmentos, 

mais da metade dos estabelecimentos eram aprovados com restrições (Figura 1). 
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Figura 1 - Classificação higiênico-sanitária dos estabelecimentos comerciais de 

FH . 

 

4 DISCUSSÃO 

 

No âmbito do PAS, o estudo de Figueira et al. (2016) apontou a condição 

higiênico-sanitária do comércio como a principal barreira para escolha do local de 

compra de FH, que segundo avaliação da população se encontravam 

inadequadas, resultando na redução da disponibilidade de FH.  As inadequações 

encontradas são semelhantes àquelas observadas em outros estudos (SANTOS; 

UENO, 2012; SOTO et al., 2006; VALENTE; PASSOS, 2004).  

A baixa disponibilidade de produtos frescos faz com que os consumidores 

percorram maiores distâncias à procura de melhores condições de oferta, o que 

gera desconforto e dificuldades no acesso às FH, comprometendo o consumo 

destes alimentos (FIQUEIRA et al., 2016). Assim, a presença de lojas que 

vendem produtos frescos e que apresentam satisfatória qualidade higiênico-

sanitária próxima ao domicílio torna-se significativa, constituindo-se um preditor 

para o maior consumo de FH (COSTA, 2015). Com isso, o investimento em 

melhores condições sanitárias nos estabelecimentos e na promoção de ações 

educativas aos comerciantes pode favorecer a venda e consequentemente o 

consumo de FH pela população.  

  

5 CONCLUSÃO 

Verificou-se baixa porcentagem de estabelecimentos que comercializam 

FH com adequada qualidade higiênico-sanitária no território do PAS, o que pode 

comprometer o acesso a esses alimentos. Os resultados sugerem a necessidade 
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de mudanças no fluxo de fiscalização visando à adequação sanitária dos 

estabelecimentos, além da regularização dos comércios com órgão competente. 
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RESUMO – Morangos são frutos altamente perecíveis, portanto além da refrigeração é 
interessante que se utilize outros métodos de conservação que auxiliem na elevação de sua vida 
útil. No presente estudo foram realizados tratamentos com luz UV-C e revestimento comestível 
com o objetivo de melhorar a conservação de morangos in natura. Os parâmetros de cor 
indicaram maior efetividade do tratamento no qual foi realizada a combinação das técnicas de luz 
UV-C e revestimento comestível, sendo uma boa alternativa para manutenção de morangos 
armazenados em sistemas simples de embalagem secundária. 

 
PALAVRAS-CHAVE: vida útil; inovação; colorimetria. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Por ser um produto de alto valor comercial, principalmente no mercado in 

natura, o morango requer a utilização de tecnologia adequada para melhorar sua 

conservação (FRANÇOSO, 2007). Os revestimentos ou coberturas comestíveis 

são uma das mais recentes alternativas para auxiliar na conservação de 

alimentos. Os revestimentos compostos de alginato de sódio são impermeáveis a 

óleos e gorduras e podem minimizar as perdas de umidade dos alimentos. Já os 

sais de cálcio atuam limitando a ação de enzimas responsáveis pela perda de 

textura (MIGUEL et al., 2009). O uso da luz ultravioleta é um método de 

desinfecção físico que vem ganhando cada vez maior aceitação por ter um amplo 

poder bactericida e fungicida. De acordo com Howarth (2007), o equipamento 

para o tratamento por ultravioleta é de baixo custo de manutenção e é uma 

tecnologia que elimina a necessidade de uso de muitos tratamentos químicos, 

enquanto assegura altos níveis de segurança. 

Nesta perspectiva, o objetivo do presente estudo foi avaliar os resultados 

da combinação de luz UV-C e revestimento comestível, à base de cloreto de 

cálcio e alginato de sódio na conservação de morangos armazenados por 6 dias. 

Foram utilizados 4 tratamentos, incluindo técnicas exclusivas ou combinação de 

métodos. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
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O experimento foi conduzido em um delineamento inteiramente 

casualizado, num fatorial em esquema 4 x 3, em que os fatores foram tratamentos 

(Controle, UV-C, Revestimento, UV-C/Revestimento) e 3 tempos (0, 3 e 6 dias de 

armazenamento), conduzido em 3 repetições. 

Foram adquiridos morangos frescos, diretamente de produtores, sendo 

conduzidos refrigerados ao Laboratório 24 horas após a colheita. Foi feita uma 

sanitização prévia dos morangos. Foram realizados 4 tratamentos, conforme 

apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Tecnologias utilizadas nos tratamentos 
 

Código Tratamento Técnica utilizada 

1 Controle Nenhuma 

2 UV-C Exposição por 5 min em cada lado à luz UV-C 

3 Revestimento Imersão em solução 1% de cloreto de cálcio, seguida de imersão 

em solução 1% de alginato de sódio 

4 UV + Revestimento Exposição por 5 min em cada lado à luz UV-C, com posterior 

imersão em solução 1% de cloreto de cálcio seguida de imersão  

em solução 1% de alginato de sódio 

 

A aplicação dos revestimentos foi conduzida por meio de imersão na 

solução filmogênica para formação dos revestimentos nos próprios morangos. 

Para o preparo do filme comestível a base de alginato de sódio à concentração de 

1%, a solução foi mantida em banho-maria com homogeneização constante até 

atingir 70ºC. No tratamento com luz UV-C, os morangos foram colocados em 

câmara com luz UV-C direta, a uma distância de 8,5 cm da luz.  Os tratamentos 

foram em seguida embalados em bandejas de polietileno tereftalato (PET) com 

tampa e armazenados a 4 °C. 

A avaliação objetiva da cor foi realizada na superfície dos morangos, 

fazendo-se uso de um colorímetro espectrofotométrico (Modelo CM5-Konica 

Minolta). Foi estabelecido o iluminante A, o ângulo de 10° para o observador e o 

sistema de cor CIELAB. Os índices de cor luminosidade (L*), vermelho (a*), 

amarelo (b*), saturação (C*) e tonalidade (h*) foram obtidos para cada repetição, 

considerando-se o valor médio de 24 leituras realizadas em diferentes pontos da 

superfície dos frutos. Os resultados experimentais foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA), seguida de teste de médias (Tukey, p<0,05), utilizando o 

software Statistica® 8.0 (StatSoft). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na Tabela 2 são apresentados os dados obtidos nas análises 

colorimétricas. 

Tabela 2 – Resultados das análises 
 

Parâmetro Amostra (A)                   Tempo (T)                 P (F) 

 

Onde: A: amostra (controle, UV, Revestimento, UV_Revestimento); T: tempo de armazenamento 
(dias); P(F): Probabilidade do teste F. *Médias seguidas por diferentes letras minúsculas na linha 
diferem pelo teste F em nível de 5% de probabilidade. 

 
Não houve efeito do tempo nem dos tratamentos para o parâmetro L*. 

Isso indica que a variação na luminosidade das amostras não foi um fator 

determinante para qualificar a diferença de cor. Houve diferença significativa entre 

todos os tempos para o parâmetro a*, com decréscimo constante desse valor, 

indicando que com o passar dos dias o vermelho característico do morango foi 

reduzindo. O controle apresentou menor valor, enquanto o tratamento combinado 

com UV-C e revestimento apresentou as maiores médias, indicando manutenção 

na coloração vermelha. O parâmetro b* avalia a variação de cor entre amarelo (+) 

e azul (-). Novamente, o tratamento controle apresentou comportamento diferente 

das demais amostras, com menor valor. 

O índice de saturação (C*) indica o grau de concentração ou pureza de 

uma cor. Em relação aos tratamentos, observa-se que o controle apresentou 

diferença significativa com valor inferior aos demais tratamentos, portanto 

apresentou maior descoloração. Ao longo do tempo houve decréscimo nos 

valores de Chroma, resultado semelhante ao encontrado por Hernández-Muñoz et 

al. (2008), onde  houve a redução do Chroma nos 6 dias de armazenamento de 

morangos revestidos com quitosana e gluconato de sódio. 

O indicador h* (Hue) designa o comprimento de onda dominante, onde o 

0º corresponde à cor vermelha e 90º à cor amarela. Analisando a variação ao 

longo do tempo, houve redução inicial e posterior incremento nos últimos dias de 

 Controle UV Rev UV_Rev 0 3 6 A T 

L* 25.56
a

 26.48
a

 26.68
a

 25.79
a

 26.45
a

 25.64
a

 26.30
a

 0.427 0.448 

a* 25.66
a

 29.19
b

 30.59
b

 31.67
b

 31.61
a

 29.35
b

 26.87
c
 <0,0001 <0,0001 

b* 13.10
a

 17.01
b

 17.20
b

 18.87
b

 17.84
a

 16.13
ab

 15.67
b

 <0,0001 0.374 

C* 28.83
a

 33.84
b

 35.16
b

 36.93
b

 36.35
a

 33.55
b

 31.17
b

 <0,0001 <0,0001 

h* 27.07
a

 30.09
ab

 28.82
b

 30.64
b

 29.01
a

 28.43
a

 30.00
a

 <0,0001 <0,0001 
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armazenamento. Segundo resultados obtidos por Borges (2013), o decréscimo 

inicial dos valores do ângulo hue podem indicar a intensificação da cor vermelha 

do morango durante o amadurecimento e o decréscimo nos últimos dias de 

análise podem estar relacionados com as perdas de antocianinas pelo decorrer 

de processo de maturação e/ou processo de senescência do fruto. 

 

4 CONCLUSÕES 
 

Com o trabalho realizado, foi possível observar que os morangos 

submetidos ao tratamento combinado obtiveram os melhores resultados, com as 

menores variações dos parâmetros analisados durante os 6 dias e os piores 

resultados foram encontrados nos morangos controle. Diante disso, pode-se 

inferir que o uso de novas tecnologias combinadas na conservação dos 

morangos foi um método eficaz. É importante por se tratar de técnicas simples, 

baratas e de fácil utilização, que não geram subprodutos. 
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RESUMO – O morango é um fruto que apresenta elevada perecibilidade, exigindo rígido controle 
químico em todo o processo produtivo. A utilização de novas tecnologias de conservação têm 
alcançado bons resultados na elevação da vida útil de diversos frutos. No presente estudo, foram 
aplicadas as técnicas de exposição a luz UV-C e revestimentos comestíveis com o objetivo de 
melhorar a conservação de morangos in natura. Avaliando elasticidade e firmeza dos frutos, 
verificou-se que o tratamento combinado de luz UV-C e revestimento comestível foi o mais 
satisfatório. 
 
PALAVRAS-CHAVE: inovação; alimentos; firmeza 
 

1 INTRODUÇÃO 

A utilização de baixas temperaturas é essencial para o pré-resfriamento, 

armazenamento, transporte a longas distâncias e comercialização de morangos. 

Entretanto, para o armazenamento prolongado, somente a redução da 

temperatura não é suficiente para manter a qualidade das frutas, sendo 

necessário usar também outras técnicas visando prolongar a vida útil dos frutos 

(MALGARIM et al., 2006). 

Revestimentos comestíveis podem ser definidos como uma fina camada 

de material que, além de poderem ser consumidos, também irão proporcionar 

uma barreira física e seletiva à umidade, oxigênio, etileno, gás carbônico e outros 

gases (SILVA, 2014). De acordo com Kester e Fennema (1986), películas a base 

de alginato de sódio podem ser usadas como estabilizantes, que previnem a 

perda de água de alimentos, são boas barreiras ao oxigênio, capazes de retardar 

a oxidação lipídica e melhorar o sabor, textura e a adesão. Ainda na linha de 

novas tecnologias de conservação, com intuito de reduzir a incidência de 

podridões, a radiação UV-C tem sido usada na pós-colheita de frutos com 

resultados promissores, pois esta radiação possui ação contra microrganismos e 

tem como alvo principal o material genético (DNA/RNA) de bactérias, fungos e 

vírus (ZAHA, 2003). 

Com base no exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos 

da aplicação combinada de luz UV-C e revestimento comestível, à base de cloreto 
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de cálcio e alginato de sódio na conservação de morangos in natura armazenados 

por 6 dias. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
O experimento foi conduzido em um delineamento inteiramente 

casualizado, num fatorial em esquema 4 x 3, em que os fatores foram tratamentos 

(Controle, UV- C, Revestimento, UV-C/Revestimento) e 3 tempos (0, 3 e 6 dias de  

armazenamento), conduzido em 3 repetições. 

Foram adquiridos morangos frescos, diretamente de produtores da cidade 

de Datas/MG, sendo conduzidos refrigerados ao Laboratório 24 horas após a 

colheita. Foi feita uma prévia sanitização dos morangos, por imersão em solução 

clorada. Foram realizados 4 tratamentos, utilizando-se técnicas de aplicação de 

revestimento comestível e luz UV-C, conforme apresentado na tabela 1. 

A forma utilizada para aplicação dos revestimentos foi de imersão na 

solução filmogênica para polimerização dos filmes nos próprios morangos. A 

solução de 1% de cloreto de cálcio foi preparada a temperatura ambiente, em 

água filtrada. Para o preparo do filme comestível a base de alginato de sódio, 

também à concentração de 1%, a solução foi mantida em banho-maria com 

homogeneização constante até atingir 70 ºC, por 6 minutos. Para o tratamento 

com luz UV-C, os morangos foram colocados em câmara com luz UV-C direta, 

onde a lâmpada se encontrava a uma altura de 8,5 cm dos morangos. 

Tabela 1 – Tecnologias utilizadas nos tratamentos 

Código Tratamento Técnica utilizada 

1 Controle Nenhuma 

2 UV-C Exposição por 5 min em cada lado à luz UV-C 

3 Revestimento Imersão em solução 1% de cloreto de cálcio, seguida de imersão em 

solução 1% de alginato de sódio 

4 UV + Revestimento Exposição por  5 min em  cada lado à  luz UV-C,     com  posterior 

  imersão em solução 1% de cloreto de cálcio seguida de    imersão 

  em solução 1% de alginato de sódio 

 As amostras tratadas foram embaladas posteriormente em bandejas de 

polietileno tereftalato (PET) com tampa e armazenadas em câmara climática tipo 

BOD (modelo EL202, EletroLab) à temperatura controlada de 4±0,5 ºC . 

 As medidas de textura dos morangos foram determinadas utilizando-se 

um texturômetro (Stable Micro Systems modelo TA.XTplus) e probe P-2N. Foram 
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feitas 16 perfurações para amostras de cada um dos tratamentos, na região 

equatorial dos frutos. Os parâmetros avaliados foram firmeza da casca e 

elasticidade. Para os testes adotaram-se os seguintes parâmetros: velocidade 

pré-teste: 4,0 mm/s; velocidade teste: 2,0 mm/s ; velocidade pós teste: 10,0 mm/s; 

distância: 5 mm. 

Os resultados experimentais foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA), seguida de teste de médias (Tukey, p<0,05), utilizando o software 

Statistica® 8.0 (StatSoft). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando-se a análise da elasticidade em relação aos tratamentos, 

observa-se que o tratamento com revestimento foi o mais elástico (Tabela 2). 

Provavelmente, essa maior elasticidade foi devido à análise ocorrer a partir do 

momento em que entra em contato com a superfície da amostra. No caso dos 

morangos revestidos, provavelmente a elasticidade do revestimento influenciou os 

resultados. É natural que haja decréscimo da elasticidade com o passar dos dias 

de estocagem do morango. Neste trabalho, não foi observado efeito do tempo 

sobre a elasticidade (Tabela 2). 

Tabela 2 – Resultados das análises 

Parâmetro  Amostra 

(A) 

   Tempo (T)  P 

(F) 

 

 Controle UV Rev UV_Rev 0 3 6 A T 
Elasticidade 

(mm) 
54.95

a
 56.79

ab
 59.23

b
 56.87

ab
 56.94

a
 57.38

a
 56.57

a
 0.021 0.79 

Firmeza 
(g) 

43.25
a

 68.45
b

 45.96
a

 67.57
b

 64.67
a

 55.62
ab

 48.61
b
 <0,0001 0.0011 

Onde: A: amostra (controle, UV, Revestimento, UV_Revestimento); T: tempo de armazenamento; 

P(F): Probabilidade do teste F. *Médias seguidas por diferentes letras minúsculas na linha diferem 

pelo teste F em nivel de 5% de propabilidade. 

Conforme o esperado, houve diferença significativa para a firmeza da 

casca, em relação ao tempo. Quanto maior o tempo de armazenamento, menor a 

firmeza da casca dos frutos. Foi observado que os tratamentos que receberam a 

luz UV-C (tratamento UV e UV+Revestimento) apresentaram os maiores valores 

de firmeza (68,45 e 67,57 g), quando comparados ao controle (43,25 g). Pombo et 

al. (2008), avaliaram o efeito da luz UV-C no amolecimento de morangos 

estocados por 4 dias. Seus resultados estão de acordo com este trabalho, e 
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indicaram que a partir do segundo dia de estocagem, os morangos tratados com 

UV-C apresentaram maior firmeza (3,6 N) quando comparados com o controle 

(3,0 N). Provavelmente, o efeito da luz UV-C na diminuição do amolecimento de 

morangos é relacionado à redução da atividade das enzimas relacionadas à 

degradação das paredes celulares, como poligalacturonase, pectina metil 

esterase, celulase, xilanase (BARKA et. al, 2000).  

 

4 CONCLUSÕES 
 

As análises apresentaram diferenças significativas para os parâmetros 

analisados em relação aos tratamentos e períodos de tempo, indicando que o 

tratamento exclusivo com luz UV-C ou combinado com o revestimento, foram os 

mais efetivos, uma vez que apresentaram melhor manutenção da textura. A 

aplicação de UV e revestimentos comestíveis apresentam baixo custo e altos 

níveis de segurança para os consumidores. 
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RESUMO – Objetivou-se avaliar relação entre o grau de processamentos de alimentos e o 
consumo de antioxidantes em adultos moradores da zona rural de Viçosa-MG. Avaliou-se 64 
adultos de 11 setores censitários da área rural. O consumo alimentar foi avaliado pelo recordatório 
habitual no Software AVANUTRI. A Capacidade Antioxidante Total da Dieta foi avaliada pelos 
valores do Poder Antioxidante de Redução Férrica (FRAP), utilizando bancos de dados existentes. 
Houve correlação positiva entre consumo de antioxidantes e de calorias provenientes de alimentos 
in natura (r=0,289, p=0,021), e entre consumo de calorias provenientes de alimentos processados 
e calorias provenientes de manteiga (r=0,371, p=0,003). Além disso, observou-se diferença no 
consumo de calorias provenientes dos alimentos ultraprocessados, entre os sexos, sendo maior 
no sexo feminino (p=0,02). Os resultados deste estudo dão suporte à recomendação atual do Guia 
Alimentar para a População Brasileira: “Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente 
processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados”. 

 
PALAVRAS-CHAVE: alimentação; antioxidante; zona rural; alimentos 

 

Introdução  

Sabe-se que o padrão alimentar da população brasileira tem sofrido 

diversas alterações, e que o estilo de vida atualmente empregado pelas pessoas 

tem sido considerado um fator de risco agravante na etiologia das doenças 

cardiovasculares, dislipidemias, obesidade e diabetes (CASTRO et al., 2004; 

LAMARÃO; NAVARRO, 2007). 

Dentre essas alterações podemos citar a substituição de alimentos in 

natura, como frutas, hortaliças, grãos integrais e tubérculos por produtos 

processados e ultraprocessados prontos para o consumo. Essas alterações 

representam, entre outras consequências, desproporção na oferta de nutrientes, 

além de contribuir para elevada ingestão de calorias e diminuição de 

antioxidantes na dieta (RIQUE et al., 2002). 

Diante de tal problema, surgiu uma classificação de alimentos conforme 

extensão e propósito de seu processamento, denominada NOVA, que os 

categorizam em quatro grupos: alimentos in natura ou minimamente processados, 

ingredientes culinários processados, alimentos processados e alimentos 

ultraprocessados (MONTEIRO et al., 2016). 
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Portanto, espera-se que os moradores da zona rural apresentem melhor 

consumo de antioxidantes visto que possuem maior acesso à terra e 

consequentemente maior consumo de alimentos sem processamento. O objetivo 

deste estudo foi avaliar a relação entre o grau de processamentos de alimentos e 

o consumo de antioxidantes em adultos moradores da zona rural do município de 

Viçosa-MG. 

Material e Métodos 

Para o planejamento do tamanho amostral utilizou-se a fórmula para 

cálculo de prevalência, por meio do programa Epi-Info, versão 3.5.2. A partir do 

cálculo, foi obtido o tamanho da amostra igual a 144 indivíduos, mas para a 

pesquisa foi utilizada uma subamostra de 64 pessoas (poder da amostra: 99,9%).  

A pesquisa foi realizada nos 11 setores censitários da área rural de 

Viçosa-MG, sendo incluídos na pesquisa indivíduos adultos, com idade entre 25 e 

59 anos completos no momento da pesquisa, de ambos os sexos, residentes na 

zona rural de Viçosa-MG, que concordaram em participar da pesquisa e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Não foram 

incluídas mulheres em gestação, puérperas, indivíduos acamados ou 

impossibilitados de responder à pesquisa, além dos que se recusarem em 

participar.  

 Para o inquérito alimentar utilizou-se o método recordatório habitual. O 

cálculo da composição química dos alimentos consumidos foi realizado no 

Software AVANUTRI, priorizando as seguintes tabelas de composição química: 

IBGE, 2008-2009; TACO, 2011 e PHILIPPI, 2015. 

Os alimentos consumidos foram agrupados para análise segundo a 

classificação NOVA em: in natura ou minimamente processado, manteiga 

(ingrediente culinário), processados ou ultraprocessados (MONTEIRO et at., 

2016). Para avaliar a Capacidade Antioxidante Total da Dieta, foram utilizados os 

valores do Poder Antioxidante de Redução Férrica (FRAP), a partir de bancos de 

dados existentes (CARLSEN et al., 2010; KOEHNLEIN et al., 2014). 

Para a análise estatística, utilizou-se o programa SPSS for Windows 

(Versão 22.0). Foram realizadas análises de correlação de Spearman e teste de 

Mann Whitney, considerando 5% como nível de significância estatística.  O 

presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
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Federal de Viçosa parecer nº 791.871/2014. Os indivíduos assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando a participação na pesquisa.  

Resultados e Discussão 

Observou-se correlação positiva entre consumo de antioxidantes e de 

calorias provenientes de alimentos in natura (r=0,289, p=0,021), e entre consumo 

de calorias provenientes de alimentos processados e de calorias da manteiga 

(r=0,371, p=0,003). Verificou-se diferença no consumo de calorias provenientes 

dos alimentos ultraprocessados, entre os sexos, sendo maior no sexo feminino 

(p=0,02). 

Sabe-se que os antioxidantes são um dos responsáveis pelos efeitos 

benéficos do consumo diário das frutas, legumes e verduras, já que atuam 

aumentando a resistência da LDL-colesterol à oxidação e contribuindo para a 

redução do risco de coronariopatias. Entretanto, o consumo acentuado de 

alimentos industrializados também proporciona uma diminuição de antioxidantes 

na dieta, sendo os principais: vitamina E, pigmentos carotenóides, vitamina C, 

flavonóides e outros compostos fenólicos (RIQUE et al., 2002). 

Além disso, o consumo de frutas, legumes e verduras está abaixo da 

recomendação mundial em diversos países. No caso do Brasil, este consumo 

também é baixo, principalmente na população rural, sendo que os determinantes 

não são plenamente esclarecidos (JAIME; MONTEIRO, 2005). 

Percebe-se que mesmo no meio rural, é possível evidenciar um padrão 

de consumo, com predomínio de carboidratos simples em detrimento do consumo 

de frutas, legumes e hortaliças, que seria o reflexo dessa sociedade moderna e 

do processo de transição nutricional, que sofre influência de fatores 

socioeconômicos, demográficos e comportamentais (PINHO et al., 2012). 

Entretanto, o acesso à terra pode resultar em melhores níveis de segurança 

alimentar pela possibilidade de produção de alimentos para autoconsumo, como o 

que foi observado em nosso estudo, em que foi possível verificar uma relação 

positiva entre o consumo de alimentos in natura e o de antioxidantes (LANG et al., 

2011). 

Conclusão 

Os resultados deste estudo dão suporte à recomendação atual do Guia 

Alimentar para a População Brasileira: “Prefira sempre alimentos in natura ou 

minimamente processados a alimentos ultraprocessados”, visto que foi observada 
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uma correlação positiva entre o menor grau de processamento dos alimentos com 

o consumo de antioxidante. Além disso, deve-se limitar o consumo de manteiga 

pois está associada ao consumo de alimentos processados e consequentemente 

com menor consumo de antioxidante. 

Assim, avaliar a associação do consumo de alimentos, segundo seu 

processamento e a quantidade de antioxidantes da dieta é válido para identificar e 

caracterizar comportamentos alimentares inadequados, possibilitando assim o 

desenvolvimento de estratégias que visem a mudança deste comportamento 

alimentar de risco, a fim de garantir a manutenção da saúde e melhoria da 

qualidade de vida dessa população. 
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RESUMO – O processo de envelhecimento faz parte do ciclo natural da vida, atividades que 
estimulam a alimentação saudável e atividade física tem sido de grande importância na melhoria 
da qualidade de vida do idoso. Plante Saúde, é um projeto desenvolvido pela nutricionista do 
NASF (Núcleo de Assistência da Saúde da Família), na cidade de Santana de Cataguases-MG, 
responsável pela oficina nutricional para terceira idade. Conta com o apoio de uma bióloga para 
instruções de plantio. Participaram do trabalho cerca de 21 idosos com idades entre 60 a 85 anos. 
O incentivo aos participantes para cultivo da horta em domicilio teve como objetivo a socialização, 
auto estima ao se sentir útil, promoção da alimentação adequada e saudável, vigilância alimentar 
e nutricional, participação e controle social, controle e regulação dos alimentos, organização de 
atenção nutricional, aumento no consumo em alimentos ricos em vitaminas, minerais e fibras. 

 
PALAVRAS-CHAVE: alimentação; saúde; horta doméstica, socialização, idoso. 
 

INTRODUÇÃO 

A influência de uma alimentação saudável sobre a saúde do homem tem 

sido uns dos temas mais discutidos nos postos de saúde, redes sociais, escolas e 

televisão. Quando se trata da saúde do idoso, é necessário uma atenção maior e 

cuidados específicos por terem necessidades nutricionais diferenciadas (SEABRA 

et al., 2010). 

Com o desenvolvimento do país, cada vez menos produtores rurais estão 

se dedicando ao plantio, buscam um meio de vida mais atualizando e menos 

cansativo. Com isso a sociedade sofre com a falta de acesso a alimentos como 

verduras e legumes, fonte de vitaminas, minerais e fibras (COSTA et al.,2015). 

O planejamento e desenvolvimentos de atividades como horta comunitárias 

e horta domiciliar proporcionam ao individuo o prazer de uma vida mais saudável, 

pois o que se colhe e leva a mesa é o resultado de muito esforço. Incentivar 

idosos a práticas como essa além de promover saúde e qualidade de vida, faz o 

que o mesmo se sinta útil diante da família e no meio em que vive (SILVA et al., 

2011). 

https://www.univicosa.com.br/
https://www.univicosa.com.br/
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MATERIAL E MÉTODOS 

Participam do projeto idosos entre homens e mulheres, com idade de 60 a 

85 anos, inseridos na oficina nutricional, que objetiva oferecer cuidados em 

relação à saúde através da alimentação saudável e variada, promovendo 

qualidade de vida e prevenindo riscos nutricionais. Os encontros entre os 

responsáveis do projeto e os participantes acontecem três vezes por semana com 

a nutricionista, sendo um desses dias com a presença da bióloga. Os 

participantes recebem sementes e mudas do projeto, e o que se produz é usado 

para o consumo de sua família e quando possível, dependendo da colheita 

acontece doações para: escola, creche e CASI (Centro de Atendimento Sócio 

Infantil). 

Espécies cultivadas: alface, taioba, cenoura, couve, espinafre, mostarda, 

ora pro nobis, Temperos (cebolinha verde, salsa, coentro), almeirão, abobrinha, 

rúcula, Tomatinho e pimenta biquinho, Algumas plantas medicinais: hortelã, 

alfavaca, alecrim, manjericão e poejo. 

Foi aplicado um questionário para avaliação dos hábitos alimentares de 

idosos e frequência de consumo alimentar, junto com termo de consentimento 

livre esclarecido no inicio e ao longo do projeto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

De todos os participantes apenas quatro possuíam experiência com 

agricultura em horta antes de participarem da oficina nutricional, o interessante foi 

a troca de informações com os demais, estando sempre dispostos a aprender 

mais com as orientações da bióloga na parte do plantio. 

Com a análise dos dados foi possível identificar a relação entre a prática da 

horta doméstica com a melhora na autoestima e no autocuidado dos idosos, um 

aumento significativo no consumo de hortaliças, legumes, frutas e na disposição 

em praticar atividade física regularmente.  

O cultivo e o consumo maior ficaram entre: couve, salsa, cebolinha, alface, 

tomatinho e taioba, com isso foi possível resgatar hábitos de consumo perdido ao 

longo do tempo em função da diminuição dos produtores rurais.  

 

 

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=651&q=ora+pro+nobis&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi49aC9urXOAhUGx5AKHfBuBMkQvwUIGSgA
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CONCLUSÃO 

No presente trabalho concluímos que os idosos que participam do projeto 

construíram um relacionamento agradável de amizade e companheirismo, 

trocando informações de fatores que influenciam na produção e o uso das 

hortaliças na alimentação. Adotaram novos hábitos alimentares e o interesse em 

querer plantar, regar e colher.  

As colheitas semanais mostrou a importância para a segurança alimentar e 

nutricional, favorecendo o acesso ao alimento. A horta não teve como objetivo 

suprir as necessidades alimentares desses indivíduos e sim contribuir com a 

qualidade alimentar, proporcionando a prevenção de doenças crônicas 

associadas à má alimentação e inatividade física. 
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                                                        Figura 1 – Horta Doméstica do projeto “Plante Saúde” 
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                    Figura 2 – “Plante Saúde” A saúde esta na mesa 
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RESUMO – A análise sensorial é uma metodologia de extrema importância na avaliação e 
aceitação de novos produtos alimentícios. O desenvolvimento de novos alimentos deve levar em 
conta não apenas o valor nutricional do mesmo, mas também a satisfação do consumidor no que 
se refere a suas características sensoriais. A crescente busca por alimentos saudáveis e nutritivos 
contribui para a elaboração de novos produtos funcionais, contribuindo para o aporte de nutrientes 
e diversos benefícios à saúde. Neste trabalho buscou-se avaliar, através da análise sensorial a 
aceitabilidade de um de um sorvete de biomassa de banana verde. Os resultados demonstraram 
ótima aceitação do produto, assim como boa intenção de consumo e compra. Conclui-se que a 
metodologia de análise sensorial contribui para a aceitação e aprimoramento de produtos e que o 
sorvete criado surge como uma boa opção no mercado dos alimentos funcionais. 

 
PALAVRAS-CHAVE: análise sensorial; alimentos funcionais; elaboração de produtos. 

 

INTRODUÇÃO 

O consumidor está mais exigente no momento da escolha dos produtos e 

marcas à sua disposição e as indústrias precisam desenvolver produtos 

inovadores, que os surpreendam e antecipem suas necessidades. Adicionalmente 

ao sabor e satisfação, alimentos e bebidas podem constituir um sistema de aporte 

de vitaminas, minerais e outros nutrientes que apresentam propriedades 

funcionais. Além de seu aspecto nutritivo, um alimento deve satisfazer e ser 

agradável ao consumidor, resultando num equilíbrio de parâmetros de qualidade 

sensorial (BARBOZA et al., 2003). 

Os alimentos funcionais são caracterizados por conterem propriedades 

benéficas além das nutricionais básicas, sendo apresentados na forma de 

alimentos comuns. São consumidos em dietas convencionais, mas demonstram 

capacidade de regular funções corporais de forma a auxiliar na proteção contra 

doenças como hipertensão, diabetes, câncer, osteoporose e coronariopatias 

(MORAES; COLLA, 2006).  

A qualidade sensorial do alimento e a manutenção da mesma favorecem a 

fidelidade do consumidor a um produto específico em um mercado cada vez mais 

exigente (TEIXEIRA, 2009). Diversos fatores podem determinar a escolha dos 
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alimentos, mas a interação do produto com os sentidos humanos e a percepção 

da qualidade sensorial é fundamental, sendo que, o sabor é considerado o 

atributo sensorial mais importante na seleção de um alimento (PONTES, 2008). 

Este trabalho teve como objetivo realizar a análise sensorial de um 

sorvete de biomassa de banana verde e verificar seu potencial de mercado. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Desenvolveu-se um sorvete com valor nutricional superior aos encontrados 

no mercado contendo, leite em pó sem lactose, biomassa de banana verde, 

semente de chia, morango, ágar-ágar e xilitol.  

Participaram da amostra 50 indivíduos de ambos os sexos, com idade 

superior a 18 anos, acadêmicos e funcionários do Centro Universitário UNA. Os 

participantes receberam uma amostra de 15 gramas do produto para degustação, 

servidos em recipientes individuais. Foi entregue cartão de procedimento com 

orientações sobre a análise e fornecido um copo com água, para proporcionar a 

limpeza das papilas gustativas. 

  Após degustarem a amostra do produto avaliaram-se os atributos 

sensoriais, tais como: aroma, sabor, cor, textura da amostra através de uma 

escala hedônica de nove pontos, que variou de 1 (desgostei extremamente) a 9 

(gostei extremamente). Para a intenção de consumo e de compra foi utilizada a 

escala de sete pontos que variou de 1 (nunca compraria e/ou nunca consumiria) a 

7 (compraria sempre/consumiria sempre). 

  Os resultados da análise sensorial foram analisados no Graphpad Prism e 

apresentados como média e desvio padrão. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Centro Universitário UNA sob 

número de parecer nº 1.109.928, de 16/06/2015. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da análise sensorial referente a escala hedônica de 9 pontos 

estão apresentados no gráfico 1. Não houve diferença significativamente 

estatística entre os atributos avaliados (aroma, sabor, cor e textura), possuindo as 

seguintes médias: aroma 7,64; sabor 7,34; cor 7,38 e textura 7,82.  
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Gráfico 1 – Médias e desvio padrão dos atributos sensoriais 

 

Também não houve diferença significativa entre as intenções de consumo 

e de compra. A média atribuída para o consumo foi de 5,54 e a média de compra 

foi de 5,16 resultados estes expostos no gráfico 2. 

 

Gráfico 2  – Médias e desvio padrão dos atributos consumo e compra 

 

De acordo com Teixeira, Meinert e Barbetta (1987) é necessário que o 

produto obtenha um índice de aceitabilidade de, no mínimo, 70%, para que seja 

considerado aceito sensorialmente, o que foi encontrado no presente estudo. 
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CONCLUSÕES 

O sorvete de biomassa de banana verde obteve boa aceitação do público 

em relação às características sensoriais avaliadas, assim como boas médias 

referentes à intenção de consumo e de compra.  

A análise sensorial é de grande importância para a aceitação de novos 

produtos assim como para nortear no melhoramento dos alimentos para melhor 

aceitação do público em todas as características avaliadas.  

O sorvete de biomassa surge como uma opção viável no mercado dos 

alimentos funcionais, sendo nutricionalmente superior aos convencionais sorvetes 

no mercado. 
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RESUMO – O objetivo deste estudo foi avaliar os fatores determinísticos do consumo de frutas e 
hortaliças congeladas em Ribeirão Preto, São Paulo. Os dados foram coletados em entrevistas 
diretas (n=400), mediante aplicação de questionários semi-estruturados. Os resultados foram 
analisados utilizando o SPSS. A probabilidade de se consumir esses alimentos, considerando um 
conjunto de características específicas, foi estimada pelo modelo logit. O consumo de frutas e 
hortaliças congeladas foi identificado em pequena parte dos entrevistados (16,8%), sendo a 
freqüência de consumo da maioria (71,7%) muito baixa, em torno de uma a duas vezes por mês 
ou menos. A maioria considerou estes alimentos saudáveis (85,1%). As maiores motivações para 
a compra foram comodidade (34,3%), rapidez no preparo (31,3%) e sabor agradável (10,4%). 
Níveis de escolaridade mais elevados, práticas regulares de exercícios físicos, responsabilidade 
pelas compras de alimentos, dieta e orientações nutricionais são fatores que aumentam a 
probabilidade de consumir frutas e hortaliças congeladas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: consumo; hábitos; motivações; produtos congelados.  
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Frutas e hortaliças são alimentos extremamente perecíveis. Por esta 

razão, o congelamento tem sido utilizado com o intuito de prolongar a vida de 

prateleira destes alimentos e, ao mesmo tempo, preservar suas características 

nutricionais e sensoriais (BARRETT ; LLOYD, 2011). Desta forma, além da 

disponibilidade e oferta durante o ano todo e retenção de nutrientes, frutas e 

hortaliças congeladas possuem como grandes atrativos ao consumo a segurança 

alimentar e a praticidade, relacionada à redução nas etapas de preparo em 

domicílio (seleção, descasque, lavagem, sanitização, enxágüe, descasque, 

cortes, etc.) (RIDLER; RIDLER , 2015).  

O consumo de frutas e hortaliças congeladas pode ser função de 

características individuais. Indivíduos que preparam os alimentos no domicílio, 

mas dispõem de pouco tempo para essa atividade, estão propensos a utilizar 

produtos congelados por uma questão de praticidade (BRASIL FOOD TRENDS, 

2020).  
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Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar os fatores 

que determinam o consumo de frutas e hortaliças congeladas na cidade de 

Ribeirão Preto, São Paulo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o levantamento dos dados, foi realizada uma pesquisa descritiva 

direta e estruturada (survey), por meio de amostragem aleatória simples 

(MALHOTRA, 2011). As entrevistas individuais foram realizadas mediante 

aplicação de 400 questionários semi-estruturados em cinco supermercados de 

Ribeirão Preto, São Paulo, no período de julho a agosto de 2012. O tamanho da 

amostra foi definido considerando-se um nível de confiança de 95%, margem de 

erro de 5% (E= 0,05) e variabilidade máxima de 50% (p = q = 0,5) (MALHOTRA, 

2011). As entrevistas foram realizadas seguindo as orientações e aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa (SISNEP/CAAE 0040.0.238.000-11). 

O questionário abordou questões relacionadas ao perfil sócio demográfico 

dos consumidores (renda, sexo, idade, estado civil, número de filhos, número de 

residentes, prática de exercícios físicos, responsabilidade pelas compras da casa 

e pelo preparo das refeições, carga horária disponível para preparar o alimento e 

carga horária semanal de trabalho), aos hábitos alimentares (dieta ou orientação 

nutricional, restrição alimentar, hábitos de ler rótulos, informações observadas no 

rótulo, preocupação quanto ao valor nutricional, mudança nos hábitos alimentares 

e época e razões para a mudança) e o consumo de frutas e hortaliças congeladas 

(frequência, percepção quanto ao valor nutricional e razões para o consumo). Os 

dados foram analisados utilizando o programa estatístico IBM SPSS versão 19.0.  

Para verificar quais fatores foram determinantes do consumo de frutas e 

hortaliças congeladas, buscou-se ajustar o modelo estatístico (1): 

 '

i i i
ˆ ˆy x     (1),  

onde iy  é um vetor (nx1) que representa o consumo de frutas e hortaliças 

congeladas do i-ésimo indivíduo (i = 1,2,...n) ; '

ix  é uma matriz (nxk) de atributos 

individuais; ̂  é um vetor (kx1) de parâmetros a serem estimados; e 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 2
ˆi

ˆ ~ iid 0,    são erros estocásticos homocedásticos e não autocorrelacionados 

(nx1).  

Nessa pesquisa, a variável dependente, iy , assume dois estados 

associados ao comportamento do consumidor (variável binária latente): 1, se o 

indivíduo consome e 0 (zero), caso contrário. O primeiro estado ocorre quando o 

indivíduo acredita que consumir frutas e hortaliças congeladas seja mais 

vantajoso que prepará-las em casa, isto é, quando *

iy y , em que *y  é o 

benefício de preparar o alimento na própria residência. Caso contrário, quando 

*

iy y , o indivíduo prefere fazer todo o preparo em casa. A probabilidade de 

determinado indivíduo estar no primeiro estado, considerando um conjunto de 

características específicas, foi estimada pelo modelo de resposta binária “logit”, 

que condiciona o logaritmo da razão de chances de um evento ocorrer a atributos 

individuais determinísticos (GREENE, 2002).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O consumo de frutas e hortaliças congeladas foi identificado em pequena 

parte dos entrevistados (16,8%), sendo a freqüência de consumo da maioria 

(71,7%) muito baixa, em torno de uma a duas vezes por mês ou menos. Segundo 

Vilela e Henz (2000), a freqüência de compra para uso domiciliar desses produtos 

é muito baixa no Brasil em relação à de países europeus e dos Estados Unidos.  

A maioria (85,1%) dos consumidores em Ribeirão Preto considerou estes 

alimentos saudáveis, corroborando os resultados publicados pela organização 

não lucrativa Produce for Better Health Foundation, dos Estados Unidos. A partir 

de dados coletados entre 2007 a 2014, esta organização divulgou que, apesar da 

preferência pelo consumo de alimentos frescos, a maioria (69% a 87%) das mães 

de famílias da geração X (nascidas entre 1965 e 1979) considerava frutas e 

hortaliças congeladas eram saudáveis. 

As maiores razões apresentadas para a compra desses alimentos foram 

comodidade (34,3%), rapidez no preparo (31,3%) e sabor agradável (10,4%). 

Segundo Mook et al. (2016), a falta de tempo para preparar alimentos saudáveis 

tem sido relacionada ao menor consumo de frutas e hortaliças. Este fato pode 

justificar a conveniência ser um dos maiores atrativos na compra de frutas e 
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hortaliças congeladas em relação aos alimentos frescos, conforme demonstrado 

por Ridler e Ridler (2015). Juntamente com a conveniência, o sabor tem sido 

também indicado como atributo mais importante que o preço do produto na 

decisão de compra (RIDLER ; RIDLER, 2015).   

A significância dos coeficientes estimados pelo modelo logit, referentes a 

cada regressor, indicou que fatores como o hábito de exercitar-se (p<0,05), a 

responsabilidade pelas compras de alimentos no domicílio (p<0,10), a opção por 

realização de dieta e ou receber orientações nutricionais (p<0,10) e também a 

escolaridade mais elevada (p<0,05) aumentam a probabilidade do consumo frutas 

e hortaliças congeladas. A relação positiva entre elevados níveis de escolaridade 

e o maior consumo de frutas e hortaliças foi reportada por Konttinen et al. (2012). 

  

4. CONCLUSÕES 

 

Concluiu-se que o consumo de frutas e hortaliças congeladas é 

determinado por características individuais como o hábito de exercitar-se, a 

responsabilidade pelas compras, a opção por realização de dieta e ou receber 

orientações nutricionais e também pela escolaridade mais elevada. 
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RESUMO – O objetivo deste estudo foi avaliar os fatores que determinam o consumo de frutas e 
hortaliças minimamente processadas em Ribeirão Preto, São Paulo. Os dados foram coletados 
em entrevistas diretas (n=400), mediante aplicação de questionários semi-estruturados. Os 
resultados foram analisados utilizando o programa estatítico Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS). A probabilidade de se consumir esses alimentos (p<0,01), 
considerando um conjunto de características específicas, foi estimada pelo modelo logit. O 
consumo destes alimentos foi identificado em 35,8% dos entrevistados; destes, 97,2% 
consumiam hortaliças. Quase metade (44,1%) consumia esses produtos semanalmente e a 
maioria (85,1%) os considerava saudáveis. As principais motivações para a compra foram rapidez 
(59,0%) e facilidade no preparo (28,0%), falta de tempo para preparar as refeições (19,0%) e 
comodidade (12,5%). Renda familiar mais elevada, práticas regulares de exercícios físicos, carga 
horária de trabalho elevada e mudança de hábitos alimentares são fatores que aumentam a 
probabilidade de consumir frutas e hortaliças minimamente processadas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: consumo; hábitos; motivações; produtos minimamente processados. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O consumo diário de frutas e hortaliças, associado à atividade física, é 

recomendado para prevenir doenças crônicas não-transmissíveis como 

cardiopatias, câncer, diabetes tipo 2 e obesidade (RIDLER e RIDLER, 2015). A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda um consumo diário mínimo de 

400g desses alimentos, e desde então vários países começaram a investir em 

estratégias para incentivar as populações a elevar a ingestão de frutas e 

hortaliças (WHO, 2016). Assim os alimentos minimamente processados tornaram-

se uma opção para elevar a ingesta de frutas e hortaliças (PENA et al., 2015).  

O consumo de frutas e hortaliças minimamente processadas pode ser 

função de características individuais. Indivíduos que preparam os alimentos no 

domicílio, mas dispõem de pouco tempo para essa atividade, estão propensos a 

utilizar estes produtos por uma questão de conveniência (BRASIL FOOD 

TRENDS, 2020).  
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Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar os fatores 

que determinam o consumo de frutas e hortaliças minimamente processadas na 

cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o levantamento dos dados, foi realizada uma pesquisa descritiva 

direta e estruturada (survey), por meio de amostragem aleatória simples 

(MALHOTRA, 2011). As entrevistas individuais foram realizadas mediante 

aplicação de 400 questionários semi-estruturados em cinco supermercados de 

Ribeirão Preto, São Paulo, no período de julho a agosto de 2012. O tamanho da 

amostra foi definido considerando-se um nível de confiança de 95%, margem de 

erro de 5% (E= 0,05) e variabilidade máxima de 50% (p = q = 0,5) (MALHOTRA, 

2011). As entrevistas foram realizadas seguindo as orientações do Comitê de 

Ética em Pesquisa e após aprovação pelo mesmo (SISNEP/CAAE 

0040.0.238.000-11). 

O questionário abordou questões relacionadas ao perfil sócio demográfico 

dos consumidores (renda, sexo, idade, estado civil, número de filhos, número de 

residentes, prática de exercícios físicos, responsabilidade pelas compras da casa 

e pelo preparo das refeições, carga horária disponível para preparar o alimento e 

carga horária semanal de trabalho), aos hábitos alimentares (dieta ou orientação 

nutricional, restrição alimentar, hábitos de ler rótulos, informações observadas no 

rótulo, preocupação quanto ao valor nutricional, mudança nos hábitos alimentares 

e época e razões para a mudança) e o consumo de frutas e hortaliças congeladas 

(frequência, percepção quanto ao valor nutricional e razões para o consumo). Os 

dados foram analisados utilizando o programa estatístico IBM SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), versão 19.0.  

Para verificar quais fatores foram determinantes do consumo de frutas e 

hortaliças minimamente processadas, buscou-se ajustar o modelo estatístico (1):  

 '

i i i
ˆ ˆy x     (1),  

onde iy  é um vetor (nx1) que representa o consumo de frutas e hortaliças 

minimamente processadas do i-ésimo indivíduo (i = 1,2,...n) ; 
'

ix
 é uma matriz 
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(nxk) de atributos (k= atributos ou parâmetros a serem estimados)  individuais; ̂  

é um vetor (kx1) de parâmetros a serem estimados; e 
 2

ˆi
ˆ ~ iid 0,  

 são erros 

estocásticos homocedásticos e não autocorrelacionados (nx1).  

Nessa pesquisa, a variável dependente, iy
, assume dois estados 

associados ao comportamento do consumidor (variável binária latente): 1, se o 

indivíduo consome e 0 (zero), caso contrário. O primeiro estado ocorre quando o 

indivíduo acredita que consumir frutas e hortaliças minimamente processadas 

seja mais vantajoso que prepará-las em casa, isto é, quando 
*

iy y
, em que 

*y  é 

o benefício de preparar o alimento na própria residência. Caso contrário, quando 

*

iy y
, o indivíduo prefere fazer todo o preparo em casa. A probabilidade de 

determinado indivíduo estar no primeiro estado, considerando um conjunto de 

características específicas, foi estimada pelo modelo de resposta binária “logit”, 

que condiciona o logaritmo da razão de chances de um evento ocorrer como 

função dos atributos individuais determinísticos (GREENE, 2002).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O consumo de frutas e hortaliças minimamente processadas (MP) foi 

identificado em pequena parte dos entrevistados (35,8%); destes, a maioria 

(97,2%) consumia hortaliças MP, enquanto 18,9% compravam frutas MP. Além 

disso, 24,5% consumiam esses produtos semanalmente (quatro a sete 

dias/semana), 19,6% entre uma a dois dias na semana e o restante (55,9%) em 

freqüência bem menor (uma a duas vezes no mês ou menos). Estudos similares 

mostram que estes alimentos são consumidos por pequena parcela das famílias 

brasileiras e com baixa freqüência (ALMEIDA, 2013; PEREZ et al., 2008; SATO et 

al., 2007). 

A maioria (85,1%) considerou estes alimentos saudáveis (65,0%) ou 

muito saudáveis (23,1%), justificando o consumo pela rapidez (59,0%), facilidade 

no preparo (28,0%), falta de tempo para preparar as refeições (19,0%), 

comodidade (12,5%) e sabor (9,0%). De fato, a rapidez no preparo e a 

conveniência têm sido indicadas como as maiores motivações para a compra 

destes produtos (RAGAERT et al., 2004; ALMEIDA, 2013; SATO et al., 2007).  
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A significância (p<0,01) dos coeficientes estimados pelo modelo logit, 

referentes a cada regressor, indicou que indivíduos com renda familiar mais 

elevada, praticam exercícios físicos regularmente, que apresentam carga horária 

de trabalho elevada e mudaram seus hábitos alimentares apresentaram mais 

chances de consumir frutas e hortaliças minimamente processadas. Além destes 

fatores, estudos mostram que níveis mais elevados de escolaridade e famílias 

que tem crianças também são fatores que predispõem o consumo destes 

produtos (ALMEIDA, 2013; RAGAERT et al., 2004).  

 

4. CONCLUSÕES 

 

Concluiu-se que o consumo de frutas e hortaliças minimamente 

processadas é determinado por características individuais como renda familiar 

mais elevada, práticas regulares de exercícios físicos, carga horária de trabalho 

elevada e mudança de hábitos alimentares. 
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RESUMO - a alimentação, a comida e o comer desempenham papéis fundamentais na saúde, na 
qualidade de vida, nas relações compartilhadas e na afirmação de diferentes culturas. Assim, 
relacionam-se com as pessoas em diversas interfaces, valorizando principalmente os aspectos 
que envolvem os sentidos, sentimentos, sensações, paladar e momentos compartilhados, como a 
comensalidade e a memória gustativa. Essas questões podem ser identificadas nas obras de 
Rubem Braga que revelam as inter-relações entre fatos cotidianos e alimentação. Assim, o 
objetivo do presente estudo foi analisar as obras do autor e identificar tais aspectos, fazendo um 
paralelo entre comida e literatura.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Rubem Braga; crônica; comensalidade; memória gustativa. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Algumas obras da literatura revelam de forma interessante o diálogo com 

a alimentação e a nutrição, pois se encontra, em suas linhas e parágrafos, a 

descrição dos sentimentos no processo de cultivo, de seleção alimentar, de 

preparo de pratos e refeições, de partilha e das relações sociais, dentre outros 

(PINTO; MEDEIROS, 2011), tornando-se motes para um entendimento ampliado 

do comer e da comida.  A comensalidade e as memórias gustativas são 

relevantes nas crônicas de Rubem Braga e carecem ser preservadas, resgatadas 

e compreendidas.  

Em suas obras, a relação com o comer e a comida estão constantemente 

expressas e revelam sensibilidade e simplicidade ao contextualizar a relevância 

que certos alimentos, bebidas e plantas comestíveis adquiriam em determinados 

momentos, lugares, regionalidade, situações e relações sociais. 

A comensalidade pode ser definida como o momento de partilha de 

alimentos. É derivada da palavra “mensa”, do latim, que significa conviver à mesa, 

ou seja, além da comida, abrange a forma como esta será apresentada e com 

quem será compartilhada (MOREIRA, 2010). Entende-se, então, a comensalidade 

como representação das relações sociais com outras pessoas, um 

acontecimento, um momento de compartilhar sentimentos, em volta da comida 

(CORÇÃO, 2006). Dessa forma, como também destaca Moreira (2010), a partilha 

do alimento é símbolo de amizade, de identificação com o outro, com quem se 

divide o que há para comer.  



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

Bem como a memória gustativa é definida como o sabor e/ou cheiro que 

desperta um fragmento de memória, ou seja, um estímulo capaz de resgatar 

inconscientemente um fato, acontecimento, sentimento ou pessoa. Ela resulta de 

alguma lembrança relacionada a uma comida, cheiro, aroma, sabor, textura que 

faz rememorar alguma situação passada (CORÇÃO, 2006). 

 

2. OBJETIVOS 

Compreender e analisar os sentidos do comer e da comida nas crônicas 

de Rubem Braga, especialmente no que tange à comensalidade e às memórias 

gustativas. 

 

3. MÉTODOS 

Foram lidos catorze livros de crônicas de autoria de Rubem Braga e selecionadas 

treze crônicas, pois estas continham trechos explícitos sobre a comida em relação 

à comensalidade e as memórias gustativas. Dessas, realizou-se a leitura e 

análise, com registros de trechos, com descrição dos momentos de partilha e de 

suas lembranças relacionadas ao comer e a comida. A partir desses registros, foi 

realizada uma interpretação de cada crônica, com o intuito de captar o que foi 

descrito e vivenciado por Rubem Braga como comensalidade e memória 

gustativa. Todas as etapas foram realizadas pelas autoras e revisadas no 

Laboratório de Promoção e Educação em Saúde (LAPES), da Faculdade de 

Ciências Aplicadas. Para o presente trabalho elegeu-se duas crônicas para 

análise, que contextualizam também a regionalidade destes aspectos. 

As análises e interpretações foram realizadas com amparo em 

referenciais teóricos das Ciências Humanas e Sociais, como os livros Comer, de 

Fischler e Masson (2010); O mundo na cozinha: história, identidade, trocas, 

organizado por Montanari (2009); e Memórias gastronômicas, de Dumas (2005), 

além de artigos de outros autores. Tais leituras contribuíram para o 

aprofundamento conceitual, análise e interpretação sobre aspectos relacionados 

ao comer e à comida nas crônicas de Rubem Braga. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em algumas crônicas, Rubem Braga exterioriza, entre os fatos narrados, 

a expressão de sua memória gustativa, representando a importância da 
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permanência dessas lembranças. Na crônica Em Cachoeiro, por exemplo, o autor 

relembra fatos, pessoas e a natureza de sua cidade. Destaca-se o trecho em que 

Rubem Braga discorre sobre os gostos que foi sentindo com o curso de suas 

lembranças. O ápice da memória gustativa vem à tona quando o autor descreve o 

gosto de um mesmo caju de 25 anos atrás:  

“Estou cercado de lembranças – sombras, murmúrios, vozes da 

infância, preás, mandis e sanhaços; gosto de ingá na ilha do rio, fruta-pão 

assada com manteiga, fumegante no café da tarde, lagostins saindo das 

locas e passeando na areia nas tardes quentes, piaus vermelhos, lua atrás 

do Itabira, nomes que esquecera (...) Entretanto uma parte desse mundo 

perdido ainda existe e de modo tão natural e sereno que parece eterno; 

agora mesmo chupei um caju de 25 anos atrás.” (Braga, 2010, p.130). 

Essas manifestações da memória emergem cenas, sentidos e gostos do 

que foi vivenciado pelo autor no passado em Cachoeiro, para Corção (2006), isso 

torna a retomada de lembranças fundamentais para garantia de elementos 

culturais e para a identidade individual. 

Em relação à sociabilidade, Fischler e Masson (2010) discutem a 

importância da comensalidade para manter laços mais afetivos, representando 

um ato de partilha. Em suas obras, Rubem Braga demonstra o quanto a 

comensalidade tem o “poder” de transformar um simples alimento, algo com mais 

sabor ou com mais sentimentos, em decorrência do comer podendo ser 

compartilhado e vivenciado com o outro. Em sua crônica Almoço Mineiro, 

descreve os acontecimentos em torno de um almoço que seria divido por pessoas 

distintas:  

"O tutu tinha o sabor que deve ter, para uma criança que fosse 

gourmet de todas as terras, a terra virgem recolhida muito longe do solo, 

sob um prato cheio de flores, terra com um perfume vegetal diluído mas 

uniforme. E o prato inteiro, onde havia um ameno jogo de cores cuja nota 

mais viva era o do verde molhado da couve - do prato inteiro, que fumegava 

suavemente, subia para a nossa alma um encanto abençoado de coisas 

simples e boas. Era o encanto de Minas." (Braga 2010, p. 37). 

Fischler e Masson (2010) pontuam a necessidade de uma educação 

alimentar que não se restrinja ao âmbito do que é importante pela ótica da 

nutrição, mas que valorize o gosto, a comensalidade, o convívio na partilha e a 
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necessidade de reencantar a alimentação. O encanto é uma das marcas das 

crônicas de Braga. De forma específica, em o Almoço Mineiro, ao fazer o 

contraponto entre o gourmet, termo francês que remete a uma certa sofisticação 

gastronômica, e a benção da simplicidade, o autor revela a habilidade de se 

maravilhar, de reconhecer o potencial de um prato de comida típica de Minas. 

 

5. CONCLUSÃO 

 Nas crônicas de Rubem Braga a comensalidade e as memórias 

gustativas estão constantemente expressas e revelam sensibilidade e 

simplicidade ao contextualizar a relevância que certos alimentos e bebidas 

adquiriam em determinados momentos, lugares, situações e relações sociais. 

Compreender tais aspectos é de grande importância para um melhor 

entendimento das relações pessoais e em grupo com o comer e a comida. 
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RESUMO - A proteína do soro do leite (PSL) é um subproduto da fabricação de queijos que 
apresenta elevado valor nutricional e atributos funcionais. O objetivo deste estudo foi avaliar o 
efeito da adição de proteína do soro do leite (PSL) como substituto do trigo e de distintas 
concentrações de margarina, na caracterização química e sensorial de bolos formulados sem 
adição de açúcar. Após construção do delineamento e análise física dos bolos foi possível 
selecionar os melhores tratamentos a serem analisados quanto sua aceitação. A amostra mais 
aceita foi avaliada quanto a sua composição centesimal. O tratamento contendo 30 g/100g de PSL 
e 6,72 g/100g  de margarina obteve melhor aceitação e, quando comparado ao controle, maior 
conteúdo de proteínas. A utilização de PSL como substituto do trigo é viável, promovendo além de 
características sensoriais desejáveis, um incremento no conteúdo de proteínas em produtos 
panificados. 
  
PALAVRAS-CHAVE: whey; composição de alimentos; panificação. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

A proteína do soro é um subproduto da fabricação de queijos 

economicamente importante e que é utilizado como um ingrediente na indústria 

alimentar devido ao seu elevado valor nutricional e atributos funcionais. Além 

disso, tem um elevado potencial biológico, resultante do seu conteúdo de 

aminoácidos essenciais, em particular leucina e lisina, sendo também, uma boa 

fonte de metionina e cisteína (OLIVEIRA et al., 2012). Na produção de produtos 

de panificação, o enriquecimento destes produtos com proteína de soro de leite 

melhora a emulsão e a capacidade de estabilização (LAM; NICKERSON, 2015) 

além disso, melhora o sabor, textura, cor e aumenta o valor nutricional 

(ZAVAREZE et al., 2010). 

Deste modo, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da adição de 

proteína do soro do leite (PSL) como substituto do trigo e de distintas 
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concentrações de margarina, na caracterização química e sensorial de bolos 

formulados sem adição de açúcar.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Foi utilizado o delineamento composto central rotacional de segunda ordem 

com a finalidade de estudar o efeito das diferentes proporções da PSL (15,86 – 

44,14 g/100g) e margarina (6,72 – 11,98 g/100g). As proporções de PSL foram 

calculadas em relação ao total de farinha de trigo (em substituição), sendo que as 

proporções de margarina foram calculadas tomando como base o valor de massa 

total. Os demais ingredientes utilizados para a preparação dos bolos foram 

mantidos constantes para todos os tratamentos, a saber: ovo, edulcorante 

sucralose em pó, leite desnatado, fermento químico e sal. Com base nos testes 

físicos dos bolos (medições dos bolos – peso, rendimento, volume aparente, 

volume específico e fator térmico), foram selecionados os melhores tratamentos a 

serem avaliados por meio da análise sensorial que foi conduzida por meio de um 

teste de aceitação, utilizando uma escala hedônica de 9 pontos (9 = gostei 

muitíssimo; 5 = não gostei nem desgostei e 1 = desgostei muitíssimo) (MINIM, 

2006). Participaram desta análise 70 avaliadores não treinados. Por questões de 

diferenças entre as amostras, não foi utilizada a amostra controle para o teste 

sensorial. Após o teste sensorial, a amostra mais aceita foi analisada quanto à 

sua composição centesimal de acordo com a metodologia da Association of 

Official Analytical Chemists (AOAC, 2005). Para a análise química foi utilizada 

uma amostra controle (formulada sem a PSL).  

Os resultados da análise sensorial foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA oneway) seguida do teste Tukey. Os resultados da composição 

centesimal foram submetidos ao teste t Student. Para todas as avaliações foi 

considerada a probabilidade de 5%. Todas as análises estatísticas foram 

executadas por meio do software Statistica 10.0. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo (n° 

302.657/2014).  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observa-se que, dentre todos os tratamentos avaliados, o tratamento 7 (30 

g/100g  de proteína e 6,72 g/100g  de margarina) apresentou médias superiores, 

para todos o atributos e intenção de compra (Tabela 1). De uma forma geral, as 

médias representam na escala hedônica a “gostei moderadamente”. A textura, 

assim como o sabor, é um atributo de grande relevância para a aceitação de 

bolos. Nota-se que, os tratamentos 4 (40 g/100g de proteína e 7,69 g/100g  de 

margarina) e 6 (44,14 g/100g  de proteína e 9,4 g/100g  de margarina) tiveram 

menor avaliação para este item. Por outro lado, todos os tratamentos obtiveram 

médias semelhantes para o quesito sabor, sugerindo que a adição combinada de 

PSL e margarina podem influenciar de forma negativa a textura.  

 

Tabela 1 - Resultados da avaliação sensorial de bolos elaborados com diferentes 

proporções de proteína do soro do leite e margarina. 

Tratamentos Aparência Sabor Cor Aroma Textura 

Intenção 

de 

Compra 

T4 7,57a 7,74a 6,51b 7,40a 6,34b 5,88ab 

T6 7,57a 7,67a 6,73ab 7,08a 6,37b 5,48b 

T7 7,72a 7,72a 7,27a 7,53a 7,18a 6,73a 

*Médias (n = 70). Médias seguidas com mesma letra na mesma coluna não diferiram entre si significativamente, 

considerando um intervalo de confiança de 95% (Teste Tukey). Tratamentos: T4 (40 g/100g de proteína e 7,69 g/100g  de 

margarina); T6 (44,14 g/100g  de proteína e 9,4 g/100g  de margarina) e T7 (30 g/100g  de proteína e 6,72 g/100g  de 

margarina). 

 

De acordo com os resultados da análise de composição centesimal para o 

tratamento 7 (30 g/100g  de proteína e 6,72 g/100g  de margarina) e para a 

amostra controle, não foram evidenciadas diferenças significativas entre os teores 

de umidade, cinzas e lipídios (Tabela 2).  Entretanto, observa-se que o tratamento 

7 apresentou maior teor de proteínas (17 g/100g) quando comparado com a 

amostra controle. Este tratamento também obteve menor teor de carboidratos 

totais (12 g/100g), porém não diferiu do valor energético quando comparado com 

a amostra controle. 
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Tabela 2 - Composição centesimal (média±desvio-padrão) dos bolos elaborados 

com proteína do soro do leite e tratamento controle. 

Componentes (g/100g 

– base seca) 
TC T7 

Umidade 53,00±11,03a 57,62±2,02a 

Cinzas 3,88±0,04a 4,00±0,03a 

Proteínas 7,11±1,65b 17,83±1,09a 

Lipídios 9,37±0,53a 8,46±0,66a 

Carboidratos totais 26,61±8,89a 12,08±2,42b 

Valor energético (Kcal) 219,30±46,93a 195,83±11,26a 

Letras iguais na mesma linha significam não haver significância a 5% de probabilidade (teste t student). TC (amostra 

controle contendo farinha de trigo sem substituição e 9,4 g/100g margarina); T7 (30 g/100g proteína do soro do leite e 6,72 

g/100g margarina).  

 

4 CONCLUSÕES 

O tratamento contendo 30 g/100g de proteína do soro do leite e 6,72 

g/100g de margarina obteve melhor aceitação e intenção de compra. Além disso, 

apresentou maior teor de proteínas e menor teor de carboidratos, quando 

comparado com um tratamento sem adição de proteína do soro do leite. 
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RESUMO – A goma xantana é uma fibra solúvel muito utilizada em alimentos, principalmente 
devido às suas características reológicas. Sua recuperação é realizada por precipitação em 
presença de solventes orgânicos e/ou sais. O objetivo deste trabalho foi otimizar o processo de 
recuperação e, em seguida, contrastá-lo com o tradicional. Na etapa de otimização os maiores 
percentuais de recuperação foram obtidos com o KCl a 15,8 mmol/L e temperatura 3,2°C, sendo 
o processo independente da razão solução:etanol. Para contraste com o tradicional (1:3 
solução:etanol) foi escolhido o processo à temperatura de 15°C, sal à 15,8 mmol/L e razão 
solução:etanol de 1:1,5, utilizando o KCl e o NaCl. Não houve diferença significativa entre os 
tratamentos com o sais e o tradicional; logo, pode-se optar pelo mais interessante às condições 
do processo. 

 
PALAVRAS-CHAVE: cloreto de sódio; cloreto de potássio; fibra solúvel; etanol; precipitação. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A goma xantana é um polissacarídeo sintetizado por bactérias gram 

negativas do gênero Xanthomonas, sendo de grande importância para a indústria 

de alimentos, principalmente como espessante e estabilizante (BORGES; 

VENDRUSCOLO, 2008). A utilização desta em diversos alimentos deve-se a uma 

série de propriedades que melhoram as características reológicas e sensoriais 

destes (GARCÍA-OCHOA et al., 2000), além de ser utilizada como fibra solúvel de 

grau alimentício. 

A sua produção ocorre em várias etapas, sendo que após a fermentação 

executamos a precipitação, separação e secagem da goma (LUVIELMO; 

SCAMPARINI, 2009). Em solução, a goma pode ser precipitada por meio da 

diminuição da solubilidade adicionando-se álcoois, como etanol e isopropanol 

(GARCIA-OCHOA et al., 1993). Além disso, pode-se utilizar sais ou misturas de 

álcool e sais para facilitar a separação da goma ao final do processo (LUVIELMO; 

SCAMPARINI, 2009).  

O objetivo deste trabalho foi otimizar a recuperação de goma xantana, 

utilizando parâmetros de tipo e concentração de sais monovalentes, temperatura 

e concentração de etanol e contrastar o processo otimizado com o tradicional.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a recuperação, foi preparada uma solução de goma xantana 

comercial 6 g/L, sendo esta mantida em temperatura ambiente por 2 horas 

(GARCIA-OCHOA et al., 1993). O delineamento composto central rotacionado foi 

utilizado com o modelo quadrático, sendo os fatores de variação a temperatura, a 

concentração de sal e a razão solução:etanol. O experimento foi realizado com 18 

tratamentos, sendo 4 repetições no ponto central, para o cloreto de sódio (NaCl) e 

o cloreto de potássio (KCl).  

Após a mistura dos itens o material foi mantido por 30 minutos na 

temperatura de trabalho para precipitação. O precipitado foi então recolhido em 

papel de filtro seco a 60°C por 4 horas. O papel de filtro contendo o retido foi 

então seco a 60°C até peso constante, obtendo a concentração de goma xantana, 

em g/L. (PORTELA et al., 2008). 

Para contraste com o tradicional um dos tratamentos otimizados foi 

selecionado e aplicado para o NaCl e o KCl. Estes testes foram realizados em 

triplicata e comparados por teste de comparação de média (p=0,05).  

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir dos resultados encontrados na extração utilizando o sal KCl foi 

possível construir os gráficos da Figura 1. Utilizando este sal é possível observar 

o impacto da temperatura e da concentração de sal, mas, dentro da faixa de 

trabalho utilizada, a razão solução:etanol não afetou o percentual de recuperação. 

A concentração de sal apresentou uma razão quadrática e sem interação com os 

demais fatores. Após um valor mínimo, há um aumento do percentual de 

recuperação com o aumento da concentração de KCl. Já a temperatura tem 

comportamento linear, onde a redução da temperatura promove um aumento do 

percentual de recuperação.  

Para o cloreto de sódio o modelo se apresentou não adequado, sendo 

todos os termos nulos (p>0,05), excetuado o intercepto. O valor médio de 

recuperação foi de 64,01 ± 12,45 %. As diferenças encontradas estão associadas 

às características dos cátions empregados. 
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Figura 1 – Quantidade de goma xantana extraída em testes utilizando KCl em 

função dos níveis de cada fator de variação. (a) Superfície de resposta para 

variação dos níveis de temperatura e a concentração de KCl, mantendo o nível da 

razão solução:etanol igual a 0 (b) Curva de nível para variação dos níveis de 

temperatura e a concentração de KCl, mantendo o nível da razão solução:etanol 

igual a 0 (c) Superfície de resposta para variação dos níveis de razão 

solução:etanol e concentração de KCl, mantendo o nível de temperatura igual a 0 

(d) Superfície de resposta para variação dos níveis de temperatura e razão 

solução:etanol, mantendo o nível da concentração de KCl igual a 0. 

A interação intermolecular por meio das cargas negativas da molécula de 

xantana pode ser favorecida pela presença de íons metálicos e a ordem da 

efetividade na indução dos seus géis é a seguinte: Ca2+>K+>Na+ (BORGES; 

VENDRUSCOLO, 2008). Contudo, os íons divalentes, como os íons de cálcio, 

produzem precipitados não reversíveis, apesar de exigirem uma menor 

quantidade de álcool (GARCIA-OCHOA et al., 1993). Desse modo, a extração é 

mais efetiva quando se utiliza o KCl em relação ao NaCl, como foi evidenciado. 
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Para contraste com o tradicional (1:3 solução: etanol) foi escolhido o 

processo à temperatura de 15°C, sal à 15,8 mmol/L e razão solução:etanol de 

1:1,5. Apesar da efetividade ter sido maior quando se utilizou KCl, o teste também 

foi feito com o NaCl. Os resultados da ANOVA demostraram não haver diferenças 

quanto ao percentual de recuperação para os tratamentos tradicional, com KCl ou 

com NaCl (p>0,05). 

 
4 CONCLUSÕES 
 

A recuperação da goma xantana é potencializada na presença de maiores 

concentrações de KCl e em menores temperaturas, sendo a importância da razão 

solução:etanol reduzida na presença do KCl. As diferenças para recuperação 

entre o KCl e NaCl está na maior capacidade dos íons K+ de promoverem uma 

blindagem da carga do polímero de forma mais efetiva. A comparação entre os 

processos otimizados com os sais e o tradicional não apresenta diferenças, sendo 

assim pode-se optar pelo mais interessante às condições do processo. 
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RESUMO – O objetivo do presente estudo foi estudar o efeito da adição de feijão vermelho e 
margarina na aceitação de biscoitos formulados à base de arroz. Para a definição das quantidades 
dos principais ingredientes foi utilizado um delineamento composto central rotacional de segunda 
ordem. Os tratamentos foram avaliados por meio do teste de aceitação, utilizando escala hedônica 
estruturada de nove pontos onde foram observados características como aparência, cor, sabor e 
intenção de compra. Para estes atributos foi utilizado o cálculo de índice de aceitação. A textura foi 
avaliada por meio de uma escala ideal que varia de 1 (muito duro) a 9 (muito mole). Em geral, 
todos os tratamentos apresentaram boa aceitação, porém aqueles elaborados com maiores teores 
de margarina (até 22,2g/100g) apresentaram destaque. Os teores de feijão, separadamente, não 
influenciaram na aceitação do produto. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Biscoitos, Phaseolus vulgaris, Oriza sativa, Sensorial 

 
 1 INTRODUÇÃO  

Considerando que o consumo de biscoitos, que são panificados práticos e 

de boa aceitação tem crescido nos últimos anos (ABIMAPI, 2015) e que no 

mercado brasileiro há uma tendência a busca por produtos com elevado valor 

nutricional, a indústria de alimentos tem investido no desenvolvimento de novos 

produtos que tenham estas características, especificamente com ênfase no 

mercado consolidado destes panificados (ASSIS et al., 2009).  

Estes alimentos, normalmente, apresentam em sua composição elevado 

teor de açúcar, gordura e farinha (MANCEBO et al., 2016). No entanto, devido às 

suas características, os biscoitos apresentam-se como um produto passível de 

adição de ingredientes alternativos, oferecendo a possibilidade de melhorar sua 

qualidade nutricional a partir da adição e/ou substituição de ingredientes por 

substâncias benéficas ao organismo humano como, por exemplo, fibras e 

minerais, proporcionando assim um alimento prático e nutritivo (LACERDA et al., 

2009).  

 A combinação do arroz e feijão oferece a complementação aminoacídica, 

além de proporcionar boa qualidade nutricional (GOMES et al., 2014). As farinhas 

destes alimentos são nutricionalmente convenientes na fabricação de produtos 

alimentícios, especialmente os isentos em glúten. Sendo assim, torna-se viável 
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sua utilização como alternativa à farinha de trigo na elaboração de panificados, 

como os biscoitos (SIDDIQ et al., 2013).  

Assim, o presente estudo tem como objetivo estudar o efeito da adição de 

feijão vermelho e margarina na aceitação de biscoitos formulados à base de 

arroz. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  

 Foi utilizado o delineamento composto central rotacional de segunda 

ordem para estudar o efeito da adição de farinha de feijão vermelho (FFV) e 

margarina na aceitabilidade dos biscoitos. Os teores de FFV variaram entre 14,65 

a 85,35 g/100g em relação ao total de farinha de arroz e os teores de margarina 

variaram entre 13,76 a 22,24 g/100g em relação ao total da formulação.  

2.2 MATÉRIA-PRIMA  

Para a formulação dos biscoitos foram utilizados os seguintes 

ingredientes: amido de milho (100 g), açúcar refinado (350 g), leite em pó integral 

(100 g), lecitina de soja (15 g), sal (5 g), mel (20 g), essência de baunilha (50 mL), 

água (100 mL). Farinha de arroz branco, farinha de feijão e margarina foram 

adicionados conforme delineamento experimental proposto.  

2.3 ANÁLISE SENSORIAL 

 Todos os tratamentos foram avaliados por meio do teste de aceitação 

utilizando escala hedônica estruturada de nove pontos ancorada pelos extremos 

“desgostei extremamente” (1) e “gostei extremamente” (9) (MINIM, 2006). A 

textura foi avaliada por meio de uma escala do ideal que varia de 1 – muito duro; 

5- ideal e 9 – muito mole. Para o cálculo do índice de aceitação das amostras foi 

utilizado a seguinte expressão matemática (DUTCOSKY, 2007): IA % = X*100/N; 

onde: X = média dada para cada amostra e N = nota máxima atribuída para o 

produto. As amostras, devidamente codificadas, foram oferecidas de forma 

monádica, randomizada, em pratos de porcelana, sob iluminação branca e em 

cabines individuais. Para a participação da análise sensorial foi necessário a 

assinatura de Termo de Consentimento Livre e esclarecido (TCLE). Para esta 

etapa, o presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do 
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Espírito Santo (CAAE: 55894016.5.0000.5060). Os resultados foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA oneway) seguida do teste Tukey. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Um dos fatores que determina diretamente a aceitação de biscoitos pelo 

consumidor e as vendas deste alimento é a textura, pois é considerado um 

importante elemento de qualidade nestes produtos (BASSINELLO et al., 2012). A 

textura sofreu influência direta da adição de margarina. Quanto maior o teor de 

margarina, mais tendência a uma textura mais amolecida (Fig. 1A). Entretanto, o 

aumento do teor de margarina (até 22,2 g/100g) foi capaz de influenciar 

positivamente a intenção de compra dos biscoitos (Fig. 1B). As demais variáveis 

sensoriais não foram afetadas significativamente pelo feijão ou pela margarina. 

 

Figura 1- Estimativa dos efeitos lineares (L) e quadráticos (Q) dos teores de FFV (X1) e margarina 

(X2) na textura (A) e intenção de compra (B) dos biscoitos. A linha indica o intervalo de confiança 

de 95%. Os fatores à esquerda da linha vermelha são estatisticamente significativos 

    

Os tratamentos mais aceitos receberam notas acima de 7, sendo 

classificados pela escala hedônica de nove pontos como “gostei 

moderadamente”, representando uma boa aceitação. De acordo com o índice de 

aceitação, os tratamentos que apresentram as maiores notas para todos os 

atributos, sendo assim considerados mais bem aceitos pelos avaliadores, foram 

os que apresentaram maiores quantidades de margarina na formulação, sendo 

eles o T1 (25 g/100g FFV e 21 g/100g margarina), seguido do T8, que apresenta 

50 g/100g de FFV e maior teor total de margarina (22,2 g/100g). O tratamento que 

teve menor aceitação geral, exceto pelo aroma, foi o T4, elaborado com 75 

g/100g de FFV e 15 g/100g de margarina, possivelmente devido o alto teor de 

FFV e baixa quantidade de margaria. O teor de feijão, isoladamente, não 

A B 
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apresentou interferência na aceitação das características dos biscoitos. Sendo 

assim, é possível utilizar valores mínimos e máximos de FFV para a elaboração 

deste produto. 

 

4 CONCLUSÕES 

 Biscoitos elaborados com farinha mista de arroz e feijão vermelho 

apresentaram boa aceitação por parte dos avaliadores voluntários. Aqueles 

elaborados com maiores quantidades de gordura (até 22,2g/100g) foram 

melhores aceitos em todos os aspectos. Os teores de feijão, separadamente, não 

mostraram grande influência na aceitação do produto, mostrando que é possível 

utilizar valores até 85,35g/100g de FFV na formulação deste produto. 
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RESUMO – As frutas nativas do Cerrado têm despertado interesse crescente nos últimos anos, 
devido às suas propriedades nutricionais e funcionais. O buriti (Mauritia flexuosa L.) é um fruto 
típico do buritizeiro localizado principalmente na região da Amazônia. Como é dotado de corantes 
naturais é considerado um alimento funcional, sendo capaz de promover benefícios à saúde. 
Desta forma, objetivou-se com este estudo determinar os compostos bioativos e a atividade 
antioxidante em polpa de fruta de buriti. Foram determinados valores de vitamina C, fenólicos, 
carotenoides (β-caroteno e licopeno) e atividade antioxidante pelos métodos de DPPH, ABTS e β-
caroteno. Constatou-se que a polpa de buriti apresentou em média 7,42 mg.100g-1 de vitamina 
C, 110,72 mgGAEs.100g-1de fenólicos, 4,65 mgβ-caroteno.100g-1 e 2,85 mg licopeno.100g-1. E 
a capacidade antioxidante apresentou 951,52 g de polpa.g-1 DPPH, 6,03 μmolTEs.g-1 pelo 
método de ABTS e 16,96 % de oxidação pelo método de β-caroteno. 

 
PALAVRAS-CHAVE: carotenoides; fenólicos; fruta do Cerrado; vitamina C. 

 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

O buriti (Mauritia flexuosa L.) é bem distribuída na região norte, 

principalmente na floresta amazônica do Brasil (Delgado et al. 2007). A 

caracterização das propriedades químicas dos frutos do Cerrado é importante 

para a compreensão do seu valor nutricional, com a finalidade de aumentar a 

qualidade e agregar maior valor ao produto final (Souza et al., 2012). Diante deste 

contexto, objetivou-se com este estudo determinar o conteúdo de compostos 

bioativos, bem como estimar a capacidade antioxidante em polpa de fruta de 

buriti. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

A polpa de buriti (Mauritia flexuosa L.) foi adquirida na forma integral da 

fruta, sem adição de água, aditivos ou processamento térmico. 
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Para a obtenção do extrato para se realizar a análise de fenólicos e 

antioxidante seguiu-se o método desenvolvido por Larrauri et al. (1997) com 

algumas modificações. O teor de fenólicos totais foi determinado de acordo com 

metodologia adaptada de Folin-Ciocalteu (WATERHOUSE, 2002).  A atividade 

antioxidante dos extratos foi avaliada pelo método de sequestro de radical 1,1-

difenil-2-picrilhidrazil (DPPH) conforme o método descrito por Rufino et al. (2007). 

A determinação da atividade antioxidante pelo método de sequestrar o radical 

2,2’-azino-bis-3-etilbenzotiazolina-6-acido sulfônico (ABTS+) foi realizada segundo 

a metodologia descrita Rufino et al. (2007) adaptada. Já, a avaliação da atividade 

antioxidante pelo método β-caroteno/ácido linoleico foi realizada segundo a 

metodologia descrita por Duarte Almeida et al. (2006).  

A análise de vitamina C (ácido ascórbico) foi realizada pelo método 

colorimétrico utilizando-se 2,4-dinitrofenilidrazina, conforme descrito por 

Strohecker & Henning (1967). O preparo do extrato e o conteúdo de caroteinodes 

foram investigados segundo o método proposto por Rodriguez-Amaya (2001) com 

algumas modificações.  

As análises foram realizadas em triplicata e os dados foram analisados 

através do cálculo de média e desvio padrão. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados obtidos para a polpa de buriti estão apresentados na 

Tabela1. 

Tabela 1 - Compostos bioativos e atividade antioxidante da polpa de fruta de 

buriti. 

Parâmetros Média e Desvio Padrão 

ABTS (µmol/TEs/g) 6,03 ± 0,00 

DPPH (g polpa/g de DPPH) 951,52 ± 0,42 

β caroteno (% proteção) 16,96 ± 1,36 

Fenólicos Totais (mg GAEs/100g) 110,72 ± 0,26 

Ácido ascórbico (mg/100g) 7,42 ± 0,19 

Carotenoides (mg licopeno/100g) 2,85 ± 0,36 

Carotenoides (mg β caroteno/100g) 4,65 ± 0,52 

GAE – equivalente de ácido gálico; TE – trolox equivalente. 

 Diferentes metodologias têm sido usualmente utilizadas para avaliar a 

atividade antioxidante de frutos. Em comparação com os valores encontrado pelo 
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estudo de Souza et al. (2014) em diversos frutos do Cerrado (marolo, maracujá 

doce, graviola, murici e jenipapo) pode-se verificar que o buriti apresenta médio 

teor de fenólicos e atividade antioxidante (ABTS), sendo que, os valores 

encontrados para o buriti estão na faixa do jenipapo (7,31 µmol/TEs/g e 47.94 mg 

GAEs/100g, respectivamente). Já em relação ao teor de carotenoides (β-caroteno 

e licopeno) o buriti apresenta valores muito maiores que todos os frutos 

estudados por estes autores, apresentando resultados de β-caroteno semelhantes 

ao encontrado em cenoura (5,18mg/100g) e resultados inferiores ao teor de 

licopeno encontrado em tomate (8,2 a 10,5mg/100g), sendo estes considerados 

como fonte rica destes compostos. Para o método DPPH o resultado obtido foi 

superior ao relatado por Cunha (2016) (397,98 g de polpa/g DPPH). Referente ao 

método β-caroteno, segundo Hassimoto et al. (2005), a polpa de buriti pode ser 

classificada como tendo baixa capacidade antioxidante (<40% de inibição). De 

acordo com a classificação elaborada por Ramful et al. (2011), a polpa de buriti se 

enquadra como polpa com baixo teor de ácido ascórbico (<30 mg/100g).  

 

4. CONCLUSÃO  

 

 Com esse estudo pode-se verificar que o buriti apresenta um teor médio 

de compostos fenólicos e atividade antioxidante (ABTS). O conteúdo de fenólicos 

contribuiu de forma relevante para a capacidade antioxidante da fruta analisada. 

O buriti pode ser considerado uma fonte rica em carotenoide β-caroteno, 

intermediária de licopeno e baixa de vitamina C. 
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RESUMO – Com o intuito de otimizar e intensificar o consumo do marmelo (Cydonia oblonga 
Mill.), fruto este que apresenta características de amargor, adstringência e dureza quando 
consumido naturalmente, foram desenvolvidas geleias de marmelo com o objetivo de avaliar o 
potencial de diferentes cultivares (Alaranjado, Fuller, Lajeado, CTS, Portugal, Mendonza, 
Berecky, Provence, Smyrna e Danger) sobre a aceitação sensorial da geleia resultante. Desta 
maneira, pode-se concluir que todas as cultivares de marmelo estudadas possuem alto potencial 
para serem processadas na forma de geleia. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Cydonia oblonga, geleia, cultivar, aceitação sensorial. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O marmeleiro (Cydonia oblonga Mill.) é uma frutífera originária de regiões 

temperadas, obtendo destaque em todo o mundo devido às suas propriedades 

físico-químicas e sensoriais, além dos benefícios que seu consumo traz a saúde 

humana (PEREIRA et al., 2011). O consumo do marmelo se dá principalmente na 

forma processada, como em doces em calda, marmeladas, compotas e geleias, 

pois seu consumo na forma natural não é muito comum devido às suas 

características de adstringência, amargor e dureza da polpa (ALVARENGA et al., 

2008). O alto teor de pectina desta fruta é um fator que favorece e justifica sua 

alta aplicação na indústria, uma vez que apresenta propriedades geleificante e 

espessante. 

Existem várias cultivares de marmelo adaptadas e muitas delas sendo 

produzidas em Minas Gerais. Diante disso, visando identificar quais cultivares são 

mais adequadas e indicadas para o processamento, o objetivo deste estudo foi 

avaliar o potencial de diferentes cultivares de marmelo (Alaranjado, Fuller, 

Lajeado, CTS, Portugal, Mendonza, Berecky, Provence, Smyrna e Danger) sobre 
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a aceitação sensorial da geleia resultante a fim de identificar as cultivares com o 

maior potencial para a utilização industrial. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Dez geleias de marmelo foram preparadas e a variação entre as 

formulações foi apenas quanto a cultivar. As porcentagens dos ingredientes 

utilizados para preparação das geleias foram: 60% da polpa do fruto, 40% de 

açúcar e 1,5% de pectina (ATM).  

Após a elaboração das geleias um teste de aceitação foi realizado com 95 

provadores, no qual os atributos avaliados foram cor, sabor, textura e impressão 

global através de uma escala hedônica de 9 pontos (1 = desgostei extremamente, 

9 = gostei extremamente) (número de aprovação do comitê de ética -1.091.594). 

Os dados de aceitação sensorial das geleias obtidos a partir das diferentes 

cultivares de marmelo foram avaliados por meio de análise estatística univariada 

(ANOVA) e teste de média de Tukey. Para melhor visualização dos resultados, os 

dados de aceitação para as diferentes formulações foram também analisados por 

meio de análise estatística multivariada com o PARAFAC – mapa de preferência 

interno de três vias. A análise dos dados foi realizada com a utilização do software 

Sensormaker versão 1.9 (PINHEIRO et al., 2011). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através da análise de variância, verificou-se diferença significativa entre 

as geleias obtidas a partir de diferentes cultivares de marmelo para sabor, 

consistência e impressão global (p≤0,05). Os valores médios e o teste de média 

para as características sensoriais avaliados nas formulações de geleia de 

marmelo são mostrados na Tabela 1. A Figura 1 mostra o PARAFAC, 

representando os consumidores, amostras e atributos sensoriais avaliados para 

as diferentes formulações de geleia de marmelo. 

De maneira geral as formulações de geleia apresentaram boa aceitação 

sensorial, para todos os atributos sensoriais avaliados, com notas médias 

variando entre os termos hedônicos “gostei ligeiramente” e “gostei muito” (Tabela 

1).   
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Tabela 1- Características sensoriais das geleias de marmelo obtidos a partir de 

diferentes cultivares. 

Formulações Cor Sabor Consistência Impressão Global  

Fuller 7.14bc 7.05ab 7.22b 7.24b 

Smyrna 7.30bc 6.80ab 6.13a 6.71ab 

Portugal 7.24bc 6.99ab 6.33a 6.90ab 

Provence 7.56c 7.13ab 6.05a 6.85ab 

Mendonza 5.76a 6.56a 6.30a 6.38a 

Alaranjado 6.82b 6.93ab 6.63ab 6.96ab 

Lajeado 7.03bc 7.26b 6.57ab 7.11b 

CTS 6.91b 7.29b 6.63ab 7.07b 

Danger 6.80b 6.88ab 6.41a 6.78ab 

Bereczy 6.94b 7.18ab 6.53ab 6.93ab 

* Os valores médios com letras comuns na mesma coluna indicam que não há uma diferença significativa entre as 

amostras (p≤0,05) a partir do teste de Tukey.  

.  

Figura 1 Mapa de preferência interno obtido por três vias (PARAFAC) para cor, 

sabor, consistência e impressão global obtido para as formulações de geleia de 

marmelo. 

F1 (Fuller), F2 (Smyrna), F3 (Portugal), F4 (Provence), F5 (Mendonza), F6 (Alaranjado), F7 (Lajeado), F8 (CTS), F9 

(Danger) e F10 (Bereczy). Os consumidores são representados por vetores, amostras por quadrados e atributos aceitação 

por círculos. 

 

De acordo com a tabela de média (Tabela 1) e de acordo com o 

PARAFAC (Figura 1) pode-se perceber claramente que houve uma boa e 
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semelhante aceitação pelos consumidores para todas as geleias elaboradas, 

exceto para F5 (Mendonza) que foi a amostra menos aceita. Esta menor 

aceitação da amostra de geleia feita a partir da cultivar Mendonza pode ser 

justificada pelo quesito cor, tendo em vista que foi o que apresentou menor média 

para este atributo. Porém, o atributo cor é uma característica facilmente alterada 

em alimentos processados como geleias, podendo ser utilizado aditivos, como 

corantes, para melhorar a aceitação sensorial por parte dos consumidores. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Desta maneira, pode-se concluir que todas as cultivares de marmelo 

estudadas possuem alto potencial para serem processadas na forma de geleia. 

Como todas as cultivares deram origem a uma geleia com alta qualidade 

sensorial, a cultivar mais indicada para processamento irá depender de fatores 

tais como produtividade, custos de produção, adaptação, entre outros. 
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RESUMO – objetivo: avaliar a relação entre consumo de fibras e lipídios em sujeitos com risco 
cardiometabólico. Trata-se de um estudo transversal com sujeitos atendidos no PROCARDIO-
UFV entre 2012 e 2016. O consumo alimentar foi avaliado por R24h. As análises foram feitas no 
SPSS v.24. Houve correlação negativa entre fibra e lipídios (r = -0,357; p<0,05), gordura saturada 
(r = -0,413; p<0,05) e perímetro do quadril (r = -0,173; p<0,05). No estudo, o elevado consumo de 
lipídios e gorduras saturadas, bem como a baixa ingestão de fibras se relacionaram a maior risco 
cardiometabólico. 

 
PALAVRAS-CHAVE: consumo alimentar; risco cardiovascular; diabetes; sobrepeso; obesidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Mudanças no perfil de consumo alimentar com substituição de alimentos in 

natura ricos em fibras e nutrientes por produtos industrializados com elevado teor 

de gordura saturada, açúcares e sódio favoreceu o aumento de sobrepeso e 

obesidade (LOUZADA et al. 2015). Nesse contexto, 52,5% dos brasileiros estão 

acima do peso (BRASIL, 2014) e cerca de 72% das mortes no Brasil são 

causadas por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (MALTA et al., 2014). 

Por isso, este estudo teve como objetivo avaliar a relação entre consumo 

alimentar de fibras e lipídios em sujeitos atendidos no Programa de Atenção à 

Saúde Cardiovascular da Universidade Federal de Viçosa (PROCARDIO-UFV). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal com sujeitos atendidos no 

PROCARDIO-UFV, de novembro/2012 a julho/2016. Os critérios de inclusão 

foram ter idade igual ou superior a 20 anos, ser servidor/dependente ou estudante 

da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e apresentar uma ou mais alterações 
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metabólicas. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da UFV (Of. Ref. nº 066/2012/CEPH), em 27 de junho/2012, de 

acordo com a declaração de Helsinki. Os participantes assinaram ao Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. O consumo alimentar foi avaliado por R24h. 

As variáveis de consumo foram ajustadas por energia de acordo com o método de 

resíduos (WILLET, 1997). As análises estatísticas foram realizadas no SPSS v. 

24.0, α≤ 5% em todos os testes.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra estudada foi composta por 281 indivíduos, e 58,9% eram 

mulheres. A idade média foi de 42,3±16,4 anos. A prevalência de dislipidemia foi 

80,1%, excesso de peso 71,5%, hipertensão 38,4% e diabetes 17,4%.  

 

Tabela 1. Prevalência de excesso de peso segundo variáveis sociodemográficas 

e de estilo de vida em sujeitos com risco cardiometabólico. Viçosa-MG, 2016. 

Variáveis P<75 P>75 Valor de 

p* n % n % 

Idade     0,312 

18-35 anos 94,0 44,5 26,0 37,1  

> 35   anos  117,0 55,5 44,0 62,9  

Sexo     0,001 

Masculino 69,0 32,7 47,0 67,1  

Feminino 142,0 67,3 23,0 32,9  

Atividade Física     0,801 

Não  97,0 46,0 34,0 48,6  

Sim 114,0 54,0 36,0 51,4  

Perímetro da Cintura     0,382 

Sem risco 61,0 29,3 28,0 38,3  

Risco aumentado 147,0 70,7 45,0 61,7  

*Teste Qui-Quadrado. 

 

A ingestão de fibras esteve associada ao sexo (p<0,001), sendo que 67,1% 

dos indivíduos que tinham consumo de fibras acima do percentil 75 eram homens. 

Houve correlação negativa entre perímetro do quadril (PQ) e ingestão de fibras (r 

= -0,173; p<0,05), ingestão de fibras e lipídios (r = -0,357; p<0,05) bem como 

como gordura saturada (r = -0,413; p<0,05) (Figura 1). Isto pode estar relacionado 

ao consumo de alimentos industrializados com alto teor de gorduras saturadas e 

trans, carboidratos simples e baixo teor de fibra (MARTINS et al. 2013). Uma dieta 
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com alto conteúdo de gordura saturada se associa a um perfil alimentar pró-

inflamatório que conduz a maior risco cardiometabólico (LESNÁ et al. 2013). Por 

outro lado, as fibras são encontradas em alimentos com menor grau de 

processamento, maior quantidade de micronutrientes, carboidratos e 

antioxidantes como frutas, hortaliças e leguminosas. Por esse motivo, contribuem 

para melhora do perfil lipídico e controle da glicemia, exercendo efeito protetor 

contra o desenvolvimento de DCNT (NÖRNBERG, et al. 2013). 

Assim, esses resultados apontam para a necessidade de intervenções e 

estratégias de prevenção e controle das DCNT, pelo incentivo ao maior consumo 

de alimentos ricos em fibras, como frutas e vegetais e menor ingestão de 

alimentos industrializados gordurosos. Neste estudo, maior ingestão de lipídios 

totais e gordura saturada se associou a menor ingestão de fibras, o que pode 

contribuir para o aumento do risco cardiometabólico. 

 

 

Figura 1. Gráfico de dispersão entre variáveis de consumo e antropométricas em 
sujeitos  com risco cardiovascular. Viçosa-MG, 2016. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A ingestão de lipídios totais e gorduras saturadas se associou à menor 

ingestão de fibras. Além disso, menor consumo de fibras se associou a maior 

perímetro do quadril. Assim, a baixa ingestão de fibras e o consumo elevado de 

lipídios e  gorduras saturadas pode contribuir para um maior risco 

cardiometabólico. 
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RESUMO - O objetivo desse estudo foi desenvolver pães de queijo formulados com sementes de 
chia e avaliar características físico-químicas e sensoriais ao longo de 90 dias de armazenamento. 
As concentrações de sementes de chia utilizadas foram 5 e 7,5 g/100g. Para caracterização físico-
química foram determinados o volume aparente e específico, densidade, coeficiente de expansão, 
rendimento, umidade, pH e acidez. Na análise sensorial foi aplicado o teste de aceitação. As 
amostras contendo 5 e 7,5 g/100g obtiveram redução do pH durante os 90 dias de 
armazenamento e, picos de acidez aos 60 dias. A amostra contendo 5g/100g de chia apresentou 
menor volume, expansão e maior densidade em 30 dias, com redução da umidade ao longo dos 
90 dias. O atributo cor da amostra 7,5g/100g e textura da amostra 5g/100g sofreram alterações 
neste período. Ao longo do armazenamento, a amostra contendo 7,5g/100g de chia apresentou 
melhores características físico-químicas e sensoriais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: panificação; Salvia hispanica; ácidos graxos; armazenamento; 
congelamento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O interesse em adicionar a chia em pães de queijo, como alternativa 

alimentar, está relacionado à composição nutricional dos grãos. A chia apresenta 

elevada concentração de ácidos graxos poli-insaturados, destacando-se o ômega-

3 com 60% de sua composição, baixo teor de umidade, proteínas, fibras 

alimentares e antioxidantes (COELHO; SALAS-MELLADO, 2014). 

Devido a quantidade de ácidos graxos poli-insaturados presentes nesta 

matéria-prima, as sementes de chia tornam-se mais suscetíveis à peroxidação 

durante o armazenamento, alterando a estabilidade oxidativa e favorecendo 

reações de rancificação (CONFORTI; DAVIS, 2006). Sendo assim, o 

desenvolvimento de alimentos com adição de grãos ou da farinha de chia torna-se 

um grande desafio, tendo como critérios de aceitação a aparência do produto, 

frescor, características sensoriais, nutricionais e condições de armazenamento 

(DRUSCH; MANNINO, 2009). O objetivo do presente estudo foi desenvolver pães 

de queijo formulados com sementes de chia e avaliar a influência do 

armazenamento nas características físico-químicas e sensoriais. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

A receita utilizada para elaboração dos pães de queijo foi adaptada do 

estudo de Pereira et al. (2010). Os ingredientes utilizados foram polvilho azedo, 

ovo, leite, óleo de soja, ricota, queijo parmesão ralado e sal. Após realização de 

testes preliminares foram definidas as concentrações de chia, a saber: 5,0 g de 

chia/100g de massa (T5); 7,5 g de chia/100g de massa (T7). Para os 

experimentos físico-químicos, uma amostra controle (sem chia) foi utilizada.   

As amostras de pães de queijo foram armazenadas em embalagens 

plásticas de polietileno de baixa densidade, seladas e armazenadas em freezer a 

-25°C. Os pães de queijo foram analisados quanto as características físico-

químicas e sensoriais durante 0, 30, 60 e 90 dias de armazenamento. O volume 

aparente foi determinado pelo método de deslocamento de sementes de painço e 

o volume específico calculado pela razão do volume aparente e o peso das 

amostras. A análise de densidade foi feita pelo cálculo: massa (g)/volume (mL). O 

coeficiente de expansão foi calculado conforme Clareto (2000). O rendimento foi 

determinado pela fórmula: peso (g) do pão de queijo processado/peso (g) do pão 

de queijo cru x 100.  Para análise química, foram determinados os teores de 

umidade, pH, acidez total titulável, conforme metodologia proposta pela 

Association of Official Analytical Chemistry – AOAC (2005). Para a análise 

sensorial, foram oferecidas as amostras de pão de queijo à 40 avaliadores não 

treinados que avaliaram a amostra oferecida quanto aos atributos cor, aroma, 

sabor e textura por meio de uma escala hedônica de 9 pontos. Os pães de queijo 

com chia foram considerados como aceitos adotando-se escore a nota seis 

(gostei levemente) como ponto de corte para cada atributo (SILVA et al., 2003).  

Os resultados foram analisados por meio da Análise de Variância (one-

way) ANOVA, sendo que as médias foram comparadas por meio do teste Tukey a 

5% de probabilidade. Para este, foi utilizado o software Statistica 10.0. O estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Espírito Santo (CAAE: 44893015.5.0000.5060; nº protocolo: 1.171.574/2015).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para a amostra T5 as maiores alterações significativas aconteceram até o 

30º dia de armazenamento, para quase todas as características analisadas 

(exceto rendimento).  Em 30 dias de armazenamento foi possível notar pães de 
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queijo com 5g/100g de grãos de chia com menor volume, pouco expansível e 

mais compactos após o assamento. Não foram evidenciadas diferenças 

significativas (p≤0,05) nas análises físicas da amostra T7 durante os 90 dias de 

armazenamento. Na composição química foi observado que a amostra T5 teve 

seus valores de umidade reduzidos durante todo o armazenamento, bem como os 

valores de pH. Também foi observado um pico de acidez aos 60 dias de 

armazenamento. Já a amostra T7 manteve seus teores de umidade estáveis 

durante todo o armazenamento, apresentou redução do pH em até 90 dias e um 

teor elevado de acidez aos 60 dias de armazenamento, porém menos evidente 

que as demais amostras (Tabela 1). A redução do teor de umidade ao longo do 

armazenamento pode estar relacionada a formação de cristais de gelo durante o 

congelamento, pois quando as amostras são levadas ao forno, esses cristais são 

evaporados, resultando em pães de queijo com menor umidade. A diminuição do 

pH nas amostras que contém chia pode estar relacionada à oxidação de ácidos 

graxos poli-insaturados durante o armazenamento produzindo reações de 

rancificação e liberando ácidos, auxiliando na redução do pH (CONFORTI; 

DAVIS, 2006) e aumentando a acidez destes pães de queijo entre 30 e 60 dias de 

congelamento.  

 

Tabela 1. Resultados da caracterização química por tempo de armazenamento 

Amostras Análises 0 dia 30º dia 60º dia 90º dia 

TC 

Umidade 
(g/100g) 

24,23±1,07b 31,12±2,06a 28,37±1,10ab 29,49ab±0,43ab 

pH 6,10±0,07a 5,43±0,02b 5,44±0,05b 5,13b±0,25b 

ATT (%) 2,75±0,14ab 1,88±0,01b 3,29±0,66a 1,79b±0,13b 

T5 

Umidade 
(g/100g) 

28,31±0,25a 26,06±0,40b 24,01±0,25c 24,83±0,55c 

pH 5,94±0,06a 5,56±0,06b 5,38±0,04b 5,52±0,11b 

ATT (%) 2,46±0,27ab 1,41±0,14c 3,02±0,27a 1,88±0,01bc 

T7 

Umidade 
(g/100g) 

28,57±0,57a 29,34±0,29a 26,93±0,76a 27,39±1,90a 

pH 5,84±0,01a 5,58±0,02b 5,52±0,01bc 5,50±0,03c 

ATT (%) 2,65±0,27a 1,23±0,13b 2,74±0,14a 1,79±0,13b 

TC = amostra controle (sem chia); T5 = amostra com 5g/100g de grãos de chia; T7 = amostra com 7,5g/100g 
de grãos de chia; ATT = Acidez Total Titulável; Resultados expressos em Média ± Desvio-padrão. Letras 
iguais na mesma linha não diferem entre si por meio do teste Tukey a 5% de probabilidade.  
 
 

Apenas os atributos textura para a amostra T5 e cor, para amostra T7 

sofreram alterações durante o armazenamento. Em geral, as amostras de pães 
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de queijo com chia apresentaram boa aceitação (escore ≥ 6) entre os 

consumidores em relação a maioria dos atributos avaliados durante os 90 dias de 

armazenamento. 

 

4 CONCLUSÕES 

Considerando as condições experimentais aplicadas neste estudo, a 

amostra contendo 7,5g/100g apresentou melhores características físico-químicas 

e sensoriais.  
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RESUMO – O leite é um alimento de alto valor nutricional e, ao mesmo tempo, é um excelente 
meio para o crescimento de microrganismos, que podem ser patogênicos e prejudiciais para o 
homem. O objetivo deste trabalho foi averiguar a qualidade microbiológica de leites UHT 
comercializados no município de Ouro Preto – MG, por meio da contagem de bactérias mesófilas, 
psicrotróficas, termófilas e de esporos mesófilos aeróbios usando metodologia convencional de 
análise microbiológica. As três marcas de leites UHT analisadas não apresentaram contagens 
inadequadas para os microrganismos pesquisados, para a maioria das amostras, demonstrando a 
eficiência do processamento e também a utilização de matéria-prima de boa qualidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: qualidade higiênico-sanitária, processamento do leite, análises 
microbiológicas, microrganismos indicadores. 

 

INTRODUÇÃO  

O controle da qualidade do leite inicia-se antes da ordenha, com a 

avaliação das condições de saúde do animal, abrangendo todo processo 

produtivo na fazenda desde a aquisição até o processamento para a 

comercialização. Após a ordenha, o leite deve ser imediatamente resfriado a uma 

temperatura de 4 ºC para reduzir ao máximo a velocidade da multiplicação da 

microbiota presente (KUNIGK, 2005). 

A esterilização pelo processo UHT, que dá origem ao leite também chamado 

de longa vida, tem como objetivo a obtenção de um produto bacteriologicamente 

estéril e que mantenha as características nutritivas e sensoriais do produto fresco 

(TRONCO, 2003). Portanto, a avaliação da eficiência do tratamento térmico por 

meio de análises microbiológicas contribui para a garantia de oferta de um 

produto mais seguro sob o ponto vista higiênico-sanitário para o consumidor. 

MATERIAL E MÉTODOS  

Foram analisadas 18 amostras de leite UHT integral de três marcas mais 

vendidas no comércio local de Ouro Preto – MG. As amostras receberam as 

denominações A, B e C para diferenciar as marcas e estavam dentro do prazo de 

validade. 
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 As análises microbiológicas realizadas, de acordo com metodologia 

convencional, englobaram contagem de bactérias mesófilas, psicrotróficas e 

termófilas (APHA, 2001) e de esporos aeróbios mesófilos (APHA, 2004). Os 

resultados foram comparados com a legislação vigente - critérios microbiológicos 

do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade para o leite UHT (BRASIL, 

1996), Padrões Microbiológicos de Alimentos (BRASIL, 2001) - e dados da 

literatura. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados demonstrados na Tabela 1, os 

microrganismos mesófilos, termófilos e psicrotróficos encontrados nas amostras 

ficaram adequados, não sendo encontrado nenhum valor acima do recomendado.  

Tabela 1 – Número médio de microrganismos aeróbios mesófilos, termófilos e 

psicrotróficos em amostras de leite UHT (UFC/mL*) 

 Marca A Marca B Marca C 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

Aeróbios Mesófilos(*)  

1º lote < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 2x10 < 10 5x10 

2º lote < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

Microrganismos Termófilos  

1º lote < 10 1,6x102 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

2º lote < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 7x10 

Psicrotróficos 

1º lote < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 9x102 < 100 < 100 

2º lote < 100 2x103 < 100 < 100 < 100 < 100 3x102 < 100 < 100 

(*) Padrão de referência: 102 UFC/mL (BRASIL, 1996) 

A presença de microrganismos mesófilos no leite UHT indica a utilização 

de leite cru de má qualidade, existência de algum tipo de falha durante seu 

processamento térmico, ou condições inadequadas de armazenamento (BERSOT 

et al, 2010). Linhagens de termófilos facultativos e obrigatórios são capazes de 

produzir ácidos e também uma variedade de enzimas estáveis ao calor, incluindo 

proteinases e lipases, que podem resultar na deterioração dos produtos lácteos 

(BURGESS et al., 2010). As bactérias psicrotróficas são capazes de produzir 
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enzimas lipolíticas e proteolíticas termorresistentes causando alterações na 

qualidade do leite (OLIVEIRA et al., 2015). 

A população de esporos encontrada (Tabela 2) foi semelhante em ambos 

os lotes, nas três marcas, apresentando números na ordem de <10UFC/mL, 

exceto na terceira amostra do segundo lote da marca C. De acordo com Silva et 

al. (2010) o B. Sporothermodurans, formador de esporos, tem sido isolado de leite 

e outros produtos lácteos, esterilizados pelo processo UHT, sendo que as células 

vegetativas atingem contagem de 105 UFC/mL e os esporos atingem contagens 

de 103 UFC/mL. A contaminação do leite por esporos bacterianos pode ocorrer 

tanto na fazenda por meio do úbere, do ordenhador, da ordenha mecânica e das 

condições ambientais, como em laticínios, resultante de contaminação após 

tratamento térmico. O solo também pode contaminar diretamente o úbere e tetos 

e, recentemente foi demonstrado que é a principal fonte de contaminação de leite 

cru por esporos de Bacillus cereus (VAEREWIJCK et al, 2001). 

Tabela 2 – Número médio de esporos em amostras de leite UHT (UFC/mL*) 

 Marca A Marca B Marca C 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

1º lote < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

2º lote < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 6x10 

 

4 CONCLUSÃO 

As três marcas de leites UHT integral analisadas neste estudo estão, em 

sua maioria, com contagens reduzidas dos microrganismos estudados, no período 

avaliado, demonstrando a eficiência do tratamento UHT. Reforça-se a importância 

da obtenção do leite cru em condições higiênico-sanitárias adequadas, para 

reduzir a contaminação inicial, e que o processamento seja eficiente em todas as 

suas etapas, gerando produtos lácteos de boa qualidade. 
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RESUMO – O objetivo deste estudo foi elaborar e avaliar características químicas e sensoriais de 
biscoitos recheados utilizando biomassa de banana verde (BBV). Foram elaborados biscoitos com 
e sem adição de açúcar. A preferência quanto à doçura foi avaliada por meio de um teste de 
ordenação-preferência. O efeito da informação sobre o julgamento foi avaliado por meio de um 
teste cego e informado de aceitação. Foi determinada a composição química das amostras mais 
aceitas, sendo estas com maiores teores de açúcar e sucralose. Observou-se que, o julgamento 
dos produtos degustados não foi alterado, independente da análise feita às cegas ou informada. 
Em relação à composição química, foi evidenciado que os biscoitos sem adição de açúcar não são 
produtos com valor calórico reduzido, sendo indicados apenas para dietas com restrição ao 
consumo deste ingrediente. A inserção da BBV em biscoitos doces é viável e promissora quanto 
às suas características nutricionais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: biscoitos; banana verde; novos produtos; edulcorantes. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de biscoitos produzindo 1,2 

milhões de toneladas/ano, sendo que a classe de recheados representa 27% do 

total do consumo (ANIB, 2014). Atualmente há uma parcela de consumidores que 

buscam por melhor qualidade na alimentação, aumentando assim a demanda por 

produtos integrais e com baixo teor de açúcares e gordura. Assim, a inclusão de 

alimentos funcionais, como a biomassa de banana verde, é uma excelente opção 

de insumo à indústria alimentícia pois torna os biscoitos opções nutricionalmente 

mais equilibradas (PIOVESANA et al., 2013).  

A banana verde apresenta elevado teor de vitaminas e minerais, sendo que 

os frutos verdes são ricos em flavonóides. Possui em torno de 18% de amido 

resistente e 15% de fibra dietética, características que englobam este produto na 

classe de alimentos funcionais (PRAGATI et al., 2014). 

Desta forma, o objetivo deste estudo foi elaborar e avaliar características 

químicas e sensoriais de biscoitos recheados utilizando biomassa de banana 

verde (BBV).  



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e 

Nutrição Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 Foram elaborados biscoitos recheados com e sem adição de açúcar. As 

massas dos biscoitos foram formuladas com três diferentes concentrações de 

açúcar ou sucralose, a saber: formulações contendo açúcar = 13,5 g/100 g (A1); 

18,5 g/100 g (A2); 23,5 g/100 g (A3); formulações contendo sucralose = 1,8 g/100 

g (S1); 2,4 g/100 g (S2); 3,1 g/100 g (S3). Essas concentrações foram calculadas 

baseadas no peso total da massa. Os demais ingredientes para elaboração da 

massa do biscoito foram: aveia em flocos finos (22g), ovo (50g), linhaça (18g), 

fermento (12g), óleo vegetal (15mL nas amostras formuladas com açúcar e 30mL 

nas amostras formuladas com sucralose), farinha de trigo (44g), amido de milho 

(90g), farinha de banana verde (22g), carbonato de cálcio (1,1g), sal amoníaco 

(0,9g), lecitina de soja (5g) e essência de baunilha (15mL). Para a elaboração do 

recheio dos biscoitos foi utilizada a biomassa de banana verde (100g) e açúcar ou 

sucralose (19,2 g e 2,25 g respectivamente). Os demais ingredientes foram: 

cacau em pó (8,8g) e essência de baunilha (7,5mL).  

A análise sensorial foi conduzida com aproximadamente 63 avaliadores 

não treinados, para os testes de ordenação-preferência (MINIM, 2013) e o teste 

de aceitação cego e informado (DELIZA; MACFIE, 1994).  O presente estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do 

Espírito Santo (nº 905.148/2014).  

As amostras que apresentaram melhor preferência pelos julgadores, por 

meio do teste de ordenação-preferência, foram analisadas quanto à sua 

composição centesimal, de acordo com a metodologia proposta pela Association 

of Official Analytical Chemists (AOAC, 2005). Os resultados do teste de 

ordenação-preferência foram analisados por meio do teste de Friedman, 

utilizando-se a tabela de Newel e MacFarlane. Os resultados da análise sensorial 

de aceitação foram comparados por meio do teste t pareado. Os resultados das 

análises de composição centesimal foram analisados por meio da Análise de 

Variância (oneway ANOVA) e as médias comparadas por meio do teste Tukey. 

Os testes foram conduzidos no software Statistica 10.0, adotando o nível de 

significância de 5%. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir do teste de ordenação-preferência observou-se que os avaliadores 

preferiram as amostras formuladas com maiores concentrações tanto de açúcar 

quanto de sucralose. Quando avaliadas quanto à sua aceitação, por meio de 

atributos sensoriais e intenção de compra, observa-se que o fornecimento ou não 

de informações acerca das amostras degustadas não interferiu no julgamento, 

tanto das amostras elaboradas com sucralose quanto elaboradas com açúcar, 

independente da proporção dos ingredientes utilizados. 

Com relação ao teor de umidade (Tabela 1), observou-se que todas as 

amostras avaliadas apresentam-se acima do valor máximo de 14 g/100 g, 

estabelecidos por meio da Resolução brasileira para produtos panificados (RDC 

nº 263, de 22 de setembro de 2005) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA (BRASIL, 2005).  

Os biscoitos recheados elaborados com sucralose apresentaram maior teor 

de lipídios comparados aos biscoitos recheados elaborados com açúcar. Tal fato 

pode ser explicado em decorrência da maior proporção de óleo vegetal 

adicionado na formulação dos biscoitos recheados formulados com sucralose, 

para adequar a formulação. Consequentemente, as formulações com maiores 

teores de lipídios apresentaram menor teor de carboidratos totais. É importante 

destacar que, os biscoitos elaborados sem adição de açúcar não podem ser 

utilizados para fins de dietas de redução calórica, pois não apresentaram 

diferença significativa entre os valores energéticos das amostras. 

 

Tabela 1 - Composição centesimal referente as diferentes formulações dos 

biscoitos recheados elaborados com açúcar e sucralose. 

Componentes 
/Amostras 

A2 A3 S2 S3 

Umidade (g/100 g) 23,12+0,35
b 

24,86+0,04
ab 

29,21+0,29
a 

24,20+2,25
b
 

Cinzas (g/100 g) 2,68+0,05
a 

2,53+0,01
a 

3,01+0,38
a 

3,10+0,05
a 

Proteínas (g/100 g) 2,00+1,14
a 

1,31+0,08
a 

1,50+0,35
a 

1,24+0,17
a 

Extrato etéreo (g/100 
g) 

10,96+0,67
c 

11,79+0,77
cb 

16,31+1,59
ba 

18,19+1,18
a 

Carboidratos (g/100 g) 61,23+2,22
a 

59,50+0,72
ba 

49,96+2,03
c 

53,25+1,19
cb 

Energia (kcal) 351,62+1,71
a 

349,37+3,74
a 

352,67+7,58
a 

381,75+14,70
a 

Energia (kJ) 1476,82+7,21
 a

 1467,35+15,74
 a
 1481,23+31,86

 a
 1603,37+61,74

a
 

- Médias com a mesma letra na mesma linha não são significativos, considerando 5% de 
probabilidade (teste Tukey). A2: amostra contendo 18,5 g/100 g; A3: amostra contendo 23,5 g/100 
g.  S2: amostra contendo 2,4 g/100 g; S3: amostra contendo 3,1 g/100 g. Média e desvio-padrão 
referentes a duas repetições.  
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4 CONCLUSÕES 

 Pode-se considerar como viável, a inserção da biomassa de banana verde 

na formulação de biscoitos recheados, bem como a substituição do açúcar pelo 

edulcorante sucralose. Observou-se que as amostras formuladas com maiores 

concentrações de açúcar e sucralose foram as mais preferidas, porém o 

julgamento dos produtos degustados não foi alterado, independente da análise 

feita às cegas ou informada. Os biscoitos sem adição de açúcar não 

apresentaram valor calórico reduzido, sendo indicados apenas para dietas com 

restrição ao consumo de açúcar. 
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RESUMO – A jabuticaba possui alto valor nutricional e seu fermentado é um produto interessante 
por ser uma forma de aproveitar esse fruto que é bastante perecível e agregar valor ao mesmo. O 
objetivo desse estudo foi avaliar a interferência do tempo de maceração do fermentado de 
jabuticaba sobre a sua capacidade antioxidante por diferentes métodos in vitro. Os fermentados 
foram elaborados utilizando 96, 120, 144 e 168 horas de maceração. Determinou-se a 
capacidade antioxidante total pelos métodos de captura dos radicais livres 2,2-azino-bis ácido3- 
ethylbenzthiazolina-6-sulfônico (ABTS) e 2,2- diphenil-1-picril-hidrazila (DPPH).   Não ocorreu 
interferência significativa do tempo de maceração sobre a capacidade antioxidante pelo método 
ABTS. Já em relação DPPH, houve aumento do potencial antioxidante até o quinto dia de 
maceração, seguida de uma diminuição gradativa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: compostos bioativos; ABTS; DPPH. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O fruto da jabuticabeira possui alto valor nutricional, é rico em fibras, 

carboidratos, minerais, vitaminas, flavonoides e carotenoides. Sabe-se que esses 

últimos são substâncias que possuem potencial antioxidante, sendo responsáveis 

pela inibição e redução das lesões causadas pelos radicais livres nas células 

(DUARTE et al., 2010). 

A produção do fermentado de jabuticaba é bastante interessante, pois têm 

maior vida de prateleira e, é mais uma opção de fonte de compostos antioxidantes 

para os consumidores (DUARTE et al., 2010). Segundo Guerra (2003), um dos 

manejos mais importantes durante a vinificação em uvas tintas é o tempo de 

maceração. Após o processo de esmagamento das frutas, é fundamental 

determinar o momento ideal em que o mosto produzido extrai e apresenta níveis 

ótimos dos compostos presentes nelas que dão a qualidade sensorial à bebida 

(THORNGATE, 1997), além de poderem potencializar a capacidade antioxidante 

da fruta (de SÁ et al., 2014). Portanto, faz-se necessário avaliar os parâmetros de 

fermentação do fermentado de jabuticaba em relação a essa propriedade 

funcional. 
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Diante do exposto o objetivo desse trabalho foi avaliar a interferência do 

tempo de maceração do fermentado de jabuticaba sobre a capacidade 

antioxidante por diferentes métodos in vitro. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os fermentados de jabuticaba foram elaborados com 96, 120, 144 e 168 

horas de maceração e seguindo as etapas descritas no fluxograma apresentado 

pela Figura 1. 

 

Figura 1 - Fluxograma de produção do fermentado de jabuticaba 

   

Os extratos foram obtidos de acordo com o método descrito por Larrauri et al. 

(1997). O ensaio da capacidade de redução do íon férrico foi conduzido de acordo 

com a técnica descrita por Pulido, Bravo e Saura-Calixto (2000), com 

modificações propostas por Rufino et al. (2010). A capacidade do radical livre 

DPPH foi estimada utilizando o método de Brand-Williams et al. (1995) descrito 

por Rufino et al. (2010).  

Os resultados foram expressos como média e desvio padrão. Foi utilizado o 

teste de Kolmogorov-Smirnov para testar a normalidade dos dados. Em caso de 

distribuição normal, os resultados foram analisados por meio de análise variância 

(ANOVA), seguido do teste de Tukey. As análises estatísticas foram realizadas 

com o auxílio do software Statistical Package for Social Sciences (SPSS – versão 

17.0). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apesar de não ter ocorrido interferência significativa do tempo de maceração 

dos fermentados de jabuticaba sobre a capacidade antioxidante pelo método de 

ABTS (média igual a 75,93±3,04 μmol Trolox/g), os fermentados apresentaram 

capacidade antioxidante significativamente menor que a jabuticaba inteira 

(85,01±3,53 μmol Trolox/g).  

No presente estudo, a princípio, o aumento do tempo de fermentação 

provocou aumento na capacidade antioxidante pelo método DPPH até o quinto 

dia, seguido de uma queda. A redução da capacidade antioxidante também foi 

verificada por Vila, VILA, CATANIA e OJEDA (2003) ao concluírem que na 

produção de vinhos utilizando uvas da variedade Malbec alcança-se seu ponto 

ótimo de níveis de compostos fenólicos, especialmente, antocianinas e taninos, 

no décimo dia de maceração, pois logo depois há uma diminuição pronunciada 

nos valores desses compostos. Giardello (2012) em seu estudo para avaliar a 

evolução dos compostos fenólicos durante a maceração do mosto de uvas 

Malbec e Syrah submetidas à diferentes processos mostrou que independente da 

variedade, do ano e do momento de colheita, as concentrações aumentaram a 

partir do primeiro dia de maceração, alcançando um valor máximo e, 

posteriormente, estabilizaram ou diminuíram. 

 

Figura 2 - Capacidade antioxidante pelo sequestro do radical DPPH dos 

fermentados de jabuticaba durante os diferentes tempos de maceração (96, 120, 

144 e 168 horas), comparados aos teores da jabuticaba inteira 
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4. CONCLUSÕES 

 

Não houve efeito significativo do tempo de maceração do fermentado de 

jabuticaba sobre sua capacidade antioxidante pelo método ABTS. No entanto, a 

capacidade de sequestrar o radical DPPH aumentou até o quinto dia de 

maceração e depois diminuiu gradativamente. 
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RESUMO – Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de métodos combinados de 
conservação sobre a cor de bananas minimamente processadas. As novas tecnologias 
combinadas foram aplicação de luz UV-C e biofilme adicionado de óleos essenciais, a fim de 
diminuir o escurecimento enzimático causado pelo processamento mínimo em bananas. Foi 
aplicada uma dosagem de 4,22 J/cm² de luz UV-C por 30 minutos UV-C nos tratamentos. Para 
desenvolvimento do revestimento, foi utilizada solução 4% de gelatina. Para otimização da 
composição dos óleos essenciais adicionados ao revestimento de gelatina, foi utilizado o 
delineamento simplex centroide (planejamento de misturas) para as quantidades de óleo 
essencial (anis estrelado de 0-300 µL, limão de 0-300 µL, e pimenta da Jamaica de 0-300 µL) a 
serem otimizadas nas misturas. Foi observado que revestimentos comestíveis contendo misturas 
de 50% de óleo essencial de anis estrelado e 50% de óleo essencial de pimenta da Jamaica são 
efetivos na manutenção da cor de banana minimamente processada. 

 
PALAVRAS-CHAVE: colorimetria; processamento mínimo; óleos essenciais; planejamento de 

misturas; 

 

1- INTRODUÇÃO 
 

Podem-se destacar como principais fatores determinantes da qualidade e 

vida útil dos produtos minimamente processados o escurecimento enzimático, a 

deterioração microbiana, a descoloração de superfície, a senescência causada 

pelo etileno e respiração do produto e a perda de valor nutricional (CENCI, 

2011). Nas bananas minimamente processadas, em especial, o corte do tecido 

acelera as atividades enzimáticas devido ao descompartimento das células 

provocando o escurecimento enzimático (BOAS, 2009). 

Com o intuito de evitar estes processos indesejáveis, tem-se 

desenvolvido diversos estudos na área de frutos minimamente processados 

relacionados a aplicação de revestimentos com propriedades ativas; isso por que 

ao entrarem em contato com o alimento, promovem proteção antimicrobiana e 

antioxidante. Uma opção dos compostos a serem adicionados em revestimentos 
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são os óleos essenciais (UGALDE, 2014). Uma nova tecnologia que tem sido 

empregada na descontaminação superficial de vegetais é a radiação UV–C, que 

é um processo não térmico, que resulta em alimentos com melhores 

características e mais frescos. 

Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito 

da combinação das técnicas de tratamento UV-C, com biofilme contendo 

diferentes concentrações de óleos essenciais na diminuição da oxidação de 

bananas minimamente processadas, favorecendo sua coloração durante a 

estocagem. 

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foram utilizadas bananas-prata selecionadas, obtidas no varejo local.  

O processamento das bananas foi realizado com utensílios devidamente 

higienizados e as bananas cortadas manualmente em pedaços de 

aproximadamente 2 centímetros. O revestimento foi obtido hidratando-se gelatina 

(180 Bloom/10 Mesh) em água destilada por 30 minutos e em seguida a solução 

foi aquecida sob agitação constante até atingir 70°C, onde permaneceu por 10 

minutos.  A solução foi distribuída em 7 béqueres e os óleos essenciais foram 

adicionados em concentrações determinadas de acordo com a combinação do 

Simplex Centroide (tabela 1). Os óleos essenciais foram previamente extraídos 

em aparelho de Clevenger modificado. 

Tabela 1-  Delineamento experimental de misturas (Simplex Centroide) para as 

concentrações de óleos essenciais de anis estrelado, limão e pimenta da 

Jamaica. 

Tratamento Variáveis codificadas                  Variáveis reais (µL) 
OE 1          OE 2          OE 3          OE 1          OE 2          OE 3 

1 1                0                0              300              0                0 
2 0                1                0                0              300              0 
3 0                0                1                0                0              300 
4 0,5             0,5              0              150            150              0 
5 0,5               0              0,5            150              0              150 
6 0               0,5             0,5              0              150            150 
7 0,33           0,33           0,33           100            100            100 
8 0                0                0                0                0                0 
9 0                0                0                0                0                0 

Onde: OE1= óleo essencial de anis estrelado; OE2= óleo essencial de casca de limão; 

OE3= óleo essencial de folhas de pimenta da Jamaica. 
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As bananas, com exceção dos tratamentos 8 e 9 foram submetidas a Luz 

UV-C a uma dosagem de dosagem de 4,22 J/cm² por 30 minutos de cada lado. 

Logo após, as bananas tratamentos 8 e 9 foram reservadas e as restantes 

foram mergulhadas em seus respectivos tratamentos em temperatura de 40°C 

por cerca de 5 segundos e posteriormente foram embaladas em bandeja de 

PVC, envoltas com plástico filme e armazenadas à 4°C. 

As leituras de cor foram realizadas na superfície das bananas, fazendo-se 

uso de um colorímetro espectrofotométrico (Modelo CM5-Konica Monolta), 

considerando- se o valor de 45 leituras realizadas em diferentes pontos da 

superfície dos frutos. A análise de cor foi conduzida no dia seguinte ao 

tratamento. Os resultados experimentais foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA), seguida de teste de médias (Tukey, p<0,05), utilizando o 

software Statistica® 8.0 (StatSoft). 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A adição dos três tipos de óleos essenciais afetou significativamente 

(p<0,05) os parâmetros de L, a* e b* de cor das bananas minimamente 

processadas. O efeito da combinação entre as três variáveis de óleos essenciais 

na cor das bananas pode ser observado através das curvas de nível 

apresentadas nas Figuras 1 e 2. 

Figura 1- Superfícies de mistura de óleos essenciais de anis estrelado, limão e 

pimenta da Jamaica para os valores de: a) luminosidade e b) vermelho de 

banana minimamente processada armazenada por um dia a 4 oC. 

 

Pode-se observar que os maiores valores de Luminosidade foram 

apresentados em maiores concentrações de anis estrelado (Figura 1a). Os 
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menores valores de a* e os maiores valores de b* foram observados na região 

de mistura de 50% de óleo essencial de anis estrelado e 50% de óleo essencial 

de pimenta da Jamaica, sendo uma mistura ideal para diminuição da oxidação da 

banana após 1 dia de armazenamento. Os tratamentos controle (8 e 9) 

apresentaram média de 21,85 de b* após 1 dia de armazenamento, valores 

inferiores aos encontrados em todas as combinações de óleos essenciais. 

Figura 2- Superfícies de mistura de óleos essenciais de anis estrelado, limão e 

pimenta da Jamaica para os valores de amarelo de banana minimamente 

processada armazenada por um dia a 4 oC. 

 

4- CONCLUSÃO 
 

A otimização do revestimento pelo método de planejamento de 

mistura, indicou a formulação contendo 50% de óleo essencial de anis estrelado e 

50% de óleo essencial de pimenta da Jamaica são efetivos para diminuição da 

oxidação de banana minimamente processada durante 1 dia de estocagem. 
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RESUMO – Nos últimos anos, grãos germinados tornaram-se muito populares e amplamente 
aceitos como um alimento funcional por causa de seus benefícios nutritivos e de saúde. O 
gergelim preto (Sesamum indicum L.) é uma semente oleaginosa, que apresenta propriedades 
nutricionais que contribuem para melhor qualidade de vida. O objetivo do trabalho foi avaliar a 
interferência da germinação sobre os teores de compostos fenólicos do gergelim preto. O 
processo de germinação ocorreu à temperatura e umidade constantes (35ºC e 95±5% UR) 
durante 72 horas. Verificou-se que não houve uma mudança significativa (p≤0,05) nos teores de 
compostos fenólicos, fato que pode estar relacionado a características do próprio grão, às 
condições de germinação utilizadas ou mesmo ao processo de extração dos compostos fenólicos 
para a análise. 

 
PALAVRAS-CHAVE: gergelim preto; germinação; fenólicos totais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O gergelim apresenta teores consideráveis de antioxidantes, com destaque 

para o conteúdo de compostos fenólicos, fitatos, lignanas e tocoferóis (CHEN et 

al., 2005). Tais compostos podem ser aumentados mediante a germinação dos 

grãos.  

Grãos germinados tornaram-se muito populares e amplamente aceitos 

como um alimento funcional devido aos benefícios nutritivos e de saúde (ZILIC et 

al., 2014). Os processos bioquímicos que ocorrem durante a germinação podem 

gerar compostos bioativos, tais como a riboflavina, tiamina, biotina, ácido 

pantotênico, niacina, vitamina C, tocoferóis e os compostos fenólicos, e também 

aumentar a sua disponibilidade (MOONGNGARM; SAETUNG, 2010).  

 O organismo naturalmente produz radicais livres, sendo a oxidação 

intrínseca à atividade aeróbica. Estes se relacionam diretamente a produção de 

energia, fagocitose, regulação do crescimento celular, entre outros. Tais 

moléculas podem ainda se combinar ao DNA, RNA, proteínas e outras 

substâncias oxidáveis, acarretando em danos que podem corroborar com o 

envelhecimento e o surgimento de doenças degenerativas (BERNARDES, 2011). 

Podem ser combatidos pelos antioxidantes, os quais são capazes de reagir com 

essas moléculas, estabilizando-as. Os compostos fenólicos são importantes, uma 

vez que podem ser descritos como pertencentes à categoria de interruptores de 
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radicais livres, tendo papel fundamental contra a autoxidação (MALTA et al., 

2012).  

Diante do processo metabólico que ocorre durante a germinação e a sua 

suscetibilidade à influência de diversos fatores, o objetivo desse estudo foi avaliar 

a interferência da germinação sobre os teores de compostos fenólicos totais do 

gergelim preto. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o processo de germinação, uma alíquota de 25 g de gergelim foi 

submersa em 100 mL de água destilada, ficando em repouso por três horas a 

temperatura ambiente. Em seguida, a solução foi totalmente drenada e os grãos 

foram armazenados por 72 horas em estufa com temperatura e umidade 

controladas, 35ºC e 95±5 % UR. A umidade foi controlada por meio da aspersão 

de água de 12 em 12 horas no interior da estufa. As condições de germinação do 

gergelim preto foram estabelecidas segundo descrito por Hahm, Park e Lo (2009). 

Os extratos foram obtidos de acordo com o método descrito por Larrauri et 

al. (1997). Os teores de fenólicos totais foram determinados de acordo com o 

método de Folin-Ciocalteu adaptado (WATERHOUSE, 2002).  

O resultado foi expresso como média e desvio padrão. Utilizou-se o teste 

de Kolmogorov-Smirnov para testar a normalidade dos dados. Em caso de 

distribuição normal, os resultados foram analisados pela análise variância 

(ANOVA), seguido do teste de Tukey (p≤0,05). A análise estatística foi realizada 

com o auxílio do software Statistical Package for Social Sciences (SPSS – versão 

17.0). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O processo de germinação não interferiu significativamente nos teores de 

compostos fenólicos totais do gergelim preto (Figura 1). Dados da literatura 

mostram que a maioria das sementes analisadas apresentam um aumento 

desses compostos após o processo de germinação, assim como descrito por 

Martinez et al. (2011) ao verificarem a germinação da soja, Kim et al. (2013) em 

aveia, cevada, centeio e algumas variedades de trigo germinados, Abderrahim et 
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al. (2012) em canihua (um tipo de cereal), Zilic et al. (2014) com farinha e López-

Amorós et al. (2006) em alguns tipos de leguminosas. A não interferência da 

germinação apresentada no presente estudo pode estar relacionada ao processo 

de germinação que depende das características intrínsecas do cereal,  do tipo de 

solvente utilizado para a extração dos compostos fenólicos (BARBOSA et al., 

2006; ABDERRAHIM et al., 2012), assim como dos parâmetros de germinação 

utilizados (35ºC e 95±5 % UR por 72 horas) 

 

Figura 1 - Teores de fenólicos totais do gergelim preto germinado e não 

germinado 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A germinação do gergelim preto durante 72 horas a temperatura e umidade 

constantes (35ºC e 95±5 % UR) não interferiu nos seus teores de compostos 

fenólicos totais. Sugere-se que tal efeito seja avaliado em estudos posteriores 

utilizando outras condições de germinação (tempo, temperatura e umidade) e de 

extração dos compostos fenólicos.  
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RESUMO – Os hábitos alimentares de crianças têm sido marcados pelo alto 
consumo de alimentos ricos em gorduras, sódio e açúcares e, somados ao 
sedentarismo, estão diretamente relacionados à incidência de obesidade. Assim, 
reforça-se a urgência de se adotar programas de educação alimentar e 
nutricional (EAN). Sabendo-se disso, os objetivos deste trabalho foram identificar 
o hábito alimentar e as medidas antropométricas e avaliar o grau de 
conhecimento sobre alimentação e nutrição de crianças, para, em seguida, 
intervir com EAN, aplicando três recursos pedagógicos distintos (palestra, oficina 
para elaboração de suco e livro de histórias) e comparar a eficácia deles no 
processo educativo. Participaram do estudo 45 crianças (8 – 9 anos) de uma 
escola pública de Lavras - MG. Os resultados indicaram prevalência de padrão 
alimentar e estado nutricional inadequados. No entanto, os recursos pedagógicos 
foram igualmente úteis para aumentar o grau de conhecimento das crianças em 
relação à alimentação e à nutrição.  

 
PALAVRAS-CHAVE: escolares; pirâmide alimentar; guia alimentar; recursos 
pedagógicos 
 

INTRODUÇÃO 

Segundo Yang et al. (2015), os hábitos alimentares inadequados e o alto 

índice de sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes já se apresentam 

como um grave problema de saúde pública, o que reforça a urgência de se adotar 

programas de EAN tendo como público alvo principal estes indivíduos, 

destacando-se neste caso a escola como um dos canais mais efetivos para 

incorporação destas ações. Neste contexto, visando promover a EAN de crianças 

de uma escola no município de Lavras-MG, este trabalho teve como objetivos 

identificar o hábito alimentar e as medidas antropométricas e avaliar o grau de 

conhecimento sobre alimentação e nutrição de crianças, para, em seguida, intervir 

com EAN, aplicando três recursos pedagógicos distintos (palestra, oficina para 
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elaboração de suco utilizando bases do método intuitivo de Pestalozzi e livro de 

histórias) e comparar a eficácia deles no processo educativo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de estudo observacional transversal, conduzido no período de 

Junho a Novembro de 2016, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da Universidade Federal de Lavras (CAAE: 

53744816.6.0000.5148). O tamanho amostral foi de 45 crianças divididas em três 

grupos (A = 20; B = 12 e C= 13) com faixa etária entre 8 e 9 anos de idade. A 

avaliação inicial foi composta pela (i) obtenção dos índices antropométricos 

IMC/Idade e Estatura/Idade; (ii) aplicação de questionário semiestruturado para 

avaliar o nível de conhecimento dos escolares sobre a alimentação saudável; e 

(iii) aplicação de recordatório 24h a fim de avaliar o consumo alimentar dos 

participantes de acordo com as recomendações da Pirâmide Alimentar Brasileira 

e do Guia Alimentar para População Brasileira (2014). 

Um mesmo questionário foi aplicado antes e após as intervenções, a fim de 

avaliar o conhecimento adquirido em cada método utilizado e após 3 semanas 

para se avaliar o nível de esquecimento. 

Na segunda etapa, as diferentes atividades de intervenção alimentar e 

nutricional foram conduzidas. Para cada turma de escolares, foi utilizado um 

método de intervenção diferente, todos baseados no Guia Alimentar para a 

População Brasileira de 2014 e com os mesmos pontos abordados em cada 

recurso. Os recursos educativos utilizados foram: a elaboração de palestra para o 

grupo A; oficina de elaboração de um suco para o grupo B; e leitura de um livro de 

histórias para o grupo C. 

Os dados obtidos no estudo foram tabulados e analisados por meio de 

parâmetros estatísticos descritivos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A avaliação inicial indicou que, no grupo A, 17,6% das crianças se 

encontraram em sobrepeso. No grupo B, 33,3% se encontraram em sobrepeso e 

16,7% foram considerados obesos. Já o grupo C apresentou cerca de 27,6% de 

seus escolares em estado de sobrepeso. Em relação aos hábitos alimentares, 

identificou-se que o consumo de alimentos nos três grupos apresentou grande 
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semelhança, sendo os grupos do arroz, pão, massa, batata e mandioca, 

processados e minimamente processados, os mais consumidos. Evidenciou-se 

também o consumo elevado de alimentos ricos em gorduras e açúcares simples e 

a baixa ingestão de frutas, verduras e legumes.  

Após a realização das intervenções, houve aumento na média de acertos na 

questão em que os participantes deveriam classificar as refeições em saudável, 

intermediário ou não saudável, independente do recurso educativo aplicado. Além 

disso, quando se avaliou o nível de esquecimento, constatou-se que na maioria 

das refeições estudadas, houve aumento no índice de escolares que souberam 

identificar de forma correta os três tipos de grupos de alimentos, entretanto, 

observou-se maiores índices no grupo A, o qual a intervenção utilizada foi a 

palestra educativa. O mesmo foi notado para as questões relacionadas ao 

conhecimento do Guia Alimentar, que aumentou após a aplicação das 

intervenções, independente do recurso pedagógico utilizado.  

Iuliano et al. (2009), no entanto, demonstraram que as atividades de 

educação nutricional mais frequentes baseadas na transmissão vertical de 

informações, na forma de “aula” e “orientações nutricionais informais”, que se 

caracterizam por serem pouco participativas e críticas, como a palestra proposta 

no presente estudo, apresentam-se como estratégias menos eficazes. Ainda 

segundo os autores, os aspectos lúdicos das atividades quando pouco 

valorizados, comprometem o envolvimento do educando no processo educativo. 

Já as atividades participativas como “oficinas de culinária” e “hortas” chamaram 

maior atenção dos alunos e se mostraram mais eficientes. Resultados 

semelhantes foram encontrados no presente estudo. Os participantes do grupo B 

se mostraram mais participativos e entusiasmados com a intervenção “oficina 

para elaboração do suco”. Por outro lado foi o livro de histórias (grupo C) que 

chamou mais a atenção quando compara-se às outras intervenções. Entretanto, 

comparando-se os resultados obtidos pelos três grupos, identificou-se que o 

grupo A (palestra educativa) possuiu maior conhecimento sobre os assuntos 

propostos e apresentou maior índice de respostas positivas e valores crescentes 

de acertos nos questionários aplicados. No entanto, os recursos pedagógicos 

foram igualmente úteis para aumentar o grau de conhecimento das crianças em 

relação à alimentação e à nutrição. 
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CONCLUSÃO  

Os resultados indicaram padrão alimentar inadequado das crianças em 

estudo, evidenciando o consumo elevado de alimentos ricos em gorduras e 

açúcares simples e a baixa ingestão de frutas, verduras e legumes. Em relação 

aos diferentes recursos pedagógicos para intervenção educativa, notou-se que 

estes foram igualmente úteis para promover o conhecimento dos alunos. Diante 

dos resultados apresentados, demonstra-se a necessidade da implementação de 

atividades voltadas à educação alimentar e nutricional de crianças no ambiente 

escolar, utilizando diferentes tipos de recursos pedagógicos, de acordo com o 

objetivo proposto, e integrando escola, família e comunidade na promoção de 

hábitos alimentares mais saudáveis. 
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RESUMO - Introdução: Hábitos alimentares iniciados no período universitário geralmente mantêm-
se na idade adulta, por isso caracterizar o estado nutricional e os fatores associados ao estilo de 
vida desta população é de extrema importância. Objetivo: avaliar a prevalência de obesidade, e os 
fatores associados, em uma amostra de universitários do estado do Espírito Santo. Metodologia: 
Estudo transversal, com aplicação de questionário online utilizando a ferramenta Google Docs. 
Resultados: Foram avaliados 866 universitários, com idade média de 24,4 ± 8,4 anos, sendo 
66,4% (n=574) do sexo feminino. No que diz respeito à assistência estudantil, 36,6% (n=310) dos 
estudantes referiram receber alguma categoria de auxílio. Sobre a utilização do Restaurante 
Universitário, 86,8% (n=746) relataram fazer uso do mesmo. A prevalência de obesidade foi de 
10,4% (n=90, IC95% 8,5-12,6), e esta foi associada aos fatores: cursar na área da saúde, realizar 
o desjejum, situação empregatícia, estado civil, principal fonte de renda e sexo. 

 
PALAVRAS-CHAVE: dieta; obesidade; epidemiologia; estudantes. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento do consumo de alimentos hipercalóricos, associada à 

inatividade física, tem levado à maior prevalência de excesso de peso corporal na 

população (CARVALHO et al., 2015). Sendo que, entre os universitários essas 

características ocorrem, muitas vezes, devido ao estilo de vida e situações 

próprias da vida acadêmica, podendo alterar seus padrões alimentares, refletindo 

negativamente no futuro (PETRIBÚ et al., 2009). 

Os hábitos alimentares iniciados durante o período universitário, marcado 

pelo excesso de calorias, geralmente mantêm-se na idade adulta. Há ainda 

relatos de alta prevalência de fatores de risco cardiovascular nessa população, 

tais como sedentarismo, sobrepeso, obesidade e diabetes (CORREIA et al., 

2010). Dessa forma, o objetivo do estudo foi avaliar a prevalência de obesidade, 

bem como os fatores associados, em uma amostra de universitários do município 

de Vitória-ES. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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Trata-se de um estudo transversal, descritivo e analítico, com aplicação de 

questionário online utilizando a ferramenta Google Docs. 

 A população do estudo foi a de estudantes de graduação de uma 

Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) do Estado do Espírito Santo. O 

questionário foi enviado por email ao grupo selecionado de discentes da 

instituição (n = 23.484) e por meio deste obteve-se informações sociais, 

econômicas, demográficas, alimentares, de hábitos de vida e sobre a relação do 

estudante com a universidade. A variável raça/cor foi caracterizada segundo o 

padrão adotado pelo IBGE (preto, pardo, branco, amarelo e indígena). 

 No que tange à assistência estudantil, no momento da realização do 

estudo, os auxílios poderiam contemplar: Alimentação (A), Material de Consumo 

(MC), Moradia (M) e Transporte (T); classificados em: Auxílio A – A, MC, M e T 

(R$ 310,00); Auxílio B – A, MC e M (R$ 250,00); Auxílio C - A, MC e T (R$ 

110,00; e Auxílio D – A e MC (R$ 50,00) (UFES, 2015).  

 A avaliação do estado nutricional foi realizada a partir dos dados 

autorreferidos de peso e altura, sendo calculado o IMC (Índice de Massa 

Corporal), e classificado de acordo com a Organização Mundial da Saúde (1998). 

 Os dados foram apresentados de maneira descritiva, utilizando média e 

desvio padrão para os dados contínuos e medidas de proporção para variáveis 

categóricas. Foram aplicados teste de Kolmogorov-Smirnov, teste t-student para 

amostras independentes e qui-quadrado. As variáveis que apresentaram p ≤ 0,20 

foram inseridas em um modelo hierarquizado de Regressão Logística Binária. As 

análises foram realizadas em software de análise estatística SPSS 19, utilizando 

nível de significância de 5%. 

 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do Centro de Ciências da Saúde (CCS/UFES). A participação foi 

voluntária e a pesquisa foi realizada após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram avaliados 866 universitários, com idade média de 24,4 ± 8,4 anos, 

mínimo de 17 e máximo de 68 anos, 66,4% (n=574) eram do sexo feminino e 
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85,5% (n=740) solteiros. Quanto à raça/cor se declararam: pretos 11,5% (n=99), 

pardos 40,9% (n=353), brancos 45,9% (n=397) e amarelo/indígena 1,7% (n=15). 

Com relação ao IMC, o valor médio foi de 23,7 ± 4,6 kg/m², com um mínimo 

de 15,0 e máximo de 46,5 kg/m², com prevalência de obesidade de 10,4% (n=90), 

valor inferior a prevalência de 17,9% encontrado no VIGITEL em 2014 (VIGITEL, 

2014). Mesmo com uma prevalência inferior à pesquisa nacional, ainda é um 

problema nutricional, sendo importante a prevenção e o diagnóstico precoce. 

No que diz respeito à assistência estudantil, 36,6% (n=310) referiram 

receber alguma categoria de auxílio; sendo que, 47,6% (n=147) recebem o auxílio 

C. Neste estudo, observou-se menor prevalência de obesidade entre aqueles que 

recebem algum tipo de bolsa e auxílio da universidade. 

Ao analisar hábitos alimentares e de estilo de vida, observa-se que 30,1% 

(n=261) realizam 1 a 3 refeições/dia e 14,1% (n=118) não consomem o desjejum 

regularmente; 42,7% (n=350) referiram consumir tabaco, álcool ou ambos. 

Sobre o Restaurante Universitário (RU), 86,8% (n=746) referiram fazer uso 

do mesmo; 60% realizavam apenas o almoço e 28,6% relataram realizar almoço e 

jantar. Visto a grande utilização do RU pela maioria dos estudantes avaliados, 

evidencia-se o notável papel da universidade, ressaltando a importância do 

fornecimento de opções saudáveis, prevenindo alterações no estado nutricional. 

Após Modelo de Regressão Logística Binária observou-se papel protetor do 

desjejum, relacionado à diminuição de 66% das chances do desenvolvimento de 

obesidade, semelhante ao encontrado por Ibe et al. (2016), no Japão, onde o 

consumo irregular de três refeições/ dia em homens foi relacionado positivamente 

com ganho de peso, ganho de IMC e aumento da incidência de obesidade.  

Observou-se ainda, como fator de proteção, ser estudante da área da 

saúde, pois costumam ter maiores informações sobre hábitos de vida saudáveis.  

Foram incluídas no modelo final variáveis de estilo de vida. Após análise do 

modelo, apenas as variáveis estudante da área da saúde, sexo, principal fonte de 

renda, estado civil, situação empregatícia e hábito de realizar o desjejum 

permaneceram relacionadas ao não desenvolvimento da obesidade. Acredita-se 

que as demais variáveis representavam fatores de confusão no estudo. 

Observou-se que quando a bolsa/auxílio era a principal fonte de renda, a 

chance de desenvolvimento da obesidade reduziu em 50%, comprovando a 

efetividade deste recurso na melhora do estado nutricional dos universitários. 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Visto a relação entre a redução da chance de desenvolvimento de 

obesidade e ter o auxílio/bolsa como principal fonte de renda, reforça-se a 

importância dos programas de assistência estudantil, como garantia de fonte de 

renda pra esse público, podendo ser destinado à compra de alimentos saudáveis. 

Além disso, a grande utilização do RU aponta esse local como um campo 

de promoção de hábitos de vida saudáveis. Os achados deste estudo reforçam o 

oferecimento de refeições balanceadas a preços acessíveis, tais como o RU, com 

a inclusão de ao menos três refeições (desjejum, almoço e jantar). 
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RESUMO – O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência de sanitizantes alternativos aos 
compostos clorados na redução da microbiota natural e em células de Salmonella enterica 
Enteritidis intencionalmente inoculadas na superfície de rúcula. Avaliaram-se os tratamentos: 
ácido acético e lático a 1 % e 2 %, peróxido de hidrogênio a 3 %, hipoclorito de sódio e 
dicloroisocianurato de sódio a 200 mg/L. Como controle adotou-se o tratamento no qual as 
amostras não foram sanitizadas. A redução de mesófilos variou de 1,27 a 2,19 log UFC/g. Fungos 
filamentosos e leveduras apresentaram redução na contagem entre 0,99 a 2,01 log UFC/g. O 
sanitizante que mostrou-se mais eficaz na redução de Salmonella Enteritidis na hortaliça foi o 
ácido lático 2%, reduzindo 3,11 log UFC/g. Os resultados obtidos sugerem que as estratégias 
propostas têm potencial para substituir os compostos clorados na etapa de sanitização de 
hortaliça. 
 
PALAVRAS-CHAVE: alimentação; sanitização; Salmonella; qualidade; rúcula. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A etapa de sanitização é o ponto chave para o controle microbiológico de 

frutas e hortaliças frescas (JOSHI et al., 2013; SÃO JOSÉ et al., 2014) e os 

compostos comumente utilizados são à base de cloro (SÃO JOSÉ; VANETTI, 

2012). Porém, há o questionamento quanto ao uso de compostos clorados pela 

possiblidade de geração de subprodutos tóxicos e pela inativação microbiana 

limitada que varia de 1 a 2 ciclos logarítmicos (SÃO JOSÉ; VANETTI, 2012). 

Deste modo, objetivou-se com este estudo avaliar a eficiência de tratamentos 

alternativos aos compostos clorados na redução da microbiota natural 

contaminante e em Salmonella Enteritidis na superfície de folhas de rúcula. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

As amostras de rúcula (Eruca sativa) foram obtidas do comércio varejista 

local e transportadas em caixas isotérmicas. As folhas foram selecionadas e 

lavadas com água corrente. Os tratamentos aplicados foram ácido lático 1 % e 2 

% (Neon®), ácido acético 1 % e 2 % (Fmaia®), peróxido de hidrogênio a 3 % 

(Êxodo Científica®), dicloroisocianurato de sódio (Nippoclor®) e hipoclorito de 
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sódio (Hidrosteril®), ambos a 200 mg/L. Amostras não sanitizadas foram utilizadas 

como controle. As soluções sanitizantes foram preparadas imediatamente antes 

do uso e a imersão ocorreu durante 5 min à temperatura de 22 ± 1 ºC. A etapa de 

sanitização consistiu na imersão de 50 g de rúcula em 1 L de solução sanitizante  

As análises microbiológicas para mesófilos aeróbios e fungos 

filamentosos e leveduras foram conduzidas de acordo com Compendium of 

Methods for the Microbiological Examination of Foods (DOWNES; ITO, 2001). 

Para determinação de mesófilos aeróbios e fungos filamentosos e leveduras 

foram utilizados ágar padrão para contagem (Himedia®) e ágar batata dextrose 

(Fluka Analytical®), respectivamente. O resultado foi expresso em log de unidades 

formadoras de colônias por grama (log UFC/g).  

Avaliou-se o potencial dos sanitizantes para a inativação de Salmonella 

Enteritidis ATCC 13076, que foi inoculada na hortaliça. Nesta etapa foi aplicada a 

metodologia proposta por São José (2013) com adaptações. Amostra e inóculo 

foram agitados durante 5 min e permaneceram em contato com a suspensão de 

células à 22 ± 1°C por 60 min. A suspensão foi drenada, as amostras alocadas 

em sacos plásticos esterilizados e mantidas em estufa à 37 °C/1 h. Em seguida, 

mantendo a proporção de hortaliça e sanitizante mencionada anteriormente, 25 g 

de rúcula foram imersas em 500 mL das soluções sanitizantes por 5 min à 22 ± 1 

°C. Após os tratamentos, foram preparadas diluições decimais apropriadas para 

plaqueamento em superfície de ágar Salmonella Shigella® (Himedia®) e posterior 

incubação à 37 ± 1 ºC/ 24h. O resultado foi expresso em log UFC/g. O estudo foi 

conduzido em delineamento inteiramente casualizado em três repetições e os 

dados analisados no programa Genes®. Foi conduzida a ANOVA e diferenças 

entre as médias foram analisadas com o teste de Duncan, considerando p < 0,05. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Todos os tratamentos foram capazes de reduzir significativamente a 

contaminação inicial (p < 0,05) (Tabela 1). Entretanto, para mesófilos aeróbios os 

tratamentos alternativos propostos foram estatisticamente iguais quando 

comparados aos compostos clorados (p > 0,05). 
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Tabela 1 – Médias (log UFC/g) das contagens da microbiota natural em folhas de 

rúcula em sanitizar e submetida a diferentes sanitizantes por 5 minutos. 

Tratamentos de Sanitização 

Log UFC/g ± Desvio Padrão  

Mesófilos 
aeróbios 

Fungos 
Filamentosos e 

Leveduras 

Salmonella 
Enteritidis 

Sem Sanitizar 7,01
a
 ± 0,35 6,43

a
 ± 0,06 5,26

a
 ± 0,09 

Ácido Lático 1% 5,74
b
 ± 0,47 5,43

b
 ± 0,17 3,55

d
 ± 0,12 

Ácido Lático 2% 4,97
b
 ± 0,50 4,42

c
 ± 0,22 2,15

e
 ± 0,21 

Ácido Acético 1 % 5,53
b
 ± 0,89 5,41

b
 ± 0,11 4,04

c
 ± 0,04 

Ácido Acético 2% 5,21
b
 ± 1,09 4,63

c
 ± 0,62 3,31

d
 ± 0,12 

Peróxido de Hidrogênio 3% 4,82
b
 ± 0,36 4,53

c
 ± 0,02 2,36

e
 ± 0,26 

Dicloroisocianurato de sódio 
200 mg/L 

5,03
b
 ± 0,97 5,44

b
 ± 0,40 3,22

d
 ± 0,11 

Hipoclorito de sódio 200mg/L 5,36
b
 ± 0,84 5,29

b
 ± 0,52 4,50

b
 ± 0,02 

*Médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferiram entre si pelo Teste de Duncan 

5% (p<0,05). 

Zhang e Yang (2017) observaram que mesófilos aeróbios em alfaces 

tratadas com ácido citrico 0,60 % e peróxido de hidrogênio 1 % obtiveram 

contagens iguais a 5,58 e 4,61 log UFC/g, respectivamente. O peróxido de 

hidrogênio foi capaz de reduzir 2,19 log UFC/g. Alexandre et al. (2012) ao utilizar 

o mesmo sanitizante a 5 % obteve redução de 2,31 log UFC/g sobre coliformes 

totais em folhas de agrião. Quanto à ação sobre fungos filamentosos e leveduras, 

verificou-se que o ácido acético e lático, ambos a 2 %, e o peróxido de hidrogênio 

mostraram-se estatisticamente superiores aos demais tratamentos (p <0,05), 

reduzindo 1,80; 2,01 e 1,90 log UFC/g, respectivamente. Todos os tratamentos 

avaliados reduziram significativamente (p<0,05) as contagens de S. Enteritidis na 

superfície de rúcula. As maiores reduções foram provenientes do ácido lático 2 % 

e peróxido de hidrogênio, reduzindo 3,11 e 2,90 log UFC/g, respectivamente. Neal 

et al. (2012) obtiveram redução de 2,30 log UFC/g sob células de Salmonella spp. 

ao utilizar ácido lático 2 % em folhas de espinafre. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os sanitizantes propostos foram tão eficientes quanto os compostos 

clorados para redução dos contaminantes naturais e em células de Salmonella 

em folhas de rúcula e deste modo tem potencial para aplicação na sanitização de 

frutas e hortaliças frescas. Entretanto, são necessários estudos complementares 
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com intuito de avaliar o impacto destes sanitizantes na qualidade físico-química e 

sensorial.  
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RESUMO – A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) visa à promoção de práticas 
alimentares adequadas e saudáveis. O objetivo deste trabalho foi elencar a proposta do projeto de 
extensão intitulado Café com Agroecologia às diretrizes da PNAN como forma de expansão da 
saúde e da Segurança Alimentar e Nutricional dentro de espaços coletivos. Trata-se de um estudo 
observacional participante, realizado entre janeiro e dezembro de 2015. Foram coletadas 
informações quanto à participação e envolvimento do público com a temática e em seguida 
realizada uma avaliação da construção coletiva dos eixos que nortearam o diálogo dos encontros, 
categorizando as propostas a partir das nove diretrizes da PNAN. Após a categorização foi 
realizado uma análise de conteúdo dos principais questionamentos e contribuições. Concluiu-se 
que as temáticas que vem sendo discutidas no Café com Agroecologia vão de encontro com as 
diretrizes da PNAN. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Agroecologia; Saúde; Segurança Alimentar e Nutricional. 

 
1. INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) foi instituída pela 

Portaria n.º 710, de 10 de junho de 1999. A PNAN teve nova edição, publicada em 

2011, com propósito de melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde 

da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas 

e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral 

dos agravos relacionados à alimentação e nutrição (BRASIL, 2012). 

Pensando em discutir e divulgar a temática da produção agroecológica, 

saúde e alimentação, tem-se, desde janeiro de 2015, o projeto de extensão “Café 

com Agroecologia”, vinculado ao programa de Pós Graduação em Agroecologia 

da Universidade Federal de Viçosa, com os esforços da coordenação e dos 

estudantes do programa. Esse projeto tem como ferramenta principal encontros 

mensais com convidados, que expõe algum assunto relacionado à agroecologia e 

segurança alimentar e nutricional a um público composto, em sua maioria, por 

estudantes universitários. Os encontros se dão em espaço público, no Campus 

Universitário da UFV, de forma dinâmica e agraciado pela oferta de produtos 

variados da agricultura familiar local, pois tem-se o cuidado com a divulgação da 
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cultura alimentar regional e do alimento seguro, do ponto de vista alimentar e 

nutricional, como elementos chaves do projeto. 

O objetivo deste trabalho foi elencar a proposta do projeto de extensão 

intitulado Café com Agroecologia às diretrizes da PNAN como forma de expansão 

da saúde e da segurança alimentar e nutricional dentro dos espaços coletivos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo observacional participante, realizado com público 

variado no período de janeiro à dezembro de 2015, no Campus da Universidade 

Federal de Viçosa. O encontro é parte do projeto registrado sob o número PRJ-

272/2015. Com auxílio de relatoria foram coletadas informações quanto à 

participação e envolvimento do público com a temática.  

A fim de auxiliar as análises foi realizada uma avaliação da construção 

coletiva dos eixos que nortearam o diálogo dos encontros, categorizando as 

propostas a partir das nove diretrizes da Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição (PNAN). São elas: 

1. Organização da Atenção Nutricional;  

2. Promoção da Alimentação Adequada e Saudável; 

3. Vigilância Alimentar e Nutricional;  

4. Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição;  

5. Participação e Controle Social; 

6. Qualificação da Força de Trabalho;  

7. Controle e Regulação dos Alimentos; 

8. Pesquisa, Inovação e Conhecimento em Alimentação e Nutrição  

9. Cooperação e articulação para a Segurança Alimentar e Nutricional. 

Após a categorização foi realizado uma análise de conteúdo dos principais 

questionamentos e contribuições com a temática. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A média de participação por encontro foi de 37 pessoas (mínimo de 19 e 

máximo de 56) perfazendo doze encontros. Avaliou-se os eixos que nortearam a 

temática a fim de emergir questões que fortalecem e discutem a agroecologia em 

uma perspectiva social e política e também voltada para alimentação e nutrição 

(Figura 1).  
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Figura 1. Avaliação da construção coletiva dos eixos norteadores das temáticas 
abordadas nos encontros do projeto Café com Agroecologia, Viçosa-MG, 2016. 

Temáticas dos encontros Construção coletiva/ Eixos 

1. Práticas Agroecológicas e 
Alimentação Saudável 
 

“Agroecologia como prática e movimento”; “A família trabalhando a 
terra”; “Sem uso de adubos químicos”. 
 

2. O papel da Agroecologia e 
Etnobotânica na Segurança 
Alimentar 

 

Plantas que marcaram a infância”; “Jabuticabeira”; “Mangueira”; 
“Umbuzeiro”; “Uso das plantas alimentícias não convencionais e 
Soberania Alimentar”. 

3. Pesquisas em Agroecologia: 
Um enfoque em Homeopatia 

“O que motiva a geração do conhecimento acadêmico?” “Definição 
de agroecologia” “Uma agricultura que preserva o meio ambiente”. 
 

4. Rede Raízes da Mata 
 

“Industrialização”; “Obesidade”; “Modelo de produção atual”; 
“Proposta de rede como facilitador da venda de produtos da 
agricultura familiar”. 
 

5. Metodologias participativas 
para agroecologia 

“Dragon Dreaming”; “sair satisfeito”; “ouvir os jovens”; “conhecer 
novas experiências e aplicá-las na nossa região”; “saber o efeito 
de metodologias participativas”; “saber mais sobre agroecologia”. 
 

6. O papel da Etnociência na 
Saúde Coletiva 

“Etnociência reconhece a validade de outros saberes”; “Saber 
popular”; “Importância de devolver a população os achados”. 
 

7. Agricultura como lócus da 
promoção da saúde: um diálogo 
possível 
 
 

Consumo de produtos industrializados”; “Perda da regionalização 
alimentar”; “Soberania Alimentar”; “Segurança Alimentar e 
Nutricional”; “Falta de políticas públicas de controle da venda de 
industrializados”; “Programa Nacional de Alimentação Escolar”; 
“Programa de Aquisição de Alimentos”. 
 

8. Vivências com a agricultura 
familiar em Ruanda e Congo/ 
Quinta Agroecológica 

“Degradação e erosão, “Incentivo à produção de gado”; “índice de 
desigualdades sociais maiores”; “Comparar a forma de produção, 
legislação e cultura de agricultores familiares do Congo e Ruanda”. 
 

9. Uso da Homeopatia e 
Microrganismos Eficientes (EM) 
na Agropecuária e na Educação 
do Campo 

“Consorciação para controle da proliferação de pragas em 
hortaliças”; “Homeopatia: equilíbrio e não eliminação de pragas”; 
“EM acelera a decomposição de materiais orgânicos”; “Sonho de 
ter horta Mandala”; “Alunos do ensino básico com projeto “Horta 
viva na escola”; “Alimentação Saudável”. 
 

10. Agroecologia conflitos 
socioambientais e reforma 
agrária 

Crise ambiental”; “História do Brasil”; “Revolução Verde”; “Maior 
consumidor de agrotóxicos”; “O papel da agroecologia”; “Café com 
Agroecologia como agente de reflexão/ mudança”. 
 

11. Epigenética e Qualidade de 
Vida 

“Epigénetica revela a influência do ambiente no material genético”. 
 
 

12. Ano Internacional dos Solos “Solo como algo complexo”; “Como são formados os solos?”; 
“Recursos renováveis”; “Práticas de proteção do solo”. 

 

A partir desta categorização dos encontros com as discussões construídas 

nestes, avaliou-se o seu enquadramento nas diretrizes da PNAN (Figura 1).  
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Figura 2. Categorização das temáticas segundo diretrizes da Politica de 

Alimentação e Nutrição. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

A situação social trazida na observação participativa permite inferir que as 

temáticas e as discussões construídas ao longo dos encontros estão 

enquadradas nas diretrizes e estratégias da política. O espaço também permite a 

difusão de práticas que contribuem com a divulgação, construção do 

conhecimento e articulação de ações de Segurança Alimentar e Nutricional 

(MINAYO et al., 2016). 

 

4. CONCLUSÕES 

As temáticas discutidas no Café com Agroecologia vão de encontro com as 

diretrizes de ações da PNAN. Os encontros constituem atividades de 

transformação e disseminação da Agroecologia e Segurança Alimentar e 

Nutricional, dando voz à temáticas relevantes no campo social e político da saúde 

e nutrição.  
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RESUMO – As lanchonetes tornaram-se, ao longo do tempo, um dos segmentos de produção de 
refeições mais procurados no Brasil. Assim, objetivou-se avaliar as condições higiênico-sanitárias 
de seis lanchonetes localizadas na Grande Vitória-ES. Trata-se de um estudo transversal e 
observacional no qual foi aplicada uma lista de verificação baseada na legislação vigente. Os 
aspectos considerados foram: infra-estrutura, equipamentos, utensílios, manipuladores de 
alimentos, recepção e armazenamento de gêneros alimentícios e manual de boas práticas. Cinco 
dos seis estabelecimentos foram incluídos no Grupo 01 (76 a 100 % de atendimento dos itens) e 
apenas um no Grupo 02 (51 a 75 % de atendimento dos itens), porém nenhum dos 
estabelecimentos obteve 100 % em todos os itens avaliados. Concluiu-se que a maioria dos 
estabelecimentos estava em boas condições higiênico-sanitárias, mas, ressalta-se a importância 
do acompanhamento constante dos itens relativos às boas práticas de manipulação dos 
alimentos para garantir a qualidade na produção de refeições. 
 
PALAVRAS-CHAVE: serviços de alimentação; qualidade; higiene dos alimentos. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os alimentos rápidos podem oferecer riscos à saúde do consumidor caso 

as condições de manipulação não sejam conduzidas de maneira adequada, como 

a baixa frequência na lavagem das mãos, má higienização de utensílios, 

superfícies e equipamentos, além do modo de armazenagem dos alimentos 

(LUCCA; TORRES, 2002). A implantação das Boas Práticas de Manipulação visa 

reduzir o risco de contaminação e fornecer alimentos seguros.  A Resolução RDC 

ANVISA nº 216/04 (BRASIL, 2004) regulamenta medidas em caráter geral, 

aplicável aos serviços de alimentação e dispõe sobre Regulamento Técnico de 

Boas Práticas para tais estabelecimentos.  

Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a aplicação das 

Boas Práticas em Serviços de Alimentação do tipo lanchonetes. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

http://e-legis.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=12546
http://e-legis.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=12546
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Trata-se de um estudo transversal e descritivo realizado em seis 

lanchonetes, situadas na Grande Vitória, Espírito Santo. Anteriormente à 

verificação foi entregue uma Carta Convite e, quando de acordo, assinado um 

Termo de Autorização pelos responsáveis dos estabelecimentos para permitir a 

realização da visita e observações para preenchimento da lista. 

Durante a visita foi aplicado uma lista de verificação, por avaliadores 

treinados. A lista foi elaborada a partir da resolução RDC ANVISA nº 216/04 

(BRASIL, 2004) e continha 91 itens. Cada um dos itens possuía três opções de 

resposta: C – Conforme/Adequado; NC - Não Conforme/Inadequado; e NA - Não 

se aplica. Os tópicos foram divididos em doze categorias, sendo elas: 1) 

Edificações, instalações, móveis e utensílios; 2) Higienização de instalações, 

equipamentos, móveis e utensílios; 3) Controle integrado e vetores e pragas; 4) 

Abastecimento de água; 5) Manejo dos resíduos; 6) Manipuladores; 7) Matérias-

primas, ingredientes e embalagens; 8) Preparação do alimento; 9) 

Armazenamento e transporte do alimento preparado; 10) Exposição ao consumo 

do alimento preparado; 11) Documentação e registro; 12) Responsabilidade.  

Após a visita contabilizou-se os itens em conformidade, e com base nisso 

realizou-se a comparação entre os locais pesquisados. Os estabelecimentos 

foram classificados de acordo com o percentual de atendimento aos itens 

presentes na lista, a saber: 76 a 100 % de atendimento dos itens classificado 

como Grupo 01; de 51 a 75 % de atendimento aos itens, como Grupo 02; e 

aquelas que apresentaram de 0 a 50 % de atendimentos aos itens classificou-se 

como Grupo 03. Adotou-se o critério que estabelecimentos classificados no Grupo 

02 e 03 seriam considerados como em condições higiênico-sanitárias 

insatisfatórias. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Das seis lanchonetes apenas uma foi considerada como insatisfatória, 

atingindo 63,09 % de adequação aos itens. Ferreira et al. (2014) analisaram 20 

lanchonetes e observaram que 80 % foram classificadas como Grupo 02 e 20 % 

como Grupo 03. Ainda que no presente estudo o percentual de estabelecimentos 

considerado insatisfatório foi inferior, faz-se necessário a adequação aos itens 
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propostos pela legislação. A Tabela 1 apresenta a porcentagem de adequação de 

cada lanchonete, considerando cada item, do total avaliado.  

No item Edificações, instalações, móveis e utensílios, quatro dos 

estabelecimentos obtiveram porcentagem maior que 76 %, apresentando níveis 

considerados satisfatórios de adequação ao item. Esse resultado diferiu do obtido 

por Oliveira et al. (2016) que detectaram que muitos dos estabelecimentos 

analisados apresentavam-se inadequados em relação ao item edificação e 

instalações. 

 

Tabela 1 – Percentual de adequação dos itens de acordo com cada 

estabelecimento 

Itens Avaliados 

% de adequação dos itens por 
estabelecimento 

A B C D E F 

Edificações, instalações, móveis e 
utensílios 

64,70 76,47 81,25 82,00 73,33 82,00 

Higienização de instalações, 
equipamentos, móveis e utensílios 

77,77 77,77 85,70 87,00 85,71 67,00 

Controle integrado de vetores e 
pragas 

33,33 100 100 100 100 67,00 

Abastecimento de água 100 75 100 100 100 100 
Manejo dos resíduos 100 100 100 100 100 100 
Manipuladores 55,55 66,66 88,90 78,00 100 89,00 
Matérias-primas, ingredientes e 
embalagens 

100 66,66 100 100 83,33 60,00 

Preparação do alimento 55,00 60,00 100 87,00 100 55,00 
Armazenamento e transporte do 
alimento preparado 

0 66,66 100 N* N* N* 

Exposição ao consumo do 
alimento preparado 

85,71 100 100 100 100 71,00 

Documentação e registro 0 100 100 12,50 100 100 
Responsabilidade 50,00 50,00 100 100 100 100 
*Dados que não se aplicam ao estabelecimento 

 

No item Higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios, 

apenas uma das lanchonetes apresentou porcentagem de adequação menor que 

76 %. Silveira et al. (2015) analisaram 20 estabelecimentos e detectaram 50 % de 

adequação a este item.  

No item Manipuladores, quatro dos estabelecimentos apresentaram 

porcentagem de adequação maior que 76 %, sendo níveis satisfatórios de 

adequação ao item. Em contrapartida, em um estudo realizado por Figueredo et 

al. (2009) foi observado menores níveis de conformidade em relação aos itens 
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deste tópico. A higiene pessoal e os procedimentos higiênicos corretos são 

fundamentais para a produção de alimentos seguros. 

Quanto ao bloco sobre Exposição ao consumo do alimento preparado 

apenas uma das lanchonetes obteve adequação inferior a 76 %. Em um estudo 

realizado por Silveira et al. (2015) a mesma categoria apresentou 63,92 % de 

conformidades. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A maioria dos estabelecimentos apresentou condições higiênico-

sanitárias satisfatórias, entretanto nenhum dos estabelecimentos obteve 

adequação total em todos os itens avaliados. Ressalta-se a importância do 

fortalecimento das ações de vigilância sanitária, além do acompanhamento 

constante dos itens relativos às boas práticas de manipulação dos alimentos e 

análise dos perigos e o controle de pontos críticos para garantir a qualidade na 

produção de refeições, prevenção de doenças de origem alimentar e perdas 

econômicas por deterioração. 
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RESUMO – O presente estudo teve como objetivos estimar prevalência do uso de adoçantes 
dietéticos entre idosos do município e identificar características associadas a esse uso. Trata-se 
de um estudo transversal, de base populacional, realizado em Viçosa, Minas Gerais, entre junho e 
dezembro de 2009. Observou-se prevalência de uso geral de adoçantes de 38,7%, e 16,5% para 
uso exclusivo. Tais prevalências foram maiores entre mulheres, entre idosos de 70 a 79 anos, com 
maiores escolaridade e renda. Em relação as condições de saúde prevalências significantemente 
maiores de uso de adoçante foram observadas entre idosos com excesso de peso, história de 
hipertensão e diabetes. Observam-se resultados similares para aqueles que usavam o adoçante 
de maneira exclusiva, onde idosos com 80 anos ou mais utilizavam mais que as outras faixas 
etárias. O conhecimento sobre o perfil de uso desses é importante para que profissionais de saúde 
possam orientar sobre a maneira adequada de uso. 

. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Adoçantes Dietéticos; Edulcorantes; Idosos; Prevalência 
 

 

INTRODUÇÃO 

Mudanças na dieta e no estilo de vida da população brasileira, em 

resposta à urbanização e à globalização dos mercados (PHILIPPI ST 2014), se 

caracterizam pelo maior consumo de alimentos energéticos (GERALDO APG 

2014) e introduzem novos produtos na dieta. Dentre esses produtos, encontram-

se os edulcorantes naturais ou artificiais, presentes em adoçantes e produtos 

dietéticos Miotto DMM e Machado NRCF (2004).  

De acordo com o Ministério da Saúde os adoçantes estão incluídos em 

um grupo alimentar específico, conhecidos como “alimentos para fins especiais”. 

No entanto, os adoçantes dietéticos são produtos que estão atualmente 

disponíveis para os consumidores Rosado EL e Monteiro JBR (2001). 

METODOS 
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Trata-se de um estudo transversal, de base populacional, que foi 

realizado em Viçosa, Minas Gerais, entre junho e dezembro de 2009. A população 

alvo são idosos residentes na comunidade com idade igual ou superior a 60 anos. 

O cálculo amostral foi realizado considerando-se nível de confiança de 

95%. Considerando as perdas, o total de idosos estudados foram 621 idosos. 

As informações foram obtidas por meio de um questionário 

semiestruturado. As perguntas foram feitas diretamente aos idosos. 

Foram consideradas as seguintes variáveis: sexo, idade, escolaridade, 

renda individual mensal, história de diabetes mellitus, história de hipertensão 

arterial, excesso de peso e o perímetro da cintura. 

Para a realização das análises estatísticas utilizou-se o programa 

Statistical Package for the Social Sciences® (SPSS), versão 20.0, teste de 

Kolmogorov Smirnov, teste t de Student e o teste qui-quadrado de Pearson. Para 

os testes realizados, foi considerado o nível de significância estatística (α) igual a 

0,05. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A mediana da idade foi de 69 anos (variação de 60 a 98 anos) e cerca de 

50% dos idosos tinham idade entre 60 e 69 anos. Em relação ao uso de 

adoçantes, 38,7% relataram o uso de maneira geral e 16,5% relataram fazer uso 

exclusivo.    

A prevalência do uso geral de adoçantes foi maior entre as mulheres em 

comparação aos homens (p<0,001). Verifica-se, maior prevalência de uso entre 

os idosos com idade entre 70 e 79, mas diferenças não foram significantes 

(p=0,542). Observou-se uma tendência de aumento na prevalência do uso de 

adoçantes conforme o aumento da escolaridade (p<0,001), assim como entre os 

idosos de renda mais alta (p < 0,001). Em relação às condições de saúde, 

prevalências significantemente maiores de uso de adoçante foram observadas 

entre idosos com excesso de peso, que referiram história de diabetes e 

hipertensão, em comparação aos seus pares. 

A prevalência do uso exclusivo de adoçantes foi maior entre as mulheres 

(17,5%) em comparação aos homens (15,2%); entre os idosos com 80 anos ou 
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mais (18,1%) em comparação às demais faixas etárias, e entre os de maiores 

escolaridade e renda, porém diferenças não foram significantes. Diferenças 

significantes foram observadas em relação às condições de saúde, sendo as 

maiores prevalências de uso observadas para os idosos com excesso de peso, 

história de diabetes e história de hipertensão arterial, comparativamente aos seus 

congêneres.  

Os adoçantes dietéticos mais consumidos 70,34%(n=166) marcas 

compostas pelos edulcorantes artificiais. Apenas 8,05%(n=19) dos usuários 

referiram utilizar adoçante dietético à base de edulcorante natural.  

No presente estudo, o uso de adoçantes dietéticos foi significativamente 

maior entre as mulheres em relação aos homens. Num estudo realizado na 

França com adultos de 45-60 anos revelou que 20% das mulheres utilizavam 

adoçantes dietéticos em relação aos homens Bellisle F et all (2001). 

O nível econômico e a escolaridade possuem relação direta entre si, essa 

pode ser explicada pela maior conscientização sobre a relevância da manutenção 

da boa forma, assim como adoçantes dietéticos, são vistos por algumas pessoas 

como produtos que podem trazer possíveis benefícios Zanini RDV (2011). 

Quanto à composição, aproximadamente 70,34% dos usuários referiram o 

uso de adoçantes à base de sacarina sódica e ciclamato de sódio possivelmente 

por serem os edulcorantes mais antigos, apresentarem menor custo e por 

questões relacionados a hábitos Freitas SML (2005). 

CONCLUSÃO 

O estudo mostrou que a prevalência de uso de adoçante dietético foi 

maior, entre as mulheres, indivíduos idosos de maior nível econômico, de maior 

escolaridade, com excesso de peso e história de pressão alta e diabetes. A 

despeito de limitações acerca de detalhes sobre o uso dos adoçantes, a 

identificação do perfil de uso desses produtos é importante para subsidiar os 

profissionais de saúde no intuito de orientar a forma adequada quanto ao correto 

modo de uso e ao melhor tipo de adoçante para a necessidade específica de 

cada idoso, com vistas a promover a saúde dessa população e a prevenir 

consequências advindas do uso incorreto desses produtos. 
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RESUMO – O gengibre possui atividades anti-inflamatória, antiemética e antináusea, 
antimutagênica, antiúlcera, hipoglicêmica, antibacteriana, antitumoral comprovadas. Mas estudos 
que caracterizam este rizoma são escassos. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar as 
características físico-químicas de gengibres in natura comercializados em Ouro Preto/MG. Foram 
realizadas análises de sólidos solúveis, açúcares totais e pH, todas em triplicata. Os resultados 
permitiram concluir que os gengibres in natura comercializados em Ouro Preto/MG apresentaram 
qualidade físico-química.   
 
PALAVRAS-CHAVE: rizoma; sólidos solúveis; açúcares totais, pH. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O gengibre (Gengiber officinale), pertencente à família Zingiberacea, é uma 

planta herbácea perene, cujo rizoma é amplamente comercializado em função de 

seu emprego alimentar e industrial, especialmente como matéria-prima para 

fabricação de bebidas, perfumes e produtos de confeitaria como pães, bolos, 

biscoito e geleias (ANDRADE et al., 2012). 

Existem alguns trabalhos os quais utilizam o gengibre na elaboração e na 

melhoria de produtos, como de Lee et al. (1985), que observaram que o gengibre 

aumentou a de vida de prateleira de produtos alimentícios. Cai et al. (2004) 

citaram o efeito antioxidativo de 112 ervas chinesas, dentre elas o gengibre, 

evidenciando a potencial aplicação desta especiaria como fonte de antioxidantes 

naturais. Apesar destes estudos, que demonstram os benefícios obtidos com a 

utilização deste rizoma, são escassos trabalhos que caracterizam este rizoma. 

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar as características físico-químicas 

de gengibres in natura comercializados em Ouro Preto/MG. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 MATERIAIS 

 

 Foram utilizados gengibres in natura adquiridos em comércio local da 

cidade de Ouro Preto – MG armazenados sob condições adequadas de higiene 

no laboratório de Análise Sensorial da Escola de Nutrição na Universidade 

Federal de Ouro Preto. 

 Os gengibres in natura foram lavados em água corrente para remoção das 

sujidades e imersos em solução com 2,5 % de hipoclorito de sódio por 15 

minutos. Após processo de higienização, os gengibres in natura foram 

armazenados em recipientes plásticos e estocados em freezer a -18 °C. 

 

2.2. MÉTODOS 

 

2.2.1 Avaliações físico-químicas de gengibres in natura comercializados na região 

de Ouro Preto-MG. 

 

Foram realizadas três repetições em todas as análises físico-químicas nos 

gengibres in natura comercializados na região de Ouro Preto-MG. Os valores de 

sólidos solúveis e pH foram segundo a IAL (2005) e AOAC (2000). O método 

proposto por Dische (1962) foi utilizado para a determinação de açúcares totais. 

  

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Tem-se na Tabela 1 os valores médios das avaliações físico-químicas de 

gengibres in natura comercializados em Ouro Preto-MG. 
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Tabela 1. Valores médios ± o desvio padrão das avaliações físico-químicas de 

gengibres in natura comercializados em Ouro Preto-MG. 

Parâmetro  Valor médio 

Sólidos Solúveis (%) 4,98 ± 0,325 

Açúcar Total (%) 3,00 ±0,57 

pH 6,49 ±0,01 

Média de três repetições para cada parâmetro analisado. 

 

Pode-se observar o teor de sólidos solúveis dos gengibres in natura obteve 

teor médio de 4,98 % (Tabela 1), porém devido a ausência sobre sólidos solúveis 

em gengibre na literatura, foi necessária a comparação com outra raiz alimentícia 

como a mandioca do tipo mandiocaba, que, segundo pesquisa de Aguiar et al. 

(2014) obteve para esta raiz um teor de sólidos solúveis de 6,3 %, teor esse 

próximo ao encontrado para o rizoma estudado neste presente trabalho. 

Para o gengibre in natura obteve-se um teor médio de açúcares totais de 

3,0 % (Tabela 1), valor próximo ao encontrado por Monteiro et al. (2008), que 

analisando o teor de açúcar em tomate hibrido tipo italiano (2,93 %), o que nos 

mostra que o gengibre in natura comercializado em Ouro Preto-MG apresenta 

semelhanças para o quesito açúcares totais com o tomate hibrido tipo italiano. 

Analisando rizomas frescos de gengibre do tipo caipira Suman e Leonel 

(2013) obtiveram um pH de 6,38 ± 0,05. Já para o gengibre in natura 

comercializado em Ouro Preto-MG, o pH apresentou valor semelhante (6,49) 

(Tabela 1), sendo assim um produto de baixa acidez. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 Os resultados permitiram concluir que os gengibres in natura 

comercializados em Ouro Preto/MG apresentaram qualidade físico-química.   

 

5. AGRADECIMENTOS 
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RESUMO - Bolos são resultados de uma mistura de farinha, fermento, ovos, gordura e um líquido; 
em sua preparação na maioria das vezes contém açúcar ou algum adoçante artificial, que é usado 
principalmente para atender pessoas com necessidades especiais como diabéticos ou dietas com 
redução de calorias. O objetivo desse trabalho foi formular bolo simples com substituição do 
açúcar. Foi elaborada uma receita de bolo simples e o açúcar foi substituído por açúcar mascavo, 
light e adoçante dietético contendo ciclamato e sacarina sódica. A forma de preparo foi 
padronizada e somente o açúcar foi substituído. A formulação B2 (com açúcar mascavo) 
apresentou uma redução do valor calórico total e um alto teor de ferro e potássio, enquanto B3 
(com adoçante) apresentou um menor teor de carboidratos podendo ser indiciada para pacientes 
com diabetes mellitus tipo 2. Os resultados mostram que é possível formular bolos simples com 
substituição do açúcar e com valor nutricional agregado. 

 
PALAVRAS-CHAVE: bolo; diabéticos, substituição, açúcar.  

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

Os bolos doces são resultados de uma mistura de farinha, fermento, 

açúcar, ovos, gordura e um líquido, que pode ser leite, água, iogurte ou suco de 

fruta, açúcares ou sal e apresentam-se diferentes de outros produtos à base de 

farinha de trigo por apresentarem alta proporção de açúcar, gordura e ovos, em 

relação à farinha e líquidos (PHILIPPI, 2008). Dessa forma, os bolos são produtos 

mais úmidos, apresentam textura mais fina, e são mais doces que os pães 

(CAMPÊLO, 2004). 

O bolo é um dos produtos de panificação, que adquiriu crescente 

importância no que se refere ao consumo e à comercialização no Brasil, 

principalmente, devido ao desenvolvimento técnico que possibilitou mudanças nas 

indústrias, as quais passaram da pequena à grande escala (MOSCATTO et al,. 

2004). 

Sendo o excesso de açúcar um fator de risco para doenças crônicas não 

transmissíveis, como Diabetes Melittus e Obesidade, a formulação de receitas 

com substituição desse carboidrato simples é uma forma de reduzir o valor 

calórico do alimento, propiciar um alimento mais saudável e nutritivo. 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

As preparações foram elaboradas no Laboratório de Técnica Dietética da 

Escola de Nutrição (ENUT) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Os 4 

bolos foram elaborados utilizando os ingredientes descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Ingredientes básicos e suas quantidades utilizadas nos bolos 
 

Ingredientes  
Quantidade em medidas 

caseiras 

Quantidade em 
g/ mL 

Farinha de trigo  2 xícaras de chá  295g 

Leite integral  1 xícara de chá  200 mL 

Ovos  2 unidades médias  84 g 

Margarina  1 colher de sopa cheia  40 g 

Fermento em pó  1 colher de sopa  15 g 

Essência de baunilha  1 colher de sobremesa  2,5 mL 

 

As substituições do açúcar por açúcar mascavo, adoçante e açúcar light 

foram feitas utilizando a mesma proporção do açúcar cristal (Tabelas 2). 

 

Tabela 2 - Quantidade de açúcar e/ou seus substitutos nas formulações dos 
bolos 
 

Formulações  Ingredientes  
Quantidades (medidas 

caseiras e g/mL) 

B1  Açúcar cristal  1 xícara de chá (210 g) 
B2  Açúcar mascavo  1 xícara de chá (145 g) 
B3  Adoçante dietético  42g 

B4  Açúcar light  28 g 
B1: Bolo com açúcar cristal; B2: Bolo com açúcar mascavo; B3: Bolo com adoçante dietético; B4: 
Bolo com açúcar light. 
 

A forma de preparo dos bolos seguiu os seguintes passos: em uma 

batedeira colocou-se o açúcar cristal ou seu substituto, os ovos e a margarina e 

deixou-se bater por aproximadamente 2 minutos em velocidade máxima; depois 

adicionou-se a baunilha e deixou bater por mais 1 minuto; a farinha foi 

acrescentada aos poucos e de forma alternada com o leite, os quais ficaram por 

mais 5 minutos batendo; o fermento em pó foi adicionado no final, já com a 

batedeira desligada. E por último foi acrescentado as claras em neve. 

As preparações elaboradas foram analisadas quanto ao teor de energia, 

carboidrato, proteína, lipídio, vitamina A, sódio, ferro e potássio. Para a 
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determinação da composição nutricional foi utilizada a Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos – TACO (2011). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A composição nutricional das 4 formulações encontram-se nas tabelas 3 e 

4. 

 
Tabela 3 – Composição nutricional dos macronutrientes presentes nos 
bolos 
 

Bolos 
Energia 
(Kcal) 

Carboidratos 
(g) 

Proteínas 
(g) 

Lipídeos 
(g) 

B1 322,63 59,31 6,16 6,75 

B2 312,26 54,46 6,91 7,42 

B3 325,83 51,63 8,61 9,43 

B4 312,98 48,2 8,67 9,50 

B1: Bolo com açúcar cristal; B2: Bolo com açúcar mascavo; B3: bolo com adoçante dietético; B4: 
Bolo com açúcar light. 

 

Tabela 4- Composição nutricional dos micronutrientes presentes nos bolos  
 

Bolos 
Vitamina A 

(mcg) 

Sódio 

(mg) 

Ferro 

(mg) 

Potássio 

(mg) 

B1 43,21 310,47 1,80 16,00 

B2 47,33 344,91 3,70 125,98 

B3 60,37 529,86 2,50 21,58 

B4 60,82 436,56 2,51 21,74 

B1: Bolo com açúcar cristal; B2: Bolo com açúcar mascavo; B3: bolo com adoçante dietético; B4: 
Bolo com açúcar light. 

 

O bolo B1 (com açúcar cristal) apresentou maior teor de carboidratos, menor 

teor de proteína e lipídeo; em relação aos micronutrientes foi o bolo que teve em 

sua preparação menor concentração de vitamina A, sódio, ferro e potássio. A 

preparação B2 (com açúcar mascavo) apresentou menor valor calórico e maior 
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teor de ferro e potássio. O que foi encontrado no trabalho de Mendes et al., 2015, 

os quais formularam bolo de abacaxi com açúcar mascavo. 

Já o bolo com adoçante (B3) apresentou maior teor de sódio e maior valor 

calórico. Enquanto, o bolo B4 (com açúcar light) apresentou maior teor de 

proteína, lipídeos e vitamina A, dentre as preparações foi a que apresentou menor 

concentração de carboidrato em sua composição. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

As formulações B2 e B4 apresentaram redução do valor calórico total 

podendo ser indicada para pessoas que pretendem reduzir o peso corporal; outra 

possível indicação é da formulação B3 para pacientes com diabetes mellitus tipo 

2, devido à substituição do açúcar pelo adoçante, devendo porém, atentar-se para 

a restrição dessa preparação à pacientes hipertensos, devido ao alto teor de 

sódio. Os resultados mostram que é possível formular bolos simples com 

substituição do açúcar simples e com valor nutricional agregado. 
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RESUMO – O gengibre possui atividades anti-inflamatória, antiemética e antináusea, 
antimutagênica, antiúlcera, hipoglicêmica, antibacteriana, antitumoral comprovadas. Além disso, é 
amplamente utilizado na indústria alimentícia. Apesar da grande utilização deste rizoma, são 
escassos trabalhos colorimétricos do gengibre. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
as características colorimétricas de gengibres in natura comercializados em Ouro Preto/MG. A cor 
dos gengibres in natura foi determinada em aparelho colorímetro Minolta modelo CR 400, 
trabalhando com D65 (luz do dia) e usando-se os padrões CIELab: em que L* varia de 0 (preto) a 
100 (branco), a* varia do verde (-) ao vermelho (+), b* varia de  azul (-) ao amarelo (+). Com os 
resultados obtidos pode-se concluir que gengibres comercializados em Ouro Preto/MG 

apresentam cor amarelo claro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Zingiber officinale, rizoma, colorímetro Minolta. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O gengibre (Zingiber officinale) pertence à familia Zingiberaceae, a qual se 

distribui amplamente na região sudoeste da Ásia e do Arquipélago Malaio, 

incluindo mais de 1200 espécies distribuídas em 53 gêneros (ELPO, 2004). 

No Brasil, o gengibre chegou após menos de um século do descobrimento 

(MENDES, 2005). O cultivo do gengibre é executado principalmente nos estados 

do sul do Brasil (DEBIASI et al., 2004). O principal uso do gengibre é na indústria 

alimentícia em molhos, sopas, embutidos e em produtos de panificação e 

confeitaria (MAGALHÃES et  al., 1997). 

De acordo Beal (2006) e Elpo (2004) o gengibre possui um rizoma 

articulado, apresentando corpo alongado, um pouco achatado, com ramos 

fragmentados irregularmente, de 3 a 16 cm de comprimento, 3 a 4 cm de largura  
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e 2 cm de espessura,  revestido de epiderme rugosa e de cor pardacenta, 

apresentando coloração interna variando do amarelo ouro a marrom brilhante. 

 Apesar da grande utilização deste rizoma, são escassos trabalhos 

colorimétricos do gengibre. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar as 

características colorimétricas de gengibres in natura comercializados em Ouro 

Preto/MG. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 MATERIAIS 

 

 Foram utilizados gengibres in natura adquiridos em comércio local da 

cidade de Ouro Preto – MG armazenados sob condições adequadas de higiene 

no laboratório de Análise Sensorial da Escola de Nutrição na Universidade 

Federal de Ouro Preto. 

 Os gengibres in natura foram lavados em água corrente para remoção das 

sujidades e imersos em solução com 2,5 % de hipoclorito de sódio por 15 

minutos. Após processo de higienização, os gengibres in natura foram 

armazenados em recipientes plásticos e estocados em freezer a -18 °C. 

 

2.2. MÉTODOS 

 

2.2.1 Avaliação colorimétrica de gengibres in natura comercializados na região de 

Ouro Preto-MG. 

 

 A cor dos gengibres in natura foi determinada de acordo com a 

metodologia proposta por Lau et al. (2000). Os valores de L*, a* e b* foram 

determinados com aparelho colorímetro Minolta modelo CR 400, trabalhando com 

D65 (luz do dia) e usando-se os padrões CIELab: em que L* varia de 0 (preto) a 

100 (branco), a* varia do verde (-) ao vermelho (+), b* varia de  azul (-) ao 

amarelo (+). 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 
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Tem-se na Tabela 1 os valores médios da avaliação colorimétrica de 

gengibres in natura comercializados na região de Ouro Preto-MG. 

 

Tabela 1. Valores médios ± o desvio padrão da avaliação colorimétrica de 

gengibres in natura comercializados na região de Ouro Preto-MG. 

Parâmetro  Valor médio 

L* 72,30 ± 1,02 

a* 1,27 ± 0,18 

b* 35,00 ± 0,95 

Média de três repetições para cada parâmetro analisado. 

 

No presente estudo, os valores médios dos parâmetros de cor L* e b* 

foram de 72,30 e 35,00, respectivamente (Tabela 1) caracterizando o gengibre in 

natura como sendo amarelo claro. O parâmetro de cor a* não é um parâmetro 

importante para caracterizar a cor de gengibres in natura, visto que, de acordo 

com Serpe & Bonato (2004), o gengibre possui cor parda. Desta maneira, tons de 

verde a amarelo não são característico deste rizoma. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que gengibres comercializados em Ouro Preto/MG 

apresentam cor amarelo claro. 
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RESUMO - O objetivo do trabalho foi verificar a distribuição dos estabelecimentos e locais para a 

prática de atividade física segundo quartis de renda dos setores censitários na zona urbana de 

Viçosa-MG. Trata-se de um estudo exploratório de avaliação objetiva dos estabelecimentos e 

locais para prática de atividade física públicos e privados, realizado entre dezembro de 2015 a 

junho de 2016. Posteriormente os endereços dos locais foram georreferenciados. Para a 

caracterização da situação econômica da zona urbana de Viçosa, foram utilizados os dados de 

valor do rendimento nominal mensal médio das pessoas responsáveis por domicílios particulares 

permanentes (com e sem rendimento) (IBGE, 2010), sendo os setores classificados conforme 

quartis da renda média mensal dos responsáveis pelo domicílio. Verificou-se uma maior 

concentração de estabelecimentos e locais para a prática de atividade física na região central da 

cidade em comparação às áreas periféricas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: atividade física; renda, meio ambiente e saúde pública; análise espacial. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A inatividade física é um dos principais fatores de risco modificáveis 

relacionados à prevalência de doenças crônicas. Dados do Sistema VIGITEL 

mostraram que 49% da população brasileira é insuficiente ativa, sendo 40% entre 

o sexo feminino e 56% entre o sexo masculino, o que ressalta a necessidade de 

esforços para estimular a prática de atividade física (BRASIL, 2014). 

 As pesquisas recentes ampliaram o enfoque sobre características 

ambientais que agem como barreiras ou facilitadores da prática de atividade 

física. Dentre essas, as que investigam o papel do fator socioeconômico e a renda 

da vizinhança na prevalência de doenças crônicas e no nível de atividade física 

das pessoas (LOVASI et al., 2009; SUGLIA et al., 2016). 
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 Dessa forma, o objetivo desse estudo foi verificar a distribuição dos 

estabelecimentos e locais para a prática de atividade física segundo quartis de 

renda média dos responsáveis pelos domicílios residentes nos setores censitários 

na zona urbana de Viçosa-MG. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

 Trata-se de um estudo exploratório realizado no município de Viçosa / 

MG. A coleta de dados ambientais ocorreu no período de dezembro de 2015 a 

junho de 2016. Foram coletadas informações sobre todos os estabelecimentos e 

locais tanto públicos (como praças e locais para a prática de caminhada) quanto 

privados (como clubes e academias) para a prática de atividade física no lazer 

nos setores censitários urbanos do município (n=99). Os endereços dos locais 

foram georreferenciados e os dados foram trabalhados no Sistema de 

Coordenadas Planas, Sistema Universal Transverso de Mercator (UTM), fuso 

23S, datum SIRGAS 2000.  

Para a caracterização da situação econômica da zona urbana de Viçosa, 

foram utilizados os dados de valor do rendimento nominal médio mensal das 

pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes (com e sem 

rendimento) por setor censitário (IBGE, 2010). Esses dados foram inseridos ao 

“shape” do mapa de Viçosa por meio do software Arcgis10.4.1, o qual possibilita 

agrupar os dados em quartis de renda que são visualizados por distintas cores.  

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa (Parecer nº1.821.618). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Nota-se uma maior concentração de estabelecimentos e locais para a 

prática de atividade física na região central da cidade (Figura 1), destacando-se 

maior número de estabelecimentos privados em relação aos públicos. Esses 

setores censitários são os que contemplam maior renda nominal média dos 

responsáveis pelo domicílio (3º e 4º quartis de renda). Já nas regiões periféricas, 

que em geral possuem menor renda média, verificam-se extensas áreas em que a 

presença de locais para prática de atividade física é escassa. Tal fato pode 
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constituir-se como barreira a prática de atividade física e contribuir em parte, para 

que essas regiões sejam potencialmente obesogênicas. 

 

Figura 1 - Distribuição de estabelecimentos de atividade física segundo quartis de 

renda entre os setores censitários urbanos de Viçosa – MG, 2016. 

 

Um estudo realizado no Brasil encontrou associação entre maior renda e 

densidade de locais privados para prática de atividade física com maior nível de 

atividade física no lazer. No entanto, nenhuma associação foi encontrada entre a 

presença de locais públicos como parques, praças e academias da cidade e o 

aumento da prática de atividade física. (GOMES et al.,2016) 

Além disso, pesquisas indicam que uma maior renda está associada ao 

aumento de atividade física no lazer, já que bairros de maior renda 

frequentemente possuem estruturas melhor equipadas para a prática de atividade 

física quando comparados com bairros de menor renda, o que pode contribuir 

com o maior nível de atividade física nessas áreas (HINO et al,.2011). 

 

 

 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

4. CONCLUSÕES  

Foi observada maior concentração de estabelecimentos de atividade 

física na região central de Viçosa, onde são encontrados os setores censitários 

cujos indivíduos possuem maior renda. Assim são necessárias políticas públicas 

que visem o incremento de oportunidades de atividade física na cidade, 

principalmente em regiões de baixa renda. 
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RESUMO – Doença celíaca é uma doença autoimune, causada por sensibilidade permanente ao 
glúten em indivíduos geneticamente susceptíveis. A exclusão do glúten da dieta é o único 
tratamento existente, tornando muitas vezes a alimentação monótona e nutricionalmente 
deficiente. Neste contexto a fibra de beterraba surge como uma opção viável para agregar valor 
nutricional e melhorar os aspectos tecnológicos de pães sem glúten. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar propriedades tecnológicas da adição de fibra de beterraba em diferentes granulometrias 
em pães sem glúten. Avaliou-se o volume específico e a firmeza, e ainda se realizou a análise de 
imagem do miolo (densidade de alvéolos, área média dos alvéolos, percentual da área dos 
alvéolos, circularidade e solidez). A funcionalidade da fibra de beterraba mostrou-se eficiente nas 
duas formulações testadas, não apresentando diferença quando comparado a formulação padrão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: beterraba, fibra, panificação, celíacos, glúten. 
 

1 INTRODUÇÃO 
A doença celíaca (DC) é uma doença autoimune, que acomete indivíduos 

geneticamente susceptíveis, e é causada pela intolerância permanente à ingestão 

de proteínas contidas no trigo, cevada e centeio, denominadas genericamente 

como glúten (CAPRILES; ARÊAS, 2011). O único tratamento para a DC é a 

exclusão do glúten da dieta, o que limita bastante as opções deste grupo, 

tornando muitas vezes sua alimentação monótona e nutricionalmente deficiente.  

Atualmente, verifica-se uma maior exigência do mercado consumidor, 

principalmente no setor de panificação, por produtos diferenciados, com qualidade 

e aspectos nutricionais relevantes. Neste contexto a fibra de beterraba surge 

como uma opção viável para agregar valor nutricional e melhorar os aspectos 

tecnológicos de pães sem glúten (NUNES, 2008). Esta fibra é obtida do 

processamento da beterraba sacarina, e é composta por um terço de fibras 

solúveis e dois terços de insolúveis, podendo ser adicionada como um 

ingrediente, ou como substituinte parcial na formulação. Tem a função de auxiliar 

capacidade de retenção de água, prolongar o frescor do produto e melhorar sua 

maciez, sem ser afetada pelo aquecimento, congelamento ou descongelamento 

(ROCHA, 2012).  
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Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar propriedades 

tecnológicas da adição da fibra de beterraba em diferentes granulometrias em 

pães sem glúten. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Foram elaboradas três formulações de pão sem glúten, sendo uma 

padrão (PD) e duas com adição de fibra de beterraba comercial, em diferentes 

granulometrias (595 (Fibrex595®) e 600 (Fibrex 600®). Todos os ingredientes 

foram obtidos no comércio varejista de Sete Lagoas, MG.  

O pão sem glúten (PD) foi elaborado com água potável (245 g), azeite 

extra virgem (40 g), ovos brancos (90 g), fermento biológico em pó (5 g), sal (10 

g), açúcar cristal (80 g), amido de batata (150 g), fécula de mandioca (150 g), 

goma xantana (20 g) amido de milho (200 g) e melhorador de farinha (10 g). Já 

nas formulações 595 e 600, 35 g do amido de milho foi substituído por igual 

quantidade de fibra de beterraba. Os ingredientes secos foram misturados, e 

adicionados sobre a água, e os ovos no bojo da batedeira planetária. Foram 

obtidas massas (≈ 500 g), as quais foram acondicionadas em recipientes, e 

cobertas com folhas alumínio para fermentação (mínimo 4 h). Em seguida, foram 

assados a 180°C/40 min, sendo os 10 últimos sem a cobertura de alumínio. Para 

o resfriamento, estes foram mantidos por no mínimo 30 min à temperatura 

ambiente, e posteriormente embalados e liberados para avaliação.  

Avaliou-se o volume específico (BRITO & CEREDA, 2015), a firmeza 

utilizando probe P/36R e metodologia AACC 74-09 (Stable Micro System, 2015), e 

realizou-se a análise de imagem do miolo (densidade de alvéolos (unidades/cm²), 

área média dos alvéolos (cm²), % da área dos alvéolos sobre a área total, 

circularidade e solidez) (BRESCIA ,et al., 2007). Todas as análises foram 

realizadas em duplicata, e utilizou-se ANOVA seguida pelo teste de Tukey para 

comparar os tratamentos (p<0,05), com o auxílio do software livre R versão 3.3.1. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O volume específico é uma medida importante para verificar a capacidade 

da fibra em reter o gás no interior da massa, e consequentemente proporcionar o 

crescimento dos pães. Foram obtidos valores de 2,47 ± 0,09 mL.g-1 para a 

formulação PD; 2,34 ± 0,20 mL.g-1 para a 595, e 2,15 ± 0,07 mL.g-1 para a 600 
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(p>0,05). Valores estes compatíveis com os descritos por Nobre (2015) em seu 

estudo onde foi utilizada farinha de quinoa no desenvolvimento de pães sem 

glúten. 

Em relação a firmeza, que foi avaliada depois de 8 horas após o 

assamento, observou-se valores de 7,80 ± 1,65 kg para a formulação 595, 6,62 ± 

1,27 kg para a 600 e de 4,29 ± 0,29 kg para a PD (p>0,05), indicando que a 

utilização da fibra de beterraba, independente da granulometria, não influenciou 

este parâmetro. Por outro lado, segundo Barros et al. (2015) a adição de fibras 

(inulina) em formulações de pão normalmente aumenta sua firmeza e reduz seu 

volume específico. 

De acordo com a análise de imagem do miolo diferenças somente foram 

constatadas para circularidade e solidez, sendo que a circularidade foi maior para 

a formulação PD comparada a 595 (p<0,05, Tabela 1). Já a solidez foi maior na 

formulação PD quando comparada as demais formulações (p<0,05; Tabela 1). 

Sugerindo que a circularidade e solidez foram influenciadas pela adição da fibra, 

mas não tanto por duas diferenças de granulometria. Assim a adição de fibras 

contribuiu para uma menor regularidade dos alvéolos no miolo do pão, mas a 

granulometria tem pouca interferência na modificação destes valores.  

 

Tabela 1. Análise de imagem do miolo (densidade de alvéolos, área média e % de 
área, circularidade e solidez) das três formulações de pão sem glúten. 

Formulações 
Densidade de 

alvéolos 
(unidades/cm²) 

Área 
Média 
(cm²) 

% Área Circularidade* Solidez* 

595 3,02 ± 0,65 
0,04 ± 
0,00 

10,84 ± 
1,44 

0,205 a 0,580 a 

600 3,50 ± 0,42 
0,03 ± 
0,00 

11,27 ± 
1,50 

0,260 ab 0,605 a 

PD 3,22 ± 0,03 
0,05 ± 
0,01 

14,85 ± 
2,73 

0,405 b 0,725 b 

* Valores acompanhados da mesma letra não diferem entre si (p> 0,05) pelo teste 
de Tukey. 
 

4 CONCLUSÕES 

A funcionalidade da fibra de beterraba mostrou-se eficiente nas duas 

formulações testadas, resultando em pães muito similares ao padrão, com apenas 

mudanças na regularidade dos alvéolos. Estudos posteriores podem ser 
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realizados objetivando obter um alimento funcional e sensorialmente mais aceito 

que o padrão entre indivíduos acometidos pela doença celíaca. 
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RESUMO – O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes condições de processamento 
de licor de seriguela em seu teor de compostos fenólicos (CFT) e na sua atividade antioxidante 
(AA). Os licores foram produzidos utilizando diferentes tecnologias de processamento, a partir de 
frutos inteiros (método tradicional ou infusão a frio, T1) e de frutos sem sementes (polpa e casca): 
infusão a frio, T2; infusão a quente, T3; e desidratação osmótica, T4. O CFT dos licores foi 
determinado pelo método Folin-Ciocalteu e a AA pelo ensaio do radical livre DPPH. Licores 
elaborados por T3 e T4 apresentaram maior CFT e AA que aqueles elaborados pelo método 
tradicional, assim como aqueles elaborados com frutos inteiros ao invés de frutos sem sementes. 
O CFT dos licores correlacionou-se positivamente com sua AA (R2 = 0,9514). Conclui-se que a 
tecnologia de processamento de licor de seriguela afetou tanto sua composição de fitoquímicos 
quanto sua AA. 

 
PALAVRAS-CHAVE: atividade antioxidante; compostos fenólicos; licor; seriguela. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A seriguela é uma fruta rica em nutrientes e minerais, como vitamina C e 

potássio (TACO, 2011). A fruta é altamente perecível, o que justifica seu 

processamento em produtos derivados (geléias, licores, outros) como alternativa 

viável para a apreciação da fruta ao longo do ano (LIMA; MELEIRO, 2012).  

Licores são bebidas alcoólicas, com graduação variando de 15% a 54% 

em volume, a 20°C, com percentual de açúcar superior a 30g/L, elaborados por 

mistura de ingredientes diversos (BRASIL, 2009). Embora sejam elaborados por 

um processo simples, a fabricação de licor exibe grandes variações, com 

implicações na composição e qualidade da bebida (TEIXEIRA, 2011).  

Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de 

diferentes condições de processamento de licor de seriguela no seu teor de 

compostos fenólicos e na sua atividade antioxidante in vitro. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os licores de seriguelas do tipo fino1 foram elaborados com frutas maduras, 

selecionadas, sanitizadas, colhidas em Governador Valadares, MG. As bebidas 

foram preparadas na proporção de 100 g de polpa e casca para 100 ml de etanol. 

Os licores foram processados utilizando três processos distintos para 

extração dos componentes solúveis das frutas. No método tradicional ou infusão a 

frio, as frutas foram esmagadas manualmente (T1= frutos inteiros e T2 = frutos sem 

semente), imersas em álcool de cereais (93,8°GL) e mantidas em frasco de vidro 

fechado, a temperatura ambiente e ausência de luz, durante 20 dias. Após este 

período, o macerado alcoólico foi filtrado e adicionado de xarope simples (60 ° Brix). 

No método infusão a quente (T3), as frutas esmagadas, sem as sementes, foram 

imersas em água e a mistura foi aquecida até 70°C, mantida nesta temperatura por 

três minutos. Em seguida, a mistura foi resfriada até 25°C, adicionada de álcool de 

cereais e permaneceu em repouso por 20 dias, sob as mesmas condições. Após 

este período, o macerado alcoólico foi filtrado e adicionado de xarope simples. No 

processo de desidratação osmótica (T4), frutas maceradas sem as sementes foram 

acondicionadas em recipiente de vidro, intercaladas com açúcar refinado na 

proporção de 1: 2 (açúcar: macerado). Após 12 horas, as frutas esmagadas foram 

maceradas com o xarope obtido por desidratação osmótica, adicionadas de álcool de 

cereais, permanecendo 20 dias em repouso, sob as mesmas condições. Após este 

período, o macerado foi filtrado e adicionado de xarope simples.  

Para todos os processos, após adição do xarope, a graduação alcoólica real 

(mL álcool etílico absoluto/ 100mL licor (% v/v) a 20°C ou °GL) e o teor de sólidos 

solúveis totais (SST) dos licores foram determinados segundo procedimentos 

descritos pela AOAC (2005) e IAL (1985), respectivamente e, posteriormente, 

ajustados para 18°GL e 300g/L (30°Brix) com água mineral ou álcool de cereais. Em 

seguida, a mistura foi filtrada em algodão e o licor maturado por 90 dias.  

O conteúdo de compostos fenólicos totais (CFT) foi determinado pelo ensaio 

do reagente Folin-Ciocalteu, conforme descrito por Swain e Hills (1959) e foi 

expresso em ácido gálico equivalente (mg de ácido gálico equivalente AGE/L licor). 

                                                 
1
 Licor fino ou doce é a bebida que contém mais de cem gramas por litro e no máximo trezentos e 

cinqüenta gramas por litro de açúcares (BRASIL, 2009). 
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A atividade antioxidante dos licores foi determinada pelo ensaio do DPPH, 

segundo Brand-Willians, Cuvelier e Berset (1995) e expressa em % Inibição. A 

reação foi de 6 horas, tempo necessário para alcance do estado estacionário. 

Os dados foram analisados por Análise de Variância e as médias 

comparadas entre si, com  teste de Duncan, a 5% de probabilidade. A correlação de 

Spearman foi utilizada para correlacionar o CFT dos licores com sua AA.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tecnologia de produção do licor a partir de frutos sem sementes afetou 

significativamente (p < 0,05, ANOVA, teste de Duncan) o CFT da bebida, sendo os 

processos de infusão a quente e de desidratação osmótica mais eficientes para 

extrair fitoquímicos (Tabela 1) que o método tradicional a frio. Por conseguinte, os 

dois primeiros também contribuíram para elevar a AA dos licores (Tabela 2). Além 

disso, licores elaborados com frutos inteiros (com semente) apresentaram maiores 

CFT e AA (p < 0,05, ANOVA) (Tabela 2), o que indica que as sementes, mesmo não 

trituradas, contribuíram para aumentar a extração de fitoquímicos dos frutos.  

 
Tabela 1 – Teor de compostos fenólicos (mg ácido gálico equivalente (AGE)/ L licor) 
de licores de seriguela, elaborados  sob diferentes condições de produção. 

Tecnologia de Produção Teor de compostos fenólicos (mg AGE/L licor) 

Infusão a frio (frutos inteiros) 345,24 ± 1,96 * 

Infusão a frio                                  293,95 ± 6,19 b* 

Infusão a quente                                  311,50 ± 6,27a 

Desidratação osmótica  309,60 ± 6,46a 
Resultados são representados pela média ± desvio padrão de três repetições. Médias indicadas por 
letras iguais não diferem significativamente pelo teste de Duncan, ao nível de 5 % de probabilidade.  

* Médias diferem significativamente entre si pela ANOVA, ao nível de 5 % de probabilidade 

 
Tabela 2 – Atividades Antioxidantes (%Inibição) de licores de seriguela, elaborados  
sob diferentes condições de produção, segundo ensaio DPPH.  

Tecnologia de Produção Atividade Antioxidante (%Inibição) 

Infusão a frio (frutos inteiros) 92,39 ± 1,41* 

Infusão a frio  79,51 ± 1,37 b* 

Infusão a quente                                   81,17 ± 2,36a 

Desidratação osmótica  84,92 ± 2,07a 
Resultados são representados pela média ± desvio padrão de três repetições. Médias indicadas por 
letras iguais não diferem significativamente pelo teste de Duncan, ao nível de 5 % de probabilidade.  

* Médias diferem significativamente entre si pela ANOVA, ao nível de 5 % de probabilidade 
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A elevada correlação positiva entre o CFT dos licores e sua AA foi confirmada 

pela proximidade do coeficiente de correlação de postos de Spearman à unidade 

(0,9514). 

De forma, similar, o processo de fabricação (infusão a frio, infusão a quente e 

desidratação osmótica) de licor de jabuticaba também alterou sua composição 

(compostos fenólicos, taninos, antocianinas e antocianinas poliméricas) e sua 

atividade antioxidante, o processo de desidratação osmótica mais eficiente na 

recuperação de compostos fenólicos e seu potencial antioxidante (GEÖCZE, 2007). 

Por outro lado, a produção de licor de Jamelão por processamentos similares aos 

deste estudo não influenciou pouco a extração desses compostos (SOUSA, 2012). 

  

4. CONCLUSÕES 

 

A tecnologia de processamento de licor de seriguela afeta sua 

composição e atividade antioxidante, sendo os processos de desidratação 

osmótica e infusão a quente mais eficientes na extração de fitoquímicos da fruta 

que o processo de fabricação tradicional a frio.  
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RESUMO – A motivação para o estudo foi a explicitação da penúria de vida enfrentada pela mãe 
de uma paciente em cuidados paliativos. Problematizando a capacidade técnica do nutricionista 
para trabalhar com esta especificidade clínica, este estudo se justifica sob a temática de 
humanização profissional. O objetivo foi estudar a vivência da mãe de uma paciente sem 
verbalização em cuidados paliativos. Foi realizado um estudo do tipo clínico – qualitativo de 
caráter descritivo-exploratório, que consiste na busca de interpretações dos significados. Neste 
trabalho, foi realizada essa busca por meio dos depoimentos da mãe. Os resultados mostraram 
dificuldades diversas, como despersonalização do doente pela doença e papel multifacetado da 
mãe. Além disso, foram notificados elementos orientadores de humanização profissional do 
nutricionista clínico, como compreender a assimilação do conhecimento clínico pelo cuidador e 
atender o paciente em seu domicílio. O estudo desnudou a pesquisa qualitativa como recurso de 
humanização profissional. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Cuidados paliativos. Vivência. Depoimentos. Comunicação. Humanização 
profissional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Quando é necessário o cuidado com o outro, no qual está presente relação 

de ajuda profissional, respeito e compreensão, a comunicação é de extrema 

importância, principalmente na atenção com os pacientes em cuidados 

paliativos.(INABA; SILVA; TELLES, 2005).  

Existe dois tipos de comunicação: a verbal e a não verbal, sendo que a 

comunicação verbal diz respeito às palavras expressas por meio da fala ou 

escrita, e, a não verbal ocorre por meio de gestos, silêncio, expressões faciais e 

postura corporal. (INABA; SILVA; TELLES, 2005).  

A motivação para a proposta deste estudo foi a explicitação da penúria de 

vida experienciada pela mãe de uma paciente em cuidados paliativos e o 

surgimento da dúvida relativa à capacidade do nutricionista clínico de intervir 

positivamente neste momento de tanta precariedade. 

Problematizando a capacidade técnica do nutricionista para trabalhar com 

esta especificidade clínica, este estudo se justifica sob a temática de 

humanização profissional, pois, “sem comunicação não há humanização, a 
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humanização depende de nossa capacidade de falar e ouvir, do diálogo com 

nossos semelhantes.” (MOTA; MARTINS; VÉRAS, 2006, p. 325).  

 

2 METODOLOGIA 

 

O estudo é do tipo clínico – qualitativo de caráter descritivo-exploratório, 

que de acordo com Turato (2005) consiste na busca de interpretações dos 

significados. Este tipo de abordagem permite considerar as características do 

objeto em estudo e apreender um nível de realidade que não se pode mensurar: 

significados, motivações, sentimentos, valores, expectativas, crenças e atitudes.  

Define-se como familiares próximos aqueles indivíduos que cumpram o 

papel de referência da doente para os clínicos e de suporte continuo à situação 

vivenciada pela paciente. Partindo-se dessa definição, a mãe da enferma 

desempenha este papel, pois a acompanha em todas as situações, sendo por 

isto, a justificativa da mãe enquanto fonte única de informação. A concordância 

desta para a realização do estudo foi registrada por meio de um termo de 

consentimento de pesquisa.  

O trabalho consistiu na realização de entrevistas semi diretivas com a mãe, 

onde houve a obtenção de dados por meio de depoimentos, que foram gravados 

e transcritos. Essas entrevistas foram norteadas por um roteiro mínimo constituído 

dos seguintes pontos:  

I) A busca no depoimento da mãe da paciente em cuidados paliativos com 

dificuldade de comunicação sobre a percepção e sentimentos por ela 

experienciados relativos à situação clínica da filha;  

II) Sensibilização no diálogo com a mãe para indicadores da história por ela 

construída relacionada à doença da filha;  

III) Observação, a partir do depoimento da mãe, da percepção e dos sentimentos 

relativos à história da doença de sua filha na versão dos clínicos, além dos 

sentimentos que ela dispõe no que diz respeito à capacidade técnica e humana 

dos profissionais que se ocupam de sua filha;  

IV) Orientação, a partir do depoimento da mãe, para indicadores de humanização 

profissional na assistência de paciente em cuidados paliativos com dificuldade de 

comunicação.  
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Para a análise do material obtido utilizou-se a técnica de conteúdo de Bardin. 

Segundo Bardin (1977) a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, onde se utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens. Este trabalho foi aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto (CEP-UFOP), 

processo CAAE 18322813.0.0000.5150. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Uma das situações que saltou aos nossos olhos por meio do depoimento 

da cuidadora foi aquela de unidade diferenciada entre a doente e a cuidadora. A 

unidade foi expressa da seguinte forma: a cuidadora adquire o status de doente 

consciente da doença; e a doente? Doente não aparentemente consciente da 

doença. Neste mesmo sentido de destituição do doente e instituição da doença, 

fluem os dizeres de George Eliot, citado por Peres e outros (2007, p. 84), quando 

aquele comenta sobre o sofrimento: “Profundo e indescritível sofrimento pode ser 

bem chamado de um batismo, uma regeneração, uma iniciação de um novo 

estado de ser”. 

Em outro momento, foi possível observar uma questão de ordem temporal: 

o doente parece não ter passado, este aparenta inexistente; o presente existe, 

mas, vulnerável; e o futuro, incerteza.  

 Outro aspecto observado foi o papel multifacetado da cuidadora: ao 

mesmo tempo ela é membro da equipe clínica, é também a doente consciente; e 

ainda, mãe da doença, que propicia consciência aparente à doença. Esta situação 

multifacetada do cuidador familiar deve ser compreendida pelos clínicos. Isto é 

importante, pois desnuda que o conceito de cuidado paliativo deslocou o privilégio 

do saber clínico da cura para o cuidado, não só relativo ao paciente, mas também 

para aqueles que apoiam o doente. A mãe perpetuou o “cordão umbilical”, 

constituindo a unidade mãe-filha, onde as vivências da filha são as da mãe, esta 

situação igualmente foi relatada por Rossi (2012).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho houve a oportunidade de 

avaliar como é a vivência de uma mãe com a filha em cuidados paliativos sem 
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verbalização. A partir desta avaliação foram levantados elementos que pudessem 

contribuir de forma positiva, tanto no sentido de colaborar para amenização do 

sentimento de desamparo por parte desse familiar, quanto o de valorizar a 

humanização do nutricionista. Por meio dos depoimentos da cuidadora constatou- 

se que o ouvir propicia um atendimento mais humanizado em relação à cuidadora 

familiar, que por consequência poderá estimulá-la à aplicação e/ou continuidade 

de adoção de cuidados motivadores de qualidade de existência da doente em 

estado não aparente de consciência. Deve-se entender que o paciente em 

cuidado paliativo abriu uma outra questão para os profissionais: aquela do 

cuidado, do zelo, em relação não somente ao doente, mas também, ao cuidador 

familiar. Isto é importante, pois desnuda que o conceito de cuidado paliativo 

deslocou o privilégio do saber clínico da cura para o cuidado, não só relativo ao 

paciente, mas também para aqueles que apoiam o doente. 
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RESUMO – Este estudo teve como objetivo avaliar efeitos diferenciais da restrição calórica (RC) 
com uma dieta high fat com sobrecarga de ácidos graxos saturados, comparada com uma dieta 
de baixo teor de lipídeos (> insaturados) na perda de peso e homeostase da glicose de 
camundongos obesos. A restrição calórica com a dieta high fat promoveu perda de peso e de 
adiposidade visceral, mas, não foi capaz de restabelecer a tolerância à glicose e a sensibilidade à 
insulina. Apesar de a restrição calórica ter induzido um balanço energético negativo, o 
desequilíbrio e a composição em ácidos graxos dessa dieta parecem ter sido cruciais na 
determinação desses efeitos, o que necessita de mais investigações. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Obesidade; dieta high fat; ácidos graxos saturados; restrição calórica; 
homeostase da glicose.   

 

1 INTRODUÇÃO  
A obesidade é definida como o acúmulo excessivo de gordura corporal, 

acarretando em prejuízos à saúde dos indivíduos e favorecendo o surgimento de 

enfermidades. (MONTEIRO e CONDE, 1999). As dietas de RC nutricionalmente 

balanceadas são capazes de promover perda de peso e melhorias na 

hoemostase da glicose, mas usualmente apresentam baixa adesão entre os 

indivíduos obesos (HAMMAD et al., 2016). Entretanto, ainda não está claro o 

quanto o impacto dessas intervenções é determinado pelo déficit calórico e, ou 

qual é o impacto da composição em ácidos graxos dessas dietas (SACKS et al., 

2009). O objetivo deste estudo foi avaliar efeitos diferenciais da RC com uma 

dieta high fat com sobrecarga de ácidos graxos saturados comparada a uma dieta 

de baixo teor de lipídeos (> insaturados) na perda de peso e na homeostase da 

glicose de camundongos obesos. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizou-se 52 camundongos C57BL/6 machos, com 16 semanas. O 

experimento foi dividido em duas fases: Fase 1 - indução da obesidade: 8 
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semanas, 2 grupos de animais submetidos à dieta low -fat (Controle) (LF, n=10), 

com baixo teor de lipídeos (AIN93-G) e fonte de óleo de soja; e dieta high-fat (HF 

n= 30), com elevado teor de lipídeos (60% da calorias) e fonte banha de porco; e 

Fase 2 - indução da perda de peso: 7 semanas, grupos: Controle (LF, n=10), 

grupo high-fat (HF, n=10), grupo high fat que teve dieta substituída pela Controle 

livre acesso (ad libitum). (LFAL, n=10) e grupo high fat com dieta restrita em 

calorias de modo a atingir o mesmo peso corporal dos animais LFAL no dia 

anterior (RHF, n=10). Ingestão alimentar e massa corporal foram monitorados 

durante o experimento. Na penúltima semana, foram realizados os testes de 

tolerância oral à glicose (FRAULOB et al,. 2010) e intraperitoneal de sensibilidade 

à insulina (ANDRIKOPOULOS et al., 2008). No último dia, foi realizada medida de 

comprimento nariz-ânus e peso corporal para cálculo do índice de Lee e em 

seguida, os animais foram eutanasiados por decapitação, foi coletado tecido 

adiposo visceral para o cálculo do índice de adiposidade (IAd%). Os resultados 

foram analisados por meio de One Way-ANOVA e teste Tukey, em um nível de 

significância de p<0,05. O protocolo do estudo foi aprovado pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais Experimentais – CEUA, da UFVJM (Parecer no 

018/2014). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os animais alimentados com dieta HF na fase de indução da obesidade 

tiveram a massa corporal, o índice de adiposidade (IAd%), coeficiente de 

eficiência energética (CEE) e índice de Lee (IL) maiores que os LF (p<0,05). Ao 

final da fase de emagrecimento, os RHF tiveram pesos intermediários, sendo 

inferiores aos HF e aos LFAL, e esses últimos se igualaram aos LF (p<0,05). A 

eficiência energética do grupo HF foi superior à do LF (p<0,05) e inferior ao RHF 

(p<0,05). Os RHF tiveram IL menor que os HF e maior que os LFAL (p<0,05), o 

que também ocorreu para o IAd%. (Tabela 1). A tolerância à glicose e a 

sensibilidade à insulina foram maiores no grupo LFAL comparado com o RHF, 

(Figuras 1 e 2, respectivamente).  

       A RC com a dieta HF, não promoveu perda de adiposidade tão 

eficientemente quanto à dieta LFAL, também não restabeleceu a tolerância à 

glicose e a sensibilidade à insulina, tal como nos animais magros de Ruth et al., 

(2013).  
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Tabela 1– Características antropométricas e de composição corporal de 

camundongos obesos submetidos a diferentes regimes dietéticos. 

 

Características 
Grupos experimentais (n=10) 

LF HF LFAL RHF 

Ingestão alimentar 
(g/dia) 

3,31b±0,19 2,96c±0,37 3,67a±0,13 2,68d±0,04 

Ingestão calórica 
(Kcal/dia) 

12,68c±0,73 15,53a±1,95 14,06b±0,50 14,06b±0,19 

Eficiência 
energética (g/Kcal) 

0,003b±0,002 0,007a±0,002 -0,008d±0,002 -0,005c±0,002 

IL (g/cm3) 3,06c±0,107 3,36a±0,77 3,00c±0,102 3,12b±0,099 

Iadip (%) 3,40c±1,19 7,66a±2,87 3,59c±1,32 5,53b±2,24 

LF, HF, LFAL, RHF: grupos dietéticos. Valores expressos em média±erro padrão. 
Médias seguidas por letras (linha). Letras diferentes: valores diferem entre um ou 
mais grupos pelo Teste Tukey (p<0,05). Letras iguais: valores não diferem entre 
um ou mais grupos pelo Teste Tukey (p<0,05). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Tolerância oral à glicose em camundongos alimentados com diferentes 

regimes dietéticos.  A - Concentrações sanguíneas de glicose (media) ao longo do 

tempo. B - Área abaixo da curva (media±erro padrão, p<0,05 teste Tukey).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 2 - Tolerância intraperitoneal à insulina em camundongos alimentados 
com diferentes regimes dietéticos. A - Concentrações sanguíneas de glicose 

Dietas

LF HF LFAL RHF

A
U

C
 (

m
g.

m
in

/d
L

)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

a

b

c

d

B

Tempo (min)

Jejum 15 30 60 90

G
lic

os
e 

(m
g/

dL
)

20

40

60

80

100

120

140

160

LF

HF

LFAL

RHF

A

 

Tempo (min)

Jejum 15 30 60 90

G
li

co
se

 (
m

g/
dL

)

80

100

120

140

160

180

200

220

LF

HF

LFAL

RHF

A

Dietas

LF HF LFAL RHF

A
U

C
 (

m
g*

m
in

/d
L

) 

0

5000

10000

15000

20000

25000

a

b

c

d

B



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

(media) ao longo do tempo. B - Área abaixo da curva (media±erro padrão, p<0,05 
teste Tukey). 
 
4 CONCLUSÃO 

A RC calórica com dieta high fat foi ineficiente em promover perda de peso 

e de adiposidade visceral e em restabelecer a tolerância à glicose e a 

sensibilidade à insulina nos camundongos. O desequilíbrio e a composição em 

ácidos graxos parecem ter sido cruciais na determinação desses efeitos. o que 

necessita de mais investigações. 
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RESUMO - As frutas e hortaliças são de grande importância devida a sua elevada concentração de 
vitaminas, minerais, fibras e compostos fenólicos que podem prevenir o aparecimento de doenças 
cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Porém são compostos altamente susceptíveis a 
oxidação, podendo ocorrer perdas durante o processamento. O objetivo deste estudo foi avaliar a 
estabilidade da vitamina C (ácido ascórbico) e carotenoides em melão e abacaxi após as etapas de 
recepção, preparo (higienização, descascamento, fatiamento) e distribuição para consumo 
utilizadas rotineiramente em restaurante institucional. As análises de carotenoides e ácido ascórbico 
nos extratos foram realizada por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). As frutas 
analisadas apresentaram concentrações consideráveis de ascorbato e β-caroteno. Não houve 
diferença significativa no conteúdo de ácido ascórbico e β-caroteno durante as diferentes etapas de 
manipulação das frutas em restaurante institucional. 

 
PALAVRAS-CHAVE: ácido ascórbico; β-caroteno; melão; abacaxi; estabilidade; cromatografia 
líquida de alta eficiência. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Têm-se observado um aumento no consumo de frutas por serem 

consideradas fontes de nutrientes essenciais como vitaminas, carotenoides, fibras 

e compostos fitoquímicos com ação antioxidante que desempenham um papel 

preventivo contra doenças, principalmente as crônicas não transmissíveis 

(DUZZIONI, 2009). Dessa forma cresce cada vez mais a necessidade de oferecê-

las em cardápios de Unidades de Alimentação Coletiva e Nutrição (UAN). 

Entretanto, alguns componentes das frutas como a vitamina C e os 

carotenoides são altamente oxidáveis e consequentemente perdas elevadas 

desses compostos podem ocorrer desde a fase pós-colheita até a distribuição para 

os consumidores, diminuindo seu valor nutricional. Sendo assim, a quantificação 

das perdas e a incorporação de medidas que minimizem suas perdas durante as 

etapas de manipulação em serviços de alimentação merecem destaque. 

3 METODOLOGIA 
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Foram utilizados o Melão (Cucumis melo L) e abacaxi (Ananas comosus 

(L). Merril var. Pérola) que foram adquiridas de um mercado da cidade de Alegre-

ES. As frutas foram adquiridas entre maio e junho de 2016 e eram visualmente 

maduras. 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Técnica Dietética do 

CCENS-UFES. As frutas foram preparadas para consumo seguindo as mesmas 

condições utilizadas pelo Restaurante Universitário (RU) do Campus de Alegre 

UFES, sendo submetidos às etapas de higienização, preparo e distribuição (etapa 

que ocorreu no RU).  

A extração e análise do ácido ascórbico foram realizadas segundo Campos 

(2006). A amostra foi homogeneizada com solução extratora (ácido metafosfórico 

3 %, ácido acético 8%, ácido sulfúrico 0,3 N e EDTA 1 mM) por 5 min, filtrada, 

centrifugada por 30 min e mantida a 5ºC até a análise. 

Para a extração dos carotenoides utilizou-se trituração com acetona 

resfriada, sendo o material filtrado a vácuo, transferido para éter de petróleo e 

concentrado em evaporador rotativo, com base em Rodriguez-Amaya, (1976). 

A análise do AA e carotenoides foram realizadas por Cromatografia Líquida 

de Alta eficiência (CLAE), utilizando as seguintes condições: coluna cromatográfica 

RP-18; Detector: UV-Visível. Para o AA: fase móvel – água ultrapura contendo 1 

mM de fosfato monobásico de sódio, 1mM de EDTA e pH ajustado para 3,0 com 

ácido fosfórico; fluxo da fase móvel: 1,0 mL/min; tempo de corrida: 10 min; λ= 245 

nm (CAMPOS, 2006). Carotenoides: fase móvel – metanol: acetato de etila: 

acetonitrila (50:40:010 v:v:v); fluxo da fase móvel: 1,0 mL/min; tempo de corrida: 10 

min. λ= 450nm (PINHEIRO-SANT’ANA et al., 1998). 

Os dados foram dispostos no delineamento inteiramente casualizado, 

constituindo 5 repetições para cada uma das etapas. Foram utilizados a ANOVA e 

o teste de Tukey, considerando α=5%. 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
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Entre as duas frutas analisadas, o abacaxi apresentou concentração (23,42 

mg/100g) significativamente maior (p<0,05) de ácido ascórbico quando comparado 

ao melão (11,44 mg/100g). Já o conteúdo encontrado de β-caroteno foi 

significativamente maior (p<0,05) para o melão (1,71 mg/100g) quando comparado 

ao abacaxi (1,24mg/100g). 

Os conteúdos médios de AA e β-caroteno nas frutas durante as etapas de 

manipulação e distribuição em restaurante institucional estão demonstradas na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1: Conteúdo médio* de Ácido ascórbico e β-caroteno em amostras de 

melão e abacaxi coletadas aleatoriamente, durante as etapas de manipulação e 

distribuição em restaurante institucional.  

Compostos 
antioxidantes 

Etapas 
manipulação 

Frutas 

Melão Abacaxi 

AA (mg/100g 
MFf) 

Recepçãoa 14,11 + 4,55 26,95 + 9,35 

Pré-preparob 12,77 + 4,18 24,59 + 1,98 

Inicio-Distr c 10,75 + 2,53 24,00 + 4,38 

Meio-Distr.d 10,21 + 2,41 20,38 + 5,84 

Final-Distr.e 9,37 + 1,11 21,17 + 4,35 

 

β-caroteno 
(mg/100g MF) 

Recepção 1,66 + 0,391 1,22 + 0,70 

Pré-preparo 1,47 + 0,40 1,29 + 0,27 

Inicio-Distr 2,23 + 0,86 1,27 + 0,13 

Meio-Distr. 1,47 + 0,26 1,28 + 0,18 

Final-Distr 1,83 + 0,59 1,39 + 0,74 
* Média de 5 repetições + desvio-padrão. Médias nas colunas por fruta não diferem entre si a 5% 
de probabilidade pela ANOVA. a Controle (Recepção) = Amostras de frutas que não passaram por 
nenhuma etapa de preparo (in natura); b Pré-preparo = Amostras de frutas que passaram pelo 
processo de preparo da fruta (higienização e corte; 14 hs após a recepção); c Início-Distribuição = 
Amostras de frutas que passaram por todas as etapas de processo e foram coletadas e analisadas 
no início do período de distribuição. d Meio-Distribuição = Amostras de frutas que passaram por 
todas as etapas de processo e foram coletadas e analisadas no meio do período de distribuição 
(uma hora e vinte e cinco minutos  após o início da distribuição); e Final-Distribuição = Amostras de 
frutas que passaram por todas as etapas do processo de preparo e distribuição das frutas (após 2 
horas e meia de distribuição); f MF = Matéria fresca.  

 

Apesar de ter sido observada uma tendência a redução no conteúdo de AA 

do melão após as etapas de manipulação e uma tendência de estabilidade para os 

componentes analisados no abacaxi, em nenhuma das frutas foi observada 

diferença estatisticamente significativa dos componentes entre as etapas de 

manipulação. Dessa forma, as frutas analisadas não apresentaram diferenças 
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significativas no conteúdo de AA e β-caroteno durante a preparação e exposição 

para consumo, o que demonstra a excelente estabilidade dos componentes frente 

às condições de manipulação utilizadas rotineiramente no restaurante institucional. 

As frutas utilizadas no nosso estudo permaneceram expostas a 

temperatura ambiente (23 a 25°C) durante a distribuição, as etapas de manipulação 

foram realizadas em sequência (preparo e exposição para consumo) e próximas ao 

período de distribuição, o que pode ter contribuído para que os mecanismos que 

atuam na degradação dos compostos antioxidantes não interferissem 

negativamente.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Os resultados encontrados beneficiam diretamente os usuários do 

restaurante institucional, uma vez que a qualidade nutricional das frutas foi 

preservada ao longo de todas as etapas de preparação e por todo o período de 

distribuição, permitindo ainda uma maior flexibilidade na escolha do horário de 

realizar as refeições. 
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RESUMO - O fermento biológico é de suma importância na elaboração de pães, sendo a levedura 
Saccharomyces cerevisiae a principal utilizada para essa função. A disponibilidade de novas 
linhagens dessas leveduras poderia ser um fator de diferenciação entre os pães artesanais 
produzidos em padarias boulangerie. O objetivo desse trabalho foi produzir pães tipo baguete a 
partir de leveduras isoladas de dornas de fermentação de cachaça e avaliar a densidade de cada 
formulação, para uma caracterização mais aprofundada das leveduras em questão, visando obter 
produtos com qualidade sensorial similar ou superior as cepas comerciais, e posteriormente 
apresentar interesse comercial. 

 
PALAVRAS-CHAVE: pães; leveduras; densidade. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Uma tendência atual para o Brasil é o surgimento de padarias boulangerie 

que têm o intuito, de fornecer pães com características sensoriais diferenciadas, 

ou seja, com alto valor agregado (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA 

DE PANIFICAÇÃO, 2014). 

O fermento é um ingrediente primordial na qualidade sensorial do pão. 

Geralmente, o fermento é produzido a partir de linhagens de Saccharomyces 

cerevisiae, espécie mais utilizada na panificação. A levedura S. cerevisiae é 

responsável pela fermentação da massa e também pela produção de 

características sensoriais desejáveis (REALE et al., 2013). 

Embora várias formulações de leveduras estejam comercialmente 

acessíveis, a disponibilidade de novas linhagens de S. cerevisiae poderia ser um 

importante fator de diferenciação entre os pães artesanais produzidos em 

diferentes padarias boulangerie. 
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Diante deste contexto, a ampla coleção de cepas de leveduras isoladas de 

dornas de fermentação de cachaça, construída e mantida pelo Laboratório de 

Biologia Celular e Molecular (LBCM) da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), constitui uma importante fonte para estudos de bioprospecção de cepas 

de interesse industrial. Testes bioquímicos realizados pelo grupo de pesquisa do 

laboratório verificaram que essas leveduras apresentaram caráter bastante 

versátil. Levando-se em conta a versatilidade dessas leveduras, bem como a 

tendência atual de produção de pães com qualidades sensoriais diferenciadas, 

torna-se importante a formulação e análise de densidade dos pães produzidos a 

partir de tais leveduras. O objetivo desse trabalho foi produzir pães tipo baguete a 

partir de leveduras isoladas de dornas de fermentação de cachaça e avaliar a 

densidade de cada formulação, para uma caracterização mais aprofundada das 

leveduras em questão, visando obter produtos com qualidade sensorial similar ou 

superior as cepas comerciais, e posteriormente apresentar interesse comercial. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Nesse trabalho foram elaborados 4 pães tipo baguete utilizando farinha 

de trigo tipo 1, água, sal e fermento biológico. Para a amostra padrão formulação 

1 (F1) foi utilizado fermento biológico adquirido no mercado local e para as 

formulações F2, F3 e F4 foram utilizadas as leveduras da coleção LBCM 1, 2 e 3, 

respectivamente, as quais foram acrescentadas em substituição ao fermento 

biológico comercial na mesma proporção. 

Os testes de produção dos pães foram realizados na Planta Piloto de 

Produtos Amiláceos da Escola de Nutrição da UFOP. A produção dos pães foi 

realizada utilizando o método direto, com as seguintes etapas: pesagem dos 

ingredientes, mistura e amassamento da massa, divisão e boleamento, 

modelagem, fermentação e assamento (GIANNOU et al., 2003). 

A densidade específica da massa crua dos pães foi determinada, 

relacionando o peso da massa crua de cada formulação e o seu volume 

(ZAMBRANO et al., 2005).  

Os resultados foram analisados por meio de teste de médias (Tukey) a 

5,0 % de significância em software Sisvar (FERREIRA, 2000). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As formulações F3 e F4 não diferiram estatisticamente, assim como a F2 

e F4 (Tabela 1). A F1 diferiu estatisticamente e apresentou menor média de 

densidade específica quando comparada as demais amostras. Segundo Pyler 

(1988) a menor densidade representa maior incorporação de ar no produto. Já a 

F3 apresentou maior média de densidade específica, com diferença estatística 

quando comparada às F1 e F2. Além disso, a F2 diferiu estatisticamente das F1 

e F3. Logo, F2, F3 e F4 exibiram maiores densidades quando comparadas a F1, 

o que traduz menor incorporação de ar nesses primeiros produtos. 

 

Tabela 1 - Densidade específica da massa assada dos pães tipo baguete 

comum 

*Formulações Médias 

1 0,31c 

2 0,35b 

3 0,39ª 

4 0,38ab 

*F1(Baguete padrão); F2(Baguete LBCM1); F3(Baguete LBCM2); F4(Baguete LBCM3). 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey, a 
5% de probabilidade. 

 

Segundo Esteller e Lannes (2005) a densidade específica é uma 

propriedade física que aponta a relação entre o teor de sólidos e a fração de ar 

presente na massa após o assamento, sendo que as massas que possuem alta 

densidade desagradam o consumidor e estão relacionadas com o alto teor de 

umidade, erro no batimento e cocção, baixa aeração, difícil mastigação, sabor 

inapropriado e menor conservação. 

Alguns outros prováveis motivos que podem justificar a causa de uma 

maior densidade nas formulações F2, F3 e F4, quando comparadas a padrão, 

podem ser a ineficiência do fermento ou da fermentação, uma vez que, de acordo 

com Peighambardoust et al. (2010) a principal função da levedura é o aumento do 

volume da massa através da formação do gás dióxido de carbono proveniente da 
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fermentação. E a fermentação é responsável pela formação dos alvéolos internos, 

crescimento da massa, dentre outros (GUARIENTI, 2004). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Conforme os resultados encontrados, as leveduras isoladas de dornas de 

fermentação de cachaça apresentaram maior densidade específica quando 

comparadas a formulação padrão. Portanto faz-se necessário outros tipos de 

análises, para uma caracterização mais aprofundada das leveduras em questão a 

fim de averiguar se elas são aptas para a panificação.  
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RESUMO - O objetivo desse estudo foi empregar quatro hidrocolóides na elaboração de 
repositores energéticos na forma de gel, determinar seus parâmetros físico-químicos e comparar a 
suplementos similares encontrados no mercado. Os géis foram caracterizados quanto aos valores 
de pH, viscosidade, sólidos solúveis e cor. Os resultados mostraram que os valores de 
viscosidade diferiram de forma significativa entre as formulações e foram bastante inferiores 
quando comparados a três géis comerciais. Da mesma forma, os teores de sólidos solúveis foram 
menores comparados a essas referências e os valores de pH similares aqueles encontrados nos 
géis comerciais.   
 
PALAVRAS-CHAVE: repositor energético; géis de carboidrato; análises físico-quimicas. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a ANVISA, dentre os produtos para esporte de resistência, 

tem-se as bebidas carboidratadas, classificadas em repositores hidroeletrolíticos e 

repositores energéticos. Esses últimos devem ter como finalidade, complementar 

as necessidades energéticas de atletas em decorrência de treinamento ou 

competição (BRASIL, 2008). Para esportes de resistência, como corrida e 

ciclismo, produtos na forma de géis, tabletes e pastilhas mastigáveis são 

preferidos (WATROUS, 2014). Contudo, alimentos na forma de gel tendem a ter 

maiores concentrações de nutrientes em um volume reduzido, o que favorece 

maior acesso dos nutrientes dietéticos para as células, além de vantagens como 

fácil armazenamento à temperatura ambiente, transporte, ingestão e tolerância. 

Enquanto que a grande maioria dos trabalhos encontrados na literatura retrata a 

elaboração de bebidas isotônicas, escassas informações sobre formulação de 

géis de reposição energética estão disponíveis. Além disso, diferentes 

hidrocolóides estão presentes no mercado e devido às suas características são 

propícios como matéria-prima para elaboração de suplementos nutricionais na 

forma de gel. Assim, a proposta deste estudo foi elaborar e caracterizar físico-

quimicamente, oito formulações de géis empregando amido modificado, 

carboximetilcelulose (CMC), goma locusta e goma xantana, adicionados de 

maltodextrina como fonte de carboidratos.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o preparo dos géis foram utilizados os seguintes ingredientes: 

Maltodextrina (Gemacon Tech), as gomas: Amidomax 5800, amido modificado 

(estabilizado e acetilado) de mandioca, fornecido pela Cargill Agrícola S/A, Goma 

Xantana (Cori Ingredientes Alimentícios), CMC (Gemacon Tech) e Locusta 

(Danisco); ácido cítrico foi fornecido pela Cori Ingredientes Alimentícios; e o 

corante alaranjado, essência sabor laranja (Arcolor) e aromatizante de abacaxi 

(Regina), foram adquiridos no mercado local. As quantidades utilizadas nos géis 

para reposição energética (GRE) são apresentadas na Tabela 1. 

                   

Tabela 1 - Composição dos géis para reposição energética – GRE (g/100 g) 

Ingredientes GRE1 GRE2 GRE3 GRE4 

Amido Max 5800 2,8 _ _ _ 

CMC _ 0,4 _ _ 

Goma Locusta _ _ 0,6 _ 

Goma Xantana _ _ _ 0,5 

Maltodextrina 27,8 29,4 30,2 26,1 

Água 69,4 70,2 69,2 73,4 

*Quantidades definidas em pré-testes, considerando a legislação vigente (Anvisa, 2008). 

 

As gomas e a maltodextrina foram pesadas e na sequência, foi adicionada 

a água; essa mistura foi aquecida até ocorrer a geleificação. O ácido cítrico, bem 

como os corantes e aromatizantes foram adicionados após o resfriamento dos 

géis. Cada formulação recebeu dois sabores (abacaxi e laranja), perfazendo um 

total de oito amostras. As concentrações do ácido variaram de 0,087 a 0,11 % 

para os géis sabor abacaxi e 0,17 a 0,45 % para os sabores laranja. Os géis 

comerciais empregados foram denominados A, B e C. 

As análises físico-químicas dos géis de reposição energética, realizadas 

em triplicata, foram: potencial hidrogeniônico (pH) obtido em pH-metro de 

bancada (Bell Engineering W3B); sólidos solúveis totais utilizando um 

refratômetro digital (Instrutherm) ; viscosidade determinada em reômetro 

(Brookfield DV-III ULTRA). 
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 As coordenadas de cor foram obtidas por meio do colorímetro Chroma 

Meter CR-400 (Konica Minolta) segundo o sistema CIE-Lab, utilizando o espaço 

de cor (L*a*b*). A partir desses valores foram calculados o Chroma (C*) e o 

ângulo hue (h*). Os resultados foram submetidos à ANOVA e teste Duncan (p ≤ 

0,05). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 2 mostra os resultados dos valores de pH, sólidos solúveis totais, 

coordenadas de cor e viscosidade dos géis repositores energéticos.  

 

Tabela 2. Escores médios dos valores de pH, sólidos solúveis totais (SST), 

componentes de cor (L*, C*, hue) e viscosidade dos géis repositores energéticos. 

Gel repositor 

energético 
pH 

SST                          

(oBrix) 
L* Croma Hue 

Viscosidade 

(Mpa.s) 

GRE1 – A 3,1c 53,6bc 19,4 ± 0,2c 4,2 ± 0,2f 34,2 ± 4,2c 
229,2 ± 20,0c 

GRE1 – L 4,0a 51,4c 17,5 ± 0,1f 11,5 ± 0,2c 58,6 ± 0,7a 

GRE2 – A 3,3c 56,8a 21,1 ± 0,3a 5,4 ± 0,3e 43,7 ± 1,6b 
398,7 ± 89,3b 

GRE2 – L 3,3c 53,0bc 18,3 ± 0,2e 12,2 ± 0,1b 59,5 ± 1,8a 

GRE3 – A 3,3c 56,4a 18,6 ± 0,1d 5,3 ± 0,0e 46,3 ± 1,9b 
142,2 ± 21,4c 

GRE3 – L 3,1c 47,3d 16,3 ± 0,1g 13,3 ± 0,2a 58,5 ± 0,9a 

GRE4 – A 4,0a 51,6c 20,8 ± 0,2b 4,5 ± 0,1f 34,0 ± 3,5c 
518,7 ± 56,7a 

GRE4 – L 3,8b 54,1b 19,7 ± 0,1c 10,6 ± 0,3d 56,6 ± 1,8a 

Médias com letras distintas na mesma coluna diferem significativamente à 5 % de probabilidade 
pelo teste Duncan.  “A” = sabor abacaxi e “L” = sabor laranja. GRE1 = gel de amido modificado, 
GRE2 = gel de CMC; GRE3 = gel de goma locusta; GRE4 = gel de goma xantana. 

 

Os baixos valores de pH encontrados pela adição de ácido cítrico, 

permitem uma maior vida de prateleira para esses géis. Nos géis comerciais 

foram encontrados valores de 67,7; 72,8 e 69,7 ºBrix para A, B e C, 

respectivamente, que são mais elevados comparados às nossas formulações. Os 

valores de viscosidade dos produtos comerciais também foram bem mais 

elevados: 5898, 1008,3 e 4692 Mpa.s para as marcas A, B e C, respectivamente. 

A viscosidade de géis desportivos deve permitir o aumento da quantidade de 
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tempo e contato com a boca associado à ingestão de carboidratos quando 

comparado a bebidas esportivas (AIS Sports Nutrition 2014), sem provocar 

desconforto gástrico. No entanto, ao fazer uma pesquisa na base de dados 

Google.com, profissionais que atuam na área de nutrição esportiva retratam 

depoimentos de consumidores de géis concluindo que o sabor muito doce e a alta 

viscosidade são características que desagradam, porém muitos atletas acabam 

pagando pelo custo-benefício e pela disponibilidade do produto. Em relação às 

coordenadas de cor, observa-se que os géis com sabor abacaxi apresentaram 

maior luminosidade (L*), contrariamente ao Croma e Hue, que foram maiores para 

géis de laranja. Contudo, o valor de L* de todas as amostras é considerado baixo, 

indicando pouca luminosidade dos géis desenvolvidos. Para hue, 0 representa 

vermelho puro e 90, o amarelo puro, assim, ambos os géis apresentaram uma 

mistura de cor entre vermelho e amarelo, sendo os géis sabor laranja, de 

tonalidade e saturação (Croma) mais intensos e puros.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os géis elaborados apresentaram características físico-quimicas, exceto 

pH bastante diferentes de géis comerciais e como não há padrões de identidade 

nem referências na literatura para comparação com esses parâmetros, a 

elaboração de formulações desses produtos para padronização e aceitação 

devem ser mais estudadas.  
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RESUMO - A esteatose hepática promovida pela dieta rica em lipídios promove danos ao fígado e 
a diversas funções relacionadas ao metabolismo. Nosso objetivo foi avaliar as alterações 
metabólicas no soro e sua associação com o dano hepático em ratos alimentados com dieta 
hiperlipídica. O grupo hiperlipídico apresentou maior ganho de massa corporal e do fígado, com 
alteração no perfil lipídico, enzimático e dos demais metabólitos. Não houve alteração nos níveis 
dos hormônios avaliados. A dieta hiperlipídica induziu a esteatose hepática e alterações 
metabólicas advindas dessa patologia. 

 
PALAVRAS-CHAVE: dieta hiperlipídica, esteatose hepática, danos hepáticos 

 

INTRODUÇÃO 

O aumento da massa do fígado é uma das manifestações decorrentes da 

elevada ingestão alimentar de lipídios e quando ocorre independente do consumo 

de bebida alcoólica é denominado esteatose hepática não alcoólica (ÂNGULO; 

LINDOR, 2002). Essa alteração do fígado relaciona-se com desequilíbrio dos 

metabólitos séricos culminando no desenvolvimento de doenças como diabetes 

mellitus e dislipidemias (CARVALHEIRA; SAAD, 2006; BYRNE et al., 2009).  

O objetivo desse estudo foi avaliar as alterações de metabólitos, enzimas 

e hormônios no soro e a associação desses fatores com o dano hepático em ratos 

alimentados com uma dieta hiperlipídica. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Foram utilizadas 16 ratas fêmeas, da linhagem Fischer, com 8 semanas 

de idade e massa corporal aproximada de 126 gramas provenientes do 

Laboratório de Nutrição Experimental da UFOP. Os animais foram alojados 

individualmente em condições de temperatura, umidade e ventilação controladas, 

recebendo alimentação e água filtrada ad libitum. Os ratos foram divididos em 

dois grupos: grupo controle (C) alimentado com dieta AIN-93M (REEVES et al., 

1993) com valor calórico de 3797 Kcal/1000 gramas de dieta e grupo hiperlipídico 
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(H), que recebeu dieta semelhante à AIN-93M, porém com 2% de colesterol e 

25% de óleo de soja, totalizando um valor calórico de 4767 Kcal/1000 gramas de 

dieta. Os ratos foram distribuídos nos diferentes grupos de acordo com a massa 

corporal e foram pesados semanalmente, sendo realizado o controle de ingestão 

e de excreção durante a quarta e quinta semanas. A eficiência alimentar foi 

calculada pela razão entre o ganho de massa corporal e o consumo alimentar 

multiplicado por 100. Após o período experimental de 8 semanas os ratos foram 

submetidos a 12 horas de jejum e anestesiados com isoflurano. O sangue foi 

coletado através de incisão dos vasos sanguíneos adjacentes ao plexo braquial 

até sangria total, foi realizada centrifugação e o soro foi armazenado em freezer à 

-80ºC. O fígado foi retirado e após a pesagem foi lavado em solução salina e 

também armazenado em freezer.  

Para determinação do colesterol total, colesterol HDL, triacilgliceróis, 

albumina, proteínas totais, glicose, ureia, alanina aminotransferase (ALT), 

aspartato aminotransferase (AST), fosfatase alcalina foram utilizados métodos 

colorimétricos a partir dos kits comerciais da Labtest Diagnóstica SA® (Lagoa 

Santa, MG, Brasil). A concentração de globulinas séricas foi calculada pela 

diferença entre a concentração das proteínas totais e da albumina. Os níveis 

séricos de adiponectina (Invitrogen Corporation® - Carlsbad, CA, USA) e insulina 

(Crystal Chem® - Downers Grove, IL, USA) foram determinados por método de 

imunoensaio.  

Todos os procedimentos descritos foram aprovados pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais da UFOP, sob o protocolo nº 2016/08.  

Os dados foram submetidos ao teste de normalidade Kolmogorov–

Smirnov. Dados com distribuição paramétrica foram avaliadas pelo teste T de 

Student e expressos como média ± desvio padrão. Os dados om distribuição não-

paramétrica foram submetidos ao teste de Mann-Whitney e expressos como 

mediana e intervalo interquartil. Diferenças foram consideradas significativas para 

p < 0,05. As análises foram realizadas utilizado o software GraphPad Prisma. 

 

RESULTADOS  

A ingestão da dieta hiperlipídica foi eficiente em promover o maior ganho 

de massa corporal e massa do fígado. Essa dieta apresenta ainda a característica 

de possuir maior densidade calórica e consequentemente maior eficiência 
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alimentar, logo a ingestão apresenta redução quando comparada ao grupo 

controle, corroborando com o resultado de ganho de massa corporal (TABELA 1). 

O grupo hiperlipídico apresentou diminuída concentração de 

triacilgliceróis, HDL, albumina e ureia, com aumento dos níveis de colesterol total 

e globulinas (TABELA 2). 

 
Tabela 1 - Características biométricas e alimentares de ratos alimentados com dieta 
controle e hiperlipídica. 

 

 

Tabela 2 - Concentração de metabólitos séricos em ratos alimentados com dieta   
controle e hiperlipídica. 

 

 

 

A atividade aumentada das enzimas séricas ALT, AST e fosfatase alcalina 

indica presença de dano hepático, tal dano relaciona-se com a maior massa do 

fígado devido ao acúmulo de lipídios promovido pela dieta hiperlipídica (FIGURA 

1). As concentrações de adiponectina e insulina não sofreram alterações 

significativas entre os grupos controle e hiperlipídico (FIGURA 2). 

 

 

Variáveis Grupos experimentais p 

P H 

Massa corporal inicial (g) 125,60 + 13,43 127,40 + 12,77 0,7933 
Massa corporal final (g) 181,90 + 12,10 197,90 + 22,00 0,0930 
Ganho de massa corporal (g) 56,25 + 9,29 70,50 + 10,76* 0,0132 
Massa do fígado (g) 3,84 + 0,31 9,23 + 1,77*** < 0,0001 
Ingestão alimentar (g/dia) 10,30 + 0,88 7,75 + 0,89*** < 0,0001 
Eficiência alimentar (%) 9,56 + 1,21 15,93 + 1,23*** < 0,0001 
Excreção fecal (g/dia) 0,56 + 0,08 0,61 + 0,08 0,2627 

Metabólitos Grupos experimentais p 

P H 

Triacilgliceróis  52,80 + 8,23 29,30 + 8,47*** < 0,0001 
Colesterol total 83,14 + 12,31 109,70 + 25,05* 0,0177 
Colesterol HDL 46,30 (37,95/ 60,51) 25,79 (12,31/ 38,10)** 0,0012 
Proteínas totais (g/dL) 6,67 + 0,56 6,87 + 0,59 0,5069 
Albumina (g/dL) 3,07 + 0,28 2,62 + 0,38* 0,0177 
Globulinas (g/dL) 3,61 + 0,46 4,25 + 0,35** 0,0072 
Ureia (mg/dL)  35,52 + 7,32 24,91 + 1,98** 0,0027 
Glicose (mg/dL) 124,80 + 19,12 130,00 + 10,42 0,5371 

Dados apresentados como média ± desvio-padrão. *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,005; ***p ≤ 0,0001 

Dados paramétricos apresentados como média ± desvio-padrão e dados não-paramétricos 
apresentados como mediana e intervalo interquartil. *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,005; ***p ≤ 0,0001 
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CONCLUSÕES  

A dieta hiperlipídica promoveu alterações significativas em parâmetros 

biométricos, alimentares e séricos dos ratos. O acréscimo de lipídios induziu a 

esteatose hepática e também complicações anteriores e posteriores a instalação 

dessa doença.  
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Figura 2 - Hormônios de ratos alimentados com dieta controle e hiperlipídica. 
Dados paramétricos apresentados como média ± desvio-padrão. *p ≤ 0,05; **p ≤ 
0,005; ***p ≤ 0,0001 

Figura 1 - Enzimas séricas de ratos alimentados com dieta controle e hiperlipídica. Dados paramétricos apresentados 
como média ± desvio-padrão e dados não-paramétricos apresentados como mediana e intervalo interquartil. *p ≤ 0,05; 
**p ≤ 0,005; ***p ≤ 0,0001 
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RESUMO – Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito do tempo e intensidade de luz UV-C na 
cor de bananas minimamente processadas. Foi utilizado o delineamento composto central 
rotacional para dois fatores (variáveis distância da luz UV e tempo de exposição). As análises 
colorimétricas foram realizadas duas horas depois a aplicação da luz UV-C e após 5 dias de 
tratamento através do colorímetro espectrofotométrico. Foram observadas diferenças 
significativas nos parâmetros Δb* e ΔC*, indicando que as bananas tratadas por 10 minutos a 14 
cm de distância da luz apresentaram as menores variações na cor durante 5 dias de estocagem. 

 
PALAVRAS-CHAVE: processamento mínimo, luz UV-C, cor objetiva. 
 

1-  INTRODUÇÃO 

Produtos minimamente processados são aqueles alimentos em estado 

fresco preparados para facilitar a utilização do consumidor. O preparo destes 

produtos envolve limpeza, lavagem, descascamento, descaroçamento, 

fatiamento, trituração e outras etapas relacionadas que aumentam a 

perecibilidade dos produtos. (CANTWELL & SUSLOW, 2002 apud MELO et al., 

2009). 

Com o objetivo de evitar a contaminação microbiológica da banana 

minimamente processada, alguns processos não térmicos vêm sendo aplicados 

para sua preservação, sem causar os efeitos adversos do uso do calor. Uma das 

novas tecnologias aplicadas neste sentido é o tratamento com luz ultravioleta 

(UV-C), que tem sido estudada por sua eficiência na inativação microbiológica 

(LÓPEZ-MALO e PALOU, 2005 apud GUEDES et.al, 2006). No entanto, é 

necessário observar quais são os efeitos da luz UV-C em outros parâmetros de 

qualidade de bananas minimamente processadas, como por exemplo, na cor.       

Diante disso, o presente trabalho visa avaliar os efeitos da utilização da 

luz UV-C (pela combinação de tempo e distância de exposição à luz UV-C) na cor 

das bananas minimamente processadas. 
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2-  MATERIAL E MÉTODOS 

A influência da distância da luz UV-C e do tempo de exposição à luz 

foram avaliados por meio de um Delineamento Composto Central Rotacional 

(DCCR), segundo Rodrigues e Iemma (2005), para duas variáveis 

independentes em um esquema 22, conforme indicado na Tabela 1. 

Tabela 1- Níveis utilizados no DCCR para dois fatores, para as varáveis distância 

da luz UV e tempo de exposição. 

Variáveis                         -1,41        -1               0                   1                   1,41 

Distância da Luz (cm) 4               7                14                 21                 24 

Tempo (min) 0               3                10                 17                 20 

 

As bananas utilizadas foram obtidas no mercado varejista local e foram 

conduzidas ao laboratório. Em seguida foram lavadas e mergulhadas em uma 

solução de hipoclorito de sódio na concentração de 200 ppm e logo após 

descascadas, fatiadas em espessura de aproximadamente 3 cm e 

acondicionadas em bandejas de isopor. As amostras de banana minimamente 

processadas foram tratadas de acordo com as combinações de luz e tempo 

descritas na Tabela 2. 

Tabela 2- Níveis utilizados no DCCR para dois fatores, para as variáveis distância 

da luz UV e tempo de exposição de bananas minimamente processadas à luz UV-

C. 

 

De acordo com a tabela 2, a amostra 7 não recebeu o tratamento UV-C, 

portanto foi considerada a amostra controle. Após submeter todas as amostras ao 

Tratamento Variáveis Codificadas                   Variáveis reais 

X1                      X2                      Distância    da   Tempo 
1 -1                       -1                       07 cm                 03 min 
2 1                        -1                       21 cm                 03 min 
3 -1                       1                        07 cm                 17 min 

4 1                        1                        21 cm                 17 min 
5 -1,41                  0                        04 cm                 10 min 

6 1,41                   0                        24 cm                 10 min 
7 0                        -1,41                  14 cm                 0 min 
8 0                        1,41                   14 cm                 20 min 
9 0                        0                        14 cm                 10 min 

10 0                        0                        14 cm                 10 min 
11 0                        0                        14 cm                 10 min 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

tratamento UV-C, as amostras já acondicionadas na bandeja foram embaladas 

em filme PVC, e levadas à câmara climática a 8oC por 2 horas. Em seguida, as 

amostras foram analisadas em colorímetro espectrofotômetro marca CM-5 

(Kônica). Após 5 dias de armazenamento as análises de cor foram realizadas 

novamente. 

A análise colorimétrica foi realizada seguindo o modelo tridimensional de 

coordenadas cromáticas, preconizado pelo CIE (L* a* b*). A diferença de cor 

entre a amostra e o padrão é chamada de delta (Δ), sendo assim tem-se o ΔL*, 

Δa* e Δb* que indicam a diferença de seus parâmetros.  Foram analisados os 

valores de delta entre o primeiro e quinto dia de análise dos tratamentos. A 

análise estatística foi conduzida no programa Statistica 8.0 (StatSoft, Poland). A 

significância de cada parâmetro da equação, para cada variável resposta, foi 

avaliada pelo teste F. 

 

3-  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A aplicação de luz UV não influenciou significativamente (p>0,05) os 

parâmetros ΔL, Δa*, Δb* e ΔE das amostras avaliadas, portanto não foi possível 

plotar seus gráficos. A variação de b* e do croma (ΔC) foi afetada pelos 

parâmetros lineares e quadráticos (p<0,05) de distância a luz e tempo de 

exposição. Foi possível plotar o gráfico distância da luz x tempo de exposição 

para as variações de b* e C* (Figura 1ª e 1b). 

Menores valores de Δb e indicam menor variação da coloração amarela 

da amostra do dia 5 em relação ao dia 1 de armazenamento. Essas menores 

variações são ideais, já que indicam melhor manutenção na cor amarela da 

banana. O menor Δb* foi observado em bananas tratadas por 10 minutos a 14 cm 

de distância da luz. De forma análoga, pode-se observar que o tratamento 

intermediário (Figura 1b) de 10 minutos a 14 cm de distância da luz foi efetivo na 

manutenção do Croma, apresentando a menor variação de cerca de queda de 2 

pontos do valor de Croma em relação ao dia inicial. 

Pongprasert et. al. (2011) avaliaram o efeito da aplicação de luz UV-C 

em bananas armazenadas a 8°C para diminuição de injúrias pelo frio. Em seu 

trabalho, observaram que bananas tratadas com luz UV-C em dosagens de f 0.03 

kJ.m−2 apresentaram menores atividades de enzimas lipoxigenases. No entanto, 
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as enzimas polifenoloxidase, relacionadas ao escurecimento de bananas, foram 

ativadas na temperatura de estocagem de 8oC. Assim como neste trabalho, os 

autores observaram maior manutenção da cor amarela de bananas tratadas com 

luz UV-C. 

 

 

Figura 1- Gráfico da superfície de resposta para as variáveis: (a) variação de 

amarelo - Δb*; e (b) variação de Croma – ΔC*. 

 

4-   CONCLUSÃO 

É possível afirmar que a utilização da luz UV-C tem efeito sobre a 

coloração de bananas minimamente processadas. Um maior tempo de 

exposição aumentaram a oxidação das bananas, causando efeito deletério em 

sua cor. Assim, é necessário que tratamentos adicionais sejam feitos a fim de 

evitar o escurecimento indesejado. 
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RESUMO – Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade sensorial de 18 marcas de café 
torrado e moído produzidos na região de Araponga e Ervália/MG. Foi realizada uma análise 
descritiva quantitativa com julgadores treinados que avaliaram 16 atributos sensoriais. Em geral, 
os cafés apresentaram reduzidos escores sensoriais para aroma de grão verde, aroma e sabor de 
fumaça, aroma e sabor de queimado e oleosidade, atributos não desejáveis nos cafés. Por outro 
lado, características desejáveis como aroma, sabor e cor característicos de café não 
apresentaram escores médios elevados, sugerindo certa inadequação no processo de torrefação 
dos grãos. Esse perfil sensorial serviu como informação para melhoria dos atributos sensoriais 
desejáveis a uma boa qualidade para essas marcas de café. 
 
PALAVRAS-CHAVE: café; análise sensorial descritiva; qualidade sensorial. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos, os consumidores brasileiros se tornaram mais exigentes 

em relação ao consumo de café, dando preferência a produtos que demonstram 

maior qualidade sensorial, como aroma, sabor e cor. As cidades de Araponga e 

Ervália localizadas na Zona da Mata do estado de Minas Gerais é uma região 

produtora e beneficiadora de cafés, artigo responsável pela economia destas 

cidades. Até o momento não existem estudos que tenham avaliado a qualidade 

sensorial de café beneficiados e comercializados por pequenas empresas da 

microrregião dessas cidades. Portanto, esse trabalho teve como objetivo 

caracterizar sensorialmente, por meio da ADQ, diferentes marcas de pós de café 

produzidas nas cidades de Araponga e Ervália/MG, levantando assim um perfil 

sensorial, visando melhorar atributos desejáveis a esses produtos.  

 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

Foram adquiridos em estabelecimentos comerciais, 18 tipos de café 

torrado e moído, sendo 5 marcas provenientes da cidade de Araponga e 13 da 

cidade de Ervália. A análise sensorial descritiva quantitativa (STONE et al., 1974) 

foi realizada por equipe selecionada e treinada composta de seis julgadores. Este 

projeto foi submetido e aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP sob o 

número de CAAE: 50247715.6.0000.5150, parecer 1410014.  
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Os atributos avaliados, a terminologia e as referências adotadas são 

apresentados na tabela 1.  

 

 

Tabela 1 - Termos descritivos, definição e materiais de referência usados na 
avaliação sensorial dos cafés de Ervália e Araponga/MG. 
 
Atributo Definição Referência Mínima Referência Máxima 

CCC Cor característica do café. Café (2 %) Café (10 %) 

Tur 
Qualidade de não permitir a 

passagem da luz. 
Café (2 %) sem coar  Café (8 %) sem coar  

Ol 
Aparência gordurosa na superfície do 

café. 
Água 

Café (8 %) adicionado de uma 

gota de azeite 

CV Consistência percebida na boca. 
Achocolatado Nescau 

com água (50/150 ml) 
Achocolatado Nescau integral 

ACC 
Odor característico de café torrado e 

moído. 
Café (2 %) Café (10 %) 

AQ 
Proveniente de bebida que passou 

por torra excessiva. 
Água 

Café (10 %) em microondas 

por 3 minutos  

AGV 
Associado à bebida proveniente de 

grão verde. 
Água 

Grãos de café verdes 

previamente seco 

AFer 
Associado à bebida proveniente de 

grão fermentado 
Água 

Café Rio Zona torrado, moído 

e coado (8 %). 

AFU Aroma característico de fumaça. Água 
10 g de café torrado e moído 

em microondas por 2 minutos 

AD Aroma característico à sacarose. Água Solução saturada de sacarose 

SCC 
Refere-se ao sabor característico de 

café. 
Café (2 %) Café (10 %) 

GA Refere-se ao gosto amargo. 
Erva mate Madrugada 

com água (7/500 mL) 

Erva mate Madrugada com 

água (15/500 mL) 

SQ 
Sabor proveniente de bebida que 

passou por torra excessiva. 
Água 

Café (10 %) queimado no 

microondas por 3 minutos 

ADS 
Sensação residual associada ao 

“amarrar a boca” 
Água Banana nanica verde  

SF 
Associado à bebida proveniente de 

grão fermentado. 
Água 

Café Rio Zona torrado, moído 

e coado (8 %) 

GD 
Gosto adocicado, característico à 

sacarose. 
Água Solução de Sacarose (5 %) 

Café = café Três Corações extra forte preparado com água filtrada e coado. ACC: aroma característico de 

café, AGV: aroma grão verde, AFU: aroma de fumaça, AD: aroma doce, SCC: sabor característico de café, 

SQ: sabor de queimado, GA: gosto amargo, CCC: cor característica de café, OL: oleosidade, AQ: aroma de 

queimado, SF: sabor de fumaça, Tur: turbidez, GD: gosto doce, CV: corpo/viscosidade, ADS: adstringência. 
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A bebida dos cafés foi preparada com infusão de 6 % de pó, sem adição de 

açúcar ou adoçantes. Cada julgador recebeu as amostras em xícaras de 

porcelana de fundo preto codificados com números de três dígitos aleatórios, 

juntamente com a ficha de avaliação contendo os termos descritivos e escala não 

estruturada de 9 cm. Os resultados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA), seguindo um delineamento em blocos casualizados, com duas fontes 

de variação (julgador e amostra) para cada atributo avaliado. Aqueles atributos 

que apresentaram diferença significativa (p≤0,05) foram comparados pelo Teste 

Duncan.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Os resultados médios para os atributos sensoriais, com exceção daqueles 

que não apresentaram diferença (p>0,05), podem ser visualizados na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Médias dos atributos sensoriais dos cafés de Ervália e Araponga/MG 

Café ACC AGV AFU AD SCC SQ GA CCC OL AQ SF 

A 4,4
cdef

 0,6
d
 1,2

c
 2,4

bcdef
 4,1

cde
 2,1

cde
 4,0

cde
 6,0

abcd
 2,3

cd
 1,2

bcd
 0,5

f
 

B 4,9
bcdef

 1,4
bcd

 1,0
c
 2,0

defg
 3,9

de
 0,7

e
 1,9

fg
 5,0

d
 2,0

de
 0,6

d
 1,7

bcd
 

C 4,5
cdef

 2,6
ab

 0,6
c
 1,7

efgh
 2,2

g
 0,5

e
 2,6

efg
 3,8

e
 4,6ª 0,7

cd
 2,1

b
 

D 4,5
cdef

 1,1
cd

 1,6
c
 1,9

defgh
 5,4

abc
 2,0

de
 4,9

abc
 5,0

d
 1,0

ef
 1,3

bcd
 0,6

f
 

E 4,6
cdef

 1,0
cd

 1,1
c
 2,4

bcdef
 3,7

def
 1,2

de
 3,6

cde
 5,4

bcd
 0,9

ef
 0,9

cd
 0,7

ef
 

F 5,2
bcde

 0,8
cd

 0,8
c
 3,2

abc
 4,9

abcde
 1,3

de
 3,8

cde
 5,5

abcd
 0,7

ef
 0,8

cd
 0,6

f
 

G 3,7
ef
 0,5

d
 4,2ª 1,2

gh
 4,0

de
 5,0

a
 4,7

abc
 5,8

abcd
 0,6

f
 2,2

abc
 0,7

ef
 

H 3,9
def

 1,8
bcd

 0,7
c
 2,1

cdefg
 4,0

de
 1,5

de
 3,0

def
 6,5ª 0,8

ef
 1,1

bcd
 3,1ª 

I 6,2
ab

 0,7
d
 0,9

c
 2,9

abcd
 6,0

a
 1,4

de
 4,5

abc
 6,5ª 3,4

bc
 0,9

cd
 0,5

f
 

J 5,2
bcd

 1,5
bcd

 0,6
c
 2,4

bcdef
 4,2

bcde
 1,3

de
 3,8

cde
 5,2

dc
 0,6

f
 1,0

bcd
 0,9

def
 

K 6,8ª 1,1
cd

 0,7
c
 3,9ª 5,9ª 1,3

de
 5,4

ab
 5,8

abcd
 0,8

ef
 0,4

d
 1,1

cdef
 

L 4,6
cdef

 0,5
d
 1,1

c
 3,3

ab
 4,7

abcde
 3,0

bcd
 5,7

ab
 5,0

d
 0,7

ef
 1,2

bcd
 1,3

cdef
 

M 3,6
f
 3,7ª 2,0

bc
 1,5

fgh
 2,6

fg
 0,8

e
 1,3

g
 3,9

e
 4,3

ab
 1,3

bcd
 1,8

bc
 

N 5,5
abc

 0,7
d
 1,4

c
 2,6

bcde
 4,9

abcde
 1,8

de
 4,8

abc
 6,3

ab
 0,9

ef
 1,4

bcd
 1,2

cdef
 

O 4,1
cdef

 1,3
bcd

 2,1
bc

 1,7
efgh

 3,6
ef
 4,1

ab
 5,9ª 6,1

abc
 0,7

ef
 3,5

ab
 1,4

bcde
 

P 3,9
def

 2,3
abc

 1,1
c
 1,4

fgh
 5,0

abcd
 2,2

cde
 4,3

bcd
 5,5

abcd
 0,7

ef
 1,3

bcd
 0,8

ef
 

Q 3,8
def

 1,5
bcd

 3,9ª 0,9
h
 3,8

def
 3,9

ab
 3,8

cde
 5,1

dc
 0,8

ef
 3,5ª 0,7

ef
 

R 4,6
cdef

 1,9
bcd

 3,2
ab

 1,6
efgh

 5,5
ab

 3,7
abc

 4,8
abc

 6,3
ab

 1,1
ef
 2,2

abc
 0,8

ef
 

Letras distintas na mesma coluna indicam diferenças significativas ao nível de 5 % de probabilidade pelo 

Teste Duncan. Abreviatura dos atributos descrita na tabela 1. 
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Dentre os atributos avaliados, turbidez (X=3,8), aroma fermentado (X =1,1), 

adstringência (X =2,1), gosto doce (X =1,1) e corpo/viscosidade (X =1,5) não 

apresentaram diferença significativa (p>0,05) pelo teste Duncan. 

Observa-se que, em geral, os cafés apresentaram reduzidos escores 

médios para aroma de grão verde, aroma e sabor de fumaça, aroma e sabor de 

queimado, além de oleosidade, características que não são desejáveis nos cafés, 

pois demonstram baixa qualidade sensorial decorrente do tipo de grão colhido em 

tempo inadequado ou processo de torrefação excessivo (BORGES et al, 2004). 

Por outro lado, características desejáveis, como aroma, sabor e cor 

característicos de café não apresentaram escores médios elevados, sugerindo 

certa inadequação no processo de torrefação dos cafés. As marcas de café I e K, 

provenientes da região de Ervália, se destacaram quanto às características 

sensoriais desejáveis. 

 

4. CONCLUSÃO 

De acordo com o painel sensorial, atributos normalmente não desejáveis 

foram pouco evidenciados nas bebidas dos cafés avaliados, porém a maioria 

dessas bebidas também não se destacou em atributos positivos que são aroma, 

sabor e cor característicos de café. Tais resultados permitem concluir que fatores 

relacionados ao beneficiamento dos grãos como a intensidade de torra, além da 

qualidade da matéria-prima devem ser avaliados pelos detentores dessas marcas 

de cafés.  
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RESUMO - A Fibra Alimentar constitui um importante grupo de componentes funcionais dos 
alimentos sendo fornecida, principalmente, por alimentos de origem vegetal. O objetivo deste 
trabalho foi desenvolver formulações a partir da receita tradicional de cupcake, a fim de melhorar 
o valor nutricional com a adição de fibras, sem alterar as características sensoriais do bolinho. 
Partindo de uma receita de cupcake tradicional, foram realizados diversos testes para 
desenvolver uma receita padrão salgada produzida totalmente com farinha de trigo branca 
seguida por variantes da mesma com acréscimo de farinha de trigo integral e farelo de aveia em 
diversas concentrações. Todas as preparações que continham farinha de trigo integral e/ou 
farelo de aveia foram classificadas como fonte de fibra e indicaram baixos índices glicídicos 
quando comparadas a formulação padrão. Mesmo havendo necessidade futura de testes para o 
conhecimento quanto à aceitabilidade do público em relação ao novo produto; os resultados 
mostraram um produto totalmente viável de reprodução. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Alimentos funcionais, bolinhos salgados, fibra alimentar. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As fibras alimentares são substâncias com alto peso molecular, não 

consideradas fontes de energia, impassíveis de hidrólise pelas enzimas do 

intestino humano e fermentáveis por algumas bactérias. Podendo ser encontradas 

em todos os subgrupos dos vegetais, como grãos, verduras, raízes e hortaliças 

(PIMENTEL et al., 2005). O uso regular das fibras exerce funções importantes 

sobre o organismo humano e se destaca por eles, já que estas possuem uma 

capacidade para reter as substâncias tóxicas ingeridas ou produzidas durante os 

processos digestivos no trato gastrointestinal; aceleram o trânsito intestinal 

resultando em uma eliminação mais rápida do bolo fecal que, em decorrência 

disso, levam a uma diminuição do contato entre tecido intestinal e substâncias 

mutagênicas e carcinogênicas, formando substâncias protetoras pela fermentação 

bacteriana dos compostos de alimentação. Tais mecanismos causam diversos 

efeitos benéficos sobre o organismo humano, atuando desde a diminuição da 

colesterolemia até a redução dos riscos para o desenvolvimento de câncer 

(ANJO, 2004). 

Diante disso, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um bolo salgado 

tipo cupcake enriquecido com fibra alimentar visando transformar e inovar um 
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produto já existente no mercado, reduzindo seu valor calórico e acrescentando 

benefícios nutricionais para a população, sem alterações discrepantes nas 

características físicas e tecnológicas do produto. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

Baseado na receita de um cupcake tradicional, o qual é originalmente 

doce, foi realizada uma busca em diversas fontes para que a receita base fosse 

o mais próximo possível da tradicional. 
 

No desenho experimental todas as preparações possuem 25% de farinha 

de trigo branca. Foi utilizado planejamento simplex-lattice (Cornell, 1983) para 

avaliar os efeitos nas características nutricionais e para otimizar as proporções 

de farinha branca (X1), farinha integral (X2) e farelo de aveia (X3). As 

porcentagens dos ingredientes utilizados em relação à farinha estão 

apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Planejamento experimental simplex-lattice das diferentes formulações 
de cupcakes salgados 

    

 Variáveis codificadas Variáveis reais Medida em gramas 
     

Tratamentos      Farinha  Farinha  Farelo    Farinha  Farinha   Farelo Farinha Farinha Farelo 
 Branca Integral de Branca Integral de Branca Integral de 
   Aveia (%) (%) Aveia   Aveia 
      (%)    
          

1 1 0 0 75 0 0 200 0 0 

2 0 1 0 0 75 0 50 150 0 

3 0 0 1 0 0 75 50 0 150 

4 0,5 0,5 0 37,5 37,5 0 125 75 0 

5 0,5 0 0,5 37,5 0 37,5 125 0 75 

6 0 0,5 0,5 0 37,5 37,5 50 75 75 

7 0,68 0,16 0,16 50,5 12,25 12,25 151 24,5 24,5 

8 0,16 0,68 0,16 12,25 50,5 12,25 74,5 101 24,5 

9 0,16 0,16 0,68 12,25 12,25 50,5 74,5 24,5 101 

10 0,33 0,33 0,34 25 25 25 100 50 50 
 

F1: 75% de farinha branca (Padrão); F2: 75% de farinha integral F3: 75% Farelo de aveia; F4: 37,5% de Farinha branca 
+ 37,5% de Farinha integral; F5: 37,5% de Farinha branca + 37,5% de Farelo de aveia; F6: 37,5% de Farinha integral + 
37,5% de Farelo de aveia; F7: 50,5% de Farinha branca + 12,25% de Farinha integral e de Farelo de aveia; F8: 50,5% 
de Farinha integral + 12,25% de Farinha branca e de Farelo de aveia; F9: 50,5% de Farelo de aveia + 12,25% de 
Farinha branca e de Farinha integral; F10: 25% de Farinha branca, de Farinha integral e de Farelo de aveia. 

 

Para cada formulação utilizou-se 90 g de cenoura cozida, 107 g de chuchu 

cozido, 214 g de tomate, 200 g de milho verde, 100 g de queijo minas padrão, 

95g de ovos, 80 mL de óleo de girassol, 20 g de gergelim, 412 mL de leite 
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desnatado, 6 g de salsinha, 6,5 g de cebolinha verde, 8 g de sal, 5 g de cominho 

em pó e 14,6 g de fermento em pó. 
 

A composição nutricional foi calculada utilizando os dados da Tabela 

Brasileira de Composição dos Alimentos (NEPA, 2011). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A composição nutricional das 10 formulações encontram-se na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Composição nutricional dos cupcakes salgados com fibras em 100 g 
de cada formulação 

 

Formulação PTN CHO LIP FIBRA VC (Kcal) 
      

1 9,60 27,42 15,64 2,75 289,14 

2 9,18 22,18 14,00 3,97 251,92 

3 9,87 21,11 15,07 4,47 259,84 

4 8,71 22,87 13,71 3,15 249,93 

5 11,34 28,13 17,86 4,26 319,30 

6 9,34 21,23 14,26 4,13 250,91 

7 11,34 30,08 18,07 3,85 328,78 

8 11,77 28,57 18,10 4,86 324,70 

9 9,25 21,19 14,25 3,93 250,25 

10 9,89 24,24 15,37 3,89 275,34 
 

F1: 75% de farinha branca (Padrão); F2: 75% de farinha integral F3: 75% Farelo de aveia; F4: 37,5% de Farinha branca 
+ 37,5% de Farinha integral; F5: 37,5% de Farinha branca + 37,5% de Farelo de aveia; F6: 37,5% de Farinha integral + 
37,5% de Farelo de aveia; F7: 50,5% de Farinha branca + 12,25% de Farinha integral e de Farelo de aveia; F8: 50,5% de 
Farinha integral + 12,25% de Farinha branca e de Farelo de aveia; F9: 50,5% de Farelo de aveia + 12,25% de Farinha 
branca e de Farinha integral; F10: 25% de Farinha branca, de Farinha integral e de Farelo de aveia; CHO: carboidrato; 
PTN: proteína; LIP: lipídeo; VC: valor calórico. 

 
 

A formulação 8 apresenta os maiores teores de proteína, lipídeo e fibra 

alimentar, apesar desta não ser a formulação de maior valor calórico. Este dado 

encontra-se vinculado a formulação 7 que também possui teor de carboidrato 

mais elevado. Tais achados podem ser justificados pela quantidade 

proporcional de farinhas utilizadas, em decorrência da especificidade de cada 

tipo, já que houve maior utilização da farinha de trigo integral e da farinha de 

trigo branca nas respectivas formulações. O estudo de Miranda (2006) relata 

que a farinha de trigo branca apresentou um aumento nos açúcares solúveis, 

provavelmente devido a uma maior taxa de mobilização dos carboidratos 

solúveis no endosperma dos cereais durante a germinação do trigo; desta 
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maneira, pode-se justificar porque a formulação padrão apresenta o maior valor 

de carboidrato. 
 

Para que um alimento sólido seja considerado fonte de fibra este deve 

conter, no mínimo, 3,0 g/100 g de fibras e no caso de ser classificada como rico 

em fibras deve apresentar, pelo menos, 6,0 g/100 g de fibras (BRASIL, 2012). 

Apenas a formulação padrão não se enquadra em nenhuma das classificações 

e todas as outras nove preparações podem ser introduzidas no grupo de 

alimentos como fonte de fibra alimentar, onde a amostra 4 possui o menor teor 

disponível e a amostra 8 o maior teor de fibra. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A partir do presente estudo, nota-se que o acréscimo de farinha de trigo 

integral e o farelo de aveia influenciam positivamente e agregam benefícios, 

sendo todas as preparações formuladas com estes dois tipos de farinha 

consideradas fonte de fibra, mantendo as caraterísticas fundamentais para a 

caracterização de um cupcake. Posteriormente serão realizados testes quando 

a aceitabilidade e possibilidade de compra segundo a visão de um público geral. 
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RESUMO – A vigilância sanitária prevê que em um sistema de abastecimento urbano, a 
qualidade da água seja monitorada para evitar a propagação de doenças de veiculação hídrica. 
Com o objetivo de avaliar a segurança hídrica em um município mineiro, entre setembro e 
dezembro de 2016, 24 amostras de água foram coletadas na Estação de tratamento e em pontos 
críticos da rede de distribuição. Análises físico-químicas e bacteriológicas de parâmetros de 
potabilidade, como o teor de cloro residual e a presença de bactérias do grupo coliformes, foram 
realizadas. As metodologias usadas foram volumetria, espectrofotometria visível para análises 
físico-químicas e substrato cromogênico para a pesquisa de coliformes. Os resultados revelaram 
que 66,67% das amostras estavam contaminadas por coliformes termotolerantes, provavelmente 
devido à falta de desinfecção por cloro. Conclui-se que a cidade em questão não esta 
obedecendo às especificações da Portaria 2914/11 para potabilidade da água, e a segurança 
hídrica esta em baixo nível. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Segurança hídrica; Potabilidade; Coliformes, Saúde Coletiva.  
 

1. INTRODUÇÃO 

 Um risco aceitável, ou seja, baixa probabilidade de insegurança e 

consequentemente baixo risco de dano potencial se apresenta quando há uma 

boa gestão dos riscos associados, podendo-se dizer que se está em uma 

condição de Segurança Hídrica, quando o tema é água. A Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) define os padrões de risco 

aceitável em quatro níveis, e o risco de nível 2, esta sempre sendo questionado: 

“Risco de qualidade inadequada: ausência de qualidade adequada para um 

determinado propósito ou uso.” (MELO, 2015, p.7). 

 Todos os níveis de risco estão bem delineados no conceito de segurança 

da ONU-Água, onde a sustentabilidade ligada ao acesso da água em quantidade 

e qualidade desejada permitirá os meios de subsistência, o uso doméstico (bem-

estar humano), proteção contra poluição, preservação dos ecossistemas, e 

desenvolvimento sócio- econômico, além dos desastres naturais e acidentais, 

buscando sempre uma boa governança, para minimizar os conflitos. (MELO, 

2015).  Apesar da Organização das Nações Unidas (ONU) ter reconhecido em 

sua Assembleia Geral em julho de 2010, a água como um direito a todos. No 

Brasil, somente em 2013, quando foi promulgada a lei da Política Nacional dos 

Recursos Hídricos (9.433/97), a partir da concepção do Plano Nacional de 
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Segurança Hídrica (PNSH), é que foram definidos os objetivos da segurança 

hídrica. (SANTOS, 2016). A qualidade da água, inserida nesses objetivos, tem 

como pilares a Portaria 2914/11 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) estabelecendo padrões de qualidade para consumo humano e 

CONAMA 357/11, onde estão estabelecidos padrões de qualidade para corpos 

d’água, como rios e lagos.  

 Considerando a qualidade como um dos parâmetros da segurança 

hídrica, este trabalho tem como objetivo monitorar a potabilidade da água de 

abastecimento em um município mineiro.  

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Entre os meses de setembro e dezembro de 2016, vinte e quatro (24) 

amostras de água foram coletadas, na rede de distribuição da cidade, 

considerando os locais de maior circulação de pessoas, como escolas, hospitais, 

creches, bem como a saída da Estação de Tratamento de Água e os locais  

próximos da saída dos poços artesianos que fazem parte dos mananciais de 

captação de água para o abastecimento. 

 Os parâmetros de potabilidade, turbidez, pH, condutividade, cloro, cloro 

residual, dureza, nitrogênio de nitrato e de nitrito foram determinados de acordo 

com o descrito pelo Standard Methods (APHA, 2011). A contagem de bactérias 

heterotróficas e a pesquisa de bactérias do grupo coliformes foram realizadas, 

respectivamente pela técnica de Pour Plate e método do substrato cromogênio 

definido ONPG-MUG da marca Colilert. (GUARDA, 2012). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A maioria dos parâmetros físico-químicos se encontra de acordo com os 

critérios estabelecidos pela Portaria 2914/11, (TABELA 1). No entanto, 

parâmetros físico-químicos com importância sanitária, como o cloro residual foi 

encontrado em poucas amostras. A ausência de desinfecção é evidenciada pela 

presença de coliformes termotolerantes, (FIGURA 1). Muito embora, o acesso à 

água e saneamento seja considerado um direito humano universal, neste trabalho 

evidencia-se que políticas públicas ainda precisam ser desenvolvidas para 

garantir esse acesso no município. 
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Tabela 1 - Frequência simples dos valores encontrados para os parâmetros analisados 

da água da rede de distribuição, Setembro-Dezembro- 2016 

Parâmetros VMP 
Dentro dos 

Padrões 
Fora dos 
Padrões 

Total 

Bacteriológicos  N N  

Coliformes Totais Ausência 08 16 24 

Coliformes 
Termotolerantes 

Ausência 08 16 24 

Bactérias 
Heterotróficas 

500UFC.mL-1 24 0 24 

Físico-químicos     

Cloretos 250mg.L-1 24 0 24 

Cloro Residual 0,2-2mg.L-1 02 22 24 

Condutividade 110S/Cm-1 24 0 24 

Dureza 500 mg.L-1 23 1 24 

Nitrato 10 mg.L-1 24 0 24 

Nitrito 1 mg.L-1 24 0 24 

Ph 5-9 24 0 24 

Turbidez 5NTU 22 2 24 

N – Número de amostras dentro e fora do padrão; VMP – Valor Máximo permitido de acordo com 
a Portaria 2914/11; NTU – Unidade Nefelométrica de turbidez. 

 
Figura 1 – Pesquisa de bactérias do grupo coliformes pelo método cromogênico 

 
Coliformes Totais 

 
Coliformes Termotolerantes 

  

 Segundo a OPS/OMS, 2011, a redução de morbimortalidades, 

principalmente as relacionadas às diarreias infantis, alcançam níveis de redução 

de até 40%, quando as intervenções se dão em nível do monitoramento da 

qualidade da água. E são ainda mais eficazes quando ocorrem em domicílios, 

onde a segurança alimentar deve ser assegurada, pois um dos mecanismos mais 
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comuns de transmissão de doenças hídricas esta relacionado à ingestão de 

águas de má qualidade. 

 Os resultados obtidos mostram uma segurança hídrica fragilizada. A 

saúde humana se encontra em risco por falta de segurança alimentar. A presença 

de Escherichia coli, coliforme termotolerante de origem exclusivamente fecal é 

evidenciada pela fluorescência à luz ultravioleta 365 nm, devido a liberação de 4-

metilumbelilferona após degradação do 4-metil-umbeliferil--D-glucoronídeo pelas 

-glucoronidases, (FIGURA 1). A E. coli como indicadora de contaminação fecal 

pode evidenciar a presença de cistos e oocistos protozoários e ovos de vermes, 

presentes nos esgotos sanitários que podem vir a contaminar o ser humano, 

através da rota fecal-oral, (GUARDA, 2012). 

 Esses esgotos também são fontes de nitrogênio e fósforo que lançados 

nos corpos d’água causam a eutrofização levando, por exemplo, a floração 

intensa de algas. Essas algas podem liberar toxinas, como as microcistinas, que 

comprometem a saúde humana provocando doenças hepáticas ou neurológicas, 

além de provocar maus cheiros e diminuição da diversidade de espécies tanto da 

coluna d’água quanto do sedimento no corpo hídrico. 

 
4. CONCLUSÕES 

 A segurança hídrica nesse município esta comprometida, frente ao risco 

2. Sua população pode ser considerada em perigo hídrico, devido à falta de 

desinfecção. 

 
REFERÊNCIAS 
APHA. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21 ed. 
APHA/AWWA/WEF. Washington, USA. 1368 pp. 2005.BRASIL. Portaria nº 2.914 
de 2011. Normas de qualidade da água para consumo humano. Ministério da 
Saúde, Brasília, 2011. 
GUARDA, Vera Lúcia de M., SILVA, Flaviane C., PEREIRA, Danilo. Apostila de 
Qualidade de águas. UFOP: 2012. 85 p.  
MELO, Mariza, C. Segurança Hídrica. ENCOB 2015. Caldas Novas, Goiás. 4 a 9 
de Outubro de 2015. 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD/Organización Mundial de la 
Salud. Agua y saneamiento: evidencias para políticas públicas con enfoque en 
derechos humanos y resultados en salud pública. Washington, DC: OPS/OMS; 
2011. 
SANTOS, Bianca, B. M. Segurança hídrica da região metropolitana do Rio de 
Janeiro: contribuições para o debate. Ambiente & Sociedade, v.19, n.1. p. 105-
118, 2016.  Disponível em http://www.scielo.br/pdf/asoc/v19n1/pt_ 1809-4422- 
asoc-19-01-00103.pdf. Acessado em 19 de Dezembro de 2016.  



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 
 

MANTEIGA ADICIONADA DE DIFERENTES ADITIVOS: 

COMPORTAMENTO REOLÓGICO  

 
Túlio Alves Silva; Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal; Aluno. 

André F. R. Gonçalves; Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal; Aluno.  
Pollyanna Cardoso Pereira; Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal; Docente.  

Vanelle Maria da Silva; Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal. Docente.  
 
 

RESUMO – O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento reológico da manteiga com 
diferentes aditivos alimentares a fim de se obter um produto de textura mais macia e com maior 
espalhabilidade. Adicionou-se Concentrado Proteico de Soro de Leite (F1), Carboximetilcelulose 
(F2) e Inulina (F3), todos a uma concentração de 7% (p/p) nas formulações de manteiga. Estas 
foram avaliadas quanto ao teor de gordura, de acidez e medidas reológicas. Os resultados obtidos 
foram compatíveis com os especificados pela legislação. Quanto as avaliações reológicas, a 
formulação F2 apresentou maior deformação quando submetida à força do que o controle e maior 
deformação permanente quando cessada a força, caracterizando um produto mais macio e com 
maior espalhabilidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento de novos produtos; manteiga; reologia. 

 

1. INTRODUÇAO 

 

A manteiga é um derivado lácteo que apresenta potencial para o 

desenvolvimento de novos produtos devido a limitada diversificação no mercado. 

Embora o consumo per capta de manteiga no Brasil se configure como um dos 

mais baixos do mundo (0,4 kg/pessoa/ano), estudos apontam um crescimento de 

25% no consumo de manteiga pelos brasileiros até 2022 (BRASIL, 2015). 

Observa-se atualmente uma tendência na inovação à melhoria de 

produtos. Com a manteiga, a melhoria na textura seria um atrativo, visto que a 

capacidade de gorduras comestíveis serem espalhadas mais facilmente é um 

atributo importante que fornece às margarinas, blends e patês um vantajoso apelo 

aos consumidores (VITHANAGE et al., 2009).  

Para este fim os dados reológicos são amplamente utilizados, uma vez 

que avaliam as características do escoamento ou da deformação de líquidos ou 

materiais semi-sólidos sobre a aplicação de uma força, e podem ser aplicados no 

desenvolvimento de produtos, e na obtenção de parâmetros de engenharia 

requeridos no processamento, avaliação de desempenho, dimensionamento e 

seleção de equipamentos (FALGUERA et al., 2010; STEFFE, 1996). 
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Neste contexto, o presente estudo objetivou avaliar o comportamento 

reológico da manteiga com diferentes aditivos alimentares, a fim de se obter um 

produto de textura mais macia e com maior espalhabilidade que represente uma 

inovação neste segmento de mercado. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada no Laticínio e Laboratório de Produtos Lácteos da 

Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, Minas Gerais e no Laboratório 

de Refrigeração de Alimentos da Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. 

A padronização do creme com água destilada foi realizada para ajuste do 

teor de gordura em 39%. Logo após, fez-se o tratamento térmico a 85ºC/30 

minutos seguido de resfriamento até 20ºC, em água gelada do creme padrão 

(controle) e dos cremes adicionados de Concentrado Proteico de Soro de Leite 

(CPS) (F1), Carboximetilcelulose (CMC) (F2) e Inulina (F3), todos a uma 

concentração de 7% (p/p). Os cremes foram estocados sob refrigeração a 4ºC 

para maturação.  

A bateção da manteiga foi realizada em batedeira da marca Walita 

RI7915/01, até desprendimento do leitelho, o qual foi drenado. A manteiga foi 

lavada com água gelada. Em seguida foi adicionado 1% (m/m) de sal e os 

produtos foram armazenadas a 4ºC em potes de polietileno. 

As análises do teor de gordura e acidez do creme de leite cru e das 

formulações foi realizada segundo BRASIL (2006). 

As medidas reológicas foram realizadas usando reômetro oscilatório 

(HAAKE RheoStress 6000, Alemanha). As medições foram efetuadas utilizando o 

sensor placa – placa, com diâmetro igual a 35 mm e gap igual a 1 mm. Foi 

realizado um teste creep-recovery a 20°C aplicando uma tensão de 250 Pa 

conforme metodologia descrita por Vithanage et al. (2009). 

Todas as análises foram realizadas em triplicata com três repetições. Realizaram-

se as análises de Variância (ANOVA) e a análise de diferença entre as médias 

por meio dos testes de Dunnett, considerando pvalue inferior a 0,05 como critério 

de significância. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O teor médio de gordura do leite utilizado para a obtenção do creme foi de 

3,7% (± 0,17) e o teor médio de gordura do creme foi de 56,5% (± 2,82). 

Com relação às análises físico-químicas a acidez (milimoles ácido 

lático/100 g de matéria gorda) das manteigas das formulações F1 (1,22±0,41) e 

F2 (1,40±0,43) não diferiram da manteiga controle (1,88±0,55) (p>0,05). Quanto 

ao teor de gordura (% m/m) as formulações F2 (87,00± 1,21) e F3 (83,00± 1,68) 

diferiram da manteiga controle (84,00±1,09) (p<0,05). 

Os resultados obtidos foram compatíveis com os especificados pela 

legislação brasileira (Brasil, 1996) e com os encontrados por Da Silva et al (2009).  

A manteiga controle e a formulação F2 apresentaram comportamentos 

típicos de materiais viscoelásticos (Figura 1) e correspondentes ao mesmo 

comportamento em função da deformação já observados em outros estudos 

realizados com manteigas (VITHANAGE et al., 2009, WRIGHT et al., 2001). Este 

comportamento é resultado de uma rede tridimensional formada por cristais de 

gordura, conectados por meio de forças de Van der Waals, e intimamente 

associada a uma fase contínua de óleo (WRIGHT et al., 2001).   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Figura 1 – Comportamento em relação à deformação (creep) e recuperação 

(recovery) para a) Controle; b) F1; c) F2 e d) F3  

As formulações F1 e F3 apresentaram comportamento característico de 

fluidos newtonianos (Figura 1), uma vez que, após cessada a aplicação da força, 

não conseguiram recuperar parcialmente a sua forma e possuíram uma elevada 

deformação permanente. Deste modo, a presença dos aditivos CPS e Inulina 

impediram a formação da rede estruturada de cristais de gordura. 

a

) 

b) 

c) d) 
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Quanto a avaliação da textura, a formulação F2 apresentou maior 

deformação quando submetida à força do que o controle e maior deformação 

permanente quando cessada a força, caracterizando um produto mais macio e 

com maior espalhabilidade (VITHANAGE et al., 2009), aliado à manutenção do 

comportamento viscoelástico desejado para a manteiga. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

No desenvolvimento das formulações de manteiga a adição dos aditivos 

não alterou a composição físico-química requerida pela legislação. No entanto, 

apenas a utilização de CMC, possibilitou a produção de uma manteiga com 

textura adequada. 
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RESUMO – O objetivo deste estudo foi avaliar o teor total de fenólicos e antocianinas de 
hambúrgueres com adição de farinhas integrais de sorgo de duas cultivares com (BR305) e sem 
(BRS501) taninos, e uma formulação convencional (proteína isolada de soja), antes e após 
cocção. Realizou-se testes de determinação do teor total de fenólicos e antocianinas. A adição da 
cultivar de sorgo BR305 aumentou o teor total de fenólicos e antocianinas nos hambúrgueres 
antes e após cocção, em comparação as demais, demonstrando que esta pode ser uma opção 
segura para alérgicos a soja, além de reduzir o ganho ponderal auxiliando no processo de 
emagrecimento, agregar valor nutricional, e possivelmente aumentar o tempo de prateleira do 
produto e reduzir custos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Sorghum bicolor L. Moench; produtos da carne; bife; antioxidantes.  

 

1, INTRODUÇÃO  

 

O aumento no consumo de carne está associado à expansão do setor de 

processados congelados, com destaque para o de hambúrgueres, o qual teve 

sua venda anual estimada em 100 bilhões de unidades em uma única rede de 

fast food, já no ano de 2001 (SPENCER, et al., 2005). Contudo, este alimento, 

muitas vezes apresenta alérgenos (soja), e alto teor de gordura em sua 

composição, podendo ter um impacto negativo na saúde humana. 

Dessa forma, o atual desafio para a indústria é tornar os alimentos cárneos 

processados mais saudáveis. Neste contexto, o sorgo, que é um cereal rico em 

fibras e compostos bioativos (antioxidantes), sem alérgenos e com baixo teor de 

gordura, pode ser uma opção viável, pois seu consumo está associado à redução 

do risco de desenvolvimento de várias doenças crônicas não transmissíveis 

(AWIKA; ROONEY, 2004; TAYLOR, et al., 2014). 

No entanto, sabe-se que o processamento pode influenciar o perfil de 

antioxidantes do sorgo, sendo necessários estudos que avaliem este efeito, a fim 

de maximizar seus benefícios para a saúde (CARDOSO, et al., 2014). Portanto, o 
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objetivo desse estudo foi avaliar o teor total de fenólicos e antocianinas de 

hambúrgueres com adição de farinhas integrais de sorgo de duas cultivares com 

(BR305) e sem taninos (BRS501), e uma formulação convencional, contendo 

proteína isolada de soja, antes e após cocção. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Todas as análises foram realizadas na Embrapa Milho e Sorgo, situada em 

Sete Lagoas, MG. A carne foi obtida do comércio local (corte 

traseiro/fêmea/Nelore/idade: 4 anos) do referido município; e as farinhas integrais 

de sorgo das cultivares BR305 (pericarpo marrom e com tanino) e BRS501 

(pericarpo branco e sem tanino) foram fornecidas pela Embrapa Milho e Sorgo. 

Foram elaboradas 3 formulações de hambúrgueres: Convencional 

(CONV), BR305 e BRS501. Estas mantiveram praticamente todos os 

ingredientes em quantidades idênticas (carne bovina sem gordura aparente e 

tecido conjuntivo= 66,79%; gordura adicionada= 15%; água potável gelada= 

12,8%; sal= 1,8%; glutamato monossódico= 0,11%, alho em pó=0,25% e cebola 

em pó=0,25%). A única diferença foi referente à proteína isolada de soja (3%), 

adicionada somente ao hambúrguer CONV, e a farinha integral de sorgo 

adicionada às outras duas formulações (3% de BR305 e 3% de BRS501). 

Após o preparo e congelamento dos hambúrgueres, estes foram grelhados 

à 190 ºC, por 7 minutos (4 minutos de um lado e 3 do outro), e realizou-se os 

testes (triplicata) de determinação do teor total de fenólicos (KALUZA, et al., 

1980), e de antocianinas (FULEKI; FRANCIS, 1968; AWIKA, et al., 2004; 

NJONGMETA, 2009). 

Utilizou-se ANOVA, seguida pelo teste de Tukey (p <0,05) para 

comparação das médias entre as formulações, e o teste t pareado para comparar 

as formulações cruas e grelhadas, sendo os resultados expressos em média ± 

desvio-padrão, com o auxílio do software R. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 1 mostra o teor total de fenólicos e de antocianinas de acordo 

com os diferentes tipos de formulação, antes (crú) e após a cocção (grelhado). 
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Tabela 1. Teor total de fenólicos e de antocianinas, em base seca, de 

formulações de hambúrgueres: Convencional (CONV) e com adição de duas 

cultivares de sorgo (BR305 e BRS501) antes (crú) e após cocção (grelhado). 

Formulações Teor de Fenólicos totais 
mg ácido gálico Eq./ g  

Antocianinas 
mg LUT  Eq./ g  

 Crú Grelhado Crú Grelhado 

BR305 5,359 ± 0,220Aa 4,161 ± 0,211Ab 0,105 ± 0,004Aa 0,097 ± 0,006Ab 

BRS501 3.805 ± 0,080Ca 2,656 ± 0,355Bb 0,089 ±0,004 Ba 0,083 ±0,002 Ba 

CONV 4,375 ± 0,140Ba 4,174± 0,163Ab 0,089 ± 0,002Ba 0.087 ±0,003ABa 
Médias na mesma coluna com diferentes letras maiúsculas são significativamente diferentes pelo 
teste de Tukey (p<0,05). Médias na mesma linha com diferentes letras minúsculas são 
significativamente diferentes pelo teste t pareado (p<0,05). 

Ao avaliar as diferenças no teor total de fenólicos e antocianinas entre as 

formulações cruas pôde-se observar que a BR305 apresentou as maiores médias 

em relação às demais (p <0,05), fato atribuído à presença de taninos na sua 

composição. Sabe-se que o tanino é uma proantocianidina que tem a capacidade 

de se ligar a proteínas, carboidratos e outros nutrientes, limitando o valor 

nutricional e reduzindo sua digestibilidade (BARROS, et al., 2012; OLIVEIRA, et 

al., 2017). Contudo, pode ser benéfica sua adição em um alimento calórico como 

o hambúrguer, amplamente consumido pela população, uma vez que pode 

contribuir para um menor ganho ponderal, e consequentemente auxiliar no 

processo de emagrecimento. Além disso, um maior teor de antioxidantes está 

diretamente associado ao aumento de tempo de vida útil do produto. 

Após o grelhamento a BR305 e a CONV apresentaram maiores teores de 

fenólicos e antocianinas (p<0,05), mas o teor de antocianinas não diferiu entre a 

CONV e a BRS501 (p>0,05). Todas as formulações mostraram redução no teor 

total de fenólicos após o grelhamento (p<0,05; Tabela 1), sugerindo que o 

binômio tempo/temperatura utilizado pode ser melhor ajustado para reduzir as 

perdas destes compostos. Apesar deste resultado, a BRS501 e CONV não 

apresentaram redução no teor de antocianinas após o grelhamento (p>0,05; 

Tabela 1). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A adição da cultivar do sorgo BR305 aumentou o teor total de fenólicos e 

antocianinas nas formulações de hambúrgueres crus; e após o grelhamento este 
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teor se manteve maior em termos absolutos, demonstrando que sua adição pode 

ser uma opção segura para indivíduos alérgicos a soja, além de reduzir o ganho 

ponderal auxiliando no processo de emagrecimento, agregar valor nutricional e 

possivelmente aumentar o tempo de prateleira do produto e reduzir custos. 
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RESUMO - O Butia capitata (coquinho azedo) é um fruto nativo do Cerrado brasileiro ainda pouco 
utilizado na alimentação humana. Foi objetivo deste trabalho realizar a caracterização física e 
determinar a composição química da polpa in natura e da amêndoa do coquinho azedo.  Frutos 
de coquinho azedo foram coletados no município de Montes Claros, Minas Gerais. O fruto é uma 
drupa oval, com casca sensível e amarelada e polpa de cor amarela aderida à casca e à 
semente. A polpa apresentou como composição centesimal carboidratos (12,51 g), proteínas 
(0,74g), lipídeos (3,42 g), cinzas (0,58g), umidade (82,34) e valor energético de 83,34kcal/100g; e 
a composição da amêndoa foi carboidratos (31,92g), proteínas (10,58g), lipídios (31,96g), cinzas 
(1,34 g), umidade (24,46) e valor energético de 457,72kcal/100g. O coquinho mostrou ser fonte 
de nutrientes, especialmente a composição de macronutrientes da amêndoa.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Butia capitata, coquinho azedo, composição química  
 

1. INTRODUÇÃO  

 

O Butia capitata (coquinho azedo) é um fruto nativo do Cerrado brasileiro 

ainda pouco utilizado na alimentação humana (LIMA, SILVA, SCARIOT, 2010), 

que pode contribuir para suprir as necessidades nutricionais dos moradores da 

região do Cerrado. Foi objetivo desta pesquisa realizar a caracterização física e 

determinar a composição química da polpa in natura e da amêndoa do coquinho 

azedo.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Os frutos do coquinho azedo foram coletados no município de Montes 

Claros, Minas Gerais, cuja caracterização física foi realizada com o auxílio de um 

paquímetro e de balança analítica. Os teores de umidade, cinzas, proteínas e 

lipídios foram determinados em polpa in natura e amêndoa do coquinho azedo, 

em triplicata, de acordo com Association of Official Analytical Chemists (1988). O 
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conteúdo de carboidratos foi obtido por diferença e o valor energético total 

expresso em Kcal.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O fruto do Butia capitata constitui-se como uma drupa oval, com casca 

sensível e de coloração amarelada. A polpa apresenta cor amarela e encontra-se 

aderida à casca e à semente, que é resistente e confere proteção às amêndoas 

(Figura 1). 

 

   

Figura 1 - Representação fotográfica de frutos do coquinho azedo (Butia capitata). 

 

As características físicas dos frutos do coquinho azedo estão apresentadas 

na Tabela 1. Os frutos analisados apresentaram peso total, peso da polpa e 

rendimento da polpa inferiores ao observado por Moura et al (2010), que relatou 

peso dos frutos entre 8,02g e 13,71g e rendimento da polpa de 70,97%.  

As informações referentes à composição centesimal do coquinho azedo 

estão apresentadas na Tabela 2. As concentrações de carboidratos e proteínas 

obtidas foram superiores `as descritos por Faria et al (2008) de 10,8% e 0,3%, 

respectivamente, assim como a concentração de lipídeos que foi maior à relatada 

por Lopes et al (2012) e Faria et al (2008) de 0,11% e 2,8%, respectivamente. 

Enquanto Faria et al (2008), Lopes et al (2012) e Moura et al. (2010) relataram 

teores de cinzas (0,63% a 0,9%) e umidade (84,99% a 92,77%) superiores aos 

observados.  

 

 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 

Tabela 1 - Características físicas do coquinho azedo (Butia capitata).  

 

Tabela 2 - Composição centesimal e valor energético total de polpa e da 

amêndoa do coquinho azedo (Butia capitata) 1, 2, 3 

Variáveis Polpa in natura Amêndoa 

Umidade (%) 82,34 ± 0,74 24,46 ± 0,6 

Cinzas (%) 0,58 ± 0,07 1,34 ± 0,03 

Proteínas (g 100g) 0,74 ± 0,33 10,58 ± 0,05 

Lipídios (g 100g) 3,42 ± 0,43 31,96 ± 4,20 

Carboidratos (g 100g) 12,51 ± 1,17 31,92 ± 4,61 

VET 4(Kcal 100g) 83,34 ± 0,27 457,72 ±19,22 

1valores expressos em matéria fresca;2 média de 3 repetições;3 dados 
apresentados em: média ± desvio padrão; 4  valor energético total 

 

No presente estudo, os conteúdos de proteínas e lipídeos obtidos na 

amêndoa foram inferiores aos respectivamente encontrados por Faria et al, (2008) 

de 11,6% e 53,6; já a umidade foi superior à que relatou (9,9%). As diferenças 

nos valores de composição centesimal do coquinho azedo podem ser devido a 

diferenças nas regiões de cultivo, clima e outros fatores que podem influenciar o 

desenvolvimento do fruto. 

. 

 

Variáveis Médiaa ± DPb 
Amplitude 

Mínimo Máximo 

Diâmetro (cm) 1,87 ± 0,26 1,4 2,3 

Altura (cm) 2,64 ± 0,19 2 2,9  

N° amêndoa 1,20 ± 0,41 1 2 

Massa (g)    

Fruto 6,24 ± 1,78 3,47 8,86 

Polpa 4,28 ± 1,45 1,97 6,33 

Sementes 1,68 ± 0,32 1,13 2,46 

      Casca 1,19 ± 0,21 0,79 1,62 

      Amêndoa  0,45 ± 0,11 0,28 0,76 

Rendimento da polpa (%) 67,33 ± 5,55 55,64 73,83 

a média de 30 frutos; b desvio padrão. 
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4. CONCLUSÃO  

 

 A polpa e a amêndoa do coquinho azedo mostraram-se fontes de 

nutrientes, destacando a amêndoa em sua composição de macronutrientes. 

Estes resultados demonstram o seu elevado potencial para suprir as 

necessidades nutricionais de indivíduos que residem em áreas de Cerrado, 

especialmente, daqueles em vulnerabilidade social.  
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RESUMO – O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência de métodos alternativos aos compostos 
clorados na redução da microbiota natural contaminante em couve fatiada. Foram avaliados os 
tratamentos ácido acético 1 % e 2 %, ácido peracético 20 mg/L, ultrassom 60 kHz e ultrassom 
associado aos compostos mencionados anteriormente. Foram avaliados também amostras de 
couve sanitizadas com dicloroisocianurato de sódio a 200 mg/L. Como controle adotou-se o 
tratamento no qual as amostras não foram sanitizadas. Todos os tratamentos, com exceção do 
tratamento com ultrassom 60 kHz, reduziram significativamente a contaminação microbiana em 
couve fatiada (p < 0,05). Ultrassom 60 kHz combinado com ácido peracético 20 mg/L promoveu 
redução significativa da contagem de mesófilos aeróbios, fungos filamentosos e leveduras e 
coliformes a 35 °C. Os resultados obtidos sugerem que as estratégias propostas têm efeito 
semelhante ou superior aos compostos clorados na etapa de sanitização de couve fatiada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Desinfecção; vegetais; controle de qualidade 

 

1 INTRODUÇÃO 

A operação de lavagem associada ao uso de soluções sanitizantes é a 

etapa crucial para alcançar a redução no número de micro-organismos 

deterioradores e patogênicos (PRADO-SILVA et al., 2015). Compostos clorados 

são comumente utilizados, porém há questionamento quanto a aplicação pela 

possibilidade de geração de subprodutos tóxicos e inativação microbiana limitada 

(SÃO JOSÉ; VANETTI, 2012). Embora os produtos clorados sejam os mais 

utilizados, alternativas a estes estão sendo estudados como a aplicação de ácidos 

orgânicos fracos e tecnologias como o ultrassom com a intenção de prolongar a 

vida de prateleira, inibir micro-organismos indesejáveis, sem ocasionar impactos 

negativos sobre as propriedades nutricionais e sensoriais, e que sejam 

ambientalmente seguros (BILEK; TURANTAŞ, 2013). Portanto, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a eficiência de tratamentos alternativos aos compostos 

clorados na redução da microbiota natural contaminante em couve fatiada. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

As amostras de couve (Brassica Oleracea) foram obtidas do comércio 

local da cidade de Alegre-ES. A hortaliça foi selecionada e lavada em água 

corrente. A etapa de sanitização consistiu na imersão de 400 g de couve fatiada 

em 4 L solução sanitizante, por 5 min à temperatura de 7 ± 1 ºC. Foi utilizado o 

ultrassom de banho modelo NI 1207 (Nova Instruments®) com frequência de 60 

kHz e potência de 700 W e as soluções sanitizantes ácido acético (Neon®) 1 e 2 

%, ácido peracético (Nippon Chemical®) 20 mg/L associados ou não ao ultrassom 

de baixa frequência de 60 KHz e somente ultrassom. Foi adotado o tratamento 

com solução de dicloroisocianurato de sódio (Nippon Chemical®) a 200 mg/L para 

realizar comparação com os métodos propostos. Como controle foram avaliadas 

amostras de couve não sanitizadas. 

 As análises microbiológicas para mesófilos aeróbios e fungos 

filamentosos e leveduras foram conduzidas de acordo com Compendium of 

Methods for the Microbiological Examination of Foods (DOWNES; ITO, 2001). 

Para determinação de mesófilos aeróbios e fungos filamentosos e leveduras 

foram utilizados ágar padrão para contagem (Himedia®) e ágar batata dextrose 

(Fluka Analytical®), respectivamente. O resultado foi expresso em log de unidades 

formadoras de colônias por grama (log UFC/g). Para avaliação de coliformes a 35 

°C foram utilizadas placas Petrifilm EC® (3M ®) sendo que foram transferidas 

alíquotas de 1,0 mL das diluições apropriadas, seguindo as instruções do 

fabricante (AOAC, 2002). Após incubação das placas a 35 ºC por 24 e 48 h, as 

colônias azuis e vermelhas com gás foram consideradas colônias de coliformes 

totais e colônias azuis com gás consideradas de E. coli. Todo o estudo foi 

conduzido em delineamento inteiramente casualizado em três repetições e os 

dados analisados no programa Genes
®
. Foi conduzida a ANOVA e diferenças 

entre as médias foram analisadas com o teste de Duncan, considerando p < 0,05. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Todos os tratamentos, com exceção do tratamento com ultrassom 60 kHz, 

reduziram significativamente a contaminação de mesófilos aeróbios em couve 

fatiada (p < 0,05) (Tabela 1). Os tratamentos com ultrassom 60 kHz + ácido 
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acético 2 % e ultrassom 60 kHz + ácido peracético 20 mg/L promoveram maior 

redução da contagem de mesófilos em relação ao tratamento com 

dicloroisocianurato de sódio 200 mg/L. São José e Vanetti (2015) ao sanitizar 

agrião com ácido peracético 40 mg/L combinado com ultrassom observaram 

redução de 6,3 log UFC/g em amostras de agrião. 

 

Tabela 1 - Médias e desvio padrão (log UFC/g) das contagens da microbiota 

natural em couve fatiada sem sanitizar e submetida a diferentes sanitizantes por 5 

minutos a 7 °C. 

Tratamentos de Sanitização 

Log UFC/g ± Desvio Padrão  

Mesófilos 
aeróbios 

Fungos 
Filamentosos 
e Leveduras 

Coliformes a 
35 °C 

Sem Sanitizar 6,77a ± 0,29 5,42a ± 0,50 3,79a ± 0,16 

Dicloroisocianurato de sódio 200 mg/L 5,44bc ± 0,40 4,32bc ± 0,39 2,57b ± 0,23 

Ácido Acético 1 % 4,99bcd ± 0,48 3,72bcd ± 0,33 2,18bc ± 0,31 

Ácido Acético 2% 4,45cd ± 0,47  3,47cd ± 0,25 2,28b ± 0,27 

Ácido Peracético 20 mg/L 5,00bcd ± 0,26 3,42cd ± 0,50 1,99bc ± 0,45 

Ultrassom 60 kHz 5,72ab ± 0,40 4,53ab ± 0,45 2,78ab ± 0,69 

Ultrassom 60 kHz + Ácido Acético 1 % 4,97bcd ± 0,19 3,17d ± 0,17 2,11bcd ± 0,19 

Ultrassom 60 kHz + Ácido Acético 2% 4,26d ± 0,62 3,30d ± 0,24 2,15bc ± 0,15 

Ultrassom 60 kHz + Ácido Peracético 20 
mg/L 

4,22d ± 0,10 2,93d ± 0,26 1,20c ± 0,34 

*Médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferiram entre si pelo Teste de Tukey (p < 0,05).  

 

Para fungos filamentos e leveduras, observou-se redução 

significativamente superior ao tratamento com composto clorado quando foi 

aplicado o ultrassom em combinação com ácido acético 1 % e 2 % e com ácido 

peracético 20 mg/L (p < 0,05). Os demais tratamentos foram estatisticamente 

iguais ao dicloroisocianurato de sódio 200 mg/L (p > 0,05) e isto indica que os 

tratamentos propostos têm efeito semelhante na redução da contaminação de 

fungos e leveduras. Segundo São José e Vanetti (2012) em condições típicas de 

sanitização de hortaliças, a eficiência de compostos clorados em reduzir a 

contaminação microbiana é limitada, alcançando redução de um a dois ciclos 

logarítmicos na população de micro-organismos.Para coliformes a 35 °C, 

observou-se que a aplicação do ultrassom associado ao ácido peracético 20 mg/L 

promoveu redução superior ao apresentado pelo tratamento com 

dicloroisocianurato de sódio (p< 0,05).  



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos sugerem que os tratamentos alternativos propostos 

apresentaram efeito semelhante ou superior aos compostos clorados na etapa de 

sanitização de couve fatiada. Porém, ressalta-se a importância de avaliar também 

o impacto destes tratamentos nas características físico-químicas e sensoriais do 

produto. 
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RESUMO - A macaúba é uma palmeira do gênero Acrocomia, e representa uma espécie 
promissora para indústrias alimentícias, químicas e farmacêuticas, devido à grande quantidade e a 
qualidade do óleo presente no fruto. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência de alguns métodos 
de extração aquosa do óleo da polpa de macaúba, para que possa ser utilizado para consumo 
humano. Foram feitas extrações utilizando diferentes métodos usando a água como solvente. O 
método utilizando aquecimento permitiu extrair 32,4% do total de lipídios da polpa, e o método de 
imersão 27,02%. Os resultados obtidos até o momento mostram que o óleo da polpa pode ser 
extraído de maneira simples, mesmo não apresentando um alto rendimento na extração, mas que 
pode ser facilmente reproduzido nas comunidades produtoras de óleo, minimizando ainda os 
inconvenientes de uma extração por solvente. 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: teor de lipídios; Acrocomia aculeta; polpa de macaúba; processos extrativos;  
 
 

 

INTRODUÇÃO 

A macaúba é uma palmeira nativa do Brasil, predominante do cerrado 

mineiro e todas suas partes podem ser utilizadas para diversos fins, alcança até 15 

metros de altura e possui espinhos longos e pontiagudos. Pode ser encontrada em 

quase todo o Brasil, sendo conhecida por diferentes nomes, como bocaiúva, 

macaiba, coco-baboso e coco-de-espinho. O óleo da polpa de macaúba exibe 

grandes potencialidades por suas características, e muito especulado para 

produção de biodiesel (MOTOIKE, 2013). 

A extração de óleos por solvente é uma técnica relativamente moderna, e 

que apresenta um maior rendimento na extração. Contudo, os solventes utilizados 

apresentam uma série de impactos negativos e que devem ser minimizados para o 

uso do óleo na alimentação. Por sua vez, a extração aquosa, apresenta um menor 

rendimento, mas pode ser facilmente realizada, sem necessidade de grandes 

aparatos tecnológicos (DEUS, 2008). Sob esse aspecto, tem-se um processo 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

simples, que pode ser incorporado pelas comunidades produtoras de macaúba 

para extração do óleo. 

Com o objetivo de avaliar técnicas de extração aquosa para obtenção do 

óleo da polpa de macaúba, três métodos foram avaliados e comparados quanto à 

eficiência da extração aquosa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Bromatologia, da Escola de 

Nutrição - UFOP. Os frutos de macaúba maduros foram obtidos na zona rural do 

município de Itapecerica/MG; e tiveram a polpa extraída mecanicamente com 

auxílio de uma faca inox, e na seqüência embaladas e armazenadas em câmara 

de congelamento. Três métodos de extração aquosa foram testados em duplicata. 

1) Extração aquosa por aquecimento em micro-ondas: 100 gramas de polpa de 

macaúba juntamente com 300 ml de água foram colocadas em um béquer e em 

seguida submetidas seis vezes ao aquecimento em micro-ondas na potência baixa, 

durante 30 segundos cada. 2) Extração aquosa com aquecimento em manta 

térmica: Em um balão, foram colocados 100 gramas de polpa de macaúba e  100 

ml de água, e a mistura aquecida em manta térmica por 3 vezes seguidas de 25 

minutos cada. Ao final, o líquido foi transferido para um funil de decantação para 

separação das fases. 3) Extração aquosa por imersão: 100 gramas de polpa de 

macaúba foi adicionado em um béquer com 500 ml de água deixando mantido em 

repouso por 144 horas. Após esse período o líquido foi separado da parte sólida e 

colocado em balão de decantação para separação das fases.  

Para comparação dos métodos de extração o conteúdo de lipídios da polpa 

de macaúba foi extraído por solvente usando éter de petróleo (IUPAC, 1979). 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para avaliação dos métodos de extração aquosa, o percentual de lipídios 

presente na polpa de macaúba foi de 37,60±0,44 em massa úmida. O conteúdo de 

óleo na polpa apresenta uma quantidade de óleo bastante expressiva, como já 

referendado na literatura, o que possibilita a aplicação de outros métodos 

extrativos.  

No primeiro método de extração usando micro-ondas não foi obtido um 

resultado satisfatório para separação das fases óleo/água.  Como a irradiação por 
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micro-ondas produz mais rapidamente calor no interior da glândula oleífera, bem 

como no seu exterior, o tempo de exposição no micro-ondas pode não ter sido 

suficiente para facilitar a separação das fases (GOLMAKANI E REZAEI, 2008). No 

segundo processo de extração usando manta térmica, e após a separação de fases 

usando um funil de decantação (Figura1), o óleo extraído foi pesado, representando 

uma fração média de 12%. Quando comparado ao total de lipídios presente na 

polpa, o processo conseguiu extrair 32,4% de óleo. O terceiro processo, após a 

separação das fases, foi obtido 10% de óleo, que representa 27,02% do total de 

lipídios presente na amostra.  

Figura 1: Separação de fases óleo/água no balão de decantação.  

Os métodos de extração aquosa estão sendo avaliados e aperfeiçoados 

por se tratarem de processos simples, que dependem de menos de maquinários 

para extração de óleo, podendo ser facilmente executados. Diferente da extração 

por solvente que tem um custo maior e gasta mais utensílios e equipamentos.  

 

CONCLUSÃO 

A partir dos resultados até o momento, os dois métodos de extração aquosa 

foram bastante semelhantes quanto à quantidade de óleo extraída, com maior 

destaque para a extração usando a manta de aquecimento. Embora, a capacidade 

de extração dos dois métodos utilizados ainda não seja muito eficiente, o processo 

de extração aquosa representa uma grande possibilidade para a extração de óleo 

em comunidades produtoras, na obtenção de um produto de grande qualidade e 

com grandes potencialidades. Além disso, minimiza os inconvenientes de um 

processo convencional de extração por solvente.  
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RESUMO - É de grande necessidade a adoção e avaliação de boas práticas na manipulação de 
alimentos em serviços de alimentação, a fim de minimizar o risco de ocorrência de doenças de 
origem alimentar (DOA), sobretudo em escolas, responsáveis pelo atendimento de um público 
vulnerável. Neste contexto, foi realizado um estudo em 26 unidades de alimentação de escolas da 
rede municipal de Vitória-ES, com o objetivo de avaliação as condições higienicossanitárias. 
Utilizou-se uma lista de verificação específica para unidades escolares. Das escolas avaliadas, 
42,3 % apresentaram risco sanitário baixo e regular. As UANE das escolas avaliadas cumpriram 
parcialmente os itens descritos na lista de verificação de boas práticas, sendo classificadas como 
em risco sanitário baixo e regular. Dessa forma, são necessárias intervenções para a oferta de 
alimentos seguros. 

PALAVRAS-CHAVE: manipulação de alimentos; higiene dos alimentos; alimentação escolar. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 As boas práticas na manipulação de alimentos devem ser cumpridas por 

todos os serviços de alimentação coletiva, inclusive por Unidades de Alimentação 

e Nutrição Escolares (UANE), a fim de minimizar o risco de ocorrência de 

Doenças de Origem Alimentar (DOA), principalmente por fornecerem refeições a 

um público vulnerável (BRASIL, 2004). A aplicação de uma lista de verificação 

permite avaliar as não conformidades na produção de refeições. A lista consiste 

de um método indireto, economicamente viável, de alta aplicabilidade e de fácil 

utilização, que contempla itens e critérios para avaliação das não conformidades e 

geração de diagnóstico das condições higiênicossanitárias na alimentação escolar 

(STEDEFELDT et al., 2013). Deste modo, com esta pesquisa objetivou-se avaliar 

as condições higiênicossanitárias de Unidades de Alimentação e Nutrição 

Escolares (UANE) do município de Vitória-ES. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
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 Trata-se de um estudo transversal e descritivo desenvolvido em 26 

unidades de alimentação de escolas da rede municipal (Centros de Educação 

Infantil – CMEIs e Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEFs) de 

Vitória-ES. As visitas às unidades foram realizadas mediante autorização prévia 

dos gestores.  

 Para a coleta de dados utilizou-se uma lista de verificação que contempla 

todos os itens necessários para avaliação das condições higiênicossanitárias de 

escolas (STEDEFELDT et al., 2013). A lista apresentou 99 itens e foi organizada 

em 6 blocos temáticos: edifícios e instalações da área de preparo de alimentos, 

equipamentos para temperatura controlada, manipuladores, recebimento, 

processos e produções e higienização ambiental. Cada questão possui três 

opções de respostas: “sim”, “não” ou “NA” (não aplicável); que são pontuadas 

conforme o grau de risco e importância para a segurança de alimentos. A 

pontuação final obtida em cada bloco foi calculada para cada UANE, e permitiram 

a classificação geral e por bloco, conforme grau de risco sanitário apresentado a 

saber: risco sanitário muito alto (0 – 25%), risco sanitário alto (26 -50%), risco 

sanitário regular (51-75%), risco sanitário baixo (76-90%) e risco sanitário muito 

baixo (91-100%) (FNDE, 2013; STEDEFELDT et al., 2013). O trabalho foi 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Espírito 

Santo sob o número CAAE 41393714.5.0000.5060. Os dados obtidos foram 

armazenados em planilhas do Microsoft Excel e analisados com auxilio do 

software IBM SPSS Statistics 22. Foi realizada estatística descritiva com uso de 

valores percentuais, além de teste de correlação de Pearson (r) para avaliar 

possível relação entre os blocos da lista de verificação. Considerando as forças 

pontuais de correlações e respectivas probabilidades de erros (p≤ 5%), as 

correlações foram classificadas em desprezível (0,01 a 0,09), baixa (0,10 a 0,29), 

moderada (0,30 a 0,49), substancial (0,5 a 0,69) e muito forte (≥0,70), conforme 

sugestões de Davis (1976). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram coletados dados em 26 escolas, das quais 11 são CMEI’s e 15 são 

EMEF’s, localizadas em 6 regiões administrativas do município de Vitória-ES. Por 

meio dos resultados obtidos na lista de verificação das Boas Práticas na 
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Alimentação Escolar observou-se que 42,3 % (n=11), 42,3 % (n=11) e 7,7% (n=2) 

das escolas foram classificadas como em risco sanitário baixo, regular e muito 

alto, respectivamente. Resultado semelhante foi encontrado no estudo de Lopes 

et al. (2015), onde 48,3 % das escolas foram classificadas em risco sanitário 

regular. 

 A Figura 1 apresenta a classificação dos blocos da lista de verificação. O 

bloco que mais contribuiu para classificação do risco sanitário muito baixo foi o de 

recebimento (92,3%), demonstrando práticas adequadas por parte dos 

manipuladores, referentes à verificação, de características dos alimentos, 

integridade das embalagens, devolução ou identificação de produtos reprovados e 

prazo de validade.  

 

Figura 1 – Classificação do risco sanitário por bloco de itens da lista de 

verificação das boas práticas em 26 escolas municipais de Vitória-ES, 2016. 

 

A classificação de risco sanitário muito alto foi consequência de itens os 

quais não atendem os requisitos normativos, como banheiros, paredes e portas 

inadequados, higienização inadequada das mãos, ausência do manual de boas 

práticas, ausência do controle de temperatura, conforme obrigatoriedade 

determinada pela legislação (BRASIL, 2004), condizente situações evidenciadas 

em estudos de natureza semelhante (CARDOSO et al., 2010; LOPES et al., 

2015). Tais observações comprometem direta e indiretamente a inocuidade dos 

alimentos e evidenciam que diversas foram as origens das inadequações, 

sugerindo a importância de um trabalho ampliado de estratégias para melhorias, 

com participação de todos os atores sociais responsáveis. 

 
4 CONCLUSÕES 

 

As UANE avaliadas cumpriram parcialmente os itens descritos na lista de 

verificação de boas práticas para manipulação de alimentos, sendo classificadas 
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como em risco sanitário baixo e regular.  O risco sanitário alto ou muito alto, 

decorrente de determinadas inadequações, demonstra a necessidade de 

intervenções conjuntas nos eixos: manipuladores, estrutura física e gestão, de 

forma a viabilizar a oferta de alimentos seguros aos escolares. 
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DESENVOLVIMENTO DE COOKIES ENRIQUECIDOS COM OKARA 
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RESUMO – O mercado consumidor tem se interessado, cada vez mais, por 
produtos elaborados a partir de matérias-primas não tradicionais que, além de 
agregar maior valor nutritivo e funcional apresentam-se como uma interessante 
alternativa para o aproveitamento de resíduos. A soja pode oferecer diversos 
benefícios para a saúde humana. Através do seu processamento para produção 
de extrato aquoso, dá origem a um resíduo denominado okara que possui elevada 
qualidade nutricional e que pode ser utilizado para enriquecer diferentes produtos 
alimentícios. O presente trabalho teve como objetivo reaproveitar os resíduos da 
soja, desenvolvendo um cookie enriquecido com okara. Os cookies elaborados 
com okara apresentaram aumento na quantidade de proteínas, lipídeos e 
principalmente de fibras, demonstrando ser um produto capaz de ser utilizado no 
enriquecimento nutricional da alimentação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cookie; soja; okara; enriquecimento, fibras. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Hábitos de vida saudáveis associados à alimentação têm motivado a 

ingestão de alimentos como a soja, seja na forma de bebida ou acrescentada em 

uma outra formulação (YOSHIDA et al., 2014).  

O enriquecimento de produtos através da utilização de resíduos oriundos 

do processamento de alimentos é uma prática que vem sendo empregada com o 

objetivo de melhorar seu valor nutricional e também de aproveitar integralmente 

todo o alimento. A produção de bebida de soja resulta na obtenção de um resíduo 

denominado okara, com baixo valor de mercado, mas que possui grande 

quantidade de proteína. Pode ser utilizado no enriquecimento de hambúrgueres e 

produtos de panificação como biscoitos e bolos, contribuindo principalmente para 

melhorar a qualidade nutricional e o rendimento do produto final (LAROSA et al., 

2006). 

Segundo Bowles e Demiante (2006), a partir de 1kg de soja é possível 

obter aproximadamente 1,1kg de okara (base úmida) o que equivale ao resíduo 

do grão juntamente com água. Com o processo de desidratação é preciso 1kg de 

okara para se conseguir cerca de 250g deste resíduo em forma de farinha. 
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Os biscoitos tipo cookies são produtos que podem ser enriquecidos com 

okara. São alimentos bem aceitos e consumidos por pessoas de todas das 

idades. (MAURO et al., 2010). Além disso, são formulações que incorporam bem 

novos ingredientes agregando maior qualidade nutricional e permitindo que novo 

produtos se apresentem ao mercado. 

Diante disso o presente trabalho teve por objetivos reaproveitar os 

resíduos da soja, desenvolvendo um cookie enriquecido com okara. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A soja em grãos foi adquirida em comércio local de Diamantina – MG. O 

okara foi obtido em laboratório após a produção de extrato aquoso de soja. Para a 

produção da farinha o okara foi seco até peso constante e triturado em 

processados doméstico. A produção dos cookies foi realizada no Laboratório de 

Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, conforme formulação apresentada na Tabela 2. 

Todos os demais ingredientes da formulação são produtos comerciais e foram 

adquiridos em comércio local de Diamantina – MG. 

 

Tabela 1: Formulação dos cookies padrão e enriquecidos com okara  

 Padrão Enriquecido 

Farinha de trigo 440g 220g 

Farinha de okara 0g 220g 

Ovo 60g 60g 

Manteiga vegetal 200g 200g 

Açúcar 160g 160g 

 

Os ingredientes foram misturados até obtenção de aspecto homogêneo, 

moldados em porções de 30g, e assados a 180°C/20min.  

Foram feitas analises de composição centesimal e determinação do teor 

de fibras dos produtos seguindo os métodos analíticos da AOAC (2006) e IAL 

(1985). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos para as análises de composição centesimal e do 

teor de fibras são apresentados na Tabela 2.  

 

Tabela 2: Composição centesimal dos cookies padrão e enriquecidos 

Determinações Padrão  Enriquecido    

Proteína (%) 6,01±0,14  6,14±0,23  
Lipídios (%) 10,02±0,55  11,15±0,22  
Cinzas (%) 1,01±0,07  1,66±0,14  
Umidade (%) 15,14±0,99  13,87±0,11  
Carboidratos (%) 67,82*  67,18  
Teor de fibras (%) 3,10±0,09  5,14±0,45  

* Calculado por diferença 

 

Os valores de lipídios diferem significativamente entre as amostras. 

Provavelmente devido ao teor de lipídios da soja ser alto, a farinha preserva parte 

do conteúdo incrementando o teor de gorduras dos biscoitos. Há também um 

aumento significativo do teor de cinzas ao substituir a farinha de trigo pela farinha 

de okara. Essa diferença é devido a maior qualidade nutricional do resíduo da 

soja do que da farinha de trigo. A quantidade de carboidrato diminuiu um pouco 

provavelmente por a farinha de trigo ter mais carboidrato do que a farinha de 

okara. Entretanto o percentual de proteínas do biscoito teve aumento comparado 

ao padrão, pois o resíduo de soja possui maiores quantidades desta substância. 

Os valores quantificados de fibras apresentaram também um aumento 

considerável, sendo superior no biscoito contendo okara em substituição à farinha 

de trigo.   

 

4. CONCLUSÕES 

 

O okara, subproduto produzido a partir dos processos de produção do 

extrato hidrossolúvel de soja, apresenta qualidades nutricionais e tecnológicas 

interessantes. É um material rico em fibra alimentar, que pode ser facilmente 

desidratado e transformado em farinha. Os biscoitos de okara apresentaram 

maiores percentuais de proteínas, lipídeos e principalmente de fibras, agregando 

aos biscoitos aumento no valor nutricional.  Com isso abre-se uma nova frente na 
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exploração do subproduto okara sugerindo a possibilidade de um aproveitamento 

mais nobre do subproduto okara, além da produção de ração animal.  
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DA DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA EM 

SECAGEM DE CENOURAS 
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RESUMO – As novas exigências do mercado atual com o apelo por produtos saudáveis e de fácil 
preparo estimulam pesquisadores a desenvolverem produtos que atendam as necessidades do 
consumidor. Com esse intuito, foram realizados experimentos avaliando a desidratação de 
cenouras. A análise de umidade foi realizada na matéria prima in natura e em amostras que 
receberam diferentes tratamentos para a secagem: branqueamento térmico (controle) e 
branqueamento térmico seguido de desidratação osmótica (com variações nas concentrações de 
sacarose e cloreto de sódio). Observou-se, por meio das curvas de secagem, que as cenouras 
submetidas à desidratação osmótica apresentaram menor tempo de secagem comparado ao 
controle, além de apresentarem melhor textura e aparência. Concluiu-se sobre o resultado 
satisfatório da desidratação osmótica, etapa fundamental para obtenção de cenouras 
desidratadas em secador de bandejas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: cenoura; solução osmótica; curva de secagem; umidade; secador de 
bandejas 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

               A desidratação de alimentos proporciona produtos compactos, fáceis de 

transportar e com valor nutricional concentrado, uma vez que neste processo a 

água é removida do alimento. Este é um método eficaz de controle de 

desenvolvimento microbiano, o que favorece a conservação do alimento por um 

longo período de armazenamento (KHAN et al., 2008). A desidratação osmótica é 

uma técnica de pré-tratamento da secagem que possibilita a obtenção de 

produtos de alta qualidade através da remoção da água sem mudança de fase. 

Esse processo consiste em colocar o alimento sólido ou cortado em pedaços, em 

uma solução aquosa com uma pressão osmótica maior do que a do alimento. O 

gradiente de atividade da água que se forma entre o alimento e a solução 

hipertônica provoca um mecanismo de transferência de massa entre a solução e 

o produto (LENART, 1996). Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o 

efeito da desidratação osmótica em cenouras, como pré-tratamento à 

desidratação em secador de bandejas. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 2.1 PROCESSAMENTO 

 

 Foram realizados pré-testes com base em estudos que indicavam 

soluções osmóticas mais efetivas para a desidratação de legumes (JERÔNIMO, 

2013; ARAÚJO, 2010). A partir desses, foram determinados os teores de 

sacarose e cloreto de sódio utilizado na desidratação osmótica (D.O.). As 

cenouras foram lavadas e sanitizadas com hipoclorito de sódio a 50 ppm por 15 

minutos. Em seguida, foram descascadas e fatiadas em rodelas padronizadas a 

1mm de espessura e submetidas ao branqueamento térmico por 3 minutos, 

seguido de resfriamento pelo mesmo tempo. Foram então pesadas (50g) para 

realização dos diferentes tratamentos, conforme descrito na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Diferentes tratamentos aplicados para a desidratação de cenouras 

Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3: Controle 

Branqueamento térmico 

Sacarose 50° Brix 

2% NaCl 

Branqueamento térmico 

Sacarose 25° Brix 

1% NaCl 

Branqueamento térmico 

 

As cenouras submetidas aos Tratamentos 1 e 2 permaneceram na 

solução osmótica por 30 minutos a 50°C. Decorrido este tempo, foram dispostas 

em bandejas para secagem a 60°C em um secador de bandejas, assim como as 

cenouras submetidas ao Tratamento 3. Assim, as amostras foram pesadas de 1 

em 1 hora até atingir peso constante. 

 

2.2 ANÁLISE DE UMIDADE 

 

 A umidade foi determinada conforme as instruções do Instituto Adolfo 

Lutz (IAL, 2008) em estufa a 105ºC até peso constante. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As secagens foram realizadas em três repetições, e as curvas de 

secagens obtidas estão apresentadas na Figura 1. Observou-se que as amostras 

submetidas à desidratação osmótica (Tratamentos 1 e 2) tiveram um tempo de 

secagem menor, com relação ao tempo de secagem das amostras controle, 

resultado semelhante ao encontrado por Jerônimo (2013), ao desidratar cenouras 

em rodelas. Este fato pode ser explicado pela remoção parcial da água do 

alimento na etapa de pré-tratamento. 

 

Figura 1 - Curvas de secagem das cenouras submetidas a diferentes tratamentos 

 

Além disso, as amostras submetidas aos Tratamentos 1 e 2 tiveram 

melhor preservação da cor comparadas ao tratamento controle. Resultado similar 

foi observado por Araújo (2010), ao estudar a desidratação osmótica em 

cenouras. Em relação à textura, observou-se um menor encolhimento e textura 

mais macia, enquanto as amostras controle tornaram-se mais duras. Com isso, a 

etapa de desidratação osmótica tornou-se fundamental para a obtenção de 

cenouras desidratadas com melhor qualidade.  

Os resultados para umidade apresentaram valores variados, de acordo 

com os diferentes tratamentos aplicados (Tabela 1). Observou-se que a umidade 

das amostras submetidas à D.O foi inferior a das amostras submetidas ao 

tratamento controle e cenouras in natura. Este resultado vem de encontro ao 

princípio da desidratação osmótica, ou seja, a remoção parcial da água do 

alimento ocasionada pela pressão ao colocar o alimento em contato com uma 

solução hipertônica. 
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Tabela 1- Médias seguidas do desvio padrão da umidade das cenouras 

Tratamentos Umidade (%) 

50° Brix, 2% NaCl 

25° Brix, 1% NaCl 

Controle 

In natura 

7,73 + 0,60 

7,66 + 1,11 

8,60 + 1,30 

84,83 + 0,65 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Concluiu-se que a etapa de desidratação osmótica é um importante 

processo como pré-tratamento para a secagem, uma vez que preserva melhor as 

características do alimento, como cor e aparência, além de promover uma textura 

mais atrativa comparada ao alimento sem tratamento osmótico. Além disso, 

diminui o tempo de secagem para obtenção do produto desidratado, reduzindo 

custos e contribuindo para a permanência das características nutricionais e 

sensoriais do produto, uma vez que ele fica menos tempo em contato com o calor.  
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RESUMO – O Cerrado brasileiro apresenta uma rica biodiversidade em alimentos 
de origem vegetal, principalmente frutos com elevado potencial para a 
alimentação humana, porém, poucos estudos relacionados ao seu processamento 
têm sido realizados. O potencial desses frutos pode ser aproveitado aplicando-os 
em produtos de amplo consumo, como os de panificação. Frente ao exposto o 
presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de formulações de 
biscoito com farinha da amêndoa de baru. As concentrações de farinha de baru 
utilizadas foram 10 e 20%. A avaliação das amostras demonstra que farinha de 
baru se incorpora satisfatoriamente à massa e que os biscoitos apresentaram 
consistência e aparência agradável. 
 
PALAVRAS CHAVES: biscoito, produtos de panificação, enriquecimento, frutos 
do cerrado, baru. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas 

Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados- ABIMAPI (2015) apontam que o 

brasileiro consome cerca de 6 kg de biscoitos por ano.  As principais matérias-

primas utilizadas na fabricação são farinha de trigo, açúcar, sal, gorduras, leite, 

amidos, água, fermento, aditivos e outros ingredientes como amendoim, coco, 

cacau que podem conferir diferentes sabores ao produto. Em sua formulação 

podem ser acrescentados outros ingredientes, como as castanhas, sendo esta 

uma alternativa alimentícia para o aproveitamento de frutos regionais e agregar 

valor aos mesmos (FETT; MORETTO, 1999). 

Diversos estudos vêm sendo realizados envolvendo a otimização de 

produtos de panificação como pães e biscoitos. Devido à sua vida de prateleira 

(atividade de água baixa, são menos suscetíveis ao crescimento microbiano) e 

baixo custo na formulação, são opções que podem ser enriquecidos (GÜEMES 

VERA et al., 2009). Os produtos desenvolvidos têm apresentado boa aceitação e 

demonstram ser bons veículos de nutrientes importantes visando suprir algumas 

carências nutricionais.  



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

O Cerrado brasileiro apresenta uma rica biodiversidade em alimentos de 

origem vegetal, principalmente frutos com elevado potencial para a alimentação 

humana (AGOSTINI-COSTA; VIEIRA, 2000), porém, poucos estudos 

relacionados ao processamento industrial têm sido realizados. Um desses frutos é 

o baru, cuja amêndoa possui alto teor de lipídios, minerais (SIQUEIRA et al., 

2012), e sabor semelhante ao do amendoim, mas cujas propriedades nutricionais 

ainda são pouco exploradas.  

Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento 

de uma formulação de biscoito com farinha da amêndoa de baru. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As amêndoas de baru forma adquiridas in natura em comércio local de 

Almenara/MG e submetidas ao processo de torrefação a 160 – 180ºC por 35 – 40 

min. Na sequência as amêndoas foram descascadas manualmente e trituradas 

em processados doméstico até o ponto de farinha. Os demais ingredientes 

utilizados na formulação dos biscoitos são produtos comerciais adquiridos na 

região de Diamantina/MG. 

 

Tabela 1 - Formulação adotada na preparação dos biscoitos 

Ingredientes Form 0% Form 10% Form 20% 

Farinha de trigo 160g 144g 128g 

Farelo de aveia 80g 80g 80g 

Farinha de baru 0 16g 32g 

Açúcar cristal 120g 120g 120g 

Óleo  50ml 50ml 50ml 

Sal 2g 2g 2g 

Ovos  50g 50g 50g 

 

As formulações desenvolvidas são apresentadas na Tabela 1. Os 

ingredientes foram homogeneizados manualmente durante 3 minutos. A farinha 

de baru foi utilizada para substituir parte da farinha de trigo, as porcentagens de 

substituição foram 10% e 20%. Os biscoitos foram moldados em discos de 15g, 

dispostos em assadeiras e levados ao forno convencional, pré-aquecido, por 20 
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minutos a 180°C. Após assados os biscoitos foram resfriados e acondicionados 

em sacos plásticos, selados e conservados nestas embalagens. 

 

3.  RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A aparência dos biscoitos produzidos é apresentada na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

             Padrão                              10% baru                        20% baru  

Figura 1. Aparência geral dos biscoitos 

 

Inicialmente os testes realizados para o preparo do cookie foram feitos 

com a massa padrão sem o acréscimo de farinha de baru. Após estabelecida a 

formulação padrão, foram feitas substituições parciais da farinha de trigo pela 

farinha de baru em 10% e 20%. A massa apresentou boa consistência e aspecto 

agradável. Foram observadas diferenças, principalmente, na aparência dos 

biscoitos, sendo que, com a substituição de 20% de farinha apresentou cor com 

tendência ao marrom. O sabor mostrou ser agradável para ambas substituições.  

A demanda das indústrias alimentícias por novos produtos é cada vez 

maior, especialmente no setor de biscoitos e no interesse do consumidor por 

aqueles que apresentem elevado valor nutritivo e /ou benefícios para saúde. A 

literatura apresenta diversos benefícios nutricionais do baru, e o presente estudo 

mostra que a incorporação deste ingrediente à formulação de cookies é possível.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os resultados indicam que o fruto do Cerrado e seus subprodutos, tais 

como o baru possuem excelentes propriedades nutricionais que podem ser 

incorporadas aos produtos de panificação, como os biscoitos tipo cookie. As 
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formulações apresentaram boa estabilidade e homogeneidade, além de aspecto e 

cor semelhantes ao produto sem incorporação de farinha de amêndoa de baru.  
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ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IOGURTE LIGHT DIET SABOR MARACUJÁ 

(Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.). 

 
Ariane da Silva Frazão; Jamilly da Silva Campos Catete; Jhwllyane Ramos 

Moraes; Larissa Rodrigues Ferreira, alunas do Instituto Macapaense do Melhor 
Ensino Superior; Denny Carlos Ribeiro Santos; Antonio Carlos Souza da Silva 

Júnior, docentes do Instituto Macapaense do Melhor Ensino Superior.  
 

RESUMO – O iogurte é produzido através de leite fermentado por bactérias, 
possuindo os mesmo constituintes nutricionais do leite, com exceção da lactose. 
Assim o objetivo foi elaborar um iogurte light diet sabor maracujá, analisando-o 
físico-quimicamente (acidez, umidade, lipídios e cinzas); microbiologicamente 
(coliformes totais e Staphylococcus aureus) e análise sensorial. O iogurte foi 
produzido artesanalmente, com os ingredientes: leite e iogurte grego desnatados, 
adoçante sucralose e polpa de fruta de maracujá. Os resultados encontrados 
foram: acidez total de 1,97%, umidade 86,94%, sólidos solúveis em °Brix 1, 
lipídios 13,81% e teor de cinzas 0,030%. A polpa de maracujá foi dividida nas 
concentrações 15%, 25% e 35% codificadas em J, A e L respectivamente, 
tiveram um índice de aceitação 62,2% para J, 73,3% para A e 77,7% para L. Não 
foram encontrados os microrganismos pesquisados. O iogurte produzido é rico 
nutricionalmente, atende os padrões microbiológicos estabelecidos pela ANVISA, 
e obteve excelente aceitação pelos provadores.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Lacticínios; análise físico-química; controle microbiológico. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O iogurte é produzido através de leite fermentado por bactérias, 

usualmente Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus, e possui uma 

consistência que o diferencia de outros produtos derivados de lacticínios. Contém 

todos os constituintes nutricionais do leite, com exceção da lactose, reduzida 

durante a fermentação, revelando-se vantajoso para quem não digere bem o leite 

(SILVA et al., 2010). 

Nos dias atuais com o aumento das patologias ligadas a má alimentação, é 

de suma importância a elaboração de produtos que auxiliem no tratamento ou até 

mesmo na prevenção dessas doenças. Produtos light e diet são sempre uma das 

escolhas para as pessoas que buscam amenizar sintomas, auxiliar o tratamento 

ou até mesmo adotar um novo modo de se alimentar. Por estes motivos, o 

objetivo do trabalho foi elaborar um iogurte light diet sabor maracujá, analisando-o 
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físico-quimicamente (acidez, umidade, lipídios e cinzas); microbiologicamente 

(coliformes totais e Staphylococcus aureus) e análise sensorial. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foi utilizada uma amostra de iogurte caseiro sabor maracujá que foi 

produzida de forma artesanal, tendo como ingredientes: leite desnatado da marca 

Camponesa, iogurte grego desnatado da marca Vigor, adoçante sucralose em pó 

para forno e fogão da marca Linea e polpa de fruta da marca Camtá de maracujá. 

As análises na amostra aconteceram após 2 dias de sua produção. 

O leite UHT desnatado passou por tratamento térmico a 45 ºC, após um 

curto tempo de resfriamento foi adicionado o iogurte grego desnatado e feita à 

homogeneização. Foi mantido em repouso na temperatura constante de 45 ºC em 

estufa. A duração do processo de fermentação foi de 12 h. Após foi realizado o 

resfriamento e adição da calda feita com adoçante em pó. Por fim embalagem e 

armazenamento a 7 ºC. 

 

ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS 

 

Para determinar acidez a análise do percentual (%) de ácido lático foi 

realizado de acordo com a metodologia descrita na Instrução Normativa nº 68 de 

2006 (BRASIL, 2006) no Laboratório de Bromatologia do Faculdade IMMES. Para 

análise de umidade, lipídios e cinzas, a amostra foi analisada a partir da 

metodologia do Instituto Adolfo Lutz (IAL,2008). 

 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E SENSORIAL 

 

A análise microbiológica foi realizada no laboratório de microscopia da 

faculdade IMMES. Foram analisados os Coliformes totais e Staphylococcus 

aureus seguindo os procedimentos de análise de acordo com os parâmetros 

microbiológicos estabelecidos pela legislação vigente (BRASIL, 2001) 

As amostras ainda foram avaliadas sensorialmente utilizando-se a Escala 

Hedônica de 9 pontos, com os termos hedônicos que vão do “Gostei 

extremamente” até “Desgostei extremamente”. Esse teste avaliou os atributos cor, 
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aparência; aroma de maracujá; sabor, sabor ácido, doçura, consistência e 

impressão global. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos mostraram o valor de acidez total tituláveis (% ac. 

cítrico) com uma média de 1,97. O teor de água (% umidade) foi de 86,9. Sólidos 

Solúveis Totais (ºBrix) 1.  E teor de Cinzas (%) 0,03. Conforme os resultados 

obtidos, verificou-se que o valor de acidez analisado encontrava-se acima da faixa 

ideal de acidez (0,70-0,72% de ácido lático), apresentando valores entre 0,98 e 

1,9±1,94 %. O limite máximo permitido pela legislação, que é de, no mínimo, 0,6 g 

de ácido láctico/100g de iogurte e, no máximo, 1,5 g de ácido láctico/100g de 

iogurte (BRASIL, 2006). Valores de acordo com a legislação para acidez também 

foram encontrados por Oliveira et al. (2008) em iogurte de polpa de araticum nas 

concentrações de 0 %, 12,5 %, 25 % e 50 %, com valores de 0,74, 0,78, 0,70 e 

0,65, respectivamente. 

Os testes de aceitação sensorial demostraram que a amostra L, com 

concentração a 35% de calda de maracujá, teve maior índice de aceitação dos 

provadores. 

 A população de provadores, era constituída de acadêmicos da instituição 

de ensino, com faixa etária variando entre 17 a 35 anos, sendo um total de 35 

provadores, onde 62,86% eram do sexo feminino e 37,14% do sexo masculino. 

 Valores semelhantes foram encontrados por Rocha et al. (2008), que 

obtiveram média de 74% na aceitação de iogurte de araticum (Annona crassiflora) 

e Oliveira et al. (2008) com média de 70% na aceitação de iogurte de polpa de 

araticum. Quintino (2012) obteve aceitação global em iogurte a base de maracujá 

de 88%. 

Nas análises microbiológicas verificou-se que o iogurte light diet sabor 

maracujá apresenta valores microbiológicos aceitáveis de acordo com os 

parâmetros exigidos pela legislação vigente. 

 
CONCLUSÃO 
 

O iogurte é um alimento muito rico em nutrientes e amplamente consumido, 

fazendo parte da dieta do brasileiro. E, de acordo com os resultados obtidos, o 
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produto elaborado encontra-se totalmente de acordo com a legislação brasileira, 

não apresenta nenhum tipo de aditivo, nem contaminação microbiana e foi 

saborizado com a polpa natural de maracujá, possuindo excelente aceitação 

pelos provadores. 
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RESUMO – O objetivo desse trabalho foi avaliar a capacidade antioxidante do petit suisse sabor 
açaí com polidextrose e bactérias probioticas. Foi adicionado ao petit suisse 35% de polpa de 
açaí, 2% de polidextrose e as bactérias probióticas (Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium 
lactis) de acordo com as recomendações do fabricante. Os conteúdos de fenólicos totais e 
capacidade antioxidante encontrados para a polpa de açaí foram de 48,65±1,11 mg EAG/100 g e 
6,48±2,30 μmol Trolox/g, respectivamente. A adição de polidextrose e bactérias probióticas não 
alterou os teores de compostos fenólicos e a capacidade antioxidante do petit suisse. Mesmo 
contendo menor capacidade antioxidante quando comparado com a polpa pura, pode-se 
considerar que o petit suisse sabor açaí pode ser considerado um bom produto para ser 
consumido com o propósito de auxiliar na redução de radicais livres no organismo. 

 
PALAVRAS-CHAVE: compostos bioativos; compostos fenólicos; estresse oxidativo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Vários estudos demonstraram que o excesso de espécies reativas no 

organismo pode conduzir a diversas formas de dano celular (BERNAUD; 

FUNCHAL, 2011). Para combater os prejuízos causados pelos radicais livres, o 

organismo conta com defesas antioxidantes, que podem ser produzidas 

endogenamente ou fornecidas por meio da dieta (BERNAUD; FUNCHAL, 2011). 

Estes componentes têm a capacidade de inibir ou diminuir os processos de 

oxidação gerada pelos radicais no organismo (PORTINHO; ZIMMERMANN; 

BRUCK, 2012). 

O fruto da Euterpe Oleracea Mart., conhecido como açaí, contém 

quantidades significativas de  uma classe distinta de flavonoides, as antocianinas, 

o que atribui à propriedade antioxidante, além de serem responsáveis pela cor 

vermelha escura característica do fruto (BERNAUD; FUNCHAL, 2011). 

Nos últimos anos, os consumidores se depararam com novos produtos nas 

gôndolas dos supermercados que prometem contribuir na busca por uma vida 

mais saudável (RAUD, 2008). Dentre esses produtos, tem-se o queijo petit suisse. 
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Diante da necessidade de agregar qualidade funcional aos produtos lácteos 

industrializados e expandir o consumo do açaí, o objetivo desse trabalho foi 

elaborar um petit suisse sabor açaí com polidextrose e bactéria probiótica e 

avaliar sua capacidade antioxidante. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

O queijo petit suisse base foi elaborado segundo a tecnologia de fabricação 

descrita por Souza et al. (2011) com algumas modificações. Em seguida, 

incorporou-se 14% de açúcar, 35% de polpa de açaí previamente pasteurizada 

(80 ºC por 20 minutos), 8% de polidextrose e as culturas probióticas comerciais 

contendo Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium lactis (Chr. Hansen, 

Valinhos - SP, Brasil) de acordo com a recomendação de fabricantes.  

Os extratos da polpa de açaí e do petit suisse foram obtidos de acordo com 

o método descrito por Larrauri, Rupérez e Calixto (1997). Os teores de fenólicos 

totais foram determinados de acordo com o método de Folin-Ciocalteu adaptado 

(WATERHOUSE, 2002) e a capacidade antioxidante utilizando o radical livre 2,2-

azino-bis ácido3- ethylbenzthiazolina-6-sulfônico (ABTS) foi determinada pelo 

método de Miller et al. (1993) adaptado por Rufino et al. (2010). 

Os resultados foram analisados por meio de análise variância (ANOVA) e a 

diferença entre as médias foi definida pelo teste F ao nível de 5% de significância. 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS – versão 18.0). 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O conteúdo de fenólicos totais encontrado para a polpa de açaí utilizada 

para a elaboração do petit suisse foi de 48,65±1,11 mg EAG/100 g (Tabela 1). 

Schultz (2008) e Kuskoski et al. (2006) encontraram valores superiores ao 

encontrado no presente estudo, de 463,6 mg EAG/100 g e 136,8 mg EAG/100 g, 

respectivamente. Quanto ao método do ABTS, no presente estudo, encontrou-se 

valores de 6,48±2,30 μmol Trolox/g para a polpa de açaí, o que difere de um 

estudo realizado por Santos et al. (2008) que avaliaram 12 polpas de açaí 
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comercializadas na cidade de Fortaleza – CE, onde encontraram valores 

superiores. 

Em relação às formulações de petit suisse, pode-se observar que não 

houve diferença significativa (p≤0,05) entre elas quanto aos teores de compostos 

fenólicos totais e capacidade antioxidante. Poucos estudos relacionados à 

capacidade antioxidante em petit suisse são encontrados na literatura, o que torna 

difícil fazer uma comparação conclusiva. Dentre eles, Saito (2014) produziu um 

queijo petit suisse com adição de prebióticos e corante natural (extrato de casca 

de jabuticaba) em diferentes concentrações (0%, 1,5%, 2,0%, 2,5%, 3,0%) de 

corante, concluindo que a formulação que continha uma maior concentração 

apresentou valores maiores para compostos fenólicos (0,36±0,06 mg EAG/g). No 

entanto, ainda foi inferior ao das formulações avaliadas no presente estudo. 

 

Tabela 1 - Caracterização de queijos petit suisse sabor açaí com e sem adição de 

polidextrose e probiótico e da polpa 

Métodos 

Petit suisse sabor açaí 
Polpa de 

açaí 
Com adição de 
polidextrose e 

probióticos 

Sem adição de 
polidextrose e 

probióticos 
Fenólicos totais  
(mg EAG/100 g) 

13,11±1,55a 14,03±0,88a 48,65±1,11 

ABTS (mmol Trolox/g) 1,03±0,21a 0,93±0,21a 6,48±2,30 
Valores são representados pela média±desvio padrão; 
Letras diferentes na mesma linha expressam diferença significativa pelo teste de Tukey ao nível 
de 5% de significância. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

Com a realização deste trabalho, pode-se concluir que apesar de ter sido 

encontrado valores diferentes aos encontrados por outros estudos, o petit suisse 

sabor açaí com adição de polidextrose e probióticos pode ser considerado um 

bom produto para ser consumido com o propósito de auxiliar na redução de 

radicais livres no organismo.  
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RESUMO - Segundo a OMS (2005) define - se como pessoa idosa aquela que tenha 60 anos ou 
mais em países em desenvolvimento e em 10 anos o Brasil deverá crescer mais rápido do que a 
média internacional. Sabe-se da importância da nutrição para melhorar o perfil epidemiológico e 
nutricional, qualidade de vida, ajudando a manter a saúde e independência, capacidade funcional 
por mais tempo, diminuindo os gastos em saúde e demandas de cuidados. As residências 
multiprofissionais vêm suprir essas necessidades, expandindo conhecimentos, habilidade e 
atitudes eficazes para melhorar a atuação das diversas demandas encontradas. O trabalho tem 
como objetivo apresentar um relato de experiência da atuação do nutricionista em uma residência 
multiprofissional em saúde do idoso na atenção primária, os avanços e desafios encontrados. 

PALAVRAS – CHAVE: idoso, residência, nutrição. 

 

I INTRODUÇÃO  

Segundo Organização Mundial da Saúde (OMS, 2005) define - se como 

idosa aquela pessoa que tenha 60 anos ou mais em países em desenvolvimento.   

O número de idosos no Brasil de acordo com o Relatório Mundial de Saúde 

e Envelhecimento (OMS, 2015) deverá triplicar, enquanto no resto do mundo 

duplicará até 2050 e assim seremos considerados uma nação envelhecida. 

Com o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida, 

notaram-se mudanças no perfil epidemiológico, predominando as doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), principalmente na população idosa, fazendo 

com que essa faixa etária necessite de tratamentos mais adequados e eficazes, 

sendo que a nutrição tem um importante papel na melhoria da qualidade de vida e 

saúde desses idosos, ajudando a manter a independência, a capacidade 

funcional por mais tempo, diminuindo os gastos em saúde e demandas de 

cuidados (CAMPOLINA et al., 2013 e FRANK, SOARES, 2004). 

Partindo desse pressuposto, a inserção do nutricionista na atenção 

primária se faz necessária, entretanto apenas a graduação não proporciona 

conhecimento necessário para o atendimento de qualidade e com visão global do 
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paciente. As residências multiprofissionais vieram suprir essas necessidades, 

expandindo conhecimentos, habilidades e atitudes eficazes para melhorar a 

atuação das diversas demandas encontradas (SANTOS et al., 2015).  

A asssistência multiprofissional de acordo com seu nível de competência 

valoriza as diversas abordagens clínicas, contribuindo para o cuidado amplo, de 

qualidade e resolutivo dos diversos agravos de saúde (PAULA, 2009). 

A Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) é uma especialização do tipo lato 

sensu, foi implantada no ano de 2016, constituída por 12 profissionais das áreas 

de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Odontologia, 

sendo 2 residentes por área, divididos em duas equipes  e foi implementada com 

o intuito de promover a especialização desses profissionais, para que estes 

possam exercer com excelência a profissão na área de geriatria e gerontologia.  

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência 

da atuação do nutricionista em uma residência multiprofissional em saúde do 

idoso na atenção primária, os avanços e os desafios encontrados. 

 

II.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se um estudo descritivo e elaborado a partir de análise situacional. O 

local de prática foi uma Estratégia Saúde de Família (ESF) de um bairro da 

periferia de Diamantina/MG, que abrangia uma população idosa de 

aproximadamente 180 usuários. Destes foram mapeados 90 idosos através de 

visitas domiciliares e aplicação de questionário sobre a saúde da pessoa idosa, 

que continham perguntas sobre o perfil socioeconômico, situação de fragilidade, a 

história clínica e familiar A partir dessas informações os idosos eram classificados 

em idosos domiciliados ou comunitários. Os atendimentos nutricionais ocorriam 

através de consultas individuais na ESF, consulta em domicílio e grupos 

operativos.  

Nas consultas individuais na ESF foram feitos questionamentos sobre 

condição socioeconômica, clínica e alimentar e avaliação antropométrica. Para 

avaliação nutricional dos pacientes domiciliados utilizou-se o questionário de Mini 

Avaliação Nutricional que é composto por 18 itens agrupados em 4 categorias: 

antropometria (peso, altura e perda de peso), cuidados gerais (estilo de vida, uso 
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de medicação e mobilidade), dieta (número de refeições, ingestão de alimentos e 

líquidos) e autonomia para comer e visão pessoal da saúde. 

Nos tipos de atendimentos referidos acima o paciente tinha prescrição de 

planos alimentares, orientações acerca das condições de saúde e 

encaminhamentos para outros profissionais caso houvesse necessidade.  

Os grupos operativos ocorriam uma vez ao mês juntamente com outros 

residentes de áreas distintas e utilizaram-se explicações lúdicas e de fácil 

entendimento 

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os atendimentos em domicílio representavam 22,3% (n=19) dos idosos 

atendidos. Este tipo de atendimento tinha como prioridade os idosos frágeis ou 

aqueles que não tinham condição de irem a ESF. Durante a visita era possível 

conhecer realidade da vida do idoso, fazendo com que as orientações fossem 

feitas de acordo com a necessidade daquele usuário. A maioria das famílias e dos 

idosos aceitavam bem as orientações e mudanças propostas pelo plano de 

cuidado. Sendo esta uma atividade diferenciada deste local de prática, já que 

nunca houve visitas feitas por nutricionistas nestes domicílios. 

Os atendimentos individuais representavam 77,7% (n=66), sendo 42 

primeiras consultas e 24 retornos. As Consultas individuais eram realizadas com 

idosos comunitários. Estas visavam a avaliação e orientação nutricional, com 

ausculta atenciosa da história dos idosos, preservando suas preferências e 

culturas alimentares. Os idosos eram atendidos pela nutrição e mais dois 

residentes no mesmo dia, para diminuir as idas a ESF, já que esta era localizada 

em local de difícil acesso.  

Os atendimentos em grupos tinham como objetivo a interação dos idosos 

com outros participantes, trocas de experiências, conhecimento sobre as doenças 

que este público era mais acometido de forma mais lúdica e educativa. Este tipo 

de atendimento abrangia 22,2% (20) dos idosos comunitários mapeados pelos 

residentes, mesmo sendo uma parcela pequena, obteve-se bons resultados com 

os presentes nas atividades educativas realizadas pelos residentes. 

IV. CONCLUSÃO 
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O nutricionista é de suma importância para a atenção primária à saúde, já 

que o alimento está envolvido em várias patologias que atingem a população 

idosa. Com a maior veiculação de informações relacionadas com a alimentação, 

os idosos aceitam muito bem as orientações que este novo profissional lhe 

repassa, somando com as orientações repassadas pelos outros residentes e 

médicos, resultando em melhor adesão ao tratamento. 

O desafio maior, em todos os tipos de atendimentos, para a nutrição era 

conseguir desmistificar questões alimentares enraizadas, tabus e orientações 

errôneas, como, no caso de idosos diabéticos, quem sempre diziam “meu médico 

me disse que não posso nunca mais comer nada que nasce debaixo da terra” 

dificultando à adesão ao tratamento proposto pelo nutricionista. Os idosos quando 

eram orientados da forma correta e sem tanta proibição, aderiam melhor ao 

tratamento proposto, notava-se melhora em todos os aspectos, do nutricional até 

o psicológico. 
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RESUMO – O objetivo do estudo foi caracterizar tecnologicamente hambúrgueres com adição de 
farinhas integrais de sorgo de duas cultivares com (BR305) e sem taninos (BRS501), e uma 
formulação convencional (CONV), contendo soja. Para caracterização tecnológica realizaram-se 
testes de rendimento e encolhimento após cocção; capacidade de retenção de água (CRA); força 
de cisalhamento e avaliação dos parâmetros de cor. Diferença somente foi verificada para CRA (p 
<0,05) entre BRS501 e CONV. Portanto, sugere-se que a adição de farinha integral de sorgo em 
hambúrgueres seja viável do ponto de vista tecnológico, pois torna o produto seguro para 
alérgicos a soja, mantém as mesmas características do produto CONV, com possibilidade de 
redução de custo e agregação de valor nutricional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: alimentação Sorghum bicolor L. Moench; produtos da carne; bife; proteínas 
de soja; alérgeno 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Hambúrguer é um produto cárneo industrializado muito popular, 

principalmente devido a sua comercialização por redes fast foods (BASTOS, et 

al., 2014). Estima-se que mais de 100 bilhões de unidades sejam vendidas 

anualmente, correspondendo a uma taxa de 75 por segundo (SPENCER, et al., 

2005).  

No entanto, este produto além de conter gordura saturada, também possui 

alérgenos, como a soja, em sua composição, o que limita as escolhas do 

consumidor que apresenta tal alergia, uma vez que a estratégia mais efetiva para 

prevenir reações é a sua exclusão da alimentação (ALLEN, et al., 2014). Do ponto 

de vista tecnológico a utilização de derivados de soja, em formulações cárneas, 

tem como objetivo fornecer textura e grau de suculência desejável, aumentar o 

rendimento, e reduzir custos para indústria. 

Neste contexto, a farinha integral de sorgo desponta como uma alternativa 

para substituir os derivados da soja, pois não apresenta alérgenos, apresenta alto 

teor de fibras e compostos bioativos, e baixo teor de lipídeos (WANISKA; 
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ROONEY, 2000; FARRAR, et al., 2008). Assim, o objetivo deste estudo foi 

caracterizar tecnologicamente hambúrgueres com adição de farinhas integrais de 

sorgo de duas cultivares com e sem taninos e uma formulação convencional, 

contendo proteína isolada de soja, a fim de atender as exigências do mercado 

consumidor por produtos seguros, saborosos, atrativos, mais saudáveis e de 

baixo custo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Foi obtido do comércio local de Sete Lagoas, MG, 2 kg de carne (corte 

traseiro/fêmea/Nelore/idade: 4 anos). Já as farinhas integrais de sorgo das 

cultivares BR305 (pericarpo marrom e com tanino) e BRS501 (pericarpo branco e 

sem tanino) foram fornecidas pela Embrapa Milho e Sorgo, situada em Sete 

Lagoas, MG.  

Todas as análises foram realizadas na Universidade Federal de São João 

del-Rei, campus Sete Lagoas, MG. As formulações: Convencional (CONV), 

BR305 e BRS501, dos hambúrgueres mantiveram praticamente todos os 

ingredientes em quantidades idênticas (carne bovina sem gordura aparente e 

tecido conjuntivo= 66,79%; gordura adicionada= 15%; água potável gelada= 

12,8%; sal= 1,8%; glutamato monossódico= 0,11%, alho em pó=0,25% e cebola 

em pó=0,25%). A única diferença foi referente à proteína isolada de soja (3%), 

adicionada somente a CONV, e as farinhas integrais de sorgo adicionadas às 

outras duas formulações (3% de BR305 e 3% de BRS501).  

Após o preparo e congelamento, grelhou-se os hambúrgueres (190 °C, 4 

minutos de um lado e 3 do outro). Para caracterização tecnológica realizou-se os 

testes (triplicata): rendimento e encolhimento após cocção (BERRY, 1992); CRA 

adaptada de Troy et al. (1999); força de cisalhamento adaptado de Abularach et 

al. (1998), e avaliação dos parâmetros de cor (BASTOS, et al., 2014).  

Utilizou-se ANOVA, seguida pelo teste de Tukey (p <0,05) para 

comparação de médias entre as formulações, sendo os resultados expressos em 

média ± desvio-padrão, utilizando o software R. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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A tabela 1 mostra a variação dos parâmetros de cor de acordo com os 

diferentes tipos de formulação. Não houve diferença entre as formulações 

(p>0,05), o que demonstra que a adição das cultivares BR305 e BRS501, não 

interferiu na característica cor dos hambúrgueres. Estudo que utilizou farinha de 

aveia, banana verde e maçã para substituir a gordura, encontrou diferenças para 

os parâmetros de cor, sugerindo a ocorrência de reação de Maillard entre 

carboidratos das farinhas e aminoácidos da carne (BASTOS, et al., 2014). 

 

Tabela 1. L*, a* e b* de formulações de hambúrgueres convencional e com 

adição de duas cultivares de sorgo (BR305 e BRS 501). 

Formulações L* a* b* 

BR 305 27,81+0,43A 7,50+0,67A 13,64+0,33A 

BRS 501 30,97+3,73A 7,71+0,35A 15,29+0,92A 

Convencional 31,59+4,28A 8,94+1,16A 16,03+1,41A 
Médias na mesma coluna com diferentes letras são significativamente diferentes pelo teste de 
Tukey (p<0,05). 

Algumas características tecnológicas das formulações de hambúrgueres 

testadas estão apresentadas na tabela 2. 

Tabela 2. Capacidade de retenção de água (CRA), Rendimento, Encolhimento, 

força de cisalhamento de formulações de hambúrgueres: convencional e com 

adição de duas cultivares de sorgo. 

Formulações CRA  
(%) 

Rendimento 
(%) 

Encolhimento 
(%) 

Força de 
cisalhamento 

(kgf) 

BR 305 96,29+0,16AB 67,49+2,12A 19,41+1,64A 2,35+0,63A 

BRS 501 95,44+0,54A 65,56+1,35A 20,09+4,55A 2,25+0,14A 

Convencional 96,91+0,31B 66,59+6,28A 17,11+1,81A 2,72+0,33A 
Médias na mesma coluna com diferentes letras são significativamente diferentes pelo teste de 
Tukey (p<0,05). 

Constatou-se que somente a CRA diferiu entre as formulações CONV e 

BRS501 (p <0,05; Tabela 2). Resultado que pode estar associado à dureza do 

endosperma do grão. A cultivar BRS501 possui um endosperma mais vítreo, 

resultando em uma farinha de maior granulometria, enquanto a BR305 tem um 

endosperma mais farináceo dando origem a uma farinha de menor granulometria, 

com maior CRA (SOUSA, et al., 2016). 

4. CONCLUSÕES  
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Hambúrgueres com adição de farinhas integrais de sorgo são opções 

viáveis do ponto de vista tecnológico para a substituição em produtos derivados 

da soja, uma vez que torna o produto seguro para indivíduos alérgicos, mantém 

as características do produto convencional, com possibilidade de redução de 

custo e agregação de valor nutricional, tornando este produto mais saudável. 
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SISTEMA DE CULTIVO SOBRE O TEOR DE COMPOSTOS 

BIOATIVOS EM Lactuca sativa L. CULTIVAR RUBRA. 

Kennedy Borges Oliveira * (A), Lanamar de Almeida Carlos (O), Ernani Clarete da Silva (CO), 
Luma Moreira Martins (CA), Jessica Lorena Cruz (C). Universidade Federal de São João Del Rei -

Campus Sete Lagoas 
 
 

RESUMO – A alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça muito importante no Brasil, sendo 
produzida aproximadamente em uma área de 35 mil ha. De acordo com as propriedades 
funcionais, as alfaces trás benefícios à saúde, em função da presença de compostos 
fenólicos, fibras e vitamina C, além de possuir maior capacidade antioxidante, podendo 
ser considerada como alimento funcional. Além dos diversos cultivares de alfaces 
existentes, nos deparamos com os sistemas de plantio, o orgânico e o convencional, que 
fornece um mesmo alimento com possíveis variações em sua composição.  Assim o 
objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do sistema de cultivo (convencional e 
orgânico) sobre o conteúdo e o perfil de compostos bioativos e capacidade antioxidante 
em Lactuca sativa L. cultivar Rubra. De modo geral, os tipos de adubação orgânico e 
convencional não alteraram significativamente os fitoquímicos analisados, como 
compostos fenólicos totais e carotenoides totais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: alface; fitoquimicos; compostos fenólicos; orgânico; convencional. 
 

1- INTRODUÇÃO 
 As hortaliças podem ser classificadas, segundo suas partes utilizáveis e 

comercializáveis, em raízes tuberosas, tubérculos, caules, folhas, flores, frutos e 

sementes (ARAUJO et al., 2007). 

 No Brasil, entre as hortaliças folhosas, a alface é a mais consumida, 

representando cerca de 40% do volume negociado pelas empresas de 

abastecimento. Existe diversos cultivares de alfaces no mercado e no Brasil, mas 

o cultivo predominante é da alface tipo crespa dominando cerca de 70% do 

mercado (OLIVEIRA et al., 2010). 

  Diante de algumas propriedades que as alfaces possuem, as do tipo 

crespas merecem interesses de estudos especiais, não só pelo seu potencial 

nutritivo, como também pelo seu valor nutracêutico que tem capacidade protetora 

no organismo de quem consome essa hortaliça. As alfaces crespas apresentam 

elevados teores de vitaminas e sais minerais, baixo teor calórico e alguns 

compostos bioativos. Mesmo muitas pessoas não conhecendo estas 

propriedades, a cultivar crespa é a hortaliça folhosa de maior aceitação pelo 

consumidor brasileiro (SANCHEZ, 2007). 
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 As características funcionais dos alimentos são devido aos compostos 

bioativos que podem ser encontrado nos alimentos. Os compostos bioativos, que 

incluem polifenóis, antocianinas, carotenoides, compostos fenólicos e vitamina C 

entre outros, podem variar de acordo com a cultivar e com o sistema de produção 

(LLORACH et al.,2008). 

 Além dos diversos cultivares de alfaces, nos deparamos com os sistemas 

de plantio, o orgânico e o convencional, que fornece a um mesmo alimento, 

possíveis variações em sua composição. O sistema de cultivo é um fator que 

pode contribuir para variação da qualidade da alface (FONSECA et al.).   

 Assim, diante das novas exigências dos consumidores por alimentos com 

potencial funcional, mais saudável, e sem ocasionar danos no meio ambiente 

visando a sustentabilidade, o objetivo deste trabalho foi avaliar o teor de 

compostos bioativos em Lactuca sativa L. cultivadas em dois sistemas, orgânico 

e convencional. 

2- MATERIAL E MÉTODOS  

 2.1 Implantação do Experiemnto 

 O experimento foi implantado na localidade de Quintas da Fazendinha, no 

município de Matozinhos, região Central de Minas Gerais, em parceria com o 

Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia e Produção Orgânica ( CVT- 

GUAYI).  

 2.2 Obtenção das amostras  

 As amostras de alface foram coletadas em ambos os sistemas de cultivo 

na mesma data, priorizando-se o período da manhã (até 09:00h). Após a colheita, 

as amostras foram imediatamente transportadas em caixas térmicas para o 

Laboratório de Conservação de Alimentos da Universidade Federal de São João 

del Rei (UFSJ), Campus Sete Lagoas em Sete Lagoas- MG, onde foram 

realizadas as análises. 

 2.3 Metodologia Analítica 

  Carotenoides Totais 

 O conteúdo de carotenoides totais foi determinado conforme a metodologia 

proposta por RODRIGUEZ-AMAYA (2001). 
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  Compostos Fenólicos Totais 

O conteúdo de compostos fenólicos totais foi determinado pelo método Folin-

Ciocalteau com comparação de uma curva de calibração construída com ácido 

gálico (NEVES et al., 2009). 

 

3- RESULTADOS 

 O teor de compostos fenólicos totais do trabalho em questão, cujos valores 

variaram de 1085,0 (mg EAG/100g amostra seca) para o cultivo convencional a 

911,0 (mg EAG/100g amostra seca) para o cultivo orgânico, não diferiu 

estatisticamente entre si (p>0,05). O que pode ter ocorrido devido à baixa 

condição de estresse em que a planta foi exposta (Tabela 1). 

 Arbos et al. (2010) analisando o teor de compostos fenólicos em hortaliças 

cultivadas em sistema convencional e orgânico observaram que os teores de 

compostos fenólicos em alface ocorreram em ordem decrescente: alface orgânica 

(108,72  mg EAG.100 g-1), alface convencional (91,22 mg EAG.100 g-1), sendo 

que esta variação pode ter ocorrido, de acordo com este autor, em função do 

genótipo, condições ambientais e condições de plantio. 

Tabela 1 - Teor de Compostos Fenólicos Totais (mg EAG/100g amostra 
seca),  Carotenoides Totais (µg carotenoides totais /100g amostra fresca) em 
Lactuca sativa cv. Rubra cultivada nos sistemas orgânico e convencional. 

Sistemas de 
Produção 

Compostos 
Fenólicos 

Totais 

  Carotenoides 
Totais 

Orgânico 911,16 a   8905,42a 
Convencional 1084,80 a   9189,75a 

CV (%) 25,48   21,16 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

  

 Os carotenoides em vegetais existem para protegê-los de estresses 

oxidativos, além de proteger quem os consomem de doenças crônicas e 

coronárias e participar da fotoproteção dos tecidos vegetais, absorvendo a 

luminosidade incidente sobre os vegetais (COPETTI, 2010). No presente trabalho 

não houve variações significativas para o teor de carotenoides totais (p>0,05) 

entre as alfaces rubras plantadas nos dois tipos de produção (Tabela 1), o que 

pode ter ocorrido devido à igualdade de intensidade luminosa absorvida pelas 

alfaces durante seu desenvolvimento. 
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4- CONCLUSÃO 

 De modo geral, os tipos de adubação orgânico e convencional não 

alteraram significativamente os fitoquímicos analisados, como compostos 

fenólicos totais, antocianinas e carotenoides totais. Estes resultados pode ter 

ocorrido devido ao baixo período de tempo (30 dias) de plantio das alfaces, 

mostrando que 30 dias não foram suficientes para mostrar diferença entre os 

compostos analisados.  

 Estudos posteriores podem ser realizados utilizando um período de tempo 

maior de cultivo, objetivando analisar se haverá diferença nos teores dos 

compostos analisados. 
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RESUMO – A alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça muito importante no Brasil, sendo 
produzida aproximadamente em uma área de 35 mil ha. De acordo com as propriedades 
funcionais, as alfaces trás benefícios à saúde, em função da presença de compostos 
fenólicos, fibras e vitamina C, além de possuir maior capacidade antioxidante, podendo 
ser considerada como alimento funcional. Além dos diversos cultivares de alfaces 
existentes, nos deparamos com os sistemas de plantio, o orgânico e o convencional, que 
fornece um mesmo alimento com possíveis variações em sua composição.  Assim o 
objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do sistema de cultivo (convencional e 
orgânico) sobre o conteúdo e o perfil de compostos bioativos e capacidade antioxidante 
em Lactuca sativa L. cultivar Cristal. De modo geral, os tipos de adubação orgânico e 
convencional não alteraram significativamente os fitoquímicos analisados, como 
compostos fenólicos totais e carotenoides totais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: alface; composto bioativo; carotenoide; orgânico; convencional. 

 

1- INTRODUÇÃO 
 As hortaliças podem ser classificadas, segundo suas partes utilizáveis e 

comercializáveis, em raízes tuberosas, tubérculos, caules, folhas, flores, frutos e 

sementes (ARAUJO et al., 2007). 

 A alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça muito importante no Brasil, 

sendo produzida aproximadamente em uma área de 35 mil ha. Existe diversos 

cultivares de alfaces no mercado e no Brasil, o cultivo predominante é da alface 

tipo crespa dominando cerca de 70% do mercado (SANCHEZ, 2007). 

 Diante de algumas propriedades que as alfaces possuem, as do tipo 

crespas merecem interesses de estudos especiais, não só pelo seu potencial 

nutritivo, como também pelo seu valor nutracêutico que tem capacidade protetora 

no organismo de quem consome essa hortaliça. As alfaces crespas apresentam 

elevados teores de vitaminas e sais minerais, baixo teor calórico e alguns 

compostos bioativos. Mesmo muitas pessoas não conhecendo estas 

propriedades, a cultivar crespa é a hortaliça folhosa de maior aceitação pelo 

consumidor brasileiro (SANCHEZ, 2007). 

 Além dos diversos cultivares de alfaces, nós deparamos com os sistemas 

de plantio, o orgânico e o convencional, que fornece a um mesmo alimento, 
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possíveis variações em sua composição. O sistema de cultivo é um fator que 

pode contribuir para variação da qualidade da alface (FONSECA et al.,2007).  

 As características funcionais dos alimentos são devido aos compostos 

bioativos que podem ser encontrado nos alimentos. Os compostos bioativos, que 

incluem polifenóis, antocianinas, carotenoides, compostos fenólicos e vitamina C 

entre outros, podem variar de acordo com a cultivar e com o sistema de produção 

(LLORACH et al.,2008). 

 Assim, diante das novas exigências dos consumidores por alimentos com 

potencial funcional, mais saudável, e sem ocasionar danos no meio ambiente 

visando a sustentabilidade, surge a demanda de estudos que forneçam 

informações comparativas de produtos hortícolas provenientes de diferentes 

sistemas de produção. 

2- MATERIAL E MÉTODOS  

 2.1 Implantação do Experimento 

 O experimento foi implantado na localidade de Quintas da Fazendinha, no 

município de Matozinhos, região Central de Minas Gerais, em parceria com o 

Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia e Produção Orgânica ( CVT- 

GUAYI).  

 2.2 Obtenção das amostras  

 As amostras de alface foram coletadas em ambos os sistemas de cultivo 

na mesma data, priorizando-se o período da manhã (até 09:00h). Após a colheita, 

as amostras foram imediatamente transportadas em caixas térmicas para o 

Laboratório de Conservação de Alimentos da Universidade Federal de São João 

del Rei (UFSJ), Campus Sete Lagoas em Sete Lagoas- MG, onde foram 

realizadas as análises. 

 2.3 Metodologia Analítica 

  Carotenoides Totais 

 O conteúdo de carotenoides totais foi determinado conforme a metodologia 

proposta por RODRIGUEZ-AMAYA (2001), que consiste na extração dos 

carotenoides totais com acetona p.a. e quantificação por espectrofotometria a 450 

nm. Os resultados foram expressos em μg de carotenoides por 100 gramas de 

massa fresca. 

  Compostos Fenólicos Totais 
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O conteúdo de compostos fenólicos totais foi determinado pelo método Folin-

Ciocalteau com comparação de uma curva de calibração construída com ácido 

gálico. A absorbância foi lida em espectrofotômetro Fento a 740 nm. Os 

resultados foram expressos em mg de equivalentes de ácido gálico (EAG) por 100 

gramas de amostra em base seca (NEVES et al., 2009). 

3- RESULTADOS 

 Os resultados para conteúdo de carotenoides totais e compostos fenólicos 

em alface cultivar Cristal não apresentaram diferenças significativas entre as 

plantas cultivadas nos diferentes sistemas de cultivo (orgânico e convencional). 

Quanto aos conteúdos de carotenoides totais e compostos fenólicos totais, os 

resultados são mostrados abaixo (Tabela1). 

 Rodriguez-Amaya (2008) em seus estudos mostra que hortaliças folhosas 

apresentam caracteristicas qualitativas que pode variar de acordo com a relação 

aos tipos de carotenoides. A quantidade de Carotenoides Totais presentes em um 

mesmo alimento pode ter seu conteúdo variável de acordo com as condições de 

cultivo de seu produto (Rodriguez-Amaya, 1993). 

 Pérez-López et al. (2015)  relata que plantas de alface produzidas em  

diferentes locais de cultivos, tendem a apresentar maior metabolismo 

antioxidante, visando diminuir  os efeitos das condições impróprias, melhorando 

assim sua qualidade nutricional devido ao aumento da síntese de carotenoides. 

Tabela 1 - Teor de Compostos Fenólicos Totais (mg EAG/100g amostra 
seca),  Carotenoides Totais (µg carotenoides totais /100g amostra fresca) 
em Lactuca sativa cv. Cristal cultivada nos sistemas orgânico e 
convencional. 

Sistemas de 
Produção 

Compostos 
Fenólicos 

Totais 

  Carotenoides 
Totais 

Orgânico 1489,00 a    5600,36 
a
 

Convencional 1912,00 ª    6614,67 
a
  

 

CV (%) 25,48   21,16 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. 

  

4- CONCLUSÃO 

 Os sistemas de produção orgânico e convencional não apresentaram 

diferenças significativas para carotenoides totais e compostos fenólicos totais, 

apresentando coeficientes de variação de aproximadamente 21,16 e 25,48 
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respectivamente. Portanto, pode-se observar que não houve interferência entre 

os sistemas de cultivo orgânico onde só havia húmus e no convencional onde 

havia doses de insumos químicos e fertilizantes. 

 Mesmo não apresentando diferenças entre as plantas cultivadas nos dois 

sistemas de cultivo, o sistema orgânico é considerado um importante sistema de 

produção por proporcionar a produção de alimentos isentos de defensivos 

agrícolas, que torna a alimentação mais saudável. 

 Estudos posteriores podem ser realizados utilizando um período de tempo 

maior de cultivo, objetivando analisar se haverá diferença nos teores dos 

compostos analisados. 
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RESUMO – O objetivo desse trabalho foi avaliar a aceitação sensorial de petit suisse sabor açaí 
com polidextrose e bactérias probioticas. Elaborou-se duas formulações, uma sem e ou com 
adição de culturas probióticas contendo Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium lactis e 2% de 
polidextrose. O produto sem polidextrose e probióticos apresentou maior intenção de compra. 
Entretanto, vale ressaltar que as médias de impressão global para as duas formulações obtiveram 
uma boa aceitação entre os provadores. Portanto, pode-se concluir que é possível elaborar um 
petit suisse sabor açaí funcional de boa qualidade sensorial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade sensorial; Alimentos funcionais; Novos produtos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade moderna tem se tornado cada vez mais complexa e os 

indivíduos estão mais preocupados em relação a saúde e o desejo de melhorar a 

qualidade de vida, optando assim por hábitos de vida mais saudáveis (DELFINO, 

2013; MORAES e COLLA, 2006). Diante disso, a ciência da nutrição vem sendo 

estimulada a desenvolver novos produtos alimentícios que além de fornecerem 

nutrientes essenciais, tragam benefícios adicionais à saúde por conterem 

substâncias com capacidade funcional (DELFINO, 2013; LEITE; PINTO, 2014).  

Dentre os componentes funcionais, têm-se as fibras alimentares e os probióticos 

que promovem benefícios a saúde do hospedeiro, favorecendo o equilíbrio da 

microbiota intestinal, entre outros benefícios (AACC, 2001; SANTOS; BARBOSA; 

BARBOSA, 2011). 

Nos últimos anos, os consumidores se depararam com novos produtos nas 

gôndolas dos supermercados que prometem contribuir na busca por uma vida 

mais saudável (RAUD, 2008). Dentre esses produtos, tem-se o queijo petit suisse.  

Outro produto que vem ganhando novos mercados desde a década de 90 é o 

açaí, especialmente por ser fonte relevante de compostos bioativos.  Diante do 
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exposto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a aceitação sensorial de petit suisse 

sabor açaí com polidextrose e bactéria probiotica. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O queijo petit suisse foi elaborado segundo a tecnologia de fabricação 

descrita por Souza et al. (2011) com algumas modificações. Em seguida, 

incorporou-se 14% de açúcar, 35% de polpa de açaí previamente pasteurizada 

(80 ºC por 20 minutos), 8% de polidextrose e as culturas probióticas comerciais 

contendo Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium lactis (Chr. Hansen, 

Valinhos - SP, Brasil) de acordo com a recomendação do fabricante.  

Antes do teste de aceitação, os provadores foram convidados a responder 

um questionário com o objetivo de caracterizar o perfil dos participantes. As 

formulações de petit suisse foram avaliadas por 56 provadores alocados em 

cabines individuais utilizando luz branca. As formulações foram oferecidas em 

copos descartáveis (capacidade 50 mL) codificados com algarismos de três 

dígitos e aleatorizados, com aproximadamente 10 g de cada amostra. Para os 

atributos avaliados, foi utilizada a escala hedônica de nove pontos e escala do 

ideal de sete pontos. Também foi avaliada a intenção de compra do produto 

utilizando a escala de intenção de compra (MINIM, 2006). 

Os resultados foram analisados por meio de análise variância (ANOVA) e a 

diferença entre as médias foi definida pelo teste F ao nível de 5% de significância. 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS – versão 18.0). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 56 participantes da análise sensorial, a maior parte é do sexo feminino 

(67,9%) e apresentam idade entre 18 e 24 anos (69,7%) e 58,9 % declararam 

praticarem atividade física. 

Em relação ao hábito de consumir petit suisse, 62,5% dos provadores 

alegaram não consumir o produto e dentre os que consomem 42,9% relataram 

consumir pelo menos uma vez por semana. Entre os provadores, 87,5% tem o 

hábito de consumir açaí e 35,7% consomem pelo menos uma vez por mês. Por 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

fim, em relação ao conhecimento sobre o que são alimentos funcionais, 80,4% 

admitiram entender sobre o assunto e 98,2% gostariam de experimentar o novo 

produto. 

De acordo com a Tabela 1, observou-se que a adição de polidextrose e 

culturas probióticas de Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium lactis interferiu 

significativamente (p≤0,05) apenas no atributo sensorial de intenção de compra, 

sendo que a formulação sem adição foi a que apresentou maior média (Tabela 2). 

Apesar da diferença significativa, pode-se observar que ambas estão próximas ao 

termo hedônico “provavelmente compraria”. Em um estudo realizado por Srisuvor 

et al. (2013), foi verificado que a adição de inulina e polidextrose melhoraram as 

características sensoriais, como aparência e textura de iogurtes com polpa de 

banana, não tendo observado alterações na aceitabilidade em relação ao sabor e 

ao aroma, o que diferencia do presente estudo. Entretanto, é valido ressaltar que 

as médias de impressão global para as duas formulações obtiveram uma boa 

aceitação entre os provadores, sendo que 91,1% alegaram gostar da formulação 

sem adição de polidextrose e probióticose 100% da formulação com adição de 

polidextrose e probióticos. 

 

Tabela 1 - Avaliação sensorial de queijos petit suisse sabor açaí com e sem 

adição polidextrose e probiótico 

Variáveis 

Escores de avaliação sensorial 

Petit suisse sabor açaí 

Com adição de 
polidextrose e 

probióticos 

Sem adição de 
polidextrose e 

probióticos 

Aparência 7,1±1,7a 7,28±1,6a 
Textura 7,6±1,2a 7,64±1,2a 
Sabor 7,3±1,4a 7,9±1,1a 
Impressão global 7,3±1,3a 7,8±0,9a 
Sabor ideal de açaí 3,9±1,2a 4,3±1,2a 
Doçura ideal 4,0±1,3a 4,2±0,8a 
Intenção de compra 3,8±1,0b 4,2±0,7a 
Valores são representados pela média±desvio padrão; 
Letras diferentes na mesma linha expressam diferença significativa pelo teste de Tukey ao nível 
de 5% de significância. 
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4. CONCLUSÃO 
 

Com o presente trabalho, observou-se que o petit suisse sabor açaí com 

polidextrose e probióticos obteve boa aceitação sensorial pelos provadores, 

concluindo assim que é possível elaborar um petit suisse sabor açaí funcional de 

boa qualidade sensorial.  
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RESUMO – Há uma crescente preocupação com um estilo de vida mais saudável. Os indivíduos 
estão se preocupando com o modo de se alimentar e procurando cada vez mais alimentos 
saudáveis e nutritivos. Desse modo, o gergelim branco (Sesamum indicum) aparece como um 
alimento benéfico à saúde. A fim de aumentar o valor nutritivo desses alimentos, a germinação se 
tornou um método fácil e simples para melhorar a qualidade nutricional. Desse modo, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar a interferência dos tempos de germinação sobre a capacidade 
antioxidante do gergelim branco por dois métodos: capacidade antioxidante utilizando o radical 
livre 2,2-azino-bis ácido3- ethylbenzthiazolina-6-sulfônico (ABTS) e capacidade de redução do íon 
férrico (FRAP). Procedeu-se a germinação das sementes em estufa com temperatura controlada 
a 30 ºC e as variáveis foram analisadas nos tempos 0, 24, 36 e 48 horas de germinação. O 
processo de germinação aumentou a capacidade antioxidante do gergelim branco pelos dois 
métodos realizados. 

 
PALAVRAS-CHAVE: compostos bioativos; ABTS; FRAP. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A semente de gergelim é considerada um alimento rico em nutrientes, 

possuindo 50-60% de óleo, 20% de proteína, 18% de carboidratos, 5% de fibras, 

cálcio, fósforo, sódio, magnésio e enxofre. Grande parte do óleo presente nas 

sementes são monoinsaturados e poli-insaturados (QUEIROGA et al., 2008). 

O processo de germinação é um método antigo e efetivo que está 

melhorando a qualidade nutricional dos alimentos, principalmente das sementes. 

Esse processo permite uma melhora na composição nutricional, bioquímica e 

sensorial e, consequentemente, um aumento na capacidade antioxidante e na 

qualidade nutricional das sementes (LÓPEZ-AMORÓS; HERNÁNDEZ; 

ESTRELLA, 2006). 

O consumo de antioxidantes na dieta é essencial para combater o estresse 

oxidativo, estando relacionado ao envelhecimento e ao aparecimento de doenças 

crônicas (SILVA et al., 2011). A semente de gergelim possui outros constituintes 

como o sesamol, sesamina e a sesamolina, antioxidantes que desempenham 

papel importante na saúde humana, desacelerando o envelhecimento e 

prolongando a vida das células, impossibilitando a evolução de células 

cancerígenas e suprimindo radicais livres (OLIVEIRA; COSTA, 2009). 
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Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do tempo de 

germinação sobre a capacidade antioxidante do gergelim branco, por dois 

métodos: ABTS e FRAP. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O fluxograma apresentado pela Figura 1 representa o processo de 

germinação realizado.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma do processo de germinação do gergelim branco 

 

A avaliação da capacidade antioxidante pelo método FRAP foi realizado de 

acordo com a técnica descrita por Pulido, Bravo e Saura-Calixto (2000), com 

adaptações propostas por Rufino et al. (2010). A capacidade antioxidante 

utilizando o radical livre ABTS foi determinada pelo método de Miller et al. (1993) 

adaptado por Rufino et al. (2010).  

Os resultados foram expressos como média e desvio padrão das três 

repetições. Em caso de distribuição normal, os resultados foram analisados por 

meio de análise variância (ANOVA). Para as análises que se apresentaram 

significativas (p≤0,05) aplicou-se análise de Regressão (p≤0,05) para avaliar a 

interferência do tempo de germinação do gergelim sobre os parâmetros avaliados. 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS – versão 18.0). 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dois métodos de avaliados, ABTS e FRAP, demonstraram um aumento 

significativo da capacidade antioxidante com o aumento do tempo de germinação 

do gergelim branco (p≤0,05) (Figura 2). Este resultado também foi encontrado por 

Pesou-se 20 g de 
gergelim para 4 

tratamentos 

Germinação: 24, 36 
e 48 horas + in 

natura 

Submersão em 100 
mL de água potável 

por 8 horas 

Amostras mantidas em 
estufa com temperatura 

controlada a 30º C 

Secagem a 65ºC por 
24 horas 
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autores como López-Amóros et al. (2006), que constataram uma maior 

capacidade antioxidante em feijões germinados em um período de 4 a 6 dias. Lin 

e Lai (2006) observaram um aumento na capacidade antioxidante de soja e feijão 

Mungo após a germinação, o que pode ser explicado pelo metabolismo 

bioquímico dos grãos durante a germinação, produzindo antocianinas e 

flavonoides que ajudam no aumento da capacidade antioxidante (RANDHIR et al., 

2004), além do alto teor de compostos fenólicos, que já são atribuídos a uma boa 

capacidade antioxidante (MARTINEZ, 2011).  

 

 

 

 

 

(A) 

 

 

 

 

 

(B) 

Figura 2 - Interferência do tempo de germinação do gergelim branco sobre a 

capacidade antioxidante pelos métodos ABTS (A) e FRAP (B) 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Conclui- se que quanto maior o tempo de germinação (até 60 horas) das 

sementes de gergelim branco em estufa a 30 ºC maior será a capacidade 

antioxidante pelos métodos ABTS e FRAP. Mais estudos são necessários para a 

fim de analisar a melhor condição ambiental de germinação e outros fatores que 

podem alterar sua composição. 
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RESUMO – A preocupação por alimentos saudáveis vem alterando os hábitos alimentares da 
população. Dessa forma o gergelim branco (Sesamum indicum) vem sendo mais consumo devido 
aos seus constituintes funcionais. O consumo dos grãos germinados vem se tornando um método 
efetivo para aumentar a disponibilidade de nutrientes e assim melhorar a qualidade nutricional 
dessas sementes. Tendo em vista a escassez de pesquisas avaliando a germinação em 
condições ambientais distintas, o objetivo deste trabalho foi avaliar a interferência dos tempos de 
germinação sobre os teores de compostos fenólicos do gergelim branco. Procedeu-se a 
germinação das sementes em estufa com temperatura controlada a 30 ºC e quantificou-se os 
teores de fenólicos totais nos tempos 0, 24, 36 e 48 horas de germinação. O processo de 
germinação aumentou significativamente os teores de compostos fenólicos totais do gergelim 
branco, sendo maior quando germinado por 48 horas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: compostos bioativos; capacidade antioxidante; gergelim. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O gergelim é considerado um alimento saudável e tem sido usado para 

melhorar o estado nutricional de indivíduos e evitar doenças (CHEN et al., 2005). 

É a oleaginosa mais plantada do mundo devido ao alto valor nutritivo das 

sementes, sendo fonte de proteína, vitaminas do complexo B, minerais (cálcio, 

ferro, fósforo, zinco, sódio, selênio, magnésio, potássio) e lipídeos com grande 

quantidade de ácidos graxos insaturados (COSTA et al., 2007). Além disso, 

apresenta teor de óleo entre 46 a 56%, sendo de excelência em qualidade 

nutricional e medicinal. Os ácidos graxos presentes na semente são, 

principalmente, oleico (47%) e linoleico (41%). Outros constituintes são 

antioxidantes como o sesamol, sesamina e a sesamolina (OLIVEIRA; COSTA, 

2009). 

A germinação é uma opção para melhorar a qualidade nutricional e a 

capacidade antioxidante dos grãos, e consequentemente melhorar a alimentação 

daqueles que procuram um estilo de vida mais saudável. O processo de 

germinação pode ser definido como um período de tempo em que a semente leva 

para crescer e se desenvolver. É um processo natural e requer condições 

adequadas para progredir (LEE, 1997). As condições para que ocorra a 
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germinação é a presença de água, temperatura adequada, oxigênio e, para 

algumas sementes, é necessária a presença de luz (KIM et al., 2013). 

Devido às poucas pesquisas avaliando a relação entre a germinação de grãos 

em diferentes condições ambientais e de tempo, com a qualidade funcional dos 

mesmos, o objetivo do estudo foi avaliar a influência do tempo de germinação 

sobre os teores compostos fenólicos totais do gergelim branco. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O processo de germinação foi realizado segundo Amistá e Tavano (2013) 

com algumas adaptações. Foram pesados 20 g de sementes de gergelim branco, 

para cada tratamento (germinação a 24, 36 e 48 horas e in natura), em triplicata, 

e posteriormente submersos em 100 mL de água potável por 8 horas. Em 

seguida, permaneceram invertidos em potes em estufa com temperatura 

controlada a 30 ºC, sendo borrifada água potável a cada 12 horas. Após o 

processo de germinação, as amostras foram secas a 65 ºC por 24 horas e 

preparadas para as análises de determinação de fenólicos totais. 

Os extratos para a quantificação de compostos fenólicos totais foram 

obtidos de acordo com o método descrito por Larrauri et al. (1997). Os teores de 

fenólicos totais foram determinados pelo método de Folin-Ciocalteu 

(WATERHOUSE, 2002).  

Os resultados foram expressos como média e desvio padrão das três 

repetições. Em caso de distribuição normal, os resultados foram analisados por 

meio de análise variância (ANOVA). Para as análises significativas (p≤0,05) 

aplicou-se análise de Regressão (p≤0,05) para avaliar a interferência do tempo de 

germinação do gergelim sobre os parâmetros avaliados. As análises estatísticas 

foram realizadas com o auxílio do software Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS – versão 18.0). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O processo de germinação interferiu significativamente nos teores de 

compostos fenólicos totais do gergelim branco ao longo do tempo de germinação 

(Figura 1). Outros autores mostram resultados similares ao encontrado neste 
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estudo, como Xu et al. (2009) ao encontrarem um aumento de compostos 

fenólicos na aveia em tempos diferentes de germinação (12, 24, 36 e 48 horas), e 

também como Troszynska et al. (2006) ao analisarem feijão mungo (Vigma 

radiata L.). Este aumento pode ser explicado por Kaukorvita-Norja (2004), onde é 

justificado pelo fato da germinação liberar fenólicos que estavam ligados e assim 

aumentar a quantidade de fenólicos totais. 

 

Figura 1 - Interferência do tempo de germinação do gergelim branco sobre os 

teores de compostos fenólicos totais 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Baseado no presente estudo e em outros trabalhos similares pode-se dizer 

que o processo de germinação das sementes de gergelim branco em estufa a 30 

ºC aumenta substancialmente os teores de compostos fenólicos totais, porém 

mais estudos são necessários para avaliar a melhor condição ambiental de 

germinação e outros fatores que podem alterar sua composição. 
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RESUMO – O oferecimento de alimentos seguros é um desafio no  gerenciamento de unidades de 
alimentação e nutrição (UAN). O sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – 
APPCC constitui-se numa  ferramenta de gestão para controlar os perigos e garantir a segurança 
dos alimentos. Com o objetivo de identificar pontos críticos de controle na produção de carnes 
bovinas em UAN, foram analisados, com base nos princípios do APPCC, fluxogramas de quatro 
preparações oferecidas no cardápio, buscando-se identificar pontos críticos de controle (PCC). Os 
resultados evidenciaram, durante a etapa de distribuição, temperatura inferior à recomendada e 
PCC nos fluxogramas elaborados. Para que as preparações de carne bovina que foram objeto 
deste estudo não constituam risco para a saúde da população que frequenta a UAN é 
imprescindível o controle dos PCC identificados. 

 
PALAVRAS-CHAVE: carnes, alimento seguro, gestão, APPCC. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Na busca pelo fornecimento de alimentos seguros para consumo, o 

sistema Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – APPCC constitui uma 

ferramenta importante em diversos segmentos incluindo as unidades de 

alimentação e nutrição.  

O APPCC permite um estudo sistemático para controlar perigos físicos, 

químicos e biológicos que coloquem em risco a integridade do alimento e que 

possam causar problemas a saúde do consumidor, contribuindo preventivamente 

para o fornecimento de alimentos seguros (FOTOPOULOS et al., 2011). Entre as 

etapas que compreendem este sistema encontram-se: a identificação dos perigos; 

a identificação de pontos críticos de controle-PCC; especificações de limites 

críticos que indicam se a etapa analisada encontra-se sob controle; 

estabelecimento de processos para monitorização; de ações corretivas;  de 

procedimentos de registro e documentação; de procedimentos de verificação para 

assegurar que o sistema é efetivo (GUIA, 2001).  
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 A construção do fluxograma do processo incluindo todas as etapas que 

possam influenciar a segurança do alimento contribui para identificar as principais 

etapas do processo, avaliar os perigos em potencial e identificar PCC.  

O objetivo desse estudo foi identificar pontos críticos de controle de 

carnes bovinas produzidas em unidade de alimentação e nutrição.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Foram selecionadas preparações com carne bovina entre as 

apresentadas nos cardápios de uma Unidade de Alimentação e Nutrição, durante 

o segundo semestre de 2015. Foi realizado o acompanhamento das etapas de 

produção dessas preparações para elaboração dos fluxogramas dos processos, 

que foram analisados para identificação de PCC com base nos princípios do 

APPCC. Foi realizada também a aferição de temperatura das preparações no 

momento da distribuição, com termômetro digital.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O acompanhamento da produção das preparações selecionadas, 

denominadas preparações 1 a 4, resultou na elaboração dos fluxogramas dos 

processos. Em todos os fluxogramas analisados foi observada a utilização do 

cozimento em panelão americano como principal método de cocção. 

Para a preparação 1, a carne utilizada foi adquirida pré-preparada, 

congelada e foi submetida diretamente à cocção. Após adição de molho de 

tomate, elaborado na UAN, a preparação foi mantida em recipientes isotérmicos 

até a distribuição. Para elaboração da preparação 2, a carne foi descongelada, 

fatiada e temperada. Durante a cocção, pimentão e cebola foram adicionados à 

carne. Posteriormente foram acrescentados farinha de mandioca e cheiro verde. 

A preparação permaneceu em Pass Through até o momento da distribuição.  

Para a preparação 3, a carne é moída na véspera e a cenoura, já cozida e fatiada 

em rodelas, é adicionada ao final do cozimento da carne. A preparação é mantida 

em recipientes isotérmicos até a distribuição. Na preparação 4, a carne é cozida 

em panelão americano onde é adicionado molho de tomate e também  cenoura, 

batata doce e abóbora, depois de descascadas, cozidas e fatiadas.  

A menor temperatura registrada durante o processo de distribuição das 

preparações aos clientes da unidade foi 50,8ºC para a preparação 2, e a maior, 
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82,0ºC, para a preparação 1. Foram identificadas temperaturas abaixo das 

recomendadas (BRASIL, 2004) para esta etapa do processo. As etapas de 

distribuição e de adição de ingredientes após o cozimento  foram incluídas entre 

os PCC identificados.  

                                 

4. CONCLUSÕES 

Os PCC identificados, se não forem corretamente controlados,  

contribuem para o comprometimento da segurança de carnes. O controle desses 

PCC é importante para que as preparações de carne bovina oferecidas na 

unidade de alimentação e nutrição não coloquem em risco a saúde dos clientes. 
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CECANE UFV: PRIMEIRO ANO DE ATUAÇÃO 

 

RESUMO. O Centro Colaborador em Alimentação Escolar – CECANE UFV, instituído pelo FNDE 
como segundo centro colaborador do Estado de Minas Gerais, iniciou suas ações em 2016 
visando contribuir na execução do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar. Objetivou-
se descrever as ações de divulgação do CECANE UFV em eventos com público correlato e as 
ações de capacitação desenvolvidas com nutricionistas e conselheiros da alimentação escolar. 
Abordaram-se temas relacionados ao PNAE por meio de palestras e oficinas de discussões em 
grupo. Ações realizadas nos encontros em municípios polos de Viçosa, Ipatinga e Juiz de Fora 
qualificaram 117 atores de 62 municípios do Estado nas capacitações dos conselheiros e 121 
atores de 104 municípios na capacitação dos nutricionistas. Concomitantemente, membros do 
CECANE UFV participaram de eventos correlatos atuando na divulgação do mesmo. As ações 
contribuíram para divulgar o CECANE UFV, integrar e qualificar os participantes dos municípios 
envolvidos, aprimorando a execução do PNAE.  
 

PALAVRAS-CHAVE: alimentação escolar; nutricionistas; conselheiros. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O Centro Colaborador em Alimentação Escolar da Universidade federal 

de Viçosa – CECANE UFV, instituído pelo Fundo Nacional de Educação (FNDE) 

como segundo centro colaborador do Estado de Minas Gerais, iniciou suas ações 

no ano de 2016 visando atuar em municípios do estado prestando apoio técnico, 

acadêmico e operacional na implementação da alimentação saudável nas 

escolas, bem como desenvolver outras ações pertinentes à boa execução do 

PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (BRASIL, 2009).  

Desse modo, o CECANE UFV, contribuirá sobremaneira para a efetivação 

e consolidação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e Direito 

Humano a Alimentação Adequada no ambiente escolar. 

 Especificamente, descrevem-se as ações do primeiro ano de atuação do 

CECANE UFV em eventos com público correlato e aquelas desenvolvidas com 
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nutricionistas responsáveis técnicos do PNAE e conselheiros da alimentação 

escolar.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Inicialmente ocorreu seleção prévia de municípios em parceria com o 

FNDE. A partir daí, foram realizados contatos telefônicos visando estabelecer o 

cronograma das atividades a serem desenvolvidas.  As atividades abordavam 

temas relacionados ao Programa de Alimentação Escolar por meio de palestras e 

oficinas de discussões em grupo. Neste sentido, foram envolvidos do CECANE 

UFV, professores, estagiários e o assessor técnico. Concomitantemente, 

membros do CECANE UFV participaram de eventos correlatos atuando na 

divulgação do mesmo. 

Buscando abranger um número maior de participantes, procurou-se 

eleger três municípios polo onde eram recebidos os representantes das cidades 

vizinhas. Estes consistiam de representantes dos nutricionistas, conselheiros da 

alimentação escolar e representantes legais dos municípios convidados conforme 

o cronograma estabelecido pelo CECANE UFV. A duração das atividades era de 

dois dias consecutivos com atividades nos períodos da manhã e da tarde. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As atividades do CECANE UFV iniciaram em abril de 2016 com processo 

de seleção da equipe. Nos meses de maio e junho de 2016 a equipe assumiu 

suas funções no CECANE e desde então vem trabalhando no planejamento das 

atividades referentes aos produtos que constam no Plano de Trabalho aprovado 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Outras atividades foram divulgação, a participação em eventos, dentre os 

quais: Encontro Mineiro de Alimentação Escolar promovido pelo CECANE da 

Universidade Federal de Ouro Preto (CECANE UFOP); Encontro Territorial de 

Segurança Alimentar do Território do Caparaó e Plenária Eletiva da Zona da Mata 

II, realizado pela Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável (CRSANs).  

Uma participação de destaque se refere à 8ª Troca de Saberes que 

aconteceu no dia 18 de julho de 2016, onde o CECANE UFV contribuiu com 

instalação Artística Pedagógica que abordou a temática Alimentação Escolar e 
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Agricultura Familiar: É POSSIVEL?. O CECANE UFV também participou com um 

stand informativo sobre o Centro e suas atividades, durante a 87ª Semana do 

Fazendeiro na UFV, que aconteceu nos dias 17 a 23 de julho de 2016. 

O CECANE UFV também colaborou com o II Ciclo de Palestras 

promovido pela Secretária Municipal de Educação/Setor de Nutrição e 

Alimentação Escolar da Prefeitura Municipal de Ubá, Minas Gerais, na qual foi 

responsável por trabalhar as temáticas “Superalimentação x Fome Oculta: O 

paradoxo da deficiência de nutrientes no excesso de peso” e “O Direito da 

Criança e a Publicidade Infantil”.  

Destaca-se que todas estas atividades possibilitaram o CECANE UFV 

divulgar a sua existência e o seu compromisso com a comunidade na qual esta 

inserida além de aumentar a percepção dos seus integrantes sobre o potencial de 

trabalho e parcerias na área de alimentação escolar. 

As ações desenvolvidas de capacitação entre nutricionistas responsáveis 

técnicos do PNAE e conselheiros da alimentação escolar foram realizadas nos 

encontros em municípios polos de Viçosa, Ipatinga e Juiz de Fora. Qualificaram 

117 atores de 62 municípios do estado de Minas Gerais nas capacitações os 

conselheiros. Em relação às ações com os nutricionistas responsáveis técnicos, 

foram qualificados 121 atores de 104 municípios de Minas Gerais. 

Durante o ano de 2016 participaram das formações e outros eventos 

complementares promovidos pelo CECANE UFV, 342 (100%) atores, dentre 

estes, 100 (29,3%) membros do CAE, 118 (34,5%) nutricionistas, 59 (17,3%) 

gestores e/ou representantes e 65 (19%) outros atores, de 123 municípios do 

estado de Minas Gerais. 

As ações de capacitação procuraram atender aos anseios dos municípios 

participantes gerando iteração entre estes e o CECANE UFV, com possibilidades 

de aumento do conhecimento dos participantes sobre o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, seus objetivos, metas, público alvo, execução orçamentária, 

ações prioritárias dentre outros. Estas ações são importantes tanto na construção 

do conhecimento quanto na formulação de políticas públicas no Brasil na área de 

segurança alimentar (ANJOS, BURLANDY, 2010). 

 

CONCLUSÕES 
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 O primeiro ano desde a implementação do CECANE UFV, contribuiu para a 

integração da equipe com os nutricionistas, conselheiros e gestores da 

alimentação escolar nos municípios participantes além de propiciar aumento da 

qualificação dos envolvidos em relação à execução do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. Isto possibilitará maior eficiência na resolutividade dos 

problemas vivenciados prevenindo aqueles que poderiam comprometer a 

segurança alimentar e nutricional, cumprindo o CECANE desta forma o seu papel 

junto às comunidades envolvidas. 
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RESUMO – Objetivou-se avaliar a composição corporal, perfil bioquímico e clínico em crianças e 
adolescentes no grupo com e sem a síndrome metabólica (SM). Trata-se de estudo transversal 
com 195 crianças e adolescentes de ambos os sexos de 8 a 14 anos, das escolas públicas de 
Vitória/ES. Foram coletados dados bioquímicos, antropométricos e clínicos. O sexo feminino 
apresentou maior chance de apresentar alteração nos seguintes parâmetros bioquímicos: insulina 
(OR= 3,18; IC= 1,64-6,56), resistência à insulina (OR= 3,14; IC= 1,62-6,11) e leucócitos (OR= 
5,94; IC= 1,30-27,12) (p<0,05). O grupo com SM apresentou valores significativamente superiores 
nas seguintes variáveis: idade, estatura, peso, IMC, PC, PQ, PP, RCE, %GC, pressão arterial 
sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD), TGC, insulina, HOMA-IR, ácido úrico e PCR. 
Conclui-se que o grupo com síndrome metabólica apresentou valores significantemente maiores 
na maioria das variáveis antropométricas, clínicas e bioquímicas, demonstrando assim, alterações 
em outras variáveis além dos componentes da SM. 
 
PALAVRAS-CHAVE: síndrome metabólica; crianças; adolescentes, composição corporal, perfil 
bioquímico. 

 

INTRODUÇÃO 
 
Atualmente a síndrome metabólica (SM) é conhecida como o conjunto de 

fatores de risco cardiovasculares, entre eles, a obesidade abdominal, as 

dislipidemias, a intolerância à glicose e a hipertensão arterial. Assim, a SM tem 

recebido uma atenção cada vez maior não somente pelo impacto de cada um dos 

seus componentes diagnósticos, mas também devido à prevalência da agregação 

desses fatores de risco cardiovascular estar cada vez maior e por levar ao 

aumento direto do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV) 

e ao diabetes mellitus tipo 2 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2005; MBOWE et al., 2014). 

Desta forma, o estudo da SM é de extrema relevância e visto essa 

necessidade, o presente estudo, objetivou avaliar a composição corporal, perfil 

bioquímico e clinico em crianças e adolescentes no grupo com e sem a SM, para 

melhor entendimento e conhecimento de outras possíveis variáveis alteradas no 

grupo com a SM. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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Trata-se de estudo transversal com 195 crianças e adolescentes de 

ambos os sexos de 8 a 14 anos, matriculados nas escolas públicas da região de 

Maruípe, Vitória/ES.  

Para avaliação do perfil bioquímico os participantes foram orientados a 

estar em jejum de 12 horas. Assim, procedeu-se à coleta de 10 mL de sangue, 

por punção venosa para determinação de glicemia de jejum, insulina plasmática, 

colesterol total (CT) e frações (HDL e LDL), triglicerídeos plasmáticos (TGC), 

ácido úrico, proteína C reativa (PCR) e leucócitos totais. Para avaliação do perfil 

lipídico foram considerados os valores recomendados pela Sociedade Brasileira 

de Cardiologia (2013) e para o perfil glicêmico a Sociedade Brasileira de Diabetes 

(2014-2015). 

A resistência à insulina foi avaliada realizando-se o cálculo do índice 

HOMA – IR e a pressão arterial foi aferida seguindo as orientações das VI 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2016). 

Foram obtidas medidas de peso, estatura, perímetro da cintura (PC), 

perímetro do pescoço (PP), perímetro do quadril (PQ) e percentual de gordura 

corporal (%GC) através da bioimpedância elétrica vertical com oito eletrodos 

táteis (Inbody230®), sendo este classificado por Lohman (1992). Calculou-se o 

índice de massa corporal (IMC) e a relação cintura estatura (RCE). 

Utilizou-se o critério do IDF 2007 para o diagnóstico da SM adaptados 

para a faixa etária (ZIMMET et al., 2007). Utilizou-se os testes: Teste de 

normalidade de Kolmogorov-Smirnov, Teste t de Student ou Mann Whitney e o 

Qui-Quadrado ou Teste Exato de Fischer. O projeto teve aprovação pelo Comitê 

de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Federal do Espírito 

Santo (parecer n° 1.565.490) e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e do Termo de assentimento pelos adolescentes e seus 

responsáveis.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Participaram do estudo 195 crianças e adolescentes com idade entre 8 e 

14 anos de ambos os sexos, sendo destes, 54,87% (n=107) do sexo feminino, 

66,67% (n=130) de adolescentes de 10 a 14 anos e 3,08% apresentaram SM. 

Ao analisar por sexo, podemos observar que o feminino apresentou maior 

chance de apresentar alteração nos seguintes parâmetros bioquímicos: insulina 
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(OR= 3,18; IC= 1,64-6,56), resistência à insulina (OR= 3,14; IC= 1,62-6,11) e 

leucócitos (OR= 5,94; IC= 1,30-27,12) (p<0,05).  Já o masculino apresentou maior 

chance de apresentar alteração na pressão arterial (OR= 0,47; IC= 0,18-1,18).  

Com relação à síndrome metabólica, verificou-se que o grupo com SM 

apresentou valores superiores nas seguintes variáveis: idade, estatura, peso, 

IMC, PC, PQ, PP, RCE, %GC, pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial 

diastólica (PAD), TGC, insulina, HOMA-IR, ácido úrico e PCR. Já o HDL foi menor 

neste mesmo grupo (p<0,05). As únicas variáveis que não apresentaram 

diferença estatística entre os grupos foram o CT, LDL, glicose e os leucócitos 

(p>0,05) (Tabela 1). 

Tabela 1 - Valores medianos das variáveis antropométricas, clínicas e bioquímicas no grupo com 

e sem síndrome metabólica, em crianças e adolescentes de 8 a 14 anos. Vitória, ES. 

Variáveis Com SM  
n = 6 

Sem SM 
n= 189 

p 

Idade (anos) 14,11 (12,6-14,9) 10,9 (8,0-14,9) 0,002 
Estatura (m) 1,65 (1,52-1,83) 1,48 (1,20-1,85) 0,006 
Peso (kg) 91,95 (82,1-116,5) 41,8 (20,5-92,5) <0,0001 
IMC (kg/m

2
) 34,08 (29,31-42,37) 18,83 (13,12-34,39) <0,0001 

PC (cm) 107,1 (96,05-114,7) 64,8 (51,0-92,5) <0,0001 
PQ (cm) 118,5 (108,3-125,3) 81,0 (56,4-11,3) <0,0001 
PP (cm) 38,93 (37,5-41,5) 29,5 (24,05-37,45) <0,0001 
RCE 0,61 (0,56-0,76) 0,44 (0,35-0,64) <0,0001 
GC (%) 39,2 (30,4-51,9) 23,3 (8,0-47,0) 0,0013 
PAS (mmHg) 117,5 (112,0-134,0) 105,0 (87,0-132,0) 0,0005 
PAD (mmHg) 68,5 (64,0-83,0) 64,0 (49,0-86,0) 0,049 
CT (mg/dL) 172,5 (118,0-235,0) 148,0 (35,0-253,0) 0,32 
LDL (mg/dL) 95,0 (53,0-163,0) 76,0 (33,0-174,0) 0,42 
HDL (mg/dL)

 
39,0 (30,0-61,0) 51,0 (32,0-70,0) 0,005 

TGC (mg/dL) 119,0 (89,0-263,0) 66,0 (30,0-215) 0,001 
Glicose (mg/dL) 94,5 (85,0-102,0) 88,0 (69,0-109,0) 0,07 
Insulina (mcUI/mL) 33,3 (17,0-40,2) 11,2 (0,32-85,5) 0,0002 
HOMA-IR 7,74 (3,57-10,0) 2,47 (0,07-23,01) 0,0003 
Ac. úrico (mg/dL) 5,65 (3,2-8,4) 3,9 (1,5-6,9) 0,03 
Leucócitos (mm³) 6,39 (5,28-9,53) 6,51 (3,03-13,3) 0,69 
PCR (mg/L) 3,71 (1,1-10,99) 0,7 (0,0-36,3) 0,004 

Teste de Mann- Whitney (diferença por fase); Dados apresentados em Mediana (Mínimo- 

Máximo); HOMA-IR= Homeostasis Model Assessment – Insulin Resistance. 

A etiologia da síndrome metabólica é complexa e determinada por 

interação de fatores genéticos e ambientais (BAMMANN et al., 2007). A elevação 

da prevalência da SM na infância e adolescência tem sido em parte, atribuída a 

fatores ambientais (principalmente a alimentação inadequada e o sedentarismo) 

que levam à obesidade, resistência à insulina e/ou aumento da formação de 

espécies reativas de oxigênio, explicando desta forma, os resultados encontrados 

(JESSUP; HARREL, 2005).  
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Assim, a obesidade abdominal e a resistência à insulina são os 

componentes que desempenham o papel mais importante na patogênese desta 

síndrome, que vem emergindo como uma das maiores desordens metabólicas 

também em crianças e adolescentes (WEISS et al., 2013; MIRMIRAN et al., 

2015). 

 
CONCLUSÕES 
 
 Pode-se concluir que o grupo com síndrome metabólica apresentou 

valores significantemente maiores na maioria das variáveis antropométricas, 

clínicas e bioquímicas, demonstrando assim, alterações em outras variáveis além 

dos componentes da SM, podendo estas, serem observadas com mais cuidado 

na avaliação destes indivíduos nesta fase e em fases posteriores. 
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RESUMO – Objetivou-se comparar os fatores de risco da síndrome metabólica no final da 
infância e início da adolescência. Trata-se de estudo transversal com 195 crianças e 
adolescentes de ambos os sexos de 8 a 14 anos, de escolas públicas de Vitória/ES. Foram 
coletados dados bioquímicos, antropométricos e clínicos. O sexo feminino apresentou maiores 
valores de %GC, TGC, Insulina e HOMA-IR e o masculino maiores valores de PAS. A 
adolescência apresentou valores superiores de peso, IMC, PC, glicose, HOMA-IR e insulina em 
relação à infância. Já a infância apresentou valores superiores de RCE e HDL. Além disso, a 
adolescência apresentou maior chance de ter inadequação de HDL (OR= 0,44; IC= 0,21-0,93), 
Insulina (OR= 0,29; IC= 0,13-0,65) e resistência à insulina (OR= 0,25; IC= 0,11-0,55). Conclui-se 
que a adolescência apresentou valores superiores de peso, IMC, PC, glicose, HOMA-IR, insulina 
e maior prevalência de inadequação de HDL, insulina e resistência à insulina. 
 
PALAVRAS-CHAVE: síndrome metabólica; infância; adolescência. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A puberdade é definida como o processo fisiológico de maturação 

hormonal e de crescimento somático, podendo manifestar-se de formas e em 

períodos diferentes para cada indivíduo, devido às influências hormonais, 

genéticas e ambientais (WORLD HEALTH ORGANIZATION-WHO, 2005). 

Normalmente, o seu início ocorre entre 8 e 13 anos nas meninas e entre 9,6 e 

13,6 anos nos meninos, compreendendo assim o final da infância e início da 

adolescência (WHO, 2005). 

Nesta população, o excesso de peso e obesidade vem adquirindo 

características epidêmicas e paralelamente a isso, tem se observado o 

aparecimento da síndrome metabólica (SM) ainda na infância e adolescência 

(RINALDI et al., 2016), sendo esta conhecida como o conjunto de fatores de risco 

cardiovasculares, entre eles, a obesidade abdominal, as dislipidemias, a 

intolerância à glicose e a hipertensão arterial (HOSSEINPANAH et al., 2013). 

Desta forma, este estudo objetivou comparar os fatores de risco da 

síndrome metabólica no final da infância e início da adolescência, podendo assim, 

atuar nesses fatores levando à prevenção da mesma. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
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Trata-se de estudo transversal com 195 crianças e adolescentes de 

ambos os sexos de 8 a 14 anos, de escolas públicas da região de Maruípe, 

Vitória/ES.  

Os participantes estavam em jejum de 12 horas para coleta de 10 mL de 

sangue, por punção venosa para determinação de glicemia de jejum, insulina e 

colesterol total (CT), HDL e triglicerídeos plasmáticos (TGC). Para avaliação do 

perfil lipídico considerou-se os pontos de corte da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (2013) e para o perfil glicêmico a Sociedade Brasileira de Diabetes 

(2014-2015). 

A resistência à insulina foi avaliada realizando-se o cálculo do índice 

HOMA – IR e a pressão arterial foi aferida seguindo as orientações das VI 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2016). 

Foram obtidas medidas de peso, estatura, perímetro da cintura (PC) e 

percentual de gordura corporal (%GC) através da bioimpedância elétrica vertical 

com oito eletrodos táteis (Inbody230®), sendo este classificado por Lohman 

(1992). Calculou-se o índice de massa corporal (IMC) e a relação cintura estatura 

(RCE). 

Utilizou-se o critério do IDF (2007) para o diagnóstico da SM adaptados 

para a faixa etária (ZIMMET et al., 2007). Utilizou-se os testes: Teste de 

normalidade de Kolmogorov-Smirnov, Teste t de Student ou Mann Whitney e Qui-

Quadrado ou Teste Exato de Fischer, demonstrando através desses dois últimos 

os valores de odds ratio e o intervalo de confiança. O projeto teve aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Federal do 

Espírito Santo (parecer n° 1.565.490) e a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e do Termo de assentimento pelos adolescentes e seus 

responsáveis.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Participaram do estudo 195 crianças e adolescentes com idade entre 8 e 

14 anos de ambos os sexos, sendo destes, 54,87% (n=107) do sexo feminino, 

66,67% (n=130) de adolescentes de 10 a 14 anos e 3,08% apresentaram SM. 

Pode-se observar que o sexo feminino apresentou maiores valores de 

%GC, TGC, Insulina e HOMA-IR e o masculino maiores valores de pressão 

arterial sistólica PAS (p<0,05). Estes resultados já eram esperados devido às 
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modificações nos níveis hormonais, em ambos os sexos com significativo 

aumento da massa de gordura corporal, onde o sexo masculino apresenta maior 

proporção de massa livre de gordura e o feminino maior proporção de gordura 

corporal (WHO, 2005).   

A adolescência apresentou valores superiores de peso, IMC, PC, glicose, 

HOMA-IR e a infância valores superiores de RCE e HDL (p<0,05). Além disso, a 

adolescência apresentou maior chance de ter inadequação de HDL (OR= 0,44; 

IC= 0,21-0,93), Insulina (OR= 0,29; IC= 0,13-0,65) e resistência à insulina (OR= 

0,25; IC= 0,11-0,55) quando comparado à infância (p<0,05) (Tabela 1). 

Tabela 1 – Prevalência de inadequações em parâmetros antropométricos, clínicos e bioquímicos 
de acordo com a fase, em crianças e adolescentes de 8 a 14 anos. Vitória, ES. 

 Fases 

 
p 

 
OR (IC 95%) 

Variáveis 
Infância  

(8-9 anos) 
Adolescência  
(10-14 anos) 

 % n % n 

Estado Nutricional       
Baixo peso 3,08 2 3,08 4 1,0 1,0 (0,178-5,61) 
Sobrepeso 21,54 14 18,46 24 0,61 1,21 (0,58-2,54) 
Obesidade 20,0 13 16,92 22 0,60 1,23 (0,57-2,63) 
Excesso de peso

1 
41,54 27 35,38 46 0,40 1,30 (0,70-2,39) 

Gordura Corporal       
Normal 44,62 29 48,46 63   
Elevado

2 
55,38 36 51,54 67 0,61 1,17 (0,64-2,12) 

Perímetro da Cintura       
Normal 90,77 59 90,77 118   
Elevado (> p90)

3 
9,23 6 9,23 12 1,0 1,0 (0,36-2,80) 

Pressão arterial       
Normal 90,77 59 88,46 115   
Elevado (> p90) 9,23 6 11,54 15 0,62 0,78 (0,29-2,11) 

Triglicerídeos       
Normal 83,08 54 79,23 103   
Elevado (>100mg/dL) 16,92 11 20,77 27 0,52 0,78 (0,36-1,69) 

HDL       
Normal 83,08 54 68,46 89   
Alterado (<45mg/dL) 16,92 11 31,54 41 0,03 0,44 (0,21-0,93) 

Glicemia de jejum       
Normal 96,92 63 90,77 118   
Elevado (>100mg/dL) 3,08 2 9,23 12 0,15 0,31 (0,07-1,44) 

Insulina       
Normal 86,15 56 64,62 84   
Elevado (>15 mcUI/mL) 13,85 9 35,38 46 0,0016 0,29 (0,13-0,65) 

Resistência à insulina
4 

      
Não 86,15 56 60,77 79   
Sim 13,85 9 39,23 51 0,0003 0,25 (0,11-0,55) 

Síndrome metabólica       
Não 100 65 95,38 124   
Sim 0 0 4,62 6 0,18 0,15 (0,008-2,64) 

Teste do Qui-Quadrado ou Teste Exato de Fischer (p<0,05) (diferença por grupo). OR= 
Odds Ratio; IC= Intervalo de Confiança; 1Excesso de peso= sobrepeso e obesidade > z-
escore +1; 2Excesso de gordura= ≥ 25% para o sexo feminino e ≥ 20% para o sexo 
masculino; 3PC= perímetro da cintura ≥ percentil 90 da própria população; 4Resistência à 
insulina= índice HOMA-IR > 3,16. 
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As modificações nos níveis hormonais podem explicar as elevadas 

prevalências de inadequação na infância e adolescência, uma vez que levam a 

alterações na composição corporal do organismo e as mesmas elevam a 

necessidade de energia nesta população, que em grande parte não são atendidas 

de forma adequada, visto que este grupo apresenta hábitos alimentares e estilo 

de vida inadequado, sendo nutricionalmente vulnerável a alterações metabólicas 

(WHO, 2005; LEE et al., 2016). 

 
CONCLUSÕES 
 
 Pode-se concluir que a adolescência apresentou valores superiores de 

peso, IMC, PC, glicose, HOMA-IR e insulina e maior prevalência de inadequação 

de HDL, insulina e resistência à insulina, demonstrando assim, a adolescência 

como fase crucial para o desenvolvimento de alterações metabólicas em 

comparação com o final da infância. 
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RESUMO – manteiga é um produto gorduroso obtido por bateção e malaxagem, derivado do leite 
de vaca. Composta por ácidos graxos saturados e, em menor proporção, insaturados e de cadeia 
média (cáprico/caprílico). Objetivou-se identificar ácidos graxos (cáprico/caprílico/miristíco) em 
manteigas extra, primeira qualidade, caseira e ghee por cromatografia gasosa acoplada ao 
espectrômetro de massas. Identificaram-se ácidos graxos caprílico, cáprico e mirístico em 
cromatógrafo a gás. Mirístico foi mais fidedigno, exceto na ghee (extra-11,76%, primeira 
qualidade-9,02%, caseira-15,84% e ghee-1,54%). Cáprico encontrou-se mais adequado para 
caseira-5,10% e ghee-1,70%. Caprílico mostrou-se elevado, exceto na ghee (extra-29,51%; 
primeira qualidade-49,64%; caseira-22,09% e ghee-4,31%). Esperavam-se menores 
concentrações de caprílico e cáprico. Resultados podem ser explicados por ausência do padrão 
interno e variação nos tempos de retenção. Ressalta-se necessidade de pesquisas na mesma 
coluna e padrão. Manteigas artesanais mostraram-se com características de qualidade 
semelhantes às industrializadas, incentivando a prática culinária e consumo de um alimento 
menos processado. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Manteiga; Cromatografia; Ácidos Graxos 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A manteiga caracteriza-se por ser um produto gorduroso obtido por meio 

de bateção e malaxagem do creme derivado exclusivamente do leite de vaca. 

Pode ser do tipo extra ou de primeira qualidade (PORTARIA Nº 146, 1996). A 

ghee é obtida do leite, creme ou manteiga, por meio de processos que removem 

quase totalmente a água e sólidos não gordurosos, com flavor característico 

(CODEX ALIMENTARIUS, 2011).  

Apresenta certas peculiaridades, visto que exibe concentrações de ácidos 

graxos como oleico e linoleico conjugado, vitaminas lipossolúveis, bem como 

ácidos graxos saturados de poder aterogênico, como o mirístico e palmítico e, os 

ácidos graxos de cadeia média, cáprico e caprílico, com diversas funções de 
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relevância nutricional, como regeneração tecidual e características de sabor e 

aroma (BARROS et al., 2013; GARCIA; TRAVASSOS, 2012; MAGALHÃES et al., 

2008; SANTANA; AUGUSTA, 1998). Logo, devido a relevância nutricional e 

escassez de estudos dos ácidos graxos propostos no estudo, faz-se necessária a 

identificação dos mesmos nos principais tipos de manteigas em circulação 

comercial, sendo o objetivo do presente trabalho a identificação por cromatografia 

gasosa acoplada ao espectômetro de massas em manteigas extra, primeira 

qualidade, caseira tradicional e ghee.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Realizou-se pesquisa de mercado no comércio local de Juiz de Fora (MG) 

para identificação do perfil de manteigas comercializadas. Foram elaborados dois 

tipos artesanais (caseira tradicional e ghee). A composição centesimal das 

amostras caseiras e industrializadas foi analisada em duplicata, a fim de 

determinar alguns critérios mínimos de qualidade: umidade, sólidos insolúveis e 

matéria gorda propostos pela legislação (PORTARIA Nº 146, 1996). Realizaram-

se extração lipídica a frio pelo método Bligh Dyer (1959) e esterificação 

(HARTMAN; LAGO, 1973), com posterior injeção das amostras, em duplicata, no 

cromatógrafo a gás acoplado ao espectrômetro de massas (GCMS QP 2010 

ULTRA Shimadzu®) de coluna RTX®-5MS e padrão SupelcoTM.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da pesquisa de mercado revelaram algumas tendências, 

como: tipo primeira qualidade, com sal e 200g. Valor médio de R$ 4,27 (±1,96) 

para 200 g e, R$ 9,67 (± 0,70) as de 500g. A manteiga artesanal verificada em 

circulação foi a ghee, com preços acima do valor das industrializadas (R$19,90 a 

R$20,00). A composição centesimal revelou valores adequados de umidade, 

matéria gorda e insolúveis, conforme preconizado pela legislação (PORTARIA Nº 

146, 1996). Segundo o Codex Alimentarius (2011), a ghee deveria apresentar 

mínimo de 99,6% de gordura, no entanto, o valor encontrado foi de 99,40%, 

próximo, mas abaixo; e um pouco elevado de umidade (0,52%).  
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Os resultados da cromatografia foram quantificados a partir do somatório 

dos percentuais de áreas dos picos identificados nos cromatogramas. Os valores 

de mirístico variaram de 1,54 a 11,76%, cáprico de 1,70 a 10,83% e, caprílico de 

4,31 a 49,64%. Os resultados que mais se identificaram com a literatura foram do 

mirístico, destoando, apenas a ghee (1,54%) (AL-KHALIFAH; AL-KAHTANI, 1992; 

AUGUSTA; SANTANA, 1988; TACO, 2011). Para cáprico e caprílico, somente a 

ghee apresentou-se próxima (1,70% e 4,21% respectivamente) (AL-KHALIFAH; 

AL-KAHTANI, 1992; MACHADO; DRUZIAN, 2009). A discrepância dos resultados 

em relação às referências utilizadas pode ser explicada pela variação nos tempo 

de retenção dos picos dos ácidos graxos, comum na cromatografia e que pode 

ser minimizado pelo uso do padrão interno (LIGIERO et al., 2009). Justificando a 

maior proporção de caprílico nas amostras.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os resultados cromatográficos foram corroborados, em parte, com a 

literatura. Há necessidade de pesquisas que utilizem a mesma coluna e padrão, a 

fim de melhor sustentar a literatura. As manteigas elaboradas mostraram-se com 

características de qualidade semelhantes às industrializadas, estimulando a 

prática da culinária e o consumo de um alimento menos processado possível.  
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 ESTUDO DE VARIANTES DO GENE

ARTERIAL E DISLIPIDEMIAS NUMA POPULAÇÃO DE LONGEVOS 
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RESUMO – Polimorfismos genéticos têm sido associados à longevidade humana e ao 
desenvolvimento de doenças. Realizou
frequência dos polimorfismos 
longevidade de 200 idosos assistidos por um hospital do município de Vitória, ES. Coletaram
dados demográficos, socioeconômicos, clínicos, bioquímicos, antropométricos dos grupos 
controles e longevos. Realizou
(análise das variantes de APOE)
houve diferença entre a frequência de haplótipos de longevos e controles e associação entre 
polimorfismos de APOE e longevidade. Entretanto, controles apresentaram hipertrigliceridemia e 
maior número de hipertensos portadores do haplótipo 
contribuir com dados sobre mecanismos biomoleculares envolvidos com o te
com o desenvolvimento de estratégias e ações para a melhoria na qualidade de vida de idosos.
 
PALAVRAS-CHAVE: longevidade h
dislipidemias. 
 
1 INTRODUÇÃO 

A Organização M

cronológico, aquele indivíduo com idade 

desenvolvimento (OMS, 

doenças crônico-degenerativas 

dislipidemias, e vem aumentando substancialmente 

2013). Elucidar os mecanismos envolvidos com

envelhecimento saudável permanece 

compreensão do estilo de vida, dos fatores ambientais e genéticos permite que 

intervenções sejam delineadas para a saúde 

Estudos de associação amplos do genoma (GWAS) têm gerado achados 

importantes como a identificação de

ao tempo de vida como os 

(APOE), apontados também 

cardiovasculares e diabetes

desempenha papel importante na homeostase lipídica

sentido, o objetivo deste trabalho foi analisar
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ESTUDO DE VARIANTES DO GENE APOE, HIPERTENSÃO 

ARTERIAL E DISLIPIDEMIAS NUMA POPULAÇÃO DE LONGEVOS 

DA GRANDE VITÓRIA, ES 

Nathália Erlacher Espíndula¹, Daniela Camporez¹
, Lúcia Sagrillo Pimassoni², Renato Lirio Morelato

, Flavia de Paula¹, Geralda Gillian Silva-Sena¹.   
do Espírito Santo¹; Escola Superior de Ciências da Santa Casa de 

olimorfismos genéticos têm sido associados à longevidade humana e ao 
desenvolvimento de doenças. Realizou-se estudo observacional, 1:1, com objetivo
frequência dos polimorfismos rs429358 e rs7412 do gene APOE e sua associação com a 
longevidade de 200 idosos assistidos por um hospital do município de Vitória, ES. Coletaram
dados demográficos, socioeconômicos, clínicos, bioquímicos, antropométricos dos grupos 

. Realizou-se PCR convencional, seqüenciamento e PCR em tempo rea
APOE). Resultados com p<0,05 foram considerados significativos. Não 

houve diferença entre a frequência de haplótipos de longevos e controles e associação entre 
e longevidade. Entretanto, controles apresentaram hipertrigliceridemia e 

maior número de hipertensos portadores do haplótipo ε3ε4. Acredita-se que esse estudo possa 
contribuir com dados sobre mecanismos biomoleculares envolvidos com o tempo de vida e ainda 
com o desenvolvimento de estratégias e ações para a melhoria na qualidade de vida de idosos.

longevidade humana, variantes genéticas, APOE, hipertensão arterial, 

    

Mundial de Saúde considera idoso, sob o ponto de vista 

o, aquele indivíduo com idade ≥ 60 anos em países em 

(OMS, 2002). Essa população apresenta maior suscetibilidade a 

degenerativas como hipertensão arterial

aumentando substancialmente (DOS SANTOS;

Elucidar os mecanismos envolvidos com a longevidade humana e o 

elhecimento saudável permanece entre os desafios da gerontologia. 

compreensão do estilo de vida, dos fatores ambientais e genéticos permite que 

intervenções sejam delineadas para a saúde humana (BROOKS

Estudos de associação amplos do genoma (GWAS) têm gerado achados 

identificação de polimorfismos genéticos (SNPs)

como os rs429358 e rs7412, do gene da Apolipoproteína E 

também como fatores de predisposição a doenças 

cardiovasculares e diabetes (SOERENSEN, 2013). A glicoproteín

desempenha papel importante na homeostase lipídica (MAHLEY, 1988).

o objetivo deste trabalho foi analisar a frequência dos SNPs d
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s da Santa Casa de 

olimorfismos genéticos têm sido associados à longevidade humana e ao 
objetivo de analisar a 

e sua associação com a 
longevidade de 200 idosos assistidos por um hospital do município de Vitória, ES. Coletaram-se 
dados demográficos, socioeconômicos, clínicos, bioquímicos, antropométricos dos grupos 

e PCR em tempo real 
. Resultados com p<0,05 foram considerados significativos. Não 

houve diferença entre a frequência de haplótipos de longevos e controles e associação entre 
e longevidade. Entretanto, controles apresentaram hipertrigliceridemia e 

se que esse estudo possa 
mpo de vida e ainda 

com o desenvolvimento de estratégias e ações para a melhoria na qualidade de vida de idosos. 

, hipertensão arterial, 

considera idoso, sob o ponto de vista 

60 anos em países em 

maior suscetibilidade a 

hipertensão arterial, obesidade e 

(DOS SANTOS; SILVA, 

a longevidade humana e o 

entre os desafios da gerontologia. A 

compreensão do estilo de vida, dos fatores ambientais e genéticos permite que 

BROOKS-WILSON, 2013). 

Estudos de associação amplos do genoma (GWAS) têm gerado achados 

genéticos (SNPs) associados 

do gene da Apolipoproteína E 

e predisposição a doenças 

). A glicoproteína ApoE 

AHLEY, 1988). Nesse 

a frequência dos SNPs do gene 
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APOE e sua associação com a longevidade humana numa população de idosos 

da região da Grande Vitória, ES.

 

2 MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um 

100 idosos longevos (

expectativa de vida da população brasileira 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo aprovou esse estudo

14815413.1.0000.5060).

Esclarecido, cada participante ou 

dados demográficos, socioeconômicos,

Posteriormente, coletou

segundo Miller et al. (1988)

utilizando sondas TaqMan

homozigotos (selvagem e mutante) e heterozigoto, previamente confirmados.

IMC foi classificado segundo critérios da OPAS/OMS

clínicos e físicos foram obtidos

coletadas foram registradas e analisadas por meio do programa estatístico 

SPSS® versão 23.0 (p<0,05).

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sexo feminino 

entre os participantes da pesquisa

ter de 1 a 4 anos de escolaridade e 54,6% deles eram e

também que a maior parte dos participantes 

características encontradas 

(2002) e Dutta et al. (2011)

escolaridade e mulheres e ainda, aqueles

menor probabilidade de alca

também pode estar relacionada à década de 19

menos acesso à educação no Brasil.

O estudo de 

associação entre o gene 
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e sua associação com a longevidade humana numa população de idosos 

da região da Grande Vitória, ES.  

MATERIAL E MÉTODOS  

se de um estudo observacional e analítico, 1:1, de 200 indivíduos: 

100 idosos longevos (LG: ≥85 anos) e 100 idosos com idade próxima à 

da população brasileira (CT: 70 a 75 anos) 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Centro de Ciências da 

dade Federal do Espírito Santo aprovou esse estudo

. Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

participante ou responsável respondeu a um questionário

socioeconômicos, clínicos, bioquímicos e antropométricos

coletou-se 5mL de sangue periférico para análise molecular

(1988) e Sanger (1977). Em seguida, realizou

sondas TaqMan específicas e considerando padrões de

(selvagem e mutante) e heterozigoto, previamente confirmados.

foi classificado segundo critérios da OPAS/OMS (2003) e dados bioquímicos, 

foram obtidos no prontuário do paciente. 

coletadas foram registradas e analisadas por meio do programa estatístico 

SPSS® versão 23.0 (p<0,05). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O sexo feminino (73,5%) e os caucasianos (55,8%) foram

pantes da pesquisa.  Mais da metade dos idosos (51,3%) declarou 

ter de 1 a 4 anos de escolaridade e 54,6% deles eram eutróficos

que a maior parte dos participantes recebia até um salário mínimo. 

características encontradas corroboram com os achados de Garrido e Menezes 

et al. (2011), em que os idosos eram, em sua maioria

escolaridade e mulheres e ainda, aqueles com IMC ≥ 30 Kg/m

menor probabilidade de alcançar a longevidade. A baixa escolaridade observad

estar relacionada à década de 1930, em que a

educação no Brasil.  

 Soerensen et al. (2013) com caucasianos 

associação entre o gene APOE e longevidade humana. Entretanto, no nosso 
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e sua associação com a longevidade humana numa população de idosos 

ítico, 1:1, de 200 indivíduos: 

) e 100 idosos com idade próxima à 

70 a 75 anos) (IBGE, 2013). O 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Centro de Ciências da 

dade Federal do Espírito Santo aprovou esse estudo (CAAE 

Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

a um questionário com 

clínicos, bioquímicos e antropométricos. 

riférico para análise molecular, 

realizou-se PCR-RT, 

e considerando padrões de genótipos 

(selvagem e mutante) e heterozigoto, previamente confirmados. O 

ados bioquímicos, 

o prontuário do paciente. As informações 

coletadas foram registradas e analisadas por meio do programa estatístico 

foram predominantes 

Mais da metade dos idosos (51,3%) declarou 

utróficos. Observou-se 

salário mínimo. As 

Garrido e Menezes 

os idosos eram, em sua maioria, de baixa 

≥ 30 Kg/m² possuíam uma 

baixa escolaridade observada 

a população tinha 

et al. (2013) com caucasianos mostrou 

e longevidade humana. Entretanto, no nosso 
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estudo, a análise da frequência de haplótipos e alelos (dados não mostrados

alelos) do gene APOE (rs429358 e rs7412)

a longevidade (p>0,05) 

tamanho pequeno da amostra, as faixas etárias distintas definidas 

estudos, as diferenças étnicas

grupo populacional (PENA 

Em relação aos p

valores de triglicerídeos foram estatisticamente diferentes entre longevos e 

controles: 115,8 ± 58,0 mg/dl (LG) e 146,1 ± 108,3 mg/dl (CT) (p=0,036). Acredita

se que indivíduos com proteção para longevidade apresen

mais satisfatórios, os quais podem

desempenhado por APOE

controles portadores do haplótipo

(p=0,044). Sugere-se que a

doenças relacionadas ao encurtamento da vida

para a presença de hipertensão arterial neste grupo.

 

Tabela 1 - Frequência de 

estudada. 

HAPLÓTIPOS LONGEVOS
Ɛ2Ɛ3 14 (50%)

Ɛ2Ɛ4 2 (40%)

Ɛ3Ɛ3 59 (52,7%)

Ɛ3Ɛ4 21 (45,7%)

Ɛ4Ɛ4 4 (44,4%)

TOTAL 100 (50%)
n = 200; Testes estatísticos qui

 

4 CONCLUSÕES 

Nossos resultados sugerem ausência de associação dos polimorfismos 

rs429358 e rs7412 do gene 

 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 
Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

frequência de haplótipos e alelos (dados não mostrados

(rs429358 e rs7412) não mostrou associação desses com 

 (Tabela 1). Possíveis razões para esse resultado são o 

tamanho pequeno da amostra, as faixas etárias distintas definidas 

étnicas e o perfil genotípico/alélico característico 

PENA et al., 2011).  

Em relação aos parâmetros bioquímicos e físicos, observou

valores de triglicerídeos foram estatisticamente diferentes entre longevos e 

controles: 115,8 ± 58,0 mg/dl (LG) e 146,1 ± 108,3 mg/dl (CT) (p=0,036). Acredita

se que indivíduos com proteção para longevidade apresentem esses 

os quais podem estar relacionados ao próprio papel 

APOE (SERIPA et al., 2011). Verificou-se 

portadores do haplótipo Ɛ3Ɛ4, acometidos por hipertensão arterial 

se que a presença do alelo Ɛ4, considerado de risco para 

doenças relacionadas ao encurtamento da vida (TINDALE et al., 2014)

para a presença de hipertensão arterial neste grupo. 

Frequência de haplótipos do gene APOE encontrada

LONGEVOS CONTROLES TOTAL OR (95 % IC)
14 (50%) 14 (50%) 28 (100%) 1,000

(0,894 
2 (40%) 3 (60%) 5 (100%) 1,515

(0,966 
59 (52,7%) 53 (47,3%) 112 (100%) 0,784

(0,637 
21 (45,7%) 25 (54,3%) 46 (100%) 1,254

(0,905 
4 (44,4%) 5 (55,6%) 9 (100%) 1,263

(0,952 
100 (50%) 100 (50%) 200 (100%) 

n = 200; Testes estatísticos qui-quadrado ou Fisher, p < 0,05.  

Nossos resultados sugerem ausência de associação dos polimorfismos 

do gene APOE com a longevidade humana. Por outro lado, 
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frequência de haplótipos e alelos (dados não mostrados de 

associação desses com 

sse resultado são o 

tamanho pequeno da amostra, as faixas etárias distintas definidas nos diversos 

característico de cada 

observou-se que os 

valores de triglicerídeos foram estatisticamente diferentes entre longevos e 

controles: 115,8 ± 58,0 mg/dl (LG) e 146,1 ± 108,3 mg/dl (CT) (p=0,036). Acredita-

esses parâmetros 

estar relacionados ao próprio papel 

se maior número de 

acometidos por hipertensão arterial 

considerado de risco para 

et al., 2014), contribua 

encontrada na população 

95 % IC) p 
1,000 1,000 

(0,894 - 1,118) 
1,515 1,000 

(0,966 - 1,056) 
0,784 0,393 

(0,637 - 1,194) 
1,254 0,502 

(0,905 - 1,226) 
1,263 1,000 

(0,952 - 1,073) 

Nossos resultados sugerem ausência de associação dos polimorfismos 

com a longevidade humana. Por outro lado, 
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eram, em sua maioria, hipertensos
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RESUMO – A procura do consumidor por alimentos mais saudáveis vem impulsionando cada vez 
mais a indústria de alimentos, assim, a elaboração de produtos funcionais é uma alternativa para 
atender tais exigências. Além de características que proporcionam a melhora da saúde, são 
avaliados cor, textura e sabor de tais alimentos, sendo exigidos padrões iguais ou melhores se 
comparados a alimentos não-funcionais.  Assim, o objetivo desse trabalho foi a avaliação da 
coloração de gelados funcionais elaborados com óleo de coco, semente de chia e farinha de chia. 
Feitas as comparações, foi observado que a semente de chia como aditivo é uma alternativa 
melhor em comparação à farinha de chia, obtido um produto final mais claro e saturado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: alimentos funcionais, colorimetria, edulcorante.  

INTRODUÇÃO 

Os alimentos funcionais podem ser definidos como alimentos ou 

ingredientes que possuem benefícios para a saúde, através de efeitos 

metabólicos e/ou fisiológicos, desde que sua eficácia e segurança sejam 

comprovadas por estudos científicos (SALLES, 2013). A procura por uma 

alimentação mais saudável pelo consumidor está aliada ao consumo crescente de 

produtos que contribuem para a melhora da saúde. Assim, muitas indústrias vêm 

desenvolvendo novos alimentos com tais finalidades, garantindo um produto final 

com manutenção e/ ou melhora das características sensoriais (PINHEIRO et al., 

2014).  

Uma alternativa para uma dieta mais equilibrada é o consumo de sorvetes 

e picolés formulados com ingredientes funcionais. A elaboração de um gelado à 

base de chia, morango e óleo de coco é uma alternativa interessante para 

consumidores que se interessam por alimentos gelados, como o sorvete. As 

sementes de chia (Salvia hispanica L.) possuem elevados teores de ácidos 

graxos α-linolênico (ômega-3) e linoleico (ômega-6), que contribuem com a 

prevenção de doenças cardiovasculares, e antioxidantes, além de possuir 

propriedade emulsificante, com alto poder higroscópico, interessante à indústria 

alimentícia (COELHO; SALAS-MELLADO, 2015). O morango possui grande 

atividade antioxidante, sendo rico em vitamina C e compostos fenólicos, tendo 

atividade anticarcinogênica, previne doenças coronarianas e possui ação 
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bactericida e fungicida (ROCHA et al., 2008). O óleo de coco (Cocos nucifera L.) 

possui altas concentrações de ácido láurico, classificado como um ácido graxo 

saturado e bastante utilizado pela indústria, devido ao seu baixo ponto de fusão, 

na elaboração de sorvetes, produtos para confeitaria e outros, conferindo 

cremosidade ao produto (SANTOS et al., 2013). A maioria dos consumidores 

classifica a cor como um fator importante na hora da compra (CREPALDI, 2006). 

Portanto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a cor de gelados à base de 

óleo de coco e chia, atendendo às necessidades crescentes do consumidor.  

MATERIAL E MÉTODOS  

A formulação dos gelados foi preparada com os ingredientes de acordo 

com a Tabela 1. Todos os ingredientes foram adquiridos no comércio da cidade 

de Diamantina (MG). 

Tabela 1 – Ingredientes e respectivas quantidades utilizadas na preparação de 

gelado à base de chia, óleo de coco, morango e sucralose.  

Ingredientes Gelado 1 Gelado 2 Controle 

Leite desnatado 300 mL 300 mL 300 mL 

Óleo de coco 9,0 g 9,0 g - 

Chia em grão 6,0 g - - 

Farinha de chia - 6,0 g - 

Sucralose 0,4 mL 0,4 mL 0,4 mL 

Morango 240 g 240 g 240 g 

 

Os ingredientes foram misturados por 1 minuto com o auxílio de um mixer 

e colocados em formas em aço inoxidável para picolé. Posteriormente foram 

levados ao freezer para congelamento. Após 24 horas foram retirados e 

preparados para análise de cor objetiva. A avaliação objetiva da cor foi realizada 

na superfície dos gelados, fazendo-se uso de um colorímetro espectrofotométrico 

(Modelo CM5-Konica Minolta). Os índices de cor luminosidade (L*), vermelho (a*), 

amarelo (b*), saturação (C*) e tonalidade (h*) foram obtidos para cada repetição, 

considerando-se o valor de 24 leituras realizadas em diferentes pontos da 

superfície dos frutos. Os resultados experimentais foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA), seguida de teste de médias (Tukey, p<0,05), utilizando o 

software Statistica® 8.0 (StatSoft).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi observada divisão de fases na amostra controle, contra uma fase 

homogênea nos gelados que continham semente de chia/ farinha de chia e óleo 

de coco. Isso mostra que os ingredientes utilizados ajudaram a melhorar a 

homogeneidade do produto. O gelado 1, com semente de chia e óleo de coco, 

apresentou coloração mais escura se comparado ao controle e mais claro se 

comparado ao gelado 2. O gelado 2, à base de farinha de chia, mostrou ser a 

amostra mais escura dentre os 3 tipos analisados. De acordo com a Tabela 2, a 

luminosidade (L*) e o padrão a*, que mede a cor entre o verde e o vermelho, 

variou entre todas as amostras. O padrão b*, que mede a cor entre o azul e o 

amarelo não variou significativamente.  

Tabela 2 – Análise estatística da cor observada nas amostras Controle, Gelado 1 

e Gelado 2.  

Características   Amostras       

    Controle   Gelado 2    Gelado 1   

L* 60,623  a 54,867 b 56,790 c 

a* 9,488 a 7,396 b 6,348 b 

b* 3,603 a 2,806  a 3,517 a 

 * Médias seguidas por diferentes letras minúsculas na linha diferem pelo teste F em nível de 5% 
de probabilidade. 
 

CONCLUSÕES  

A semente de chia é desejável sensorialmente, em quesitos de cor, 

deixando o produto com uma cor mais clara e saturada se comparada à cor do 

produto elaborado com farinha de chia. A farinha de chia escureceu o produto e o 

deixou com aparência mais pálida, indesejável sensorialmente. Assim, a melhor 

alternativa, visando um produto visualmente melhor, é o uso da semente de chia. 
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RESUMO – Objetivou-se avaliar o consumo de sódio, cereais integrais e frutas por idosos do 
município de Viçosa-MG. Trata-se de um estudo transversal realizado com idosos não 
institucionalizados. A coleta de dados foi feita por questionário semiestruturado e o recordatório 
de ingestão habitual. Avaliou-se a qualidade da dieta pelo Índice de Alimentação Saudável 
Revisado (IAS-R). Foram estudados 620 idosos e os componentes consumidos com piores 
pontuações foram Sódio, Cereais integrais, Frutas totais e Frutas integrais. Cerca de 82% dos 
idosos tiveram pontuação zero para Cereais integrais e 67% para Sódio. A maioria dos idosos 
necessita adequar a ingestão de cereais integrais, frutas e redução do consumo de alimentos 
ricos em sódio. Estratégias direcionadas à promoção da qualidade da dieta devem ser prioridade 
nas políticas em prol do envelhecimento ativo. 

 
PALAVRAS-CHAVE: dieta; consumo de alimentos; nutrição do idoso; idoso. 

  

1. INTRODUÇÃO 
 

Alterações corporais e do estado nutricional podem comprometer a saúde 

do idoso visto possuírem maior risco de deficiências nutricionais. Isso se deve ao 

declínio das funções fisiológicas, que podem interferir no consumo e metabolismo 

dos nutrientes (FISBERG et al., 2013). Fatores como pobreza, analfabetismo, 

cultura, solidão, doenças crônicas e uso de medicamentos também podem alterar 

a quantidade, qualidade e biodisponibilidade dos nutrientes consumidos (Campos 

et al., 2000). Assim, a alimentação saudável auxilia na prevenção e controle de 

doenças e na melhoria da qualidade de vida (DEON et al., 2015). 

Entretanto, é sabido que o estado nutricional dos idosos tem se 

modificado devido ao alto consumo de calorias provenientes de gorduras, açúcar, 

alimentos refinados e ricos em sódio e um reduzido consumo de frutas e verduras 

(CRISCUOLO et al., 2012). Frente ao exposto, objetivou-se avaliar o consumo de 

sódio, cereais integrais e frutas por idosos do município de Viçosa-MG. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
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Trata-se de um estudo transversal que integra um projeto de pesquisa 

maior, de base populacional, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa (ofício nº 27/2008/CEP/UFV). 

Foram estudados 620 idosos não institucionalizados, com idade ≥ 60 

anos, selecionados por amostragem aleatória simples após realização do cálculo 

amostral (NASCIMENTO et al., 2011). A coleta de dados ocorreu por entrevistas 

domiciliares, aplicação de questionário semiestruturado e de recordatório de 

ingestão habitual. Realizou-se a avaliação da qualidade do consumo de sódio, 

cereais integrais e frutas pelo Índice de Alimentação Saudável revisado e validado 

para população brasileira (IAS-R) (PREVIDELLI et al., 2011; ANDRADE et al., 

2013). Foram contemplados os grupos cereais integrais e frutas nos componentes 

do índice “Cereais integrais”, “Frutas totais” e “Frutas integrais”, e o sódio, no 

“Sódio”. Os cálculos da pontuação dos componentes estão disponíveis em 

publicação anterior (FERNANDES, 2016). 

Para as análises estatísticas, foram estimados médias e desvios padrão, 

medianas e intervalos interquartílicos de cada componente de interesse neste 

estudo, além do percentual das pontuações mínima e máxima desses 

componentes. Utilizou-se o software STATA (Stata Corp. College Station, Estados 

Unidos) versão 13.0. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra incluiu 620 idosos, cuja maioria era mulher (53,2%). A média 

da idade foi de 70,8 (DP =8,07) anos, sendo que 69,8% dos idosos tinham 

entre 60 a 74 anos. Cerca de 15% dos idosos nunca estudaram e 64% 

frequentaram apenas as séries iniciais do ensino fundamental.  

Os componentes com piores pontuações foram Cereais integrais, Sódio, 

Frutas totais e Frutas integrais, sendo que 82,3% e 67,1% dos idosos não 

pontuaram em Cereais integrais e Sódio, respectivamente, o que chama 

atenção por serem alimentos negligenciados ou consumidos em excesso por 

idosos (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Estatística descritiva das pontuações dos componentes e frequência de idosos com 
 pontuações mínima e máxima para o IAS-R, Viçosa (MG), 2009.  

Componentes do IAS-R Média (dp)
1
 Mediana (IIQ)

2
 

Pontuação 
Mínima (%)

3
 

Pontuação 
Máxima (%)

4
 

Frutas totais 2,85 (2,17) 3,58 (0,00-5,00) 31,60 38,20 

Frutas integrais 2,97 (2,36) 5,00 (0,00-5,00) 37,60 51,60 

Cereais integrais 0,59 (1,45) 0,00 (0,00-0,00) 82,30 6,80 

Sódio 1,05 (1,94) 0,00 (0,00-1,40) 67,10 0,20 

1
dp: desvio padrão; 

2
IIQ: Intervalo Interquartílico; 

3
Pontuação Mínima: zero; 

4
Pontuação 

máxima:5/ 10. 

 

Com base nos resultados apresentados anteriormente, a baixa pontuação 

do componente sódio indica elevada ingestão deste nutriente na alimentação dos 

idosos, configurando risco adicional à saúde, visto ser um fator de risco 

cardiovascular (FISBERG et al., 2013). Constatamos baixo consumo de cereais 

integrais, o que indica uma alimentação baseada em cereais refinados e possível 

redução da ingestão de fibra. Esse comportamento pode provir do edentulismo e 

uso de prótese, que afetam a ingestão desses alimentos aumentando o consumo 

de alimentos industrializados e ricos em carboidratos, por serem mais práticos e 

fáceis de mastigar, resultando em pior qualidade alimentar e prejuízos à saúde 

(CAMPOS et al., 2000; ERVIN E DYE, 2009). 

As baixas pontuações de Frutas totais e Frutas integrais observadas 

assemelham-se a outros estudos (MALTA et al., 2013; ASSUMPÇÃO et al., 2014) 

e estão em desacordo com o guia alimentar para população brasileira, que 

recomenda que a base da alimentação seja composta de alimentos in natura ou 

minimamente processados, variados e predominantemente de origem vegetal 

(BRASIL, 2014), por serem ricos em vitaminas, minerais e fibras que atuam na 

redução do risco de doenças crônicas. No entanto, têm-se observado um 

consumo insuficiente de frutas e hortaliças por idosos brasileiros (FISBERG et al., 

2013). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A avaliação dos componentes com piores pontuações apontam a 

necessidade de melhorias na alimentação. Enfatiza-se a importância do aumento 

na ingestão de cereais integrais, frutas e redução do consumo de alimentos ricos 

em sódio a partir de estratégias direcionadas à promoção alimentar saudável. 
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Tais estratégias devem ser prioridade nas políticas e ações voltadas ao 

envelhecimento ativo. 
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RESUMO - Objetivou-se analisar a associação entre padrões alimentares e função cognitiva em 
idosos brasileiros. Realizou-se um estudo transversal com 600 idosos não institucionalizados 
sendo os dados de consumo alimentar obtidos pelo recordatório de ingestão habitual. A qualidade 
da dieta foi avaliada pelo Índice de Alimentação Saudável revisado e validado para brasileiros 
(IAS-R) e a função cognitiva pelo Mini exame do Estado Mental (MEEM), versão reduzida. 
Comprometimento cognitivo foi observado em 37,5% dos idosos e, verificou-se que as baixas 
pontuações nos componentes “frutas totais”, “frutas integrais”, “cereais totais” e “sódio” 
associaram-se ao comprometimento cognitivo. Evidencia-se a necessidade de adoção de práticas 
alimentares saudáveis como forma de prevenir o comprometimento cognitivo e melhorar a 
qualidade de vida dos idosos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: idosos; comprometimento cognitivo leve; consumo alimentar. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com o envelhecimento, o estado físico e mental tendem a ter prejuízos 

com o avançar da idade (SMITH; BLUMENTHAL, 2016). Apesar do declínio 

cognitivo ser influenciado por diferentes fatores, há pouca evidência acerca de 

fatores modificáveis, como a dieta (PLASSMAN; WILLIAMS, 2010).  

Os estudos sobre cognição e dieta abordam nutrientes específicos e tem 

demonstrando resultados inconsistentes (REST; GELEIJNSE, 2008; WALD; 

KASTURIRATNE; SIMMONDS, 2010). Considerando que os nutrientes não são 

consumidos de forma isolada, acredita-se que padrões alimentares saudáveis 

contribuam com a prevenção do declínio cognitivo no envelhecimento (GU et al., 

2014; HU, 2002) sendo o Índice de Alimentação Saudável (IAS) um instrumento 

utilizado para avaliar a qualidade global da alimentação (FERNANDES, 2016), 

Diante do exposto, este estudo objetivou avaliar a associação entre qualidade da 

dieta e cognição em idosos brasileiros.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

Este estudo integra um projeto maior de base populacional, aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFV (ofício nº 

27/2008/CEP/UFV). Foram estudados 600 idosos não institucionalizados com 60 

anos ou mais de idade selecionados por amostragem aleatória simples. Para 

coleta de dados aplicou-se questionário semiestruturado, recordatório de ingestão 

habitual e Miniexame do Estado Mental (MEEM) reduzido e validado (ICAZA; 

ALBALA, 1999), usando-se a classificação de Lebrão e Duarte (2003).  

Avaliou-se a qualidade da dieta pelo Índice de Alimentação Saudável 

revisado e validado para brasileiros (IAS-R) (ANDRADE et al., 2013; PREVIDELLI 

et al., 2011). Devido à ausência de padronização dos pontos de corte, estratificou-

se a pontuação total do IAS-R em tercis, sendo o primeiro tercil “Pior qualidade da 

dieta”, e terceiro “Melhor qualidade da dieta”. Classificou-se os componentes do 

IAS-R em escores, sendo “Mínimo” a não pontuação, “Máximo” a pontuação 

máxima e “Intermediário”, valores entre zero e a pontuação máxima. Detalhes 

estão disponíveis em publicação anterior (FERNANDES, 2016). 

Realizou-se descrição dos dados pela distribuição de frequências e o 

teste qui-quadrado de tendência linear para avaliar a relação entre qualidade da 

dieta e comprometimento cognitivo. Para todos os testes, empregou-se  = 5%. 

Utilizou-se o software STATA (Stata Corp. College Station, EUA) versão 13.0. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foram avaliados 600 idosos, sendo 53% do sexo feminino. A faixa etária 

de 60 a 69 anos foi a de maior frequência (51%). Quanto à escolaridade, 63,9% 

dos indivíduos avaliados frequentaram até séries iniciais do ensino fundamental. 

Em relação à prevalência de comprometimento cognitivo pelo MEEM, esta foi de 

37,5%.  

A pontuação média do IAS-R total foi de 64,2±11,1. Verificou-se baixa 

pontuação quanto aos componentes “cereais integrais” e “sódio” e, maior 

proporção de idosos com pontuação máxima nos componentes “vegetais totais”, 

“vegetais verde escuros e alaranjados”, “cereais totais”, “carne ovos e 

leguminosas”, “óleos” e “gordura saturada”.  

Na análise bivariada constatou-se que os componentes “frutas totais”, 

“frutas integrais” e “cereais totais” se associaram ao comprometimento cognitivo, 
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ou seja, indivíduos com comprometimento cognitivo tiveram maior prevalência de 

inadequação desses componentes que indivíduos sem comprometimento. Além 

disso, os idosos com menor pontuação nesses alimentos tiveram maiores 

prevalências de comprometimento cognitivo (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Distribuição dos idosos com comprometimento cognitivo segundo 
componentes do IAS-R. Viçosa, MG, 2009 (n = 600).  
  

Pontuação  
 

 
Componentes do IAS-R** 

Mínima 
n (%) 

Intermediária 
n (%) 

Máxima  
n (%) 

Valor p 

Frutas totais 90 (47,37) 63 (35,20) 72 (31,17) 0,002* 

Frutas integrais 105 (46,88) 17 (26,56) 103 (33,01) 0,001* 

Vegetais totais 1 (25,00) 33 (49,25) 191 (36,11) 0.098 

Vegetais verdes escuros, alaranjados 

     e leguminosas 
4 (36,36) 15 (44,12) 206 (37,12) 0.628 

Cereais totais 0 (0,00) 53 (30,64) 172 (40,28) 0,027†* 

Cereais integrais 197 (39,64) 18 (27,69) 10 (26,32) 0,059 

Leite e derivados 57 (38,26) 138 (37,70) 30 (35,29) 0,896 

Carnes, ovos e leguminosas 0 (0,00) 35 (37,63) 190 (37,48) 0,977† 

Óleos 0 (0,00) 86 (40,76) 139 (35,73) 0,225† 
Gordura saturada 2 (13,33) 104 (37,28) 119 (38,89) 0,136 

Sódio 159 (39,65) 65 (32,83) 1 (100,00) 0,070 

Gord_AA 26 (41,27) 167 (37,87) 32 (33,33) 0,572 
Teste qui-quadrado de tendência linear. †Teste qui-quadrado de Pearson. * Significância 
estatística (p<0,05). ** Índice de Alimentação Saudável – Revisado. 
Os percentuais apresentados se referem aos idosos sem comprometimento cognitivo, sendo 
complementados por aqueles que possuem comprometimento. 

 

Este estudo é um dos poucos a avaliarem a relação entre padrão 

alimentar e cognição em idosos brasileiros. Conforme constatado, o consumo 

adequado de frutas e cereais pode contribuir para o retardo do declínio cognitivo. 

Ressalta-se portanto, que o mecanismo de ocorrência dessa relação não está 

elucidado, mas acredita-se que esta perpasse por componentes antioxidantes 

presentes nos alimentos (GU et al., 2014). Além disso, deve-se destacar que a 

avaliação do consumo combinado de nutrientes por meio de padrões alimentares 

são substanciais para se detectar a presença de relação entre dieta e 

comprometimento cognitivo, visto que o efeito do nutriente isolado pode ser 

subestimado (HU, 2002). 

 

4. CONCLUSÕES  
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Frente ao exposto, conclui-se sobre necessidade de trabalhos de 

reeducação alimentar e nutricional com os idosos a fim de promover melhor 

qualidade de vida. Deve-se incentivar o maior consumo de frutas e menor 

consumo de cereais refinados a fim de prevenir o comprometimento cognitivo. 

Entretanto, estudos posteriores longitudinais são importantes para avaliar melhor 

a relação entre padrões alimentares e declínio cognitivo em idosos. 
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RESUMO – Pesquisas constantes do perfil do consumidor permitem identificar mudanças de 
hábitos de consumo que geralmente são influenciadas por diversas situações. Objetivou-se neste 
trabalho apresentar o perfil dos consumidores de banana da terra. A pesquisa foi exploratória, 
realizada com 50 provadores não treinados que responderam a um questionário sobre o seu perfil 
e hábitos de consumo sobre a fruta. Os resultados foram avaliados através da análise descritiva 
dos dados. Conclui-se que o perfil do consumidor de banana da terra é formado em sua maioria 
por um grupo de consumidor do sexo feminino, com idade inferior a 30 anos, ou seja, formado por 
jovens. Foi detectado, na pesquisa analisada, que o grau de instrução é um fator que influenciam 
na frequência do consumo da fruta. Pois, os avaliadores que possuem nível de ensino superior 
incompleto, costumam consumir a fruta 1 vez por mês e habitualmente no café da manhã. 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: hábito alimentar, Musa sp., perfil do consumidor.  

 

1-INTRODUÇÃO  

A cultura da bananeira possui grande extensão social e econômica em todo 

mundo, a qual é cultivada por pequenos, médios e grandes produtores. O Brasil 

ocupa a quinta posição de produção mundial (FAO, 2011). A banana é um 

alimento altamente energético, rico em sais minerais como: magnésio, fósforo, 

sódio, manganês, iodo, zinco e potássio. Predominado por vitaminas como as C, 

A, B1, B2, B6 e niacina, além do ácido fólico. É composta por carboidratos e água 

com baixa quantidade de proteínas e gordura (VILETE; POLETTO; VIEIRA,2016). 

Pesquisas constates do perfil do consumidor permitem identificar mudanças de 

hábitos de consumo que geralmente são influenciadas por diversas situações. 

Verdume e Viaenne (2003) identificam como dois grupos de fatores importantes 

na decisão do consumidor: os aspectos culturais e as características sócio-

econômicas. Os aspectos culturais determinam o comportamento em geral, já as 

características sócio-econômicas são responsáveis pelo nível de conhecimento 

sobre benefícios e riscos de consumo de determinados produtos. Aspectos 
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sociais, tais como: faixa etária e nível de instrução influenciam na atitude do 

consumidor (SATO et al., 2007). Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi 

apresentar o perfil dos consumidores de banana da terra. 

 

2- MATERIAIS E MÉTODOS  

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Análise Sensorial, do Centro de 

Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da UFRB (Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia). Participou da pesquisa, uma equipe de 50 provadores não 

treinados, constituída por estudantes, funcionários e professores da UFRB. Os 50 

provadores responderam a um questionário elaborado com questões abertas e 

fechadas, sobre o seu perfil (sexo, idade, grau de instrução) e hábitos de 

consumo sobre a banana da terra.  

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A maioria 66 % (n=32) dos entrevistados são do sexo feminino, sendo 34 % 

(n=18) do sexo masculino. Metade dos provadores 50 % (n=25) apresentaram 

idade entre 18 a 56 anos, sendo possível perceber a menor frequência para os 

extremos < 18 anos e > 56 anos. Esse resultado pode ser atribuído a maior parte 

dos estudantes da UFRB, serem jovens. Questionados sobre a escolaridade, a 

maior parte dos entrevistados 46 % (n=23) indicou possuir nível de ensino 

superior incompleto por serem alunos de graduação da UFRB. Os 24 %(n=12) 

restantes possuem ensino primário completo, que são representados pelos 

funcionários terceirizados da UFRB, e apenas 2 % (n=3) possuem nível de ensino 

superior completo. Ainda durante a avaliação do perfil do consumidor, os 

avaliadores foram questionados sobre o hábito de consumir banana da terra, a 

maioria 96 % (n=57) responderam que consomem. Dentre os que possuem o 

hábito de consumir o fruto, os maiores índices de respostas foram para o 

consumo “uma vez ao mês” e “a cada 15 dias”, respectivamente. É possível 

observar ainda que apenas 1% dos provadores declararam “nunca” consumirem 

banana da terra, indicando que a maioria dos participantes tem o hábito cultural 

de ingerir essa fruta em sua dieta. O resultado sobre a frequência de consumo da 

banana da terra está expresso na Figura 1. 

 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 

Figura 1- Frequência do consumo da banana da terra, de acordo com os 

provadores. 

 

 

Ainda questionados sobre o consumo da banana da terra, os provadores 

responderam qual o horário estão habituados a consumir a fruta, 70 % (n=35) 

consomem a fruto no café da manhã e 4 % (n=4) após o almoço (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2- Frequência do horário de consumo da banana da terra, avaliada pelos 

provadores.  

 

        Durante a pesquisa, os avaliados foram questionados se existia alguma 

característica na banana da terra que não os agradava. A maioria 94 % (n=47) se 

mostrou satisfeito sobre os aspectos do produto.  

 

4- CONCLUSÃO 
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Conclui-se que o perfil do consumidor de banana da terra é formado em 

sua maioria por um grupo de consumidor jovens do sexo feminino. Foi observado 

que o nível de escolaridade é um fator que influencia na frequência do consumo 

da fruta. Os avaliadores que possuem nível de ensino superior incompleto, 

costumam consumir a fruta 1 vez por mês e habitualmente no café da manhã. 
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RESUMO – o perímetro do pescoço tem sido apontado como uma nova medida antropométrica 

associada a fatores de risco cardiometabólico. No presente trabalho, foi avaliado a associação 
entre perímetro do pescoço e perfil glicídico e resistência à insulina. Foi observada correlação 
positiva entre perímetro do pescoço, insulina de jejum e índice HOMA-IR, reforçando as 
evidências de que o perímetro do pescoço possa ser empregado como uma nova medida 

antropométrica ne triagem do risco cardiometabólico.  
  
PALAVRAS-CHAVE: adiposidade, perímetro do pescoço, resistência à insulina, risco 

cardiometabólico. 

1 INTRODUÇÃO 

Tanto a composição corporal quanto a distribuição de gordura associam-se 

a complicações como resistência à insulina (RI), dislipidemia, diabetes mellitus 

tipo II e doença cardiovascular (DCV) em adultos, adolescentes e crianças (SILVA 

et al., 2014). Recentemente, o perímetro do pescoço surgiu como um novo 

indicador antropométrico, alternativo ao perímetro da cintura, e não afetado por 

distensão abdominal pós-prandial ou movimentos respiratórios (SILVA et al., 

2014). Estudos indicam que essa medida associa-se positivamente a marcadores 

cardiometabólicos independente da obesidade abdominal (LIANG et al., 2013). 

Desse modo, o presente trabalho tem por objetivo correlacionar o perímetro do 

pescoço ao perfil glicídico e resistência à insulina em homens com excesso de 

peso aparentemente saudáveis. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Cento e cinquenta voluntários foram recrutados e submetidos à triagem 

nutricional, com aferição de peso e altura, e avaliação da história clínica. Entre os 

critérios de elegibilidade estavam, sexo masculino, idade entre 18 e 50 anos, 
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índice de massa corporal (IMC) de 26-35 kg/m2 e não apresentar doenças 

agudas ou crônicas. O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética em 

pesquisa com seres humanos da Universidade Federal de Viçosa 

(protocolo:185/2011) e todos os indivíduos que aceitaram participar do estudo, 

leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido de acordo com a 

Declaração de Helsinki.  

Os indivíduos selecionados foram submetidos à coleta de sangue em jejum 

para avaliação do perfil glicídico e resistência à insulina. O perímetro do pescoço 

foi aferido de maneira padronizada com o indivíduo na posição supina, usando 

uma fita métrica flexível e inelástica horizontalmente acima da cartilagem 

cricotireóide com 1mm de precisão. As concentrações séricas de glicose e 

insulina foram avaliadas por kits comerciais utilizando, respectivamente, testes 

colorimétricos enzimáticos e imunoensaio de eletroquimioluminescencia. Para 

determinar o grau de resistência insulínica foi calculado o índice Homeostasis 

Model Assessment (HOMA-IR) pelo uso da fórmula proposta por Matthews et al. 

(1985): HOMA-IR = {[insulinemia de jejum (mU/L) x glicemia de jejum (mmol/L)]/ 

22,5}  (MATTHEWS et al., 1985) e classificado de acordo com Ascaso et al. 

(2001) (ASCASO et al., 2001). 

A normalidade das variáveis foi calculada utilizando-se o teste de Shapiro-

Wilk. Em seguida, foi realizado o teste de correlação Spearman ou Pearson de 

acordo com distribuição das variáveis. Os resultados foram expressos como 

média ± erro padrão da média. As análises estatísticas foram calculadas 

utilizando o programa SPSS (versão 22.0), adotando-se um α=5%. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No presente estudo, foram incluídos 64 voluntários com idade média de 27 

± 0,9 anos e IMC de 29,7 ± 0,3 kg/m2. A média do perímetro do pescoço foi 41,1 

cm, enquanto as concentrações médias de glicose e insulina foram 91,7 mg/dL e 

9,5 μU/mL, respectivamente. O índice HOMA-IR apresentou média de 2,2. Entre 

os voluntários, 20,3% possuíam glicemia de jejum superior a 100,0 mg/dL e 

14,0% eram resistentes à insulina. Foram observadas correlações significativas 

entre o perímetro do pescoço e as concentrações de insulina e índice HOMA-IR 

(Figura 1).  
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É bem estabelecido que o excesso de gordura corporal está na origem dos 

distúrbios relacionados à homeostase da glicose e desenvolvimento de 

resistência à insulina (WENSVEEN et al., 2015). Nesse sentido, o perímetro do 

pescoço tem sido apontado como um indicador precoce de adiposidade e está 

associado a diversas desordens metabólicas (LAAKSO; MATILAINEN; 

KEINÄNEN-KIUKAANNIEMI, 2000). Diversos estudos tem observado associação 

entre perímetro do pescoço e resistência à insulina (LAAKSO; MATILAINEN; 

KEINÄNEN-KIUKAANNIEMI, 2000; LIANG et al., 2013; PEREIRA et al., 2014). Os 

mecanismos que justificam essa associação ainda não estão completamente 

elucidados. Provavelmente o perímetro do pescoço está associado ao acúmulo 

precoce de gordura em regiões fisiologicamente mais prejudiciais (SILVA et al., 

2014). 
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Figure 1- Correlação entre perímetro do pescoço e marcadores da homeostase glicídica. A, 

perímetro do pescoço vs glicose de jejum; B, perímetro do pescoço vs insulina de jejum; C 

perímetro do pescoço vs índice HOMA-IR. 

A mensuração do perímetro do pescoço possivelmente também representa 

uma possibilidade de triagem para indivíduos com resistência à insulina. Ainda, 

destaca-se por ser um procedimento simples, confiável, de baixo custo e 

candidato à implementação na atenção básica à saúde (PEREIRA et al., 2014). 

4 CONCLUSÃO 

O perímetro do pescoço surge como uma alternativa ao perímetro da 

cintura. Além de se associar positivamente ao perfil glicídico e resistência à 

insulina, é uma medida de fácil aferição e com baixo custo. Dessa forma, o 
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perímetro do pescoço pode configurar uma nova medida de triagem para 

identificação de fatores de risco cardiometabólicos.  
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RESUMO – O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) busca fornecer alimentos de 
qualidade e em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades nutricionais dos escolares. 
O presente estudo objetivou avaliar a razão de adequação nutricional (RAN) de energia, 
macronutrientes e micronutrientes do cardápio elaborado para a refeição dos escolares no 
município de Lamim, MG. As porções foram determinadas por pesagem direta. Foi calculada a 
RAN considerando os parâmetros do PNAE, sendo classificada como adequada quando a 
porcentagem variou de 90 a 110%. Verificou-se adequação de energia, enquanto as RAN para 
proteína, vitaminas A e C, magnésio, zinco e fibras foram superiores a 110%, para ambas às 
faixas etárias. A RAN do ferro apresentou-se superior somente para a faixa etária de 6 a 10 anos. 
Já a RAN de lipídeo e cálcio apresentaram-se abaixo do estabelecido. Os resultados demonstram 
a necessidade de um replanejamento do cardápio escolar para melhor atender as necessidades 
nutricionais dos escolares.  

 
PALAVRAS-CHAVE: alimentação escolar, planejamento de cardápio, necessidades nutricionais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Defini-se como alimentação escolar: “todo alimento oferecido no ambiente 

escolar, independentemente de sua origem, durante o período letivo” (BRASIL, 

2009, p.1). Segundo a lei número 11.947, publicada em 16 de junho de 2009, o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), tem por objetivo a oferta de 

refeições saudáveis para garantir o crescimento e o desenvolvimento 

biopsicossocial do aluno. O programa beneficia os alunos matriculados na rede 

municipal ou estadual e distrital (BRASIL, 2009). 

Um dos instrumentos utilizados para garantia dos objetivos do PNAE é o 

cardápio. No exercício das atividades profissionais do nutricionista no PNAE, o 

cardápio da alimentação escolar deve ser planejado de acordo com os hábitos 

alimentares e culturais da população levando em consideração à adequação as 

faixas etárias e o seu perfil epidemiológico (BRASIL, 2009). Portanto a avaliação 

do cardápio oferecido com base nas diretrizes do PNAE (BRASIL, 2013) pode 

assegurar à oferta de uma alimentação equilibrada que irá refletir no estado 

nutricional e de saúde do escolar. Assim, o presente estudo objetivou avaliar a 

razão de adequação nutricional (RAN) de energia, macronutrientes e 
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micronutrientes do cardápio elaborado para a refeição dos escolares no município 

de Lamim, MG. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A presente pesquisa trata-se de um estudo transversal e observacional, 

para avaliar a RAN da alimentação escolar oferecida em todas as escolas do 

município de Lamim, Minas Gerais. O referido município contém 7 escolas 

municipais, totalizando 234 alunos matriculados na educação básica, sendo 106 

alunos da educação infantil e  128 alunos do ensino fundamental.  

O objeto de estudo da pesquisa foi o cardápio de 20 dias vigente durante o 

ano de 2016, elaborado pelo nutricionista responsável técnico do PNAE do 

município e disponibilizado pela Secretaria de Educação. Destaca-se que o 

cardápio é padronizado para as sete escolas existentes no município. 

Foi utilizada a pesagem direta das preparações do cardápio para 

determinar a quantidade média diária de energia, macronutrientes (carboidrato, 

proteína e lipídeo), micronutrientes prioritários (vitamina A, vitamina C, magnésio, 

ferro, zinco e cálcio) e fibras, sendo calculados no software AVANUTRI®, versão 

4.0. As tabelas de composição dos alimentos utilizadas do software foram: IBGE, 

TACO e PHILIPPI. 

Posteriormente foi calculada a RAN para todos os nutrientes avaliados, 

sendo considerado como parâmetros as recomendações preconizadas pela 

resolução número 26 de 2013 do PNAE (BRASIL, 2013). A oferta foi classificada 

como adequada quando a porcentagem da RAN alcançou o valor médio de 90 a 

110% (LOPES, 2005).  

O banco de dados foi elaborado no programa Microsoft Office Excel®, ano 

2007. Foi realizada análise descritiva dos dados, sendo apresentados em 

frequência absoluta, frequência relativa e média 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O cardápio proposto, o qual não tem distinção de faixa etária e na porção 

oferecida, apresentou diferenças no aporte nutricional ao se considerarem os 
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valores de referência do PNAE para as faixas etárias de 4 a 5 anos e de 6 a 10 

anos em todos os nutrientes analisados, exceto energia (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Valor médio encontrado, valor de referência de acordo com o PNAE e 

razão de adequação para nutrientes analisados na alimentação escolar de um 

município do interior de Minas Gerais. Lamim, 2016.  

 

Nutrientes 

 

Média 
encontrada 

De 4 a 5 anos De 6 a 10 anos 

PNAE RAN (%) PNAE RAN (%) 

Energia (Kcal) 290,05 270 107,42 300 96,68 
Macronutrientes (g) 
Carboidrato 49,34 43,9 112,39 48,9 100,89 
Proteína 13,11 8,4 156,07 9,4 139,46 
Lipídeo 4,47 6,8 65,73 7,5 59,6 
Vitaminas 
A (µg)  208,58 80 260,72 100 208,58 
C (mg) 9,72 5 194,4 7 138,85 
Minerais (mg) 
Magnésio 46,20 26 177,69 37 124,86 
Ferro 2,1 2 105 1,8 116,66 
Zinco 2,2 1 220 1,3 169,23 
Cálcio 42,66 160 26,66 210 20,31 
Fibras 5,97 5,0 g 119,4 5,4 110,55 

 
Ao comparar os valores de proteína com a recomendação do PNAE, 

observa-se que os teores encontrados no presente estudo foram superiores aos 

preconizados, enquanto o carboidrato esteve superior somente na faixa etária de 

4 a 5 anos. Resultado semelhante foi observado por Neitzke et al. (2012). Os 

baixos valores de lipídios encontrados no cardápio para todas as idades se 

assemelham aos relatados por Issa et al. (2014) em escolas de Belo Horizonte, 

Minas Gerais (51,40%) e por Gomes e Fanhani (2014) em Luiziana, Paraná 

(78%).  

Os presentes resultados para vitaminas A e C constituem-se um achado 

favorável, uma vez que desempenham importantes funções antioxidantes e para 

a resposta imunológica (SILVA; GREGÓRIO, 2012). O aporte de ferro no cardápio 

também é um aspecto relevante, visto que o mineral é responsável pelo 

transporte de oxigênio para as células, integrante de sistemas enzimáticos, 

estando sua deficiência associada a menor resistência a infecções e ao 

comprometimento físico e mental (SILVA; GREGÓRIO, 2012). A quantidade 

média de magnésio e zinco esteve acima do mínimo recomendado pelo PNAE. 
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Esses achados corroboram com o estudo de Silva e Gregório (2012). Por outro 

lado, o cálcio foi o que teve a menor adequação entre os micronutrientes, tal 

como observado em escolas de um município do Espírito Santo (NEITZKE et al., 

2012) e em Taquaraçu, Minas Gerais, 27% (SILVA; GREGÓRIO, 2012). No 

entanto cabe ressaltar que o almoço não é uma refeição fonte desse mineral. 

No presente estudo, as fibras alimentares ultrapassaram a adequação. 

Outros estudos observam que as fibras alimentares não atingiram as 

recomendações (NEITZKE et al., 2012; SILVA; GREGÓRIO, 2012), 

possivelmente pela baixa oferta de vegetais nos cardápios escolares.  

 

4 CONCLUSÃO 

 
Os presentes resultados evidenciam a necessidade de um replanejamento 

do cardápio escolar para melhor atender todas as necessidades nutricionais dos 

escolares. É fundamental a diferenciação do cardápio de acordo com a faixa 

etária e padronização das porções das preparações ofertadas. Além disso, 

reforça-se a importância do profissional nutricionista no acompanhamento da 

execução do cardápio, visando garantir a adequação da alimentação oferecida.  
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RESUMO – As polpas de frutas congeladas são produtos capazes de oferecer ao consumidor a 
praticidade e comodidade de encontrarem frutas para diferentes tipos de preparo durante o ano 
todo, com mínimas alterações sensoriais e físico-químicas.  O presente trabalho teve como 
objetivo analisar o teor de vitamina C, de polpas de frutas colhidas em diferentes localidades e 
amostras comerciais vendidas em comércios da cidade de Ouro Preto- MG pelo método de 
determinação com iodato de potássio. Os resultados mostraram que a forma de obtenção e 
localidade podem alterar consideravelmente a concentração de vitamina C da fruta. Três 
amostras encontram-se dentro do padrão especificado pela legislação, ou seja, acima de 800 
mg/100g, enquanto a polpa obtida de frutas colhidas em Itabirito apresentou um teor inferior da 
vitamina (693,54±11,66 mg/100g). 

 
PALAVRAS-CHAVE: acerola; ácido ascórbico; polpa de fruta; Malpighia ssp. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
A acerola é uma fruta originária do mar das Antilhas, da América central e 

do norte da América do Sul, produzida por um arbusto da família das 

malpighiáceas (GONSALVES, 2001). Devido à sua alta perecividade, é 

comumente consumida como polpa congelada, uma vez que mantém suas 

características sensoriais e nutricionais praticamente inalteradas.  Segundo a 

legislação brasileira vigente, “polpa ou purê de acerola é o produto não 

fermentado e não diluído, obtido da parte comestível da acerola (Malpighia, spp.) 

por meio de processo tecnológico adequado, com teor mínimo de sólidos totais” 

(BRASIL, 2000).  

O fruto apresenta alto teor de carotenóides, tiamina, riboflavina, niacina, 

mas é principalmente rico em vitamina C (ASSIS et al., 2001). Esta vitamina, 

também denominada de ácido ascórbico, é um nutriente essencial, que 

desempenha um papel importante na saúde do sistema imunológico. Além disso, 

também é importante para a síntese do colágeno, bem como na síntese dos 

produtos químicos do cérebro envolvidas na regulação do humor. Os teores de 

ácido ascórbico na acerola, apesar de serem extremamente altos quando 
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comparados a outras frutas, podem variar devido a alguns fatores, como a 

localização geográfica, as práticas de cultivo, regime pluvial, exposição à luz, 

características genéticas e, principalmente, o estágio de maturação em que os 

frutos se encontram (MACIEL et al, 2010).  

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o teor de vitamina C em 

polpas de acerola congeladas, obtidas a partir da colheita das frutas em distintas 

regiões de Minas Gerais e em amostras comerciais.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Foram obtidas acerolas in natura provenientes de Ipatinga- MG e de 

Itabirito- MG, as quais foram higienizadas, despolpadas e posteriormente 

congeladas (-50 ºC).  

Foram adquiridas amostras de duas marcas de polpa de acerola 

congelada pertencente ao mesmo lote, no comércio de Ouro Preto- MG, e 

utilizadas diretamente para a análise, sem a necessidade de nenhum preparo 

anterior.  

 

2.1 DETERMINAÇÃO DE VITAMINA C  

 

O método de determinação de vitamina C com iodato de potássio é 

aplicado para alimentos in natura ou enriquecidos que apresentem elevado teor 

deste componente, e baseia-se na oxidação do ácido ascórbico pelo iodato de 

potássio. As amostras de polpa de acerola foram homogeneizadas, pesadas 

(aproximadamente 5 mg de ácido ascórbico) e transferidas, para frascos 

Erlenmeyer com aproximadamente 50 mL de água.  Adicionou-se 10 mL de 

solução de ácido sulfúrico (20% v/v), 1 mL da solução de iodeto de potássio (10% 

m/v) e 1 mL da solução indicadora de amido (1% m/v). A titulação foi realizada em 

triplicata, com solução de iodato de potássio 0,002 M até coloração azul (IAL, 

2008).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Na Tabela 1 está apresentado o valor médio e o desvio padrão de vitamina 

C para cada polpa de acerola. 

 

Tabela 1- Resultados da análise de vitamina C em polpas de acerola 

Polpas de acerola 

 Ipatinga Itabirito Marca X Marca Y 

Ác. ascórbico 

(mg/100g) 
1114,45 ± 3,60 693,54 ± 11,66 1426,91 ± 14,97 1285,61 ± 12,06 

 

Os valores encontrados estão próximos aos obtidos por outras pesquisas 

de determinação de vitamina C em polpa de acerola, como mostra Timóteo et al. 

(2012), que encontraram média de 1083,34 mg/100g, e Yamashita et al. (2003), 

que encontraram médias variando de 988,00 a 1511,00mg/100g de acordo com o 

processamento aplicado nas acerolas. 

De acordo coma legislação brasileira, a quantidade mínima de ácido 

ascórbico que deve conter em polpas de acerola é de 800,00 mg/100g. Sendo 

assim, o conteúdo da vitamina presente nas amostras analisadas está dentro dos 

padrões de identidade e qualidade estabelecidos na legislação vigente, exceto 

para a polpa de Itabirito, a qual obteve menor percentual de ácido ascórbico. Tal 

discrepância pode ser explicada por diversas variáveis, desde o cultivo da planta, 

o regime pluvial da localidade, que interfere na concentração do ácido; sua 

espécie, uma vez que cada uma delas possui características nutricionais 

diferentes; sua região de plantio, o que determina seu tipo de solo,maturação e 

sazonalidade;e por fim,seu processamento e oxidação devido ao meio em que se 

encontra, como a exposição à luz, temperatura e pH inadequados (MACIEL et al., 

2010; YAMASHITA et al., 2003).  

 

4 CONCLUSÃO 

 

As acerolas colhidas e despolpadas em laboratório apresentaram média 

inferior quando comparadas as amostras de marcas comerciais, sendo a polpa 

obtida da fruta colhida em Itabirito, a única que não se adequou ao padrão exigido 

pela legislação quanto à quantidade mínima de ácido ascórbico.  
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No entanto, as amostras apresentaram elevado teor deste ácido, 

caracterizando a polpa de acerola como uma excelente fonte de vitamina C, 

informação extremamente relevante, uma vez que esta vitamina C é essencial, e 

na acerola ela se encontra em alta concentração e disponibilidade.  
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RESUMO – O objetivo deste estudo foi avaliar os fatores que determinam o consumo de pescado 
e frutos do mar congelados em Ribeirão Preto, São Paulo. Os dados foram coletados em 
entrevistas diretas (n=400), mediante aplicação de questionários semi-estruturados. Os 
resultados foram analisados utilizando o SPSS. A probabilidade de consumir esses alimentos, 
considerando um conjunto de características específicas, foi estimada pelo modelo logit. O 
consumo de pescado e frutos do mar congelados foi identificado mais da metade dos 
entrevistados (53,8%), sendo a freqüência de consumo da maioria (70,1%) semanal (1-7 
dias/semana). A maioria considerou estes alimentos saudáveis (70,6%). As motivações para a 
compra foram rapidez no preparo (28,5%), comodidade (25,7%) e sabor agradável (22,0%). 
Práticas de exercícios físicos, responsabilidade pelas compras, mudanças de hábitos alimentares 
e filhos aumentam as chances de consumo destes alimentos. Portanto, o consumo está 
relacionado a estilos de vida mais saudáveis, tendo a conveniência como motivação de compra. 

 
PALAVRAS-CHAVE: consumo; hábitos; motivações; produtos congelados. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o State of the World Fisheries and Aquaculture (FAO, 2016), a 

aquicultura deverá crescer 104% no Brasil até 2025, sendo escoada 

principalmente na forma de produtos congelados, com expectativas de elevação 

do consumo per capita. Segundo dados do Ministério da Pesca e Aquicultura, em 

2010, a demanda por pescado e frutos do mar aumentou 23,7% em relação ao 

ano anterior, havendo necessidade de se importar 37% do pescado consumido.  

O congelamento de pescado e frutos do mar, além de ampliar a oferta dos 

produtos em regiões não litorâneas, é o melhor método de conservação para 

prolongar a vida de prateleira do produto, além de preservar sua qualidade 

sensorial e nutritiva, o que os torna produtos bastante atrativos do ponto de vista 

de saudabilidade, conveniência, sensorialidade e qualidade, que constituem 

tendências da alimentação brasileira (OETTERER et al., 2012; BRASIL FOOD 

TRENDS, 2020).  
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Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar os fatores 

que norteiam o consumo de pescado e frutos do mar congelados na cidade de 

Ribeirão Preto, São Paulo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o levantamento dos dados, foi realizada uma pesquisa descritiva 

direta e estruturada (survey), por meio de amostragem aleatória simples 

(MALHOTRA, 2011). As entrevistas individuais foram realizadas mediante 

aplicação de 400 questionários semi-estruturados em cinco supermercados de 

Ribeirão Preto, São Paulo, no período de julho a agosto de 2012. O tamanho da 

amostra foi definido considerando-se um nível de confiança de 95%, margem de 

erro de 5% (E= 0,05) e variabilidade máxima de 50% (p = q = 0,5) (MALHOTRA, 

2011). As entrevistas foram realizadas seguindo as orientações do Comitê de 

Ética em Pesquisa e após aprovação pelo mesmo (SISNEP/CAAE 

0040.0.238.000-11). 

O questionário abordou questões relacionadas ao perfil sócio demográfico 

dos consumidores (renda, sexo, idade, estado civil, número de filhos, número de 

moradores na residência, incluindo crianças e adolescentes, hábito de praticar 

exercícios físicos, responsáveis pelas compras da casa, responsáveis pelo 

preparo das refeições em casa, carga horária disponível para preparar o alimento 

e carga horária semanal de trabalho), os hábitos alimentares (realização de dieta 

ou orientação nutricional, restrição alimentar, hábitos de ler rótulos dos produtos, 

informações observadas no rótulo, preocupação quanto ao valor nutricional do 

produto, mudança nos hábitos alimentares ao longo da vida e época e razões 

para a mudança) e o consumo de pescado e frutos do mar congelados 

(frequência de consumo, percepção quanto ao valor nutricional do produto e 

principais razões para o consumo). Os dados foram analisados utilizando o 

programa estatístico IBM SPSS versão 19.0.  

Para verificar quais fatores foram determinantes do consumo de pescado 

e frutos do mar congelados, buscou-se ajustar o modelo estatístico (1): 

 '

i i i
ˆ ˆy x     (1),  
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onde iy
 é um vetor (nx1) que representa o consumo de pescado e frutos 

do mar congelados do i-ésimo indivíduo (i = 1,2,...n) ; 
'

ix
 é uma matriz (nxk) de 

atributos individuais; ̂  é um vetor (kx1) de parâmetros a serem estimados; e 

 2
ˆi

ˆ ~ iid 0,  
 são erros estocásticos homocedásticos e não autocorrelacionados 

(nx1).  

Nessa pesquisa, a variável dependente, iy , assume dois estados 

associados ao comportamento do consumidor (variável binária latente): 1, se o 

indivíduo consome e 0 (zero), caso contrário. O primeiro estado ocorre quando o 

indivíduo acredita que consumir pescado e frutos do mar congelados seja mais 

vantajoso que prepará-las em casa, isto é, quando *

iy y , em que *y  é o 

benefício de preparar o alimento na própria residência. Caso contrário, quando 

*

iy y , o indivíduo prefere fazer todo o preparo em casa. A probabilidade de 

determinado indivíduo estar no primeiro estado, considerando um conjunto de 

características específicas, foi estimada pelo modelo de resposta binária “logit”, 

que condiciona o logaritmo da razão de chances de um evento ocorrer a atributos 

individuais determinísticos (GREENE, 2002).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O consumo de pescado e frutos do mar congelados foi identificado em 

mais da metade dos entrevistados (53,8%). A freqüência de consumo da maioria 

(70,1%) foi semanal, majoritariamente entre uma a duas vezes por semana 

(44,4%). O restante (29,9%) consumia esses alimentos com freqüência em torno 

de uma a duas vezes por mês ou menos. Resultados similares foram reportados 

por Maciel et al. (2016), que entrevistaram 1076 indivíduo (87,7% brasileiros), 

sendo 44,1% consumidores de pescado, onde a maioria (70,3%) consumia esses 

alimentos uma vez na semana. 

A maioria dos consumidores considerou estes alimentos saudáveis 

(43,0%) ou muito saudáveis (27,6%), percepção também observada para pescado 

(MACIEL et al. (2016) e frutos do mar (HICKS et al.,2008).  



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

No presente estudo, as maiores razões apresentadas para a compra 

desses alimentos foram rapidez e economia de tempo no preparo (28,5%), 

comodidade (25,7%) e sabor agradável (22,0%), indicando que a conveniência é 

um fator priorizado na compra destes alimentos, já que este atributo está 

intimamente relacionado com economia de tempo (OSMAN et al., 2014).   

A significância (p<0,05) dos coeficientes estimados pelo modelo logit, 

referentes a cada regressor, indicou que indivíduos que tem filhos, que praticam 

exercícios físicos regularmente, que são responsáveis pelas compras de 

alimentos no domicílio e mudaram seus hábitos alimentares apresentaram 

dezoito, oito, três e duas vezes, respectivamente, mais chances de consumir 

pescado e frutos do mar congelados. Estes resultados corroboram aqueles 

encontrados por Maciel et al. (2016), que concluíram que, independente da região 

geográfica, o consumo de pescado é determinado principalmente por fatores 

relacionados a estilos de vida mais ativos e saudáveis. 

  

4. CONCLUSÕES 

 

Concluiu-se que o consumo de pescado e frutos do mar congelados é 

determinado por características individuais relacionados a estilos de vida mais 

ativos e saudáveis, tendo a conveniência como motivação de compra. 
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RESUMO – a avaliação antropométrica se destaca pela importância na identificação de 
alterações precoces do estado nutricional, sendo essencial na prevenção de distúrbios 
nutricionais. O presente estudo objetivou avaliar o estado nutricional através da avaliação 
antropométrica de crianças com idade entre 5 e 10 anos, em uma escola pública de Ouro Branco, 
MG. Foram aferidas as medidas de peso, altura e idade, seguindo os critérios do Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional, sendo os dados tomados analisados segundo os indicadores 
de Peso para Idade (P/I), IMC para Idade (IMC/I) e Altura para Idade (A/I). Das crianças 
avaliadas, 3% apresentaram baixo peso para idade e 10% peso elevado para idade. A grande 
maioria das crianças (78%) foram classificadas como eutróficas quando utilizado o índice IMC/I. 
Além disso, todas apresentaram relação entre estatura para idade adequada. Tais resultados 
reforçam a importância da avaliação antropométrica como uma ferramenta para detectar 
precocemente alterações do estado nutricional. 

 
PALAVRAS-CHAVE: antropometria; estado nutricional; crianças. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas representativas da população brasileira evidenciaram que o 

principal problema nutricional entre as crianças até início da década de 1970, era 

a desnutrição (IBGE, 2010). Porém, com a atual tendência mundial, no decorrer 

dos anos de 1975, o estado nutricional das crianças teve seu perfil modificado. 

Entre crianças de 5 a 9 anos, a baixa estatura diminuiu de 29,3 para 7,2% em 

meninos e de 26,7 para 6,3% nas meninas, o excesso de peso aumentou de 10,9 

para 34,8% nos meninos e de 8,6 para 32,0% nas meninas (CAMARGO; MARÍN-

LEÓN, 2016). 

As notáveis mudanças nos hábitos alimentares e estilo de vida cada vez 

mais sedentário contribuíram para o perfil nutricional observado na população 

(GUPTA et al., 2012). O excesso de peso na infância predispõe a diversas 

doenças crônicas não transmissíveis e constitui um importante fator de risco para 
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o sobrepeso e obesidade na adolescência e na idade adulta (GUPTA et al., 2012; 

WANG et al., 2000).  

Considerando o exposto, o presente estudo objetivou avaliar o estado 

nutricional, através da avaliação antropométrica de crianças com idade entre 5 a 

10 anos, de uma escola pública de Ouro Branco, MG.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de estudo transversal no qual foram avaliadas 91 crianças, de 

ambos os sexos, com idade entre 05 a 10 anos, devidamente matriculadas e 

frequentes em uma escola pública do município de Ouro Branco, MG. O estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade Politécnica de Uberlândia 

mediante parecer número 1.638.080.  

Para a avaliação antropométrica das crianças, foram aferidos o peso e a 

altura de cada uma delas, seguindo procedimentos padronizados e 

cientificamente aceitos, de acordo com o Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricionais (SISVAN) (BRASIL, 2011). Foi calculado o Índice de Massa Corporal 

(IMC) (kg/m²). As medidas antropométricas foram usadas na construção dos 

indicadores: Peso para Idade (P/I), IMC para Idade (IMC/I) e Altura para Idade 

(A/I). A classificação dos indicadores antropométricos foi realizada com base nos 

pontos de corte em Score-z, propostos pela Organização Mundial de Saúde 

(2007). 

O banco de dados foi elaborado no programa Microsoft Office Excel® 

(2007). Para calcular o valor de Score-z foi usado o software WHO Anthro® 

(versão 3.2.2, 2011). Os resultados foram expressos em média e desvio-padrão e 

em frequências absoluta e relativa. As análises foram realizadas estratificadas por 

sexo, por meio do teste exato de Fisher, com 5% de significância, realizado com 

auxílio do software STATA/SE®, (versão 9.0).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre as crianças avaliadas, 57,14% eram do sexo feminino e 42,86% do 

sexo masculino. Em média, a idade foi de aproximadamente 66 meses (±44,44), o 
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peso foi de 25,75Kg (± 7,19), altura de 1,27m (± 0,13m) e IMC 16,36Kg/m² 

(±2,56). 

Ao avaliar o estado nutricional pelo índice antropométrico P/I foi encontrado 

que 87% das crianças apresentavam peso adequado para a idade. Avaliando 

esse índice segundo o sexo, não se encontrou diferença estatística entre os 

sexos das crianças (p=0,690). Quando avaliado o IMC/I nota-se uma tendência de 

aparecimento de desvios nutricionais nas crianças. Apesar de 78% das crianças 

serem classificadas como eutróficas, deve-se atentar aos 3% classificadas com 

magreza e 11%, 7% e 1% classificadas com sobrepeso, obesidade e obesidade 

grave, respectivamente. Estratificando pelo sexo foi observado que 15% dos 

meninos apresentavam sobrepeso e 3% obesidade. Já para as meninas, os 

valores foram de 8% e 10%, respectivamente (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Avaliação antropométrica das crianças de 5 a 10 anos, por sexo, 

segundo os indicadores peso/idade, IMC/idade e altura/idade. Minas Gerais, 

2016. 

Indicadores 
antropométricos 

Total 
(n=91) 

Meninos 
(n=39) 

Meninas 
(n=52) 

p-valor 

n % n % n % 

Peso para idade  
 

0,690 
  Baixo peso/idade 3 3,30 1 2,56 2 3,85 

  Peso adequado/idade 79 86,81 33 84,62 46 88,46 

  Peso elevado/idade 9 9,89 5 12,82 4 7,69 

IMC para Idade  
 
 

0,166 

  Magreza 3 3,30 0 0 3 5,77 

  Eutrofia 71 78,02 31 79,49 40 76,92 

  Sobrepeso 10 10,99 6 15,38 4 7,69 

  Obesidade 6 6,59 1 2,56 5 9,62 

  Obesidade grave 1 1,10 1 2,56 0 0 

Altura para Idade - 

  Estatura adequada/idade 91 100 39 42,86 52 57,14 

 

Comparando com estudo representativo da população brasileira, como 

dados obtidos a partir da Pesquisa Nacional de Orçamentos Familiares (POF), 

conduzida em 2008-2009, mostra que a obesidade já atinge 16,6% e 11,8% das 

crianças de 5 a 9 anos brasileiras de sexo masculino e feminino, respectivamente 

(IBGE, 2010). Um estudo realizado no semiárido nordestino revelou prevalência 

de obesidade de aproximadamente 23% entre crianças menores de 10 anos de 

idade (RAMIRES et al., 2014).  
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Destaca-se ainda que o crescente número de indivíduos em excesso de 

peso parece estar associado às mudanças no estilo de vida e aos hábitos 

alimentares, relacionando-se a uma epidemia de comportamentos não saudáveis, 

como consumo de alimentos hipercalóricos, ricos em gorduras e o sedentarismo 

(FERNANDES; GALLO, 2006).  

 
CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que apesar da maioria das crianças apresentarem adequado 

estado nutricional por meio da avaliação antropométrica, importantes desvios 

também foram encontrados. Para que os resultados sejam mais satisfatórios é 

necessário a atuação do profissional nutricionista junto a outros profissionais de 

saúde no sentido de implementar ações de promoção da saúde e prevenção de 

agravos ou complicações no ambiente escolar. 
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RESUMO – Este trabalho teve como objetivo determinar a composição química e as 
características físico-químicas da pimenta cambuci (Capsicum baccatum L. var. pendulum). Foram 
avaliados os teores de umidade, proteína, lipídios e cinzas, além do pH, acidez total titulável e 
sólidos solúveis totais. A pimenta in natura apresentou 91,87 % de umidade, 1,17 % de proteína, 
0,10 % de lipídios e 0,53 % de cinzas. Para o pH, acidez total titulável e sólidos solúveis totais a 
pimenta in natura apresentou, respectivamente, os seguintes valores 5,80, 0,20 g ácido cítrico/ 
100 g e 4,47 °Brix. A caracterização da pimenta cambuci é de extrema importância, uma vez que 
pode ser utilizada como ingrediente em produtos alimentícios, interferindo, assim, nos padrões 
tecnológicos e sensoriais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gênero Capsicum; composição; características físico-químicas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As pimentas vêm despertando a atenção de pesquisadores por serem 

boa fonte de vitamina C, carotenoides e compostos fenólicos (ALVAREZ-

PARRILLA et al., 2011; ZHUANG et al., 2012). Além de serem consumidas 

frescas e em conservas caseiras (WAGNER, 2003), podem ser utilizadas na 

formulação de diversos produtos alimentícios. Essa versatilidade está 

principalmente relacionada por serem encontradas na natureza em diversos 

tamanhos, formatos, pungência e cores (CHUAH et al., 2008). A espécie 

Capsicum baccatum L. var. pendulum, pimenta cambuci, é de origem brasileira e 

os frutos são considerados como pimenta doce em decorrência da baixa picância 

(GUILHOME et al., 2011).  

O presente trabalho teve como objetivo determinar a composição química 

e as características físico-químicas da pimenta cambuci, a fim de ampliar os 

conhecimentos sobre esse fruto.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os frutos de coloração verde da espécie Capsicum baccatum var. 

pendulum, tipo:  pimenta cambuci, foram adquiridos no comércio local de Ouro 

Preto (MG), sendo, em seguida, higienizados, acondicionados em potes plásticos 

e armazenados à temperatura de -50 ºC até o momento de sua utilização. Para a 

avaliação da composição química e das caraterísticas físico-químicas, as 

pimentas, após remoção das sementes, foram trituradas em liquidificador 

industrial. 

 As determinações de umidade, pelo método de estufa a 65 ºC; lipídios, 

pela extração em Soxhlet; proteína, pelo método de Kjeldahl (N x 6,25); cinzas, 

pelo uso de mufla a 550 ºC; e pH, por potenciometria, foram realizadas segundo 

procedimentos da Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 2003). As 

análises de acidez total titulável, por titulação com solução de NaOH em presença 

de fenolftaleína, e sólidos solúveis totais, por leitura em refratômetro digital, 

seguiram os métodos descritos pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). 

As análises foram realizadas em triplicata e os resultados foram 

expressos como a média ± desvio padrão. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 estão apresentados os resultados da composição química e 

características físico-químicas da pimenta cambuci. Pode-se verificar que a 

pimenta cambuci apresentou teores de proteína (1,17 %) e lipídios (0,10 %) 

semelhantes aos encontrados por Nascimento et al. (2012), em frutos de 

pimentas cambuci orgânicas (0,95 % de proteína e 0,14 % de lipídios). Entretanto, 

os autores reportaram conteúdos de umidade (89,60 %) e cinzas (0,14 %) e valor 

de pH (5,14) inferiores aos apresentados na Tabela 1 (91,87 % de umidade; 0,53 

% de cinzas; pH = 5,80) e sólidos solúveis totais (7,30 °Brix) superiores ao do 

presente estudo (4,47 °Brix). Em relação ao valor de acidez total titulável (0,20 

g/100 g de ácido cítrico), verificou-se que foi similar ao mencionado por UEDA 

(2013) (0,18 g/100 g de ácido cítrico). 
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Tabela 1- Caracterização dos frutos de pimenta cambuci. 

Determinações Valor médio ± desvio padrão 

Umidade (%) 91,87 ± 0,02 

Proteína (%) 1,17 ± 0,05 

Lipídios (%) 0,10 ± 0,01 

Cinzas (%) 0,53 ± 0,03 

pH 5,80 ± 0,01 

Acidez Total Titulável (g ácido cítrico/100 g) 0,20 ± 0,03 

Sólidos Solúveis Totais (ºBrix) 4,47 ± 0,06 

 

 

Carneiro (2011), que trabalhou com a pimenta cambuci em três diferentes 

estádios de maturação (verde, semimaduro e maduro), encontrou teores de 

cinzas de 0,42 a 0,75 %, valores de pH de 5,46 a 7,32 e sólidos solúveis totais de 

6,37 a 10,00 ºBrix. Observou-se, assim, que os valores apresentados na Tabela 1 

encontram-se dentro das faixas descritas pelo autor. As diferenças observadas 

entre os valores reportados no presente trabalho com os da literatura podem estar 

relacionadas com as condições de cultivo, estádio de maturação, manuseio pós-

colheita e condições de armazenamento dos frutos (NOGUEIRA et al., 2016). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a caracterização da pimenta cambuci é de extrema 

importância, uma vez que pode ser utilizada como ingrediente em produtos 

alimentícios (molhos, condimentos, geleias), interferindo, assim, nos padrões 

tecnológicos e sensoriais.  
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RESUMO – Em 2013 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária criou o projeto de categorização 
dos serviços de alimentação, com objetivo de classificá-los com base em critérios que analisam 
os aspectos higiênico-sanitários de maior impacto para a saúde dos consumidores. O presente 
estudo objetivou elaborar um padrão de referência para orientar a fiscalização para categorização 
de restaurantes comerciais. A equipe de pesquisadores constou de agentes sanitários municipais 
e docentes, discentes e técnico administrativo de uma universidade pública de Minas Gerais. 
Após sete encontros foi elaborado o padrão de referência, o qual contemplou todos os itens a 
serem avaliados na categorização e estabeleceu uma referência considerada adequada para 
cada um. Também foram elaboradas tabelas de temperaturas e modelos de formulários. A 
experiência da construção compartilhada possibilitou uma troca efetiva e gratificante de saberes, 
resultando em um documento que possibilitará uma avaliação mais equânime para categorização 
posto que é adaptada à realidade do município. 

 
PALAVRAS-CHAVE: boas práticas de fabricação, restaurantes; vigilância sanitária 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) criou em 2013 o 

Projeto-Piloto de Categorização dos serviços de alimentação para a Copa do 

Mundo FIFA 2014. Para a categorização, foi elaborado uma lista de avaliação 

para categorização de serviços de alimentação, que considera 51 aspectos 

higiênico-sanitários considerados mais críticos e de maior impacto à saúde 

humana (CUNHA et al., 2014). A partir da análise destes itens, os 

estabelecimentos podem ser classificados em quatro categorias (A, B, C e 

Pendente), sendo “A”, a melhor categoria e “Pendente”, a pior (BRASIL, 2013). 

A categorização refina a informação sobre a qualidade sanitária dos 

estabelecimentos e constitui um instrumento para a garantia das diferentes 

dimensões da qualidade de alimentos. Até o momento, não há relatos, na 
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literatura, da implementação da categorização em restaurantes comerciais de 

cidades do interior de Minas Gerais. Diante disso, este trabalho objetivou 

elaborar um padrão de referência para subsidiar a categorização de restaurantes 

comerciais em uma cidade do interior de Minas Gerias.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo que relata a experiência de construção 

compartilhada de um padrão de referência para categorização de restaurantes 

comerciais. A equipe de pesquisadores foi composta por agentes sanitários de um 

município do interior de Minas Gerais e docentes, discentes e técnico 

administrativo de um Curso de Nutrição de uma universidade pública. 

Para a elaboração do padrão de referência, definiu-se, na prática, o que 

deveria ser considerado como adequado ou não, quando da aplicação da Lista de 

avaliação para categorização dos serviços de alimentação. Para tal, foram 

realizados sete encontros de quatro horas cada, ao longo de 6 meses. Nos dois 

primeiros encontros os participantes foram divididos em 3 grupos e cada um ficou 

responsável por discutir e propor o padrão de referência para determinados itens 

da Lista de avaliação. O padrão proposto pelos grupos foi apresentado para a 

equipe que fez as contribuições necessárias, a fim de chegar a um documento 

comum. Nos quatro encontros seguintes foram discutidos itens complexos não 

consensados em reuniões anteriores devido a divergências de interpretações e 

aspectos legais. No último encontro, o padrão proposto foi novamente 

apresentado para toda a equipe que fez os ajustes finais necessários. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nos dois primeiros encontros todos os agentes sanitários da VISA foram 

convidados a compor a equipe de pesquisadores e a participação média foi de 

30 pessoas. Entretanto, no momento de socialização dos trabalhos realizados 

nos grupos, observou-se que haviam questões muito complexas que precisavam 

ser mais discutidas e consensadas, inclusive com amparo legal. Assim, para dar 

seguimento ao trabalho foi constituída nova equipe composta por agentes 

sanitários exclusivos do setor de alimentos, docentes, discentes e técnico 
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administrativo do Curso de Nutrição. A cada questão do instrumento 

apresentada, havia uma discussão entre os pesquisadores, a fim de chegar a 

uma interpretação padronizada, respaldada na legislação, pertinente e de 

consenso entre os presentes. No último encontro, que contou com participação 

de todos os agentes sanitários da VISA, foi realizada a leitura final do Padrão de 

Referência elaborado para que fossem alinhadas questões ainda pendentes. 

Todos os 51 itens, divididos em nove categorias, que constam da Lista de 

avaliação para categorização foram abordados no Padrão de referência: 

Abastecimento de Água; Estrutura; Higienização de Instalações, Equipamentos, 

Móveis e Utensílios; Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas; 

Manipuladores; Matéria-prima, Ingredientes e Embalagens; Preparo do Alimento; 

Armazenamento, Transporte e Exposição ao Alimento Preparado e 

Responsabilidade, Documentação e Registro (vide exemplos na Figura 1). 

 

Figura 1- Exemplos de itens da lista de avaliação para categorização de serviços 

de alimentação e respectivos padrões de referência elaborados 

 

Além do Padrão de Referência foram elaborados seis modelos de 

formulários e duas tabelas que tanto servirão de consulta para agentes sanitários 

quanto de orientação para proprietários dos estabelecimentos que forem visitados 

para a categorização. 

A elaboração do Padrão de referência foi fundamental para que o 

instrumento de avaliação ficasse mais ajustado tanto à realidade vivida pelos 

agentes sanitários quanto à legislação vigente e à realidade dos estabelecimentos 

comerciais do município. Além disso, contribuiu para que os agentes se sentissem 

mais respeitados e valorizados como profissionais.  
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Sparapan e Ueda (2015), em um estudo realizado em Marília/SP, também 

observaram sentimento parecido, por parte dos agentes sanitários que 

participaram da adequação de um roteiro de inspeção em vigilância sanitária. 

Sem dúvida essa atividade contribuiu para alinhar as informações, esclarecer 

dúvidas, estudar a legislação pertinente e deixar a equipe de pesquisadores ainda 

mais preparada para o processo de visita e avaliação para a categorização dos 

restaurantes comerciais. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A elaboração do Padrão de referência possibilitou a discussão e o 

confronto da teoria com a prática, auxiliando de forma bastante significativa a 

regulação dos estabelecimentos comerciais, com vistas à categorização. Além 

disso, a experiência de construção compartilhada do Padrão de referência foi 

extremamente gratificante, uma vez que possibilitou a troca de saberes práticos e 

acadêmicos, culminando em um documento que possibilitará uma avaliação para 

categorização mais equânime e adaptada à realidade do município e à legislação 

vigente. 
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RESUMO – A sala de espera de uma Unidade Primária à Saúde (UAP) é um ambiente propício 
para atividades de promoção e educação à saúde. Esse trabalho teve como objetivo realizar 
atividades de educação à saúde em um projeto multiprofissional desenvolvido em uma UAP. 
Temas de interesse dos usuários foram abordados em rodas de conversa e dinâmicas interativas 
As atividades realizadas atingiram em torno de oitenta usuários do serviço em cada ação e 
proporcionou uma aproximação entre a academia e o serviço.  

 
PALAVRAS-CHAVE: educação; saúde; sala de espera. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A educação em saúde combina experiências de aprendizagens e trocas de 

conhecimentos que levam à construção de indivíduos mais críticos e conscientes 

(MELO, 2009; WILD, 2014). A sala de espera de uma Unidade Primária à Saúde 

(UAP) é um ambiente propício para atividades de promoção e educação à saúde, 

enquanto as pessoas aguardam atendimento trocam informações, vivências e 

experiências (TEIXEIRA E VELOSO; 2006). O projeto interdisciplinar Sala de 

Espera em extensão: equipes multiprofissionais promovendo educação em saúde 

em UAPS/ESF de Governador Valadares: enfoque em Nutrição utiliza a sala de 

espera como ferramenta de educação à saúde. Esse trabalho teve como objetivo 

realizar atividades de educação à saúde em um projeto multiprofissional 

desenvolvido em uma UAP  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

As atividades foram realizadas em uma UAP do bairro Esperança de 

Governador Valadares, Minas Gerais, durante o ano de 2016. As atividades de 

educação e promoção à saúde foram desenvolvidas com apresentação de 

materiais educativos, momentos de conversa e dinâmicas interativas. Durante as 

atividades educativas foram abordados temas de interesse dos usuários pela 
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equipe multiprofissional, constituída por docentes e discentes dos cursos da 

saúde da UFJF, Campus Governador Valadares (Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, 

Odontologia e Medicina). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A sala de espera da unidade do bairro Esperança é um espaço propício 

para a realização de atividades de educação e promoção à saúde. As atividades 

realizadas atingiram em torno de oitenta usuários do serviço em cada ação, o que 

proporcionou uma aproximação entre a equipe e a comunidade. Essa 

aproximação possibilitou a aproximação entre a academia e o serviço. Estes 

espaços permitem aos usuários oportunidade de expressão, informação e 

reflexão sobre os temas abordados, bem como utilização do tempo ocioso pela 

espera do atendimento (ROSA, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Palestra educativa sobre Dengue, Zika vírus e chikungunya.  

 

O tema abordado na primeira intervenção foi sobre dengue, zika vírus e a 

chikungunya (Figura 1), em virtude do período de emergência que o município e o 

Brasil vivenciaram. As atividades educativas forneceram informações sobre as 

doenças, seus sintomas e formas de prevenção. As dinâmicas de reflexão 

estimularam o combate ao mosquito transmissor Aedes aegypti e demonstraram a 

importância da união para que toda rede de proteção seja eficiente. Outra 

intervenção realizada foi sobre Leishmaniose, os tipos existentes, sintomas, 
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formas de transmissão e tratamento. Foi realizada uma dinâmica com perguntas 

“verdadeiro ou falso” (Figura 2), em que os usuários puderam compartilhar 

informações e fazer esclarecimentos a respeito do tema. Nas salas de espera são 

relatadas diversas atividades bem sucedidas, como as citadas neste trabalho, 

abordando-se temas variados, desde necessidades locais até assuntos de 

demanda nacional (ZAMBENEDETTI, 2012). 

 

 

Figura 2 – Dinâmica de verdadeiro ou falso sobre Leishmaniose. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

As ações educativas na sala de espera demonstraram ser instrumentos 

eficazes para a promoção à saúde e propiciaram uma aproximação entre a 

academia e o serviço. Desse modo foi possível os discentes vivenciarem 

situações condizentes com a realidade a serem enfrentadas na prática 

profissional.  
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RESUMO – Este trabalho objetivou verificar a distribuição espacial de estabelecimentos de venda 
de alimentos não saudáveis ou estabelecimentos mistos segundo quartis de renda dos setores 
censitários na zona urbana de Viçosa-MG. Estudo exploratório de avaliação objetiva dos 
estabelecimentos de venda de alimentos, realizado entre dezembro de 2015 e julho de 2016. Os 
estabelecimentos foram classificados em mistos ou não saudáveis e suas localizações foram 
georreferenciadas. Para a caracterização da situação econômica dos setores censitários da zona 
urbana de Viçosa, foram utilizados, em quartis, os valores do rendimento nominal médio mensal 
das pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes (com e sem rendimento). 
Houve uma maior concentração de estabelecimentos mistos em setores de maior quartil de 
renda. Já em relação aos estabelecimentos não saudáveis, observou-se uma distribuição destes 
entre setores de todos os quartis de renda. 

 
PALAVRAS-CHAVE: alimentos; meio ambiente e saúde pública; renda; análise espacial. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O ambiente alimentar caracterizado pela disponibilidade de alimentos não 

saudáveis tem sido associado ao consumo alimentar inadequado 

(FLEISCHHACKER et al., 2011). Além disso, estudos indicam que o ambiente 

alimentar pode sofrer influências de variáveis relacionadas ao ambiente 

psicossocial, como por exemplo, a renda da vizinhança (MOORE; DIEX ROUX, 

2006; PESSOA et al., 2015).  

É necessário o desenvolvimento de estudos sobre o ambiente alimentar 

para que se identifiquem necessidades de melhorias com vistas a promoção da 

saúde da população (SWINBURN et al., 1999). Dessa forma, o objetivo do estudo 
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foi verificar a distribuição de estabelecimentos não saudáveis e mistos segundo 

quartis de renda dos setores censitários na zona urbana de Viçosa-MG. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Estudo exploratório realizado nos setores censitários urbanos de Viçosa-

MG entre dezembro de 2015 e julho de 2016. A avaliação objetiva dos 

estabelecimentos foi realizada com a aplicação de questionários propostos a 

partir da adaptação de instrumento desenvolvido para a realidade brasileira 

(DURAN, 2013). Os locais dos estabelecimentos foram georreferenciados e os 

dados foram trabalhados no Sistema de Coordenadas Planas, Sistema Universal 

Transverso de Mercator (UTM), fuso 23S, datum SIRGAS 2000. 

De acordo com a classificação NOVA dos alimentos por diferentes graus 

de processamento estabelecida por Monteiro et al. (2016), o ambiente alimentar 

foi classificado em saudável, misto ou não saudável. Para o presente estudo, o 

ambiente alimentar misto foi caracterizado pelos estabelecimentos de venda de 

alimentos saudáveis (alimentos in natura ou minimamente processados) e não 

saudáveis (alimentos processados ou ultraprocessados), sendo eles: 

supermercados; padarias e restaurantes. Já o ambiente alimentar não saudável 

caracterizou-se pelos estabelecimentos de venda predominante de alimentos não 

saudáveis: lojas de conveniência; mercearias; bares; bombonieres; distribuidoras 

de bebidas; lanchonetes; sorveterias e ambulantes de venda de doces ou 

lanches. 

Para a caracterização da situação econômica da zona urbana de Viçosa, 

foram utilizados os dados de valor do rendimento nominal médio mensal das 

pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes (com e sem 

rendimento) (IBGE, 2010), sendo os setores classificados conforme quartis da 

renda média mensal individual.  

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa (Parecer nº 1.821.618).  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Conforme os dados coletados à época do estudo, Viçosa apresentava um 

total de 656 estabelecimentos de venda de alimentos, sendo 12,6% de 
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estabelecimentos saudáveis; 16,0% de estabelecimentos mistos e 71,4% de 

estabelecimentos não saudáveis. 

De acordo com o mapa (Figura 1), observa-se que setores censitários de 

menor renda (1º quartil) encontram-se nas regiões periféricas do município de 

Viçosa-MG. Em contrapartida, nota-se que os setores censitários de maior renda 

(4º quartil) estão localizados na região central do município e em locais onde 

existem condomínios residenciais de alto padrão. Observa-se, no mapa, menor 

concentração de estabelecimentos mistos na região periférica do município, que 

por sua vez é caracterizada pela presença de setores censitários de menor renda. 

Já em relação aos estabelecimentos não saudáveis, observou-se uma distribuição 

mais homogênea destes entre setores de todos os quartis de renda. 

 

 
 
Figura 1 – Distribuição de estabelecimentos de venda de alimentos mistos e não 

saudáveis segundo quartis de renda entre os setores censitários urbanos de 

Viçosa – MG, 2016. 

 

Revisão sistemática desenvolvida por Gustafson et al. (2012) aponta uma 

menor disponibilidade de alimentos saudáveis em vizinhanças de baixa renda. No 

presente trabalho, a menor quantidade apenas de estabelecimentos mistos em 

setores de baixa renda pode ser atribuída à importante contribuição de alimentos 

saudáveis entre os produtos oferecidos nesses locais, assemelhando-se a 

estabelecimentos de venda de alimentos saudáveis. 

A distribuição de estabelecimentos não saudáveis entre todos os tipos de 

setores censitários, independente da renda, indica a existência de um ambiente 

alimentar potencialmente obesogênico no município e a literatura recente indica 

que pessoas que vivem em locais com maior disponibilidade de alimentos não 
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saudáveis tendem a apresentar maior Índice de Massa Corporal 

(FLEISCHHACKER et al., 2011). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A distribuição espacial de estabelecimentos mistos indica a necessidade 

de políticas públicas voltadas para a melhoria do ambiente alimentar em 

vizinhanças de baixa renda. A distribuição de estabelecimentos não saudáveis 

entre todos os setores do município mostra um cenário preocupante que 

disponibiliza amplamente alimentos ultraprocessados. 
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RESUMO – A identificação precoce do estado nutricional de idosos hospitalizados é uma das 
maneiras de prevenir a desnutrição. O objetivo do trabalho foi avaliar o estado nutricional de 
pacientes idosos na admissão hospitalar. Estudo descritivo, transversal de amostragem por 
conveniência. Foram avaliados pacientes idosos de ambos os sexos, admitidos em um 
hospital universitário nas primeiras 48 horas, independente do diagnóstico. A avaliação foi 
realizada pela Avaliação Subjetiva Global (ASG) e variáveis antropométricas. Foram avaliados 
121 pacientes, com média de idade 71.0 ± 7.10 anos e predomínio do sexo masculino. 
Segundo a ASG, 73 (60,3%) pacientes encontraram-se bem nutridos, 23 (19,0%) 
moderadamente desnutridos e 25 (20,7%) gravemente desnutridos. Houve associação entre a 
ASG e as variáveis antropométricas. A avaliação nutricional inicial é de suma importância para 
detecção do estado nutricional na admissão hospitalar com vistas a promover uma intervenção 
nutricional adequada e individualizada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: avaliação nutricional; avaliação subjetiva global; idosos. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A prevalência de desnutrição em pacientes idosos hospitalizados, tem 

se apresentado entre 23 e 62% (SHAHAR; CHEE; CHIK, 2002; AHMED; 

HABOUBI, 2010). A prevenção e detecção do risco nutricional precoce, por 

ferramentas específicas para avaliação nutricional do idoso, possibilita um 

cuidado nutricional adequado e eficaz, visando reduzir a prevalência de 

desnutrição, comum nesta faixa etária (FIDELIX; SANTANA; GOMES, 2013). O 

objetivo deste estudo foi descrever o estado nutricional de idosos no momento 

da admissão hospitalar. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Estudo descritivo, transversal, de amostragem por conveniência, 

realizado de julho/2014 a abril/2016, em um hospital de ensino da grande 

Vitória-ES/Brasil, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal do Espírito Santo, (CAAE 27954014.0.0000.5060). 
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Foram avaliados pacientes idosos admitidos na Unidade de Clínica 

Geral e Reparatória e Clínica Médica, cuja avaliação do estado nutricional 

tenha ocorrido nas primeiras 48 horas após a admissão hospitalar, com 

diagnóstico clínico confirmado em prontuário médico e que tenham assinado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos 

pacientes que estivessem em precaução de contato, gestantes e candidatos a 

cirurgia bariátrica.  

A Avaliação Subjetiva Global (ASG) foi adotada como padrão ouro para 

diagnóstico do estado nutricional (DETSKY et al., 1987). Os resultados foram 

expressos em três categorias: bem nutridos (ASG “A”), com suspeita ou 

moderadamente desnutridos (ASG “B”) ou com desnutrição grave (ASG “C”). A 

avaliação antropométrica consistiu-se na aferição do peso corporal (Kg), relato 

do próprio paciente sobre o peso habitual (Kg), estatura (m), circunferência do 

braço (CB) e circunferência da panturrilha (CP) em centímetros e prega 

cutânea tricipital (PCT) (mm) (LOHMAN et al., 1988). Posteriormente foram 

determinados a circunferência muscular do braço (CMB) e área muscular do 

braço corrigida (AMBc). Para a classificação da CMB (cm) e da AMBc (cm2), 

foram utilizados os valores em percentil propostos por Frisancho (1981). 

Também foi utilizado o índice de massa corporal (IMC) segundo Lipschitz,1994. 

Foram utilizadas médias e desvios-padrão e percentuais. O teste de 

Kolmogorov- Smirnov foi usado para verificar a normalidade dos dados. Para 

comparação das médias de acordo com as categorias da ASG, foi utilizado o 

teste paramétrico ANOVA. Os dados foram analisados no software SPSS 21.0, 

com nível de significância de 5,0%. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram avaliados 121 pacientes idosos com média de idade 71.0 ± 7.10 

anos. Destes, 77 (63,6%) eram do sexo masculino. Quanto ao diagnóstico 

clínico, destacaram-se o câncer do trato gastrointestinal (TGI) e hepático, que 

acometeram 31 (25,6%) dos pacientes. O estado nutricional de acordo com a 

ASG, mostrou 73 (60,3%) pacientes bem nutridos, 23 (19,0%) moderadamente 

desnutridos e 25 (20,7%) gravemente desnutridos. Ao utilizar o IMC, foram 
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encontrados 33 (27,3%) pacientes com baixo peso, 52 (73,0%) eutróficos e 36 

(29,8%) com excesso de peso.  

A Tabela 1 apresenta a comparação das médias entre as variáveis 

antropométricas conforme as categorias da ASG. Foram observadas diferenças 

significativas nas variáveis percentual de perda de peso (p<0,001), CP 

(p<0,001), CB (p<0,001), PCT (0,001), CMB (0,011), AMB (p=0,018) e IMC, 

(p=<0,001).  

 

Tabela 1 – Indicadores nutricionais de acordo com o estado nutricional definido 

pela Avaliação Subjetiva Global.  

 Avaliação Subjetiva Global   

Variáveis 

(n=121) 

Bem nutrido 

A 

73 (60.3%) 

Moderadament

e desnutrido B 

23 (19.0%) 

Gravemente 

desnutrido C 

25 (20.7%) 

p valor  

Idade  69,15 ± 6,49 71,87 ± 8,88 71,24 ± 6,70 0,184  

% PP 2,43 ± 3,10 6,67 ± 3,10 20,66 ± 10,31 <0,001*  

CP (cm) 34,53 ± 3,32 33,78 ± 3,64 31,26 ± 3,17 <0,001**  

CB (cm) 29,05 ± 3,32 27,65 ± 2,66 25,09 ± 4,12 <0,001*  

PCT (mm) 15,84 ± 7,39 12,94 ± 5,19 10,09 ± 5,27 0,001*  

EMAP (mm) 15,59 ± 4,47 15,56 ± 3,49 14,43 ± 5,29 0,521**  

CMB (cm2) 24,08 ± 2,62 25,62 ± 7,78 21,92 ± 3,37 0,011  

AMB (cm²) 38,34 ± 11,62 36,31 ± 9,80 30,74 ± 11,65 0,018  

IMC (kg/m2) 25,96 ± 3,96 23,88 ± 2,47 21,41 ± 4,01 <0,001*  

*ANOVA; **Kruskal Wallis Test; %PP: Percentual de perda de peso. 

 

Modificações fisiológicas e da composição corporal são comuns nos 

idosos, devido à diminuição do metabolismo basal, alteração na distribuição da 

massa corporal, modificações no funcionamento digestivo e nas percepções 

sensoriais, que associadas ao estado de saúde aumentam o risco e as 

deficiências nutricionais (SANTOS et al., 2015).  

Nossos achados estão em consonância com estudos da mesma 

natureza. Um estudo realizado no sul do Brasil encontrou segundo os critérios 

da ASG, 34,1% (ASG B) e 8,1% (ASG C) de desnutrição hospitalar em idosos 

(MARCADENTI et al., 2011). Saka et al (2011) encontraram prevalência de 
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desnutrição em 74,0% (n=25) dos idosos avaliados, por meio da ASG. Destes 

72,0 (n=18) apresentaram desnutrição moderada e/ou grave. Estes resultados 

reforçam a importância da ASG no diagnóstico nutricional. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os resultados demonstram a importância da avaliação nutricional no 

momento da admissão hospitalar, por diferentes métodos diagnósticos, afim de 

promover uma intervenção nutricional adequada e individualizada, 

especialmente na população idosa. 
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RESUMO – O objetivo do trabalho foi otimizar o processo para obtenção de um extrato 
hidrossolúvel de quinoa. Os grãos de quinoa foram macerados em temperatura de 5

o
C/24horas, 

triturados, lavados e filtrados. O resíduo obtido foi lavado, triturado e filtrado cinco vezes. Para o 
processamento do extrato os filtrados foram misturados e submetidos a um tratamento térmico de 
65

o
C/30 minutos. O grão de quinoa e o extrato final foram caracterizados através das análises 

físico-químicas. O rendimento do extrato foi expresso através do volume final relacionado à massa 
inicial de grãos. Os resultados da caracterização do grão de quinoa foram: proteína 
(14,35%±0,37), lipídeos (5,69%±0,23), umidade (8,77%±0,05), sólidos totais (85,39±0,04) e cinzas 
(2,46±0,06). O rendimento foi de 221g de quinoa/litro de extrato. Podemos concluir que o 
processamento do extrato realizado com três lavagens da massa é necessário para a obtenção de 
um produto com excelente percentual de proteínas (4,66%). 
 
PALAVRAS-CHAVE: leite de quinoa; novo produto; grãos. 

  
1. INTRODUÇÃO  

A quinoa é classificada como um dos melhores alimentos de origem 

vegetal devido ao seu alto valor nutritivo, conteúdo proteico (12%) e balanço 

adequado de aminoácidos essenciais (BICUDO, et al.,2012; TANG, et al., 2015; 

PINELI, et al., 2015). Porém, no Brasil, o consumo de quinoa é limitado em virtude 

do alto custo do grão e do desconhecimento da população. Seus produtos podem 

ser consumidos por pessoas com problemas de intolerância a lactose, alergia à 

proteína do leite de vaca, pessoas que possuem a doença celíaca e ainda no 

preparo de alimentos sem colesterol. Em geral seu consumo é feito através de 

seus grãos na forma de farinhas e flocos. Desta forma, são necessários novos 

estudos, de maneira a ampliar a disponibilidade tecnológica de derivados de 

quinoa em uma diversidade maior de produtos, consolidando seu uso como mais 

uma fonte de alimento na dieta alimentar brasileira (BORGES et al., 2010). O 

objetivo do trabalho foi otimizar o processo para obtenção de um extrato 

hidrossolúvel de quinoa visando obter um produto com maior teor de proteínas e 

bom rendimento. 

 

2. MATERIAL E METODOS 
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Os grãos de quinoa integrais de Quinoa (Chenopodium quinoa Willd) foram 

caracterizados com relação à umidade, cinzas, proteínas, lipídeos e sólidos totais 

conforme descrito em Instituto Adolfo Lutz (2008). Para avaliação do número de 

lavagem adequado da massa os grãos foram macerados em temperatura de 

5oC/24 horas na proporção de 1:2 (quinoa:água), triturados e filtrados. O filtrado 

foi reservado e o resíduo obtido após a filtração foi pesado. Para a lavagem 

seguinte, o resíduo pesado foi adicionado de água na proporção de 1:2 (resíduo: 

água) e novamente triturado e filtrado. Foram obtidos cinco filtrados na sequência 

de lavagens. Cada filtrado foi submetido a análise de proteínas, cinzas, sólidos 

solúveis de acordo com Instituto Adolfo Lutz (2008), açúcares totais de acordo 

com Dische (1962). O experimento foi conduzido no Delineamento Inteiramente 

Casualizado (DIC) com três repetições. Para a processamento do extrato 

hidrossolúvel de quinoa os filtrados foram misturados e submetidos a um 

tratamento térmico de 65oC/30 minutos. O extrato foi caracterizado através das 

análises físico-químicas de umidade; proteínas; lipídeos; cinzas; carboidratos 

totais; sólidos totais; potencial hidrogeniônico (pH); sólidos solúveis totais (SST) 

como descrito no Instituto Adolfo Lutz (2008). O rendimento do extrato 

hidrossolúvel foi estimado em volume final do extrato relacionado à massa inicial 

de grãos (g de quinoa/L de extrato). Os resultados obtidos foram estudados por 

análise de variância (ANOVA) e os valores médios foram comparados pelo Teste 

de Duncan à 5 % de probabilidade. As análises estatísticas foram realizadas 

utilizando o software livre R, Versão 3.3.1. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da caracterização do grão de quinoa foram: proteína 

(14,35%±0,37), lipídeos (5,69%±0,23), umidade (8,77%±0,05), sólidos totais 

(85,39±0,04) e cinzas (2,46±0,06). Os resultados do teste de Duncan para os 

cinco filtrados estão na Tabela 1. Após a análise dos resultados nota-se que o 

Filtrado 1 apresentou os maiores valores de cinzas, sólidos solúveis e proteínas 

diferindo estatisticamente dos outros filtrados que possuem menor média.  

Pensando em obter um extrato com teor de proteínas próximo de 3% e 

com bom rendimento, observou-se pelos resultados que as três primeiras 

lavagens foram suficientes para obter um produto com essas características, 

sendo este selecionado como o número de lavagens adequado. Desta forma, o 

extrato hidrossolúvel foi processado realizando três lavagens na massa, com 
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posterior mistura dos três filtrados. A Tabela 2 apresenta os resultados das 

análises físico-químicas do extrato hidrossolúvel de quinoa.  

Tabela 1- Resultados do teste de Duncan para as características físico-químicas 
de cinzas, proteínas (PTN), sólidos solúveis totais (SST), açúcares totais (AT).  

Filtrados  Cinzas (%) PTN (%) SST (°Brix) AT (%) 

1  0,96±0,01  a 4,53±0,75  a 17,17±0,76 a 0,26 ±0,0 a 

2  0,36±0,01  b 3,15±0,04  b 7,07 ±0,86  b 0,10 ±0,0 a b 

3  0,17±0,02  b 2,47±0,11  c 3,07 ±0,87  c 0,13 ±0,0 a b 

4  0,05±0,01   b 1,58±0,21  d 3,33 ±0,25  c 0,05 ±0,0 a b 

5  0,41±0,48  b 1,23±0,11  d 1,13 ±0,15  d 0,02 ±0,0  b  

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste, de 

Duncan a 5% de probabilidade. 

Tabela 2- Caracterização físico-química do extrato hidrossolúvel de quinoa 
Parâmetros físico-químicos Valores Médios ± Desvio Padrão 
Sólidos solúveis (oBrix) 13,70  ± 0,45 
Potencial Hidrogeniônico-pH 6,41    ± 0,02 
Cinzas (%) 0,50    ± 0,03 
Umidade (%) 80,36  ± 0,01 
Proteínas (%) 4,66    ± 0,07 
Lipídeos (%) 1,47    ± 0,46 
Açúcares totais (%) 0,81    ± 0,00 
Sólidos Totais (%) 19,64  ± 0,01 
Carboidratos (%) 8,41    ± 0,39 

 Dados na literatura sobre extrato hidrossolúvel de quinoa são escassos. 

Resultado similar para o extrato foi observado por BICUDO (2012), quanto aos 

parâmetros de proteínas (3,15%) e lipídeos (1,2%). O rendimento para o extrato 

foi 256g de quinoa/litro de extrato.   

4. CONCLUSÃO 

Podemos concluir que o processamento do extrato hidrossolúvel de quinoa 

realizado com três lavagens da massa é necessário para a obtenção de um 

produto com excelente percentual de proteínas (4,66%) e com boas 

características de rendimento (256g/L). 
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RESUMO – A Clínica Escola de Nutrição da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri frequentemente realizam atividades extensionistas. Este trabalho apresenta resultados de 

uma dessas atividades que objetivou investigar o perfil alimentar da comunidade universitária por 

meio de um questionário. Responderam ao questionário 299 indivíduos, 73,5% são discentes, 

10,7% técnicos administrativos e 7,0% docentes com idade média de 25,6 anos. Consumo 

caracterizado de ideal ocorreu nas opções não utilizar gordura animal nas refeições, diariamente 

consumir leite e derivados, fazer desjejum e ingerir adequadamente água. Classificação de alerta 

ocorreu para ingestão habitual de bebida alcoólica, realizar até quatro refeições por dia, consumir 

peixes menos de uma vez por semana, e consumir frutas apenas uma vez por dia, enquanto 

classificação de risco caracterizou consumir raramente peixes e frutas, ingerir refrigerante e sucos 

artificiais diariamente. Os resultados indicam que o perfil de alimentação da comunidade 

universitária avaliada pode ser considerado de alerta. 

 

PALAVRAS-CHAVE: alimentação; saúde; comunidade universitária; alimentos; 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) há mais de uma década vem 

apontando as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como causas 

crescentes de morbimortalidade das populações em todo o mundo, e em especial 

nos países em desenvolvimento, onde estas doenças atingem populações mais 

jovens do que as de países desenvolvidos. Para a OMS dois dos mais 

importantes fatores para esse crescimento têm sido o sedentarismo e a má 

alimentação (ALVAREZ, ZANELLA, 2009). Dentro desse contexto desde 2004, o 

Departamento de Nutrição da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
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Mucuri em Minas Gerais disponibilizam a comunidade universitária, a população 

local e região atendimento nutricional e ambulatorial individualizado na Clínica 

Escola de Nutrição. A equipe da clínica participa também de atividades de 

orientação nutricional à população, seja em campanhas de saúde ou em 

atividades desenvolvidas e apoiadas por Pró-reitorias desta instituição. Assim 

apresentamos resultados de uma destas ações que objetivou investigar o perfil 

alimentar da comunidade universitária e orientá-la quanto à alimentação saudável. 

 

2.MATERIAL E MÉTODOS  

 

A ação contou com a participação das nutricionistas da Clínica Escola de 

Nutrição, uma docente da Disciplina Educação Nutricional e de discentes que 

cursavam esta disciplina. Ocorreu nos Campi da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri no primeiro semestre de 2016. Foi aplicado um 

questionário para identificação o perfil alimentar, que englobou questões que o 

caracterizam como saudáveis e não saudáveis.  

Após esta etapa foi realizada análise individual do inquérito de cada 

entrevistado. Para cada questão foram disponibilizadas três opções de respostas, 

sendo consideradas de ideal, de alerta e de risco. Foram avaliados ainda gênero, 

idade e ocupação na universidade. Após responder o questionário, foi discutido 

com cada voluntário o que estava adequado e o que poderia ser melhorado na 

sua alimentação; além disso, foi estimulado a prática de uma alimentação 

saudável. Para esta atividade a equipe extensionista fez uso de material 

educativo - banners sobre alimentação saudável - tendo a pirâmide alimentar 

como referência, de modelos de alimentos e de medidas caseiras.  

Classificação de perfil alimentar ideal ocorreu quando formas de preparo ou 

frequência de consumo de alimentos considerados saudáveis e/ou promovem à 

saúde foi relatado. Classificação alerta ocorreu na situação de consumo de 

alimentos pouco nutritivos, ou de alimentos nutricionalmente importantes em 

frequência considerada insuficiente, e número de refeições aquém do 

considerado ideal. Enquanto classificação de risco ocorreu nas situações em que 

o consumo de alimentos poderia implicar em maior risco para dislipidemias, 

excesso de peso dentre outras doenças. Estatística descritiva foi utilizada para 

apresentação dos resultados. 
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3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Responderam ao questionário 299 pessoas sendo 54,8% do gênero 

feminino e 45,2% masculino, com idade média de 25,6 (±7,69). Entre esses, 

73,5% são discentes, 10,7% técnicos administrativos e 7,0% docentes. Os 

principais resultados estão apresentados na tabela 1, optou-se por analisar 

considerando as situações denominadas de ideal, alerta e de risco.  

 

Tabela 1- Principais questões que caracterizaram o perfil alimentar de IDEAL, de 

ALERTA e RISCO, distribuídas segundo valor absoluto (n) e relativo (%). 2016. 

Questões com perfil considerado IDEAL n % 

Não utiliza gordura animal no preparo das refeições 228 76,25 

Consome leite e derivados diariamente 227 75,92 

Faz desjejum diariamente 195 65,22 

Ingere de 6 a 8 copos de água diariamente 170 56,86 

Questões com perfil considerado de ALERTA n % 

Ingere bebida alcoólica habitualmente 135 45,15 

Realiza até quatro refeições por dia 128 42,81 

Consome peixes menos de uma vez por semana 125 41,81 

Consome frutas uma vez por dia 115 38,46 

Questões com perfil considerado de RISCO n % 

Raramente consome peixes 149 49,83 

Raramente consome frutas 134 44,82 

Ingere bebida refrigerante e sucos artificiais diariamente 101 33,78 

Tem costume de beliscar entre as refeições, e consome, 

preferencialmente, doces ou guloseimas 98 32,78 

  

Observa-se que dentre as principais práticas consideradas adequadas o 

não uso de gordura animal no preparo das refeições. E como perfil de alerta e 

risco respectivamente ingerir bebida alcoólica habitualmente e raramente peixes e 

frutas.  
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O baixo consumo de peixes pode ser justificado pela localização geográfica 

da pesquisa, o que eleva o custo deste produto. Resultado similar ao observado 

nesta ação foi descrito por Figueiredo et al. (2003), que em um estudo com 

população adulta brasileira, observaram inadequação no consumo diário de frutas 

e hortaliças respectivamente em 70% e 59% do grupo estudado. Vale destacar 

que muitos destes resultados podem estar atrelados ao estilo de vida 

contemporâneo, no qual se observa menor tempo disponibilizado para o preparo 

dos alimentos e, portanto consumo elevado de alimentos ultraprocessados, aliado 

ao poder aquisitivo dos entrevistados haja vista que eram em sua maioria 

estudantes, que devem viver com mesada dos pais. 

 

4.CONCLUSÕES 

 

 Pelos resultados identificados nesta ação de extensão pode-se concluir 

que o perfil de alimentação da comunidade universitária avaliada pode ser 

considerado de alerta e indica necessidade de ações de orientação nutricional 

com maior frequência com vistas a evitar prejuízos à saúde futura. 
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RESUMO – Visando atender à nova demanda do mercado que busca alimentos saudáveis com 
qualidade e praticidade, foi elaborada uma torta salgada congelada de abóbora, frango e palmito, 
com adição de aveia e sem lactose. A análise sensorial foi composta por duas sessões de 
aceitação e intenção de compra: um teste cego e um teste com embalagem. Em ambas as 
sessões, verificou-se que a amostra teve boa aceitação sensorial e intenção de compra. De 
acordo com o teste t, ocorreu diferença significativa (p≤0,05) para os atributos cor, sabor e 
impressão global e para intenção de compra, ao comparar os resultados das duas sessões. 
Percebeu-se que as informações contidas na embalagem exerceram efeito positivo sobre a 
aceitação do consumidor. Além de apresentar boa aceitação, o produto constituiu uma excelente 
alternativa para alimentação prática e saudável, por ser formulado com ingredientes que conferem 
benefícios à saúde, e possuir alto teor protéico. 

 
PALAVRAS-CHAVE: embalagem; análise sensorial; características não sensoriais; novos 
produtos; lactose.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Os consumidores têm se preocupado cada vez mais com a qualidade dos 

alimentos, preferindo produtos saudáveis, que valorizam as propriedades 

funcionais dos ingredientes, que sejam convenientes e práticos, já que o tempo 

reservado à alimentação vem tornando-se cada vez mais curto (OLIVEIRA et al., 

2010). Embora o lançamento de produtos alternativos tenha se intensificado, o 

mercado ainda carece de produtos destinados aos consumidores com restrições 

alimentares, como a intolerância à lactose (SILVA et al., 2015).  

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi elaborar uma torta salgada 

congelada de abóbora, frango e palmito, com adição de aveia e sem lactose, 

como uma alternativa de refeição prática e saudável. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 PROCESSAMENTO 

 
Inicialmente, os seguintes ingredientes foram batidos no liquidificador: 

ovos (36,13%), abóbora cozida no vapor (21,68%) e aveia em flocos finos 

(7,22%). Em seguida, misturou-se o palmito (10,84%), o frango desfiado (14,45%) 

previamente refogado com óleo (2,17%), alho (2,17%), cebola (2,89%) e sal 
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(1,01%), e adicionou-se o fermento químico em pó (1,44%). A mistura foi 

porcionada (300 g) em formas de alumínio, que seguiram para assamento (180 ºC 

/ 30 minutos), e posteriormente congelamento em embalagens cartonadas. 

 

2.2 DETECÇÃO DE COLIFORMES E DETERMINAÇÃO DO TEOR PROTÉICO 

 

A análise de coliformes totais e fecais foi realizada utilizando-se 

PetrifilmTM EC (3M Company, St. Paul, MN, EUA), seguindo as instruções do 

fabricante. O resultado foi obtido pela contagem de colônias visíveis (UFC/g) 

(SILVA et al., 2006). 

Para determinação do teor de proteína, foi utilizado o método de Kjeldahl 

modificado (IAL, 2008) em digestor de proteína Kjeldahl (marca Quimis®).  

 

2.3 ANÁLISE SENSORIAL 

 

Foram realizados os testes cego e com informação, dos quais 

participaram 26 consumidores, para a avaliação da aceitação de cor, aroma, 

sabor, textura e impressão global, por meio da escala hedônica de nove pontos, e 

intenção de compra utilizando-se escala de cinco pontos (DELLA LUCIA et al., 

2013). Primeiramente, no teste cego, uma amostra de 25 g foi apresentada aos 

avaliadores, em pratos descartáveis codificados. O teste com embalagem foi 

realizado pelos mesmos consumidores e juntamente com a amostra foi 

apresentado o projeto final da embalagem do produto. Os resultados foram 

apresentados em gráficos e foi realizado o teste t para amostras pareadas.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 DETECÇÃO DE COLIFORMES E DETERMINAÇÃO DO TEOR PROTÉICO 

 
A contagem de coliformes totais e fecais da torta salgada foi menor que 

1,0x10-1 UFC/g, inferior ao limite preconizado pela legislação brasileira vigente 

(102 UFC/g) (BRASIL, 2001). Embora os resultados tenham sido satisfatórios, é 

importante salientar a importância do uso das práticas de higiene nos pontos de 

venda dos produtos. 

A média do teor de proteína foi 16,43%. Considerando uma porção da 

torta (125 g), a quantidade de proteína por porção é 20 g, representando 26,67% 

do valor diário de referência de nutrientes (VDR). O teor de proteína do produto é 
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superior e desejável em relação às tortas recheadas com frango encontradas no 

mercado. 

 

3.2 ANÁLISE SENSORIAL 

 

Na Figura 1 estão apresentadas as médias de aceitação para cada 

atributo avaliado e a intenção de compra nas duas sessões. Para todos os 

atributos em ambas as sessões, as médias ficaram entre as categorias “gostei 

moderadamente” (7) e “gostei extremamente” (9), indicando que, independente da 

sessão, a amostra foi bem aceita. Em relação à intenção de compra, as médias 

situaram-se entre as categorias "provavelmente compraria" (4) e "certamente 

compraria" (5), indicando que a amostra teve uma boa intenção de compra. 

Maurício et al. (2009) também obtiveram resultados satisfatórios na 

aceitação de uma torta de sardinha com fibra solúvel (aveia), ácido graxo ômega 

3 (sardinha enlatada) e isenta de lactose (original de soja). 

 

Figura 1 – Médias das notas de aceitação de cada atributo e intenção de compra nos 

testes cego e com informação.  

 
De acordo com o teste t, não ocorreu diferença significativa (p>0,05) entre 

as médias hedônicas dos testes cego e com embalagem para os atributos aroma 

e textura, indicando que a embalagem não influenciou na aceitação desses 

atributos. Já para os atributos cor, sabor e impressão global e para intenção de 

compra, notou-se que a embalagem apresentou impacto positivo (p≤0,05). A 

embalagem forneceu aos consumidores informações sobre os ingredientes, 

marca, modo de preparo, tabela nutricional, isenção de lactose, dentre outras, que 

influenciaram positivamente na aceitação e intenção de compra. Alguns 

consumidores teceram comentários elogiando a isenção de lactose, as 

propriedades funcionais da aveia e alto teor protéico do produto, demonstrando 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

que, possivelmente, essas informações foram as que mais influenciaram na 

aceitação e intenção de compra. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A torta salgada apresentou uma boa aceitação pelo mercado consumidor, 

constituindo uma excelente alternativa para uma alimentação saudável e prática, 

já que é formulada com ingredientes que apresentam inúmeros benefícios à 

saúde e possui alto teor protéico. Além da torta ser ideal para os consumidores 

intolerantes à lactose, pode ser consumida por indivíduos que não possuem uma 

restrição alimentar específica. 
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RESUMO – O óleo de coco é o óleo comestível obtido a partir da semente do coco derivado do 

coqueiro (Cocos nucifera L.) e os benefícios de seu consumo estão relacionados com a presença 

de triglicerídeos de cadeia média em sua composição, em maiores proporções, o ácido láurico, 

ácido caprílico e ácido cáprico. O objetivo do trabalho foi identificar os ácidos graxos láurico, 

caprílico e cáprico em óleos de coco artesanais, extraídos por fermentação e por aquecimento, por 

cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massas. Os ácidos graxos láurico, caprílico e 

cáprico corresponderam a mais de 60% dos ácidos graxos das amostras. O óleo de coco obtido 

pelo método de fermentação foi o que apresentou os perfis desses ácidos mais próximos aos 

encontrados na literatura. Esse também foi o mais viável para o consumidor, quando comparado 

ao custo do óleo de coco comercial, gerando economia de 21,3%. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Óleo de coco; Cromatografia; Triglicerídeos de cadeia média 

 

INTRODUÇÃO 
O consumo de óleos vegetais tem aumentado no mundo todo, 

substituindo parte do consumo de gorduras animais (NUNES, 2007). O óleo de 

coco é o óleo comestível obtido a partir da semente do coco derivado do coqueiro 

(Cocos nucifera L.) (FAO, 2009). Os óleos e gorduras de coco são as principais 

fontes alimentícias de triglicerídeos de cadeia média. Os benefícios do consumo 

do óleo de coco estão relacionados em maior parte com a presença desses 

triglicerídeos de cadeia média em sua composição, em maiores proporções, o 

ácido láurico, ácido caprílico e ácido cáprico (BALACHANDRAN; et al., 1985). 

Visto o crescente consumo de óleo de coco, o seu custo elevado e 

consequente aumento da fabricação caseira como alternativa, fazem-se 

necessários estudos que comprovem a presença de ácidos graxos de cadeia 

média em proporções adequadas em seus processos de fabricação artesanal. O 

objetivo do trabalho foi identificar os ácidos graxos láurico, caprílico e cáprico em 
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óleos de coco artesanais por cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de 

massas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram analisados dois tipos de óleo de coco. Estes foram extraídos 

artesanalmente no laboratório de técnica dietética do Departamento de Nutrição. 

Os óleos de coco artesanais foram produzidos pelos métodos caseiros mais 

utilizados de acordo com sites de pesquisa na internet, por fermentação e por 

aquecimento. 

As amostras foram analisadas em duplicata. A extração dos lipídios foi 

realizada através do método de Bligh e Dyer (1959) e esterificados segundo o 

método de Hartman & Lago (1973). Posteriormente, realizou-se a análise de 

composição de ácidos graxos por cromatografia por fase gasosa dos ésteres 

metílicos em cromatógrafo a gás acoplado ao espectrômetro de massas (GCMS 

QP 2010 ULTRA Shimadzu®), utilizando a coluna apolar RTX-5MS, 5%-difenil, 

95%-dimetilpolisiloxano (30 m por 0,25 mm de diâmetro interno e 0,25 μm de 

espessura da fase estacionária). O tempo total de corrida foi de 27 minutos e 50 

segundos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através dos resultados, pode-se constatar que as amostras de óleo de 

coco apresentaram a predominância de ácidos graxos de cadeia média, 

correspondendo os ácidos graxos láurico, caprílico e cáprico a mais de 60% dos 

ácidos graxos da amostra.  

O óleo de coco obtido através do método de fermentação apresentou o 

teor de ácido láurico (55,55%) relativamente alto em relação à faixa de 

composição de ácidos graxos do óleo de coco estabelecida pela Resolução nº 

482 da ANVISA, a qual determina que o conteúdo de ácido láurico deve perfazer 

43% a 51% da composição do óleo. Ainda na amostra por fermentação, o ácido 

caprílico representou 4,55% da área dos ácidos graxos, permanecendo abaixo da 

faixa estabelecida pela Resolução nº 482 da ANVISA para esse ácido graxo. O 

ácido cáprico obteve 6,76% da amostra, se encaixando nos parâmetros 

estabelecidos pela mesma resolução. 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e 

Nutrição Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

Analisando o óleo de coco obtido pelo método de aquecimento, observa-

se que o ácido láurico não foi identificado na amostra, sugerindo que este ácido 

não está presente no óleo. Porém, quando consultada a literatura, não há estudos 

que comprovem a inexistência de ácido láurico quando o óleo de coco é obtido 

pelo método de aquecimento. Além disso, quando analisado o cromatograma 

dessa amostra, percebe-se que há um pico que não foi identificado no tempo de 

retenção próximo ao minuto 20. Isso pode ser explicado pelo uso do método de 

padronização externa, que possui uma condição rígida, onde os volumes 

aplicados devem ser iguais, o que dificilmente se consegue na prática, de forma 

que as áreas cromatográficas possam oscilar substancialmente. Este problema, 

que pode ter ocorrido por excessiva flutuação dos volumes de amostra aplicados, 

pode ser contornado com o Método da Padronização Interna (LIGIERO et al., 

2009).  

Ainda na amostra do óleo de coco obtido pelo método de aquecimento, os 

ácidos caprílico e cáprico representaram 25,42% e 41,85% da área total dos 

ácidos graxos identificados, respectivamente. Esses valores não são compatíveis 

aos encontrados na literatura (MARTINS, 2015; ARAÚJO, 2009), o que pode ser 

explicados pelo fato do ácido láurico não ter sido identificado nas amostras, com 

isso a área do seu pico não foi contabilizada no somatório de todas as áreas dos 

picos identificados. 

Em um levantamento de custos, levando em consideração o rendimento 

do óleo de coco artesanal (50 mL) pelo método de fermentação, seriam 

necessárias quatro unidades de coco seco para se obter 200 mL de óleo. São 

necessários 2,400 Kg (coco seco médio = 600 gramas) de coco seco para obter a 

mesma quantidade de óleo do óleo de coco comercial. Isso totaliza R$ 20,93, 

gerando uma economia de R$ 5,67 ao consumidor, ou seja, 21,3% mais barato, 

quando comparado ao custo do óleo de coco comercial. Já o óleo de coco 

artesanal pelo método de aquecimento, obteve rendimento de somente 8 mL de 

óleo, sendo necessários 15 Kg de coco seco, R$130,80, o que torna esse método 

de extração de óleo inviável ao consumidor. 
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CONCLUSÃO 

O óleo de coco obtido pelo método de fermentação foi o que apresentou 

os perfis de ácido láurico, ácido cáprico e ácido caprílico mais próximos aos 

encontrados na literatura. Esse também foi o mais viável para o consumidor, 

quando comparado ao custo do óleo de coco comercial, gerando economia de 

21,3%. Além disso, fazem-se necessários mais estudos com o intuito de melhorar 

a metodologia e consequentemente melhorar a identificação cromatográfica.  

 

REFERÊNCIAS 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Regulamento técnico para 

fixação de identidade qualidade de óleos e gorduras vegetais. Brasil, 1999. 

 

BALACHANDRAN, C.; ARUMUGHAN, C.; MATHEW, A. G. Distribution of major 

chemical constituents and fatty acids in different regions of coconut endosperm. J. 

Am. Oil Chem. Soc., 62(11): 1583-6, 1985. 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO). Standard for named 

vegetable oils. Codex Alimentarius. (Codex Stan 210-1999, Revisão 3), 2009. 

 

LIGIERO, Carolina Bastos Pereira; et al. Comparação entre métodos de 

quantificação em cromatografia gasosa: um experimento para cursos de química. 

Quím. Nova, São Paulo, v. 32, n. 5, p. 1338-1341, 2009. 

 

MARTINS, Jakeline Santos; SANTOS, José Carlos Oliveira. Estudo comparativo 

das propriedades de óleo de coco obtido pelos processos industrial e 

artesanal. 2015. 

 

NUNES, Sidemar Presotto. Produção e consumo de óleos vegetais no Brasil. 

Boletim Eletrônico: Departamento de Estudos Socio-economicos Rurais. 

N.159. 2007. 

 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 
ASSOCIAÇÃO ENTRE O PERCENTUAL DE GORDURA 

CORPORAL E OS PARÂMETROS METABÓLICOS E 

INFLAMATÓRIOS EM INDIVÍDUOS ADULTOS APARENTEMENTE 

SAUDÁVEIS 

Daniela Carolina Avelino1, Universidade Feral de Viçosa 
 

Larissa Oliveira Chaves2, Josefina Bressan3, Júlia Cristina Cardoso Carraro4, Fernanda de 
Carvalho Vidigal5  

 
1 Graduanda do Curso de Nutrição na Universidade Federal de Viçosa 

2 Pós-graduanda em Ciência da Nutrição na Universidade Federal de Viçosa 
3 Professora do Departamento de Nutrição e Saúde na Universidade Federal de Viçosa 

4 Professora do Departamento de Nutrição Clínica e Social na Universidade Federal de Ouro 
Preto 

5 Professora do Departamento de Nutrição na Universidade Federal de Alfenas 

 
RESUMO – o objetivo deste estudo foi avaliar a associação entre o percentual de gordura corporal 
e parâmetros antropométricos, metabólicos e inflamatórios. Estudo transversal observacional com 
a participação de 226 indivíduos aparentemente saudáveis, entre 20 e 59 anos de idade. Foram 
analisadas características antropométricas, marcadores metabólicos e inflamatórios. Indivíduos 
com percentual de gordura corporal superior a mediana (23,10), apresentaram elevados 
indicadores antropométricos em relação aqueles com percentual de gordura corporal ≤23,10. 
Indicadores metabólicos e inflamatórios também apresentaram diferenças entre os grupos, 
aqueles com percentual de gordura corporal >23,10 demonstraram elevado TYG-index (p=0,015), 
adiponectina (p=0,036), complemento C3 (p<0,001) e PCR-us (p=0,033). O percentual de gordura 
corporal correlacionou-se com o aumento da resistência insulínica avaliada pelo índice HOMA 
(r=0,248, p<0,001) e concentrações de insulina (r=0,290, p<0,001). Sugere-se que o aumento do 
percentual de gordura corporal é acompanhado de resistência insulínica e inflamação de baixo 
grau em indivíduos adultos aparentemente saudáveis. 

 
PALAVRAS CHAVES: percentual de gordura corporal, resistência insulínica, inflamação de baixo 
grau, adultos aparentemente saudáveis. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A prevalência de sobrepeso e obesidade tem aumentado globalmente 

juntamente com alterações metabólicas que podem levar a complicações, como o 

diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares (WHO, 2013). Há um número 

crescente de evidências que corroboram com o envolvimento da resistência 

insulínica e inflamação de baixo grau em reposta ao aumento da quantidade de 

gordura corporal, mas essa relação entre a massa gorda e marcadores 

inflamatórios não está bem documentada em indivíduos aparentemente saudáveis 

(WESSELTOFT-RAO et al., 2012; WU et al., 2009).  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo transversal observacional com participação de duzentos e vinte 

seis adultos aparentemente saudáveis, entre 20 e 59 anos. Além disso, todos 
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assinaram o termo de consentimento previamente aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa (Ref. No. 

005/2011) de acordo com os princípios da Declaração de Helsinki. 

Mediu-se peso, altura, perímetro da cintura e perímetro do quadril dos 

voluntários. Foram calculados os seguintes índices antropométricos: Índice de 

massa corporal (IMC), relação cintura / quadril, relação cintura / altura, índice de 

adiposidade corporal (BAI) e índice de conicidade (COI). A composição corporal 

foi avaliada por bioimpedância tetrapolar.  

O perfil lipídico, a glicemia de jejum, insulina, proteína C-reativa, ácido 

úrico, complemento C3 e adiponectina, foram medidos em condições de jejum. A 

avaliação da resistência à insulina foi estimada pelo HOMA-IR, definida como a 

glicose em jejum (mmol / L) x insulina em jejum (LU / mL)] / 22,5 (MATTHEWS et 

al., 1985), e o índice triglicerídeo x glicose, calculado como (Índice TyG = [log 

(triglicerídeo (mg/dl) x glicemia (mg/dl) /2] (SIMENTAL-MENDÍA et al., 2008). As 

análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa SPSS for Windows 

20.0. O nível de significância de 5% foi adotado para todos os testes realizados. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Duzentos e vinte seis (58 homens e 168 mulheres) participantes foram 

incluídos no estudo. Como demonstrado na primeira tabela, indivíduos com 

percentual de gordura corporal >23,10, apresentaram estatura inferior e elevados 

indicadores antropométricos, como IMC, PC, PQ, RCE, BAI, ICO (p<0,001) 

quando comparado aqueles que apresentaram percentual de gordura corporal 

≤23,10.  
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Além disso, o nível de coleterol total apresentou-se significativamente 

superior (p=0,017) entre aqueles com percentual de gordura corporal >23,10 

(Tabela 1). Em relação aos indicadores metabólicos e inflamatórios, observou-se 

que aqueles com percentual de gordura corporal >23,10, apresentaram valores 

aumentados de TYG-index (p=0,015), adiponectina (p=0,036), complemento C3 

(p <0,001) e PCR-us (p= 0,033) (Tabela 1). 

Finalmente, observou-se que o percentual de gordura corporal foi 

fortemente associado ao aumento da resitência insulínica avaliada pelo índice 

HOMA (r=0,248, p<0,001) e concentrações de insulina (r=0,290, p<0,001) (Figura 

1). Também apresentaram associação com o percentual de gordura corporal a 

adiponectina (r= 0,196, p= 0,005) e PCR (r= 0,210, p= 0,002) (Figura 1). 

 

O tecido adiposo é considerado um órgão endócrino liberador de 

adipocinas e fatores inflamatórios (WU et al., 2009). Como consequência da 

liberação destes mediadores há alterações no metabolismo de carboidrato e 

lipídio que contribuem para a resistência à insulina, dislipidemias e processos 

inflamatórios (DESPRÉS, 2012). Em um estudo realizado com indivíduos adultos 

saudáveis, houve tendências crescentes de adiponectina (P <0,01) e leptina (P 
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<0,01), IGF-1, PCR, HOMA e peptídeo C, ao longo dos tercis de gordura corporal 

total (%) (WESSELTOFT-RAO et al., 2012). Esses dados mostram a forte relação 

entre a alta porcentagem de gordura corporal e os parâmetros metabólicos e 

inflamatórios.  

4. CONCLUSÕES 

Este estudo identificou resistência insulínica e elevação de indicadores de 

inflamação de baixo grau em reposta ao aumento do percentual de gordura 

corporal. Considerando que a elevação da adiposidade corporal é um dos fatores 

determinantes para o surgimento da obesidade e doenças crônicas não 

transmissíveis, devemos enfatizar a importância de avaliar a adiposidade em 

estudos epidemiológicos e na prática clínica. Além disso são necessários maiores 

estudos em populações saudáveis, como forma de prevenção ao aumento da 

prevalência da obesidade e suas alterações metabólicas.  
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RESUMO – A amamentação é uma etapa importante para o crescimento e desenvolvimento da 
criança, além disso proporciona  benefícios para a mãe. Apesar das recomendações que a 
amamentação seja exclusiva até o sexto mês e mantida até dois anos ou mais, a prevalência 
ainda é baixa. Objetivou-se avaliar a prevalência do aleitamento materno exclusivo (AME), 
aleitamento materno (AM) e desmame precoce (DP) em crianças atendidas em duas Estratégias 
Saúde da Família urbanas do município de Piranga, MG. Foi aplicado questionário sobre 
características maternas, das crianças e do AM em 46 mães. A prevalência de AME até o sexto 
mês foi de 39,1%, enquanto 91,3% das mães amamentavam até os 12 meses de idade 
independente de receber ou não outros alimentos. O DP foi observado em 8,7% das crianças 
menores de três meses de idade. Os resultados demonstram baixa prevalência de AME, 
sugerindo a necessidade de implementação de políticas públicas para a capacitação dos 
profissionais de saúde no incentivo à amamentação. 

 
PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; desmame precoce; crianças. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Amamentar é um processo fisiológico e os benefícios para as crianças 

incluem prevenção de doenças, diminuindo a morbi-mortalidade, visto que o leite 

materno possui propriedades imunológicas, além de nutrientes necessários para o 

adequado crescimento e desenvolvimento. Para a mãe o aleitamento materno 

(AM), diminui sangramentos pós-parto, promove o retorno do útero ao seu 

tamanho normal e possibilita recuperação do peso pré-gestacional (BRASIL, 

2016). 

Diante das vantagens do AM era de se esperar que esta prática estivesse 

em pleno desenvolvimento, no entanto segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2014 apud IDEC, 2015), apenas 38% das crianças no mundo foram 

amamentadas exclusivamente até os seis meses de vida. Segundo Cabral e 

Campestrini (2010) o rompimento do aleitamento materno exclusivo (AME) sem 

que o lactente tenha completado os seis meses de vida, independente da razão 

ou do motivo que as levam ao mesmo é denominado desmame precoce (DP), e 
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pode afetar o desenvolvimento e crescimento da criança, acarretando vários 

danos à saúde. 

Considerando o exposto o objetivo do presente estudo foi avaliar a 

prevalência do AME, AM e DP em crianças atendidas nas Estratégias Saúde da 

Família (ESFs) do município de Piranga, Minas Gerais.  

  

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo trata-se de um estudo transversal, descritivo e 

quantitativo, realizado em duas ESF urbanas do município de Piranga, Minas 

Gerais. A amostra foi do tipo de conveniência, constituída por 46 mães de 

crianças de 0 a 12 meses de idade, atendidas pelas ESF, que estavam presentes 

no domicílio em uma das três tentativas de coleta de dados. Foram excluídas 

crianças que nasceram pré-termo (<37 semanas) e mães portadoras do vírus da 

imunodeficiência adquirida (HIV). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade Politécnica de Uberlândia sob o 

parecer número 1.684.125.  

Foi aplicado um questionário adaptado de Souza et al. (2015) sobre 

características maternas e das crianças. A duração do AME foi definido pelo 

tempo em que a criança recebeu apenas o leite materno (diretamente do peito ou 

dele extraído), sem adição de outros líquidos ou alimentos sólidos, com exceção 

de vitaminas, sais de reidratação oral ou medicamentos. O AM foi definido como 

o número de meses em que a crianças recebe leite materno (direto da mama ou 

ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos (WHO, 

2007). Para a prevalência de DP foi considerada a idade de abandono e de 

interrupção do AME, antes dos seis meses de vida (CABRAL; CAMPESTRINI, 

2010). 

O banco de dados foi elaborado no programa Microsoft Office Excel®, ano 

2007. Foi realizada análise descritiva das variáveis, sendo as variáveis 

categóricas apresentadas em freqüência absoluta e relativa.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Em relação às características maternas verificou-se que 34,78% das mães 

tinham entre 24 a 29 anos de idade, 45,65% possuíam até o ensino fundamental, 

93,48% eram casadas ou viviam em união com o companheiro, 60,87% eram 

multíparas. Todas as mães (100%) realizaram acompanhamento de pré-natal, 

sendo que 95,65% frequentaram 6 ou mais consultas médicas, 60,87% realizaram 

parto normal, 58,70% não participaram de grupos de gestantes e 78,26% não 

receberam visita domiciliar de profissionais da ESF. A maioria das crianças 

(56,52%) encontrava-se na faixa etária de 7 a 12 meses, era do sexo feminino 

(58,7%) e nasceu com peso superior a 2500g (91,3%). Aproximadamente 74% 

das crianças recebeu leite materno na primeira hora de vida, 72% não fizeram uso 

de chupeta e 76% nunca foram internadas.   

Das 46 mães, 39,13% haviam amamentado exclusivamente até o sexto 

mês. A baixa prevalência de AME, encontrada neste estudo, vem ao encontro de 

dados nacionais e dos resultados obtidos em outras pesquisas. No Brasil, a 

prevalência de aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida é 

de 41%, conforme dados da Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno em 

Municípios Brasileiros (BRASIL, 2010). Prevalência idêntica foi observada em 

estudos realizados com populações específicas (FREITAS et al., 2016; SOUZA et 

al., 2015).  

Menos da metade (43,48%) das crianças avaliadas foram amamentadas 

até o sexto mês, independente de receberem ou não outros alimentos, enquanto 

apenas 47,83% receberam leite materno até completarem um ano de idade. 

Souza et al. (2015) identificaram prevalência de AM de aproximadamente 57% no 

Rio de Janeiro. Esses resultados apontam que a amamentação deve continuar 

sendo estimulada.  

No entanto, a baixa prevalência de AME encontrada no presente estudo 

pode ser justificada pelo fato das mães optarem pelo DP. Constatou-se que a 

proporção do DP foi observada em crianças de até um mês de idade (4,35%) e na 

faixa etária de 1 a 3 meses de idade (4,35%). O Ministério da Saúde recomenda 

que o AM seja mantido até a criança completar dois anos de idade ou mais.  Para 

tanto, é essencial que a mãe seja orientada quanto às intercorrências do AM e 

técnicas para a ordenha, desmistificando-se também os mitos envolvidos a cerca 

do leite materno (BRASIL, 2016). 
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4 CONCLUSÕES 

 

 Diante dos resultados conclui-se que a prevalência do AME na população 

estudada encontra-se abaixo do preconizado pela OMS. Cabe aos profissionais 

de saúde realizar o acompanhamento das gestantes e dos primeiros meses de 

vida da criança, afim de orientar sobre os benefícios para mãe e filho da 

amamentação e as consequências negativas à saúde das crianças que o DP 

pode acarretar. Sugere-se que sejam implementadas políticas públicas para a 

devida capacitação dos profissionais de saúde no incentivo ao AM.  
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RESUMO – no presente estudo transversal, determinamos o fenótipo de dislipidemia em 
pacientes com risco cardiometabólico, atendidos no PROCARDIO-UFV, e avaliamos os fatores de 
risco cardiovasculares desses pacientes. Participaram do estudo 236 pacientes adultos com 
idade entre 18 a 80 anos (média de 42 ± 16 anos). A dislipidemia na amostra foi de 75 % (n=176), 
sendo a hipertrigliceridemia o principal fenótipo da dislipidemia (37 %), com elevada prevalência 
entre os adultos jovens (18-30 anos), assim como as demais formas de dislipidemias. Nesse 
grupo, fatores de risco cardiovascular, como diabetes, hipertensão arterial e obesidade, foram 
menos frequentes comparados a adultos de meia idade. Por se tratar de uma doença silenciosa, 
deve ser dada atenção para prevenção das manifestações específicas da doença. Nesse sentido, 
mudanças no comportamento dietético e de estilo de vida são fundamentais. 

 
PALAVRAS-CHAVE: risco cardiovascular; saúde; triglicerídeos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A dislipidemia é caracterizada por alterações nas concentrações 

sanguíneas de lipídios e lipoproteínas (triglicerídeos, colesterol total, lipoproteína 

de alta densidade (HDL) e baixa densidade (LDL). Essa alteração do perfil lipídico 

está associada com o risco aumentado para aterosclerose (XAVIER et al., 2013). 

Nesse sentido, a identificação dos indivíduos dislipidêmicos é crucial para a 

prevenção das manifestações específicas da doença e decisão da conduta 

nutricional mais adequada (XAVIER et al., 2013). Diante do exposto, o presente 

estudo avaliou fenótipo dos dislipidêmicos atendidos pelo Programa de Atenção à 

Saúde Cardiovascular (PROCARDIO-UFV), e avaliou os fatores de risco 

cardiovascular desses indivíduos. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

Trata-se de um estudo transversal com sujeitos atendidos no 

PROCARDIO-UFV, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da UFV (Of. Ref. nº 066/2012/CEP). Todos pacientes que concordaram 

em participar do estudo assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, 

em acordo com os princípios da declaração de Helsinki. 

A amostra foi composta de pacientes ≥ 18 anos, vinculados à UFV como 

servidor, dependente ou estudante da instituição, que apresentavam exames 

bioquímicos de perfil lipídico: colesterol total e frações, e triglicerídeo. A 

classificação fenotípica da dislipidemia foi realizada por meio de análises 

bioquímicas, de acordo com os critérios da V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e 

Prevenção da Aterosclerose (XAVIER et al., 2013). Os fatores de risco avaliados 

foram: presença de doenças cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes mellitus, obesidade, tabagismo e prática de atividade física. Os dados 

foram apresentados em média ± desvio padrão (DP) ou frequência (%). O 

software SPSS v.20.0 foi utilizado para realizar as análises de estatística 

descritiva. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram do estudo 100 homens e 136 mulheres. A idade dos pacientes 

variou de 18 a 80 anos, com média de 42 ± 16 anos. A dislipidemia na amostra foi 

de 75 % (n=176), sendo maior entre os homens em relação às mulheres (80% vs. 

71%). A prevalência de baixo HDL isolado ou em associação a um aumento de 

LDL ou de TG foi de 47,5% (n=112) na amostra,e também foi maior entre os 

homens (53% vs 43%). A hipertrigliceridemia foi o principal fenótipo da 

dislipidemia (37 %), na amostra estudada. Destaca-se a elevada prevalência da 

mesma, bem como as demais formas de dislipidemias entre adultos jovens (18-10 

anos) (Figura 1). 

Segundo estimativas do IBGE a hipercolesterolemia na população adulta 

brasileira é de 12,5%, com frequência representativa (71,7%) entre as maiores 

faixas etárias (> 60 anos) (IBGE, 2013). De fato, o número de fatores de risco 

para doenças cardiovasculares, incluindo a dislipidemia, aumentam com a idade 

(CAMPOLINA et al., 2013). A elevada prevalência de dislipidemia entre adultos 

jovens em nossa amostra está relacionada ao tipo de público atendido pelo 

PROCARDIO-UFV: indivíduos com risco cardiometabólico. Contudo, estudo 
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recente do ERICA mostram alterações importantes sobre os lipídeos plasmáticos, 

em adolescentes brasileiros, com alta prevalência de HDL baixo (47,8%) e 

hipercolesterolemia (20,1%) nessa população (FARIA-NETO et al., 2016). 

 

Figura 1 – Classificação da dislipidemia em pacientes atendidos pelos 

PROCARDIO-UFV, Viçosa-MG, 2016. (A) Prevalência de dislipidemia, segundo 

idade; (B) Frequência da dislipidemia, segundo fenótipo bioquímico e idade. 

 

Devido às características da faixa etária, adultos jovens apresentaram 

menor frequência de fatores de risco associados a dislipidemia, como hipertensão 

arterial e outras doenças associadas (Figura 2). Essa característica silenciosa da 

dislipidemia, nos estágios iniciais, requer atenção na prevenção e controle das 

manifestações específicas da doença (XAVIER et al., 2013). Ainda, a maioria dos 

adultos jovens relatou que nunca fumou, e mais da metade pratica atividade física 

regular (Figura 2). Dados da pesquisa do Diagnóstico Nacional do Esporte 

revelaram que quase da metade da população não pratica nenhum tipo de 

atividade física (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2015). 

Figura 2 – Fatores de risco cardiovascular, tabagismo e prática de atividade física 

entre os pacientes dislipidêmicos atendidos pelo PROCARDIO-UFV, Viçosa-MG, 

2016. 
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4. CONCLUSÕES 

Nós identificamos uma elevada prevalência de hipertrigliceridemia entre os 

pacientes, principalmente entre os adultos jovens, que também apresentaram 

menores fatores de risco cardiovasculares. Por se tratar de uma doença 

silenciosa, nos seus primeiros estágios, a dislipidemia pode ter consequências 

danosas à saúde e qualidade de vida dos indivíduos. Assim, mudanças no 

comportamento dietético e de estilo de vida para o controle e prevenção das 

manifestações específicas da doença. 
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RESUMO: A implantação de hortas sustentáveis no ambiente escolar é considerada um 
instrumento dinamizador capaz de inserir os sujeitos em um ambiente diverso e sustentável. A 
horta na escola contribui para a merenda escolar, estimula o consumo de hortaliças e resgata 
hábitos regionais e locais. Os manipuladores de alimentos exercem um papel fundamental para a 
educação em saúde, dessa forma, sua capacitação e sensibilização auxiliam na criação de um 
ambiente que favoreça a adoção de práticas saudáveis de alimentação. Com o objetivo de realizar 
uma capacitação com os manipuladores de alimentos escolares do município de Conceição do 
Almeida- BA, abordando a importância da alimentação saudável e a construção de hortas 
sustentáveis desenvolveu-se este trabalho. As atividades foram realizadas em Agosto de 2015 em 
dois momentos: teórico e prático. Todos os manipuladores do município participaram da 
capacitação, totalizando 40 profissionais. A capacitação permitiu a implantação da horta e a 
sensibilização dos participantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: saúde; sustentabilidade; escola. 

 
 

1 INTRODUÇÃO   

A horta na escola contribui para a merenda escolar, proporciona a 

aquisição de bons hábitos alimentares, estímulo ao consumo de hortaliças e 

frutas, bem como resgate de hábitos regionais e locais (CALVACANTI, 2010).  

Dessa forma, considerando a escola como local de convivência e troca de 

experiência alimentar, destacam-se os manipuladores de alimentos, que são os 

profissionais do serviço de alimentação que entram em contato direto ou indireto 

com o alimento (SERAFIM, 2007). São ainda um dos autores responsáveis pela 

garantia da oferta de alimentação saudável e adequada (PASCOAL et al., 2012). 

Portanto, podem ser considerados fundamentais para o efetivo desenvolvimento 

da educação em saúde (FERNANDES et al., 2014).  

O treinamento e a sensibilização das merendeiras auxiliam na criação de 

um ambiente que favoreça a adoção de práticas saudáveis de alimentação 

(PISTORE, 2006).  

Através do incentivo à criação de hortas sustentáveis na escola, pode-se 

perceber o desenvolvimento da sensibilidade para o cuidado com o meio 

ambiente (PIMENTA; RODRIGUES, 2011).  
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Percebendo a necessidade de uma educação mais comprometida com a 

saúde e a sustentabilidade, o presente trabalho teve por objetivo a realização de 

uma capacitação com os manipuladores de alimentos da comunidade escolar do 

município de Conceição do Almeida- BA, abordando a construção de hortas 

sustentáveis, com o intuito de desenvolver habilidades e técnicas de manejo, sem 

agrotóxicos, que permitam aos sujeitos envolvidos no processo  individual e 

coletivo, contribuírem de forma direta na alimentação dos alunos. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

Trata-se de um trabalho descritivo, de natureza qualitativa, aprovado pelo 

comitê de ética em pesquisa com seres humanos (nº149.556). A capacitação foi 

realizada em Agosto de 2015 em uma escola da zona urbana com os 

manipuladores de alimentos das escolas municipais de Conceição do Almeida- 

BA. As atividades foram realizadas em dois momentos: teórico e prático.  

O primeiro momento abordou sobre a importância nutricional das hortaliças 

e temperos utilizados no cotidiano e sustentabilidade. Foram debatidas 

estratégias e medidas de redução, reutilização e reciclagem do lixo produzido 

pela comunidade da escola e técnicas de compostagem. As palestrantes 

utilizaram de conceitos básicos, imagens e linguagem simples e clara para facilitar 

o entendimento dos manipuladores. Em seguida foi exposto um modelo de horta 

vertical utilizando garrafa pet, demostrando passo a passo a sua confecção.  

O segundo momento deu-se com a realização de uma oficina sustentável, 

em que os manipuladores foram convidados a confeccionarem “A horta” conforme 

exposto na palestra. Ao final da ação, os manipuladores foram convidados a 

expor em forma de desenho ou escrita o conhecimento adquirido durante a 

atividade e em seguida apresentação. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Todos os manipuladores do município de Conceição do Almeida-BA 

participaram da capacitação, totalizando 40 profissionais.  Os resultados do 

primeiro momento foram satisfatórios, uma vez que o aprendizado dos 

manipuladores foi visivelmente significativo. Pôde-se perceber ampliação de 

conhecimentos desde o início até o final das atividades.  A participação dos 

mesmos contou com grande empenho e motivação  
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A parte prática da capacitação foi um momento enriquecedor sendo 

possível notar que houve uma concepção satisfatória das atividades a partir da 

confecção das hortas. Foram desenvolvidas um total de 19 hortas com 5 

diferentes tipos de sementes, (alface, pimenta de cheiro, coentro, cebolinha e 

tomate). 

Portanto, obteve-se vários pontos positivos, pois com a inserção das hortas 

nas escolas é possível incentivar o cultivo de hortaliças para o próprio consumo 

nesse mesmo ambiente. Eno et al., (2015), obtiveram resultados semelhantes ao 

incentivarem o cultivo de hortaliças e plantas medicinais em uma escola da rede 

estadual de Porto Velho- Rondônia. 

Para Santos (2014), as hortas desenvolvidas nas escolas são espaços 

capazes de incentivar formas alternativas e sustentáveis que beneficiará 

diretamente a conservação do ambiente escolar.  

Maciel, et al., (2014) conseguiram conquistar, através da elaboração da 

horta em uma escola da rede municipal, a promoção da valorização do meio 

ambiente visando sustentabilidade e economia e a possibilidade do aprendizado 

mais significativo.  

Visando avaliar o aprendizado dos manipuladores foi solicitado em forma 

de desenho ou escrita o que haviam aprendido durante as atividades. Alguns 

destacaram a importância da reciclagem para o meio ambiente: “Com a utilização 

das embalagens descartáveis para a construção de hortas podemos deixar de 

poluir o meio ambiente”.  “Além das garrafas pets podemos utilizar embalagens de 

ovos, pneus, panela velha para a construção de hortas... na minha casa eu não 

vou jogar mais nada fora, eu aproveitarei tudo”.  

 

4 CONCLUSÃO 

A capacitação permitiu a sensibilização dos manipuladores e a implantação 

das hortas sustentáveis nas escolas, contribuindo assim para a oferta de 

cardápios mais nutritivos, promovendo ainda a discussão e ações sobre 

sustentabilidade. 
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RESUMO – O Diabetes Mellitus tipo 2 é uma doença crônica não transmissível, onde a adesão 
ao tratamento nutricional é um desafio para o cuidado à saúde e controle do mesmo. Objetivou-se 
avaliar a adesão ao tratamento nutricional para o Diabetes Mellitus tipo 2 entre pacientes 
atendidos em uma Unidade Básica de Saúde do município de Santana dos Montes, MG. Foi 
aplicado um questionário contemplando hábitos alimentares, caracterizando a adesão em baixa e 
alta, e fatores intervenientes na adesão ao tratamento. Foi identificada boa adesão para as 
orientações nutricionais quanto ao modo de preparo dos alimentos (100%), aumento do consumo 
de frutas/hortaliças (71,9%), ingestão hídrica (65,6%) e realização do café da manhã diariamente 
(50%). A falta de recursos financeiros (46,9%) e a ansiedade (53,1%) foram as principais 
dificuldades à adesão ao tratamento nutricional. Assim, evidencia-se a necessidade de 
implementação de políticas de aperfeiçoamento do aconselhamento nutricional realizado nos 
serviços públicos de atenção primária à saúde. 

 
PALAVRAS-CHAVE: diabetes mellitus tipo 2; hábitos alimentares; tratamento nutricional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Diabetes Melittus tipo 2 (DM2) é conceituado pela American Diabetes 

Association (2015) por uma doença metabólica crônica  resultante de um excesso 

de glicose na corrente sanguínea, decorrente de um distúrbio na sinalização e 

secreção  da insulina em exercer o seu papel no organismo, tendo o mesmo uma 

resistência periférica ao seu efeito. 

O DM2 é considerado um grave problema de saúde pública, juntamente 

com outras doenças crônicas não transmissíveis, promovendo incapacidade, 

perda de produtividade, sofrimento e morte precoce dos pacientes. Portanto, 

estratégias de prevenção e até mesmo de adesão ao tratamento proposto são 

importantes desafios para as políticas públicas (ROSA; SCHMIDT, 2008). A 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2014) determina que o tratamento do 

DM2 deve envolver modificações no estilo de vida, incluindo adoção de hábitos 

alimentares saudáveis e plano alimentar específico. Sendo assim o objetivo do 

estudo foi avaliar a adesão ao tratamento nutricional para o DM2 por pacientes 
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atendidos em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Santana dos 

Montes, Minas Gerais.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo trata-se de um estudo transversal, descritivo e 

quantitativo, realizado em uma UBS do município de Santana dos Montes, Minas 

Gerais. A amostra foi do tipo de conveniência, constituída por 32 pacientes 

adultos, de 20 a 59 anos de idade, com diagnóstico médico prévio de DM2, 

atendidos pelo serviço de Nutrição da UBS em setembro de 2016. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste pelo parecer número 

1.691.037.  

Para avaliar a adesão ao tratamento nutricional foi aplicado um 

questionário sobre os hábitos alimentares dos pacientes, de acordo com as 

orientações nutricionais preconizadas pelas diretrizes da SBD (2014). A adesão a 

cada orientação nutricional foi comparada com o preconizado pela Organização 

Mundial de Saúde (1999), classificando-a em boa adesão, orientações com 50% 

ou mais de adesão pelos pacientes; e, em baixa adesão, menos de 50% de 

adesão pelos pacientes. Foram realizadas perguntas relacionadas às 

dificuldades externa e pessoal encontradas pelo paciente para seguimento do 

tratamento nutricional para DM2.  

O banco de dados foi elaborado no programa Microsoft Office Excel®, ano 

2007. Foi realizada análise descritiva das variáveis, sendo as variáveis 

categóricas apresentadas em freqüência absoluta e relativa.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 32 pacientes participantes, a maioria era do sexo feminino (75%), com 

idade mínima de 30 anos e máxima de 59 anos (média de 51,22±7,31 anos), 

47% relataram trabalhar no lar, 100% ganhavam até 2 salários mínimo e 50%  

tinham ensino fundamental incompleto.  

Observou-se que as orientações nutricionais que apresentaram boa 

adesão abrangem atitudes importantes no tratamento dietoterápico do DM2, 
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como preferir preparações cozidas, refogadas, assadas ou grelhadas, adotado 

por 100% dos pacientes, aumentar o consumo de frutas/hortaliças (71,9%), 

aumentar a ingestão hídrica (65,6%) e realizar o café da manhã diariamente 

(50%) (Tabela 1). Estudo realizado entre pacientes com DM atendidos em uma 

UBS de Belo Horizonte, Minas Gerais, encontrou uma frequência de 42,8% de 

adesão para a orientação nutricional de ingestão de 8 a 10 copos de água 

diariamente (RODRIGUEZ et al., 2014).  

Rodriguez et al. (2014) verificaram 50% de adesão para as orientações de 

utilizar adoçante em substituição ao consumo de açúcar e evitar o consumo de 

alimentos ricos em sódio. Enquanto no presente estudo essas orientações 

apresentaram prevalências representativas de 43,8% e 46,9%, respectivamente, 

mas não foram classificadas como boas adesões (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Adesão ao tratamento nutricional entre pacientes com DM2 atendidos 

em uma UBS do município de Santana dos Montes, Minas Gerais, 2016.  

Orientações nutricionais Total Adesão  
n % 

 Aumentar o número de refeições por dia  10 31,3 Baixa 
 Realizar o café da manhã diariamente  16 50,0 Boa 
 Aumentar o consumo de frutas e\ou hortaliças 23 71,8 Boa 

 Parar/reduzir o consumo de alimentos ricos em açúcar 12 37,5 Baixa 

 Passar a consumir adoçante em substituição ao açúcar 14 43,8 Baixa 
 Passar a consumir alimentos diet\zero açúcar 12 37,5 Baixa 
 Passar a consumir alimentos integrais 9 28,1 Baixa 
 Sempre retirar a pele do frango antes de consumir  3 9,4 Baixa 
 Sempre retirar a gordura visível da carne antes do preparo 4 12,5 Baixa 
 Dar preferência para preparações cozidas, refogadas, 
assadas ou grelhadas 

32 100 Boa 

 Reduzir o consumo de frituras 14 43,8 Baixa 

 Parar/reduzir o consumo de alimentos ricos em sódio 15 46,9 Baixa 

 Aumentar o consumo de água 21 65,6 Boa 

 

Quanto às dificuldades externas na adesão ao tratamento nutricional, 

foram relatados como fatores intervenientes à falta de recursos financeiros para 

aquisição dos alimentos (46,9%) e a falta de tempo (31,3%). Já ansiedade foi 

mencionada por 53,1% dos pacientes como a principal dificuldade pessoal, 

seguida de falta de conhecimento e força de vontade (21,9%). Diferentemente, 

em estudo realizado por Rodriguez et al. (2014), a falta de condições financeiras 

foi identificada como obstáculo à adesão por 5% dos pacientes e a ansiedade por 
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10%. Muitas vezes, o diagnóstico da doença acarreta abalo emocional ao 

indivíduo, que não está preparado para conviver com uma nova rotina que 

envolve mudança no planejamento alimentar, prática de atividade física e mesmo 

o uso continuo de medicamentos, o que pode gerar sentimentos emocionais 

negativos como ansiedade, preocupação, raiva, depressão, entre outros (PÉRES 

et al., 2007).  

 

4 CONCLUSÕES 

 

 Diante dos resultados conclui-se que, para maior adesão ao tratamento 

nutricional ente pacientes com DM2, as orientações nutricionais precisam ser 

melhores elucidadas, destacando-se a necessidade de implementação de 

políticas públicas de aperfeiçoamento do aconselhamento nutricional realizado 

nos serviços públicos de atenção primária à saúde.  
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RESUMO – No Brasil, as populações mais vulneráveis economicamente estão mais suscetíveis a 
sofrer com insegurança alimentar (IA), sendo a prevalência de IA Grave de 7%. Este trabalho 
objetivou avaliar o estado nutricional e a situação de (in)segurança alimentar de agricultores 
familiares da zona rural do Município de Viçosa, Minas Gerais. Trata-se de um estudo transversal, 
realizado com agricultores familiares, da Zona Rural de Viçosa-MG. Foram aferidas medidas 
antropométricas (peso, altura e perímetro da cintura), e calculado o Índice de Massa Corporal 
(IMC). Para extratificação da (in)segurança alimentar utilizou-se a Escala Brasileira de 
Insegurança Alimentar (EBIA). Participaram do estudo 128 indivíduos. Encontrou-se 58,6% (n=75) 
dos participantes com excesso de peso e 62,5% (n=80) com risco cardiometabólico, segundo a 
RCE. A insegurança alimentar foi relatada por 39,8% (n=51). Ações de promoção da saúde no 
meio rural fazem-se necessárias, devido ao crescente aumento do excesso de peso tanto entre 
famílias seguras quanto inseguranças. 

 
PALAVRAS-CHAVE: estado nutricional, segurança alimentar, agricultores familiares 
 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O meio rural brasileiro tem passado por grandes modificações de origem 

política, social e econômica, acarretando em mudanças nos padrões alimentares 

e produtivos, assim como em perda da identidade cultural. Tal situação tem ido de 

encontro ao consumo aumentado de produtos ultraprocessados, muitas vezes de 

alto valor energético, e proporcionado mudanças no estado nutricional da 

população. 

 Esta realidade está incluída no processo caracterizado como transição 

nutricional, assim como o aumento das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis e 

Insegurança Alimentar (IA). A prevalência de IA na população brasileira é de 

22,6%, quando analisada a IA segundo a localização do domicílio, temos que a 

população rural apresenta prevalência de 35,3% de IA e a urbana 20,5%, de 

acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

de 2013. A literatura evidencia que população rural é mais vulnerável do ponto de 

vista alimentar e de acesso a bens e serviços, colocando-as em constante 
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necessidade de atenção político-social (CARNEIRO et al., 2015). A partir desta 

perspectiva este trabalho objetivou avaliar o estado nutricional e a situação de 

(in)segurança alimentar de agricultores familiares da zona rural do Município de 

Viçosa, Minas Gerais, Brasil. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo transversal, realizado com adultos e idosos, 

agricultores familiares, residentes em uma Comunidade da Zona Rural do 

Município de Viçosa-MG. A participação deu-se mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, o projeto obteve aprovação do Comitê de 

Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa sob o 

número 1.052.836/2015. Foram aferidas medidas antropométricas (peso, altura e 

perímetro da cintura- dois centímetros acima da cicatriz umbilical), e o calculado 

Índice de Massa Corporal (IMC), adotando os pontos de corte preconizados pela 

Organização Mundial de Saúde (2007) e Lipschtz (1994) e relação cintura 

estatura (RCE) adotando como presença de risco cardiometabólico, valor > 0,5. 

Para mensuração e classificação da (in)segurança alimentar utilizou-se a 

Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA). Para avaliação da distribuição 

das variáveis realizou-se o Teste de Kolmogorov-Smirnov, avaliou-se a 

associação através do teste de qui-quadrado e Coeficiente de correlação de 

Sperman com nível de significância de 5%. A análise estatística foi realizada com 

auxilio do Software SPSS 20.0. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram do estudo 128 indivíduos, sendo 68% (n=87) adultos, 50% do 

sexo feminino. Segundo o estado nutricional, foram encontrados 5,5% (n=7) baixo 

peso, 35,9% (n=46) eutróficos e 58,6% (n=75) com excesso de peso. Com auxilio 

de RCE foi encontrado 62,5% (n=80) de risco cardiometabólico. A insegurança 

alimentar foi relatada por 39,8% (n=51). Não foi encontrado associação entre IA 

pela EBIA e o Estado Nutricional. A RCE correlacionou-se com IMC (r=0,498; 

p=0,000) e Idade (r=0,191; p=0,032). 
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Estudo realizado por Porazzi (2013) encontrou valores semelhantes a estes 

encontrados na população de agricultores familiares estudada, onde 37% 

apresentaram sobrepeso e 21% obesidade, ou seja, 58% da população com 

excesso de peso. A avaliação do estado nutricional é considerada um importante 

indicador das condições de saúde da população, tendo a obesidade, 

principalmente, papel importante no risco para doenças como diabetes, 

hipertensão arterial (HA) e doenças cardíacas (PORAZZI, 2013). Haun et al. 

(2009) destacam que estudos têm demonstrado forte correlação entre RCE e 

doenças cardiovasculares, sendo motivo de preocupação no âmbito da saúde 

pública. 

Considerando-se todo este cenário, a agricultura familiar tem como 

característica a produção para o autoconsumo, sendo considerada promotora da 

Segurança Alimentar e Nutricional das famílias rurais (FONTOURA, 2012), uma 

vez que destaca-se que 3 princípios da segurança alimentar estariam em termos 

potenciais relacionados a produção de alimentos para o autoconsumo: a 

qualidade nutricional dos alimentos, o fornecimento de uma alimentação baseada 

na cultura e hábitos locais e a diversidade de alimentos que podem ser 

produzidos e consumidos pelas famílias, demonstrando-se a importância das 

políticas de valorização da agricultura familiar. (GRISA, GAZOLLA e 

SCHNEIDER, 2010). 

 

4. CONCLUSÕES  

 

A abordagem do estado nutricional associado às condições de saúde no 

contexto rural são pouco vistas na literatura nacional. Além disso, a população 

rural por muitos anos ficou a quem das politicas públicas sendo necessário maior 

atenção quanto ao crescente aumento do excesso de peso tanto entre famílias 

seguras quanto inseguranças pela EBIA, assim como o risco cardiovascular, 

sendo necessário a estruturação de ações que auxilie na modificação deste 

cenário, uma vez que os gastos em saúde pública devido ao agravo deste quadro 

é cada vez maior. 
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RESUMO – O excesso de peso tem apresentado prevalências elevadas entre adolescentes, 
implicando aumento do risco cardiometabólico. Objetivou-se avaliar risco cardiometabólico em 
adolescentes. Estudo transversal com adolescentes do sexo feminino de um Colégio de 
Aplicação. Realizou-se avaliação antropométrica (peso,estatura, perímetro da cintura) e calculou-
se os índices de massa corporal/idade(IMC/Idade) e relação cintura/estatura(RCE). Avaliou-se 
colesterol total e frações lipídicas. Análises estatísticas realizadas no SPSS 21.0 e STATA 13.0, 
nível de significância de 5%. Avaliou-se 92 adolescentes, 14 a 17 anos, sendo que 8,7% 
apresentavam excesso de peso, 4,3% RCE elevada, e alterações lipídicas em 65,2% para 
colesterol, 34,8% Low Density Lipoproteins(LDL), 21,7% High Density Lipoproteins(HDL), 25% 
triglicerídeos e 78,3% apresentaram pelo menos uma alteração lipídica. Observou-se associação 
da RCE e presença de distrofia nutricional (OR:1,235;1,004-1,520), alterações de colesterol 
(RP:1,071;1,001-1,146) e HDL (OR:0,944;0,893-0,999). A RCE correlacionou-se com IMC/Idade 
(r=0,735; p<0,001) e LDL (r=0,239; p=0,022). A RCE é bom índice para avaliação do risco 
cardiometabólico. 

 
PALAVRAS-CHAVE: adolescente, estado nutricional, risco cardiometabólico 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O excesso de peso tem apresentado prevalências elevadas, inclusive entre 

adolescentes. Esta alteração pode perdurar até a fase adulta, implicando aumento do risco 

cardiometabólico. Os hábitos alimentares, como fácil acesso alimentos ultraprocessados, 

fast food ou mesmo ao processo de escolha alimentar, a disponibilidade por alimentos de 

baixo valor nutricional, ricos em carboidratos simples e gorduras e com baixo aporte 

vitamínico, fibras e minerais tem levado ao aumento do quadro de excesso de peso entre 

adolescentes (GAMBARDELLA et al., 1999). Além dos hábitos alimentares, uma das 

causas do excesso de peso é o sedentarismo. Uma pesquisa realizada em diferentes regiões 

brasileiras comprovou que muitos adolescentes não possuem hábito de praticar exercícios 

físicos. Em Pelotas, 39% dos entrevistados foram classificados como sedentários, enquanto 

em Maceió o número subiu para 93,5% (TASSITANO et al., 2007). 

O risco de desenvolver doenças como as cardiovasculares e diabetes são maiores 

para os indivíduos que se encontram acima do peso (MELO, 2011). Devido ao aumento 
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dos casos de sobrepeso e obesidade em adolescentes, esse assunto tem sido cada vez mais 

abordado e discutido (DUTRA et al., 2006).  

Para auxiliar na identificação do excesso de peso é comum a utilização de índices 

que auxiliam em sua identificação, dentre eles está o Índice de Massa Corporal (IMC) e 

Relação Cintura Estatura (RCE) que possibilita avaliar o estado nutricional e inferir sobre a 

necessidade de atenção quando ao excesso ou baixo peso e/ou aumento do risco 

cardiometabólico (BRASIL, 2008).  

Este trabalho objetivou avaliar risco cardiometabólico em adolescentes do sexo 

feminino. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Trata-se de estudo transversal realizado com adolescentes do sexo feminino de um 

Colégio de Aplicação em Minas Gerais. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa sob o número 1.852.326. A coleta 

das informações deu-se mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Realizou-se avaliação antropométrica aferindo-se peso, estatura, perímetro da 

cintura dois centímetros acima da cicatriz umbilical, e calculando os índices de massa 

corporal/idade (IMC/Idade) e relação cintura estatura (RCE).  

Avaliou-se colesterol total e frações lipídicas, por punção venosa. Análises 

estatísticas realizadas no Statistical Package for the Social Sciences 21.0 e Data Analysis 

and Statistical Software 13.0. Magnitude das associações entre risco cardiometabólico e 

variáveis foi verificada utilizando Odds Ratio (OR) ou Razão de Prevalência (RP). 

Coeficiente de correlação avaliado pelo teste de Sperman. Nível de significância adotado 

de 5%. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Avaliou-se 92 adolescentes de 14 a 17 anos, sendo que 8,7% apresentavam excesso 

de peso, 4,3% RCE elevada e alterações lipídicas em 65,2% para colesterol, 34,8% Low 

Density Lipoproteins (LDL), 21,7% High Density Lipoproteins (HDL), 25% triglicerídeos 

e 78,3% apresentaram pelo menos uma alteração lipídica. Observou-se associação da RCE 

e presença de distrofia nutricional (OR: 1,235; 1,004-1,520), alterações de colesterol (RP: 

1,071; 1,001-1,146) e HDL (OR: 0,944; 0,893-0,999) e não houve associação com excesso 
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de peso e demais alterações lipídicas. A RCE correlacionou-se positivamente com 

IMC/Idade, em escore z (r= 0,735; p< 0,001) e LDL (r= 0,239; p= 0,022), e não 

correlacionou-se com colesterol, HDL e triglicerídeos. 

Os resultados apresentados fortalecem a necessidade de estruturação de ações de 

promoção da saúde e implementação de programas de prevenção, já que as doenças 

cardiovasculares podem se desenvolver desde a infância. A detecção de fatores de risco 

contribui para o processo de prevenção e cuidado nas doenças crônicas não transmissíveis. 

Processos de intervenção como, atividades de educação alimentar e nutricional e incentivo 

à prática de atividade física regular contribui para a redução de risco cardiometabólico em 

adolescentes e crianças (CUNHA, 2014). 

 

4. CONCLUSÕES  

 

A RCE é um bom índice para avaliação do risco cardiometabólico, de fácil 

reprodutibilidade, baixo custo e não invasivo, sendo associada com variáveis 

antropométricas e bioquímicas.  
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RESUMO – no presente estudo transversal, determinamos a frequência de Pré HAS e HAS em 
pacientes com risco cardiometabólico, atendidos no PROCARDIO-UFV, e avaliamos o consumo 
de sódio e o estilo de vida desses pacientes. Trinta e seis (n=15%) e 72 (30%) dos pacientes 
apresentam Pré HAS ou HAS, respectivamente. Dentre os hipertensos 43,7% são ex-tabagistas, 
mas ainda 7% são fumantes e/ou consomem diariamente bebidas alcoólicas. Mais da metade 
pratica atividade física regularmente. E apesar da maioria (≈80%) daqueles com Pré HAS ou HAS 
relatar um consumo “normal” ou “pouco” de sódio, mais de 1/3 adiciona sal de mesa às refeições e 
11% utiliza molhos prontos na salada. Diante dos resultados, identificamos que as mudanças no 
estilo de vida, como redução do consumo de sódio, prática de atividade física, interrupção do 
tabagismo e etilismo são medidas importantes e, ainda desafiadoras, no tratamento e prevenção 
das manifestações da hipertensão arterial.  

 

PALAVRAS-CHAVE: alimentação; pressão arterial; risco cardiovascular; sal; saúde. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A hipertensão arterial sistêmica (HAS), ou elevada pressão arterial, é um 

problema de saúde pública silencioso, raramente sintomático nos seus estágios 

iniciais. Os principais comportamentos de risco para a HAS são dieta inadequada, 

consumo de álcool e inatividade física. O tabagismo também contribui para o 

aumento das complicações associadas a HAS. Nesse sentido, a pré-hipertensão 

(Pré HAS), se associa tanto com o risco aumentado para HAS, quanto para as 

doenças cardiovasculares. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(2013), a redução do consumo de sódio pode ser a maior forma de prevenção e 

controle da HAS (MALACHIAS et al., 2016; WHO, 2013). Diante do exposto, 

nosso estudo determinou a frequência de Pré HAS e HAS em pacientes com risco 

cardiometabólico, atendidos pelo Programa de Atenção à Saúde Cardiovascular 

da Universidade Federal de Viçosa (PROCARDIO-UFV), e avaliou o consumo de 

sódio e o estilo de vida desses pacientes. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal com sujeitos atendidos no 

PROCARDIO-UFV, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da UFV (Of. Ref. nº 066/2012/CEP). Todos pacientes que concordaram 

em participar do estudo assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, 

em acordo com os princípios da declaração de Helsinki. 

A amostra foi composta de pacientes ≥ 18 anos, vinculados à UFV como 

servidor, dependente ou estudante da instituição, que apresentavam medidas de 

pressão arterial aferida por profissionais treinados. A classificação da Pré HAS e 

HAS foi realizada de com os critérios da VII Diretriz Brasileira de Hipertensão 

Arterial (MALACHIAS et al., 2016). 

Os dados foram apresentados em média ± desvio padrão (DP) ou 

frequência (%). O software SPSS v.20.0 foi utilizado para realizar as análises de 

estatística descritiva. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram incluídos no presente estudo 141 mulheres (58%) e 101 homens 

(42%) atendidos pelo PROCARDIO-UFV. A idade dos pacientes variou entre 18 e 

84 anos, com média de 43±17 anos. A prevalência de Pré HAS na amostra foi de 

15% (n= 36) e HAS de 30% (n=72). 

Os resultados encontrados mostram que nossos pacientes hipertensos 

melhoraram o estilo de vida, 43,7% largaram o fumo: ex-tabagistas, porém 7% 

ainda são fumantes. E enquanto quase metade (46,7%) dos pacientes não realiza 

atividade física, 59,7% dos hipertensos pratica atividade física regularmente. 

Contudo, 7% dos hipertensos relatou consumo diário de bebidas alcoólicas 

(Figura 1). E apesar da maioria (≈80%) daqueles com Pré HAS ou HAS relatar um 

consumo “normal” ou “pouco” de sódio, mais de 1/3 adiciona sal de mesa às 

refeições e 11% utiliza molhos prontos na salada. Ainda, mais da metade utiliza 

temperos industrializados no preparo das refeições (Figura 2). 

 Considerando a gravidade da HAS e seu risco para DCV, baixas adesões 

ao tratamento refletem problemas importantes no processo do cuidado em saúde, 

e representam um desafio para os profissionais da saúde (REINERS et al., 2012). 
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Figura 1 – Estilo de vida (tabagismo, prática de atividade física e etilismo) 

entre pacientes atendidos pelo PROCARDIO-UFV, Viçosa-MG, 2016. 

PA, Pressão Arterial; Pré HAS, Pré Hipertensão Arterial Sistêmica; HAS, Hipertensão Arterial Sistêmica. 

 

 

Figura 2 – Consumo de sódio entre pacientes atendidos pelo 

PROCARDIO-UFV, Viçosa-MG, 2016. 

PA, Pressão Arterial; Pré HAS, Pré Hipertensão Arterial Sistêmica; HAS, Hipertensão Arterial Sistêmica. 
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4. CONCLUSÕES 

Apesar da maioria daqueles com Pré HAS ou HAS relatar um consumo 

“normal” ou “pouco” de sódio, muitos ainda adicionam sal de mesa às refeições, 

utilizam molhos prontos na salada e utilizam temperos industrializados no preparo 

das refeições. Dessa forma, a conscientização sobre a diminuição do consumo de 

sódio é uma medida importante para o controle e prevenção da HAS, e, ainda 

desafiadora, no tratamento e prevenção das manifestações da hipertensão 

arterial. 
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RESUMO – O objetivo foi verificar a associação entre a percepção dos pais ou responsáveis 
sobre a proximidade residencial a diferentes pontos de venda de alimentos e locais de lazer e 
prática de atividade física com os níveis de privação social da vizinhança. Foram coletados os 
dados antropométricos das crianças e adolescentes. A percepção do ambiente foi obtida durante 
ligação telefônica aos pais ou responsáveis dos participantes, por meio da versão validada para o 
português da escala Neighborhood Environment Walkability Scale (NEWS). Para avaliar o 
ambiente social, utilizou-se um indicador de privação social - o Índice de Vulnerabilidade à Saúde 
(IVS). Participaram 408 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, desses 40,2% residiam em 
vizinhanças com maior nível de privação social. A percepção da disponibilidade variou de acordo 
com a privação social da vizinhança, residentes de áreas de menor privação social relataram 
maior proximidade ao supermercado e academia de ginástica. 

 
PALAVRAS-CHAVE: adolescente; crianças; meio ambiente; fatores socioeconômicos; percepção. 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A obesidade é considerada um problema de saúde pública em diversos 

países. Dentre os múltiplos fatores associados à sua etiologia destacam-se os 

ambientais (OPAS; OMS, 2008), que podem influenciar o estilo de vida e 

consequentemente o ganho de peso. São eles o ambiente social, o construído e o 

percebido (GLANZ et al., 2005). O ambiente social engloba as condições 

socioeconômicas da vizinhança onde se vive. O ambiente construído diz respeito 

à disponibilidade e a proximidade aos pontos de venda de alimentos, onde se 

pode adquirir gêneros alimentícios e as oportunidades para a prática de atividade 

física. Por fim, o ambiente percebido está relacionado à visão subjetiva das 

características do ambiente construído (GLANZ et al., 2005). No contexto infanto-

juvenil, a percepção do pais ou responsáveis podem influenciar as escolhas 
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alimentares das crianças e adolescentes (GLANZ et al., 2005) considerando que 

eles têm menor autonomia nas decisões (REILLY; KELLY, 2011). 

Assim, o estudo teve como objetivo verificar a associação entre a 

percepção dos pais ou responsáveis sobre a proximidade residencial a diferentes 

pontos de venda de alimentos e locais de lazer e prática de atividade física com 

os níveis de privação social da vizinhança. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo transversal conduzido com crianças e 

adolescentes de 6 a 15 anos de idade matriculados em escolas públicas e com 

seus pais ou responsáveis na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil.  

O tamanho amostral (687 indivíduos) foi estimado utilizando-se o software 

G*Power, versão 3.1.9.2. Foram, no entanto, selecionados 708 estudantes. As 

escolas foram selecionadas aleatoriamente em cada uma das regiões 

administrativas da cidade. O número de alunos foi amostrado, em cada série 

escolar, proporcionalmente ao total de alunos na série. A seleção de alunos por 

escola e por série foi feita por sorteio aleatório simples.  

Inicialmente, entre fevereiro de 2011 e fevereiro de 2012, foram coletadas 

as medidas antropométricas de peso e altura dos estudantes. A presença de 

excesso de peso foi determinada pelo índice de massa corporal/idade (escore z > 

+1 DP) (OMS, 2007). Também foram questionados idade e sexo.  

Para a coleta dos dados sobre o ambiente percebido foi avaliada uma 

subamostra de 408 responsáveis (58% da amostra inicial). A entrevista ocorreu 

por meio de ligação telefônica, em que os pais ou responsáveis responderam a 

um recorte adaptado da versão validada para o português da escala 

"Neighborhood Environment Walkability Scale" (NEWS). As questões 

selecionadas da escala foram referentes ao tempo de deslocamento ou 

proximidade a pé da residência da família (até 10 minutos, 11 a 20 minutos, mais 

de 20 minutos e não tem) até aos pontos de venda de alimentos (minimercado, 

supermercado, feira/sacolão) e aos locais de lazer e prática de atividade física 

(parque, área de lazer/centro comunitário e academia de ginástica). Para avaliar o 

ambiente social, utilizou-se o Índice de Vulnerabilidade à Saúde (IVS) como 
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indicador da privação social. As categorias de IVS foram classificadas em menor 

e maior nível de privação social. 

A caracterização da amostra foi feita por meio da distribuição de 

frequências das variáveis qualitativas segundo as duas categorias de privação 

social analisadas (teste qui-quadrado de Pearson). O nível de significância 

adotado foi de 5%. Para a identificação das possíveis diferenças encontradas, foi 

empregada a análise de proporção 2 por 2. Nessa análise, foi utilizada a correção 

de Bonferroni, que altera o nível de significância (p), com intuito de evitar erros do 

tipo I derivados de múltiplas comparações. O nível de significância corrigido após 

esse procedimento foi de p< 0,0083. O software utilizado foi o STATA, versão 

13.0. 

O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (CEP/UFJF), parecer 522.694. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Participaram do estudo 408 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 

15 anos, sendo 53,43% do sexo feminino e 40,2% residiam em vizinhanças com 

maior nível de privação social. A prevalência de excesso de peso foi de 34,31%. 

A maioria dos pais ou responsáveis que residiam em áreas de menor 

privação social percebeu menor tempo de deslocamento em relação aos 

supermercados e às academias de ginástica (até 20 minutos). Os responsáveis 

que residiam em áreas com maior vulnerabilidade relataram não ter esse tipo de 

ponto de venda de alimentos ou local para a prática de atividade física próximo à 

residência (p<0,05). Essas associações mantiveram-se significativas após a 

correção pelo método de Bonferroni.  

No Brasil, Pessoa et al. (2015) observaram que na cidade de Belo 

Horizonte – MG, estabelecimentos que vendiam alimentos saudáveis ou não, 

tendiam a uma maior distribuição em bairros que apresentaram melhor situação 

econômica. Em relação às áreas de recreação e prática de atividade física, 

Florindo et al. (2011) ressaltaram que essas estruturas contribuem não somente 

para a prática de atividade física no lazer, mas também para a caminhada como 

forma de deslocamento e como estímulo ao convívio entre as pessoas. 
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4 CONCLUSÕES 

 

Os residentes de áreas de menor privação perceberam-se mais próximos 

a supermercados e academias de ginástica quando comparados àqueles de 

áreas de maior privação social. 
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RESUMO: O Trypanosoma cruzi desencadeia um processo inflamatório responsável pelo 
acometimento cardiovascular no hospedeiro. Além da quimioterapia tradicional, fármacos que 
atuam sob a HMG-CoA, têm sido estudados por suas ações na regulação da resposta 
inflamatória. Além disso, a dieta vem sendo apontada como um fator capaz de alterar a resposta 
imune. O objetivo foi avaliar os efeitos da dieta hiperlipídica em camundongos isogênicos 
infectados pelo T. cruzi e tratados com sinvastatina. Grupos (n=10) de animais foram submetidos 
à dieta hiperlipídica (60% de lipídeos) e, posteriormente, infectados com a cepa VL-10 do T.cruzi 
sob tratamento com 20mg/kg/peso de Sinvastatina. A sinvastatina atuou na redução da 
parasitemia e da produção plasmática da quimiocina CCL2. A dieta hiperlipídica aumentou a 
produção de mediadores inflamatórios. A dieta hiperlipídica possui papel na formação da resposta 
imune e o tratamento com sinvastatina apresenta papel anti-inflamatório para o sistema 
cardiovascular durante infecção experimental com o T. cruzi.  

PALAVRAS-CHAVE: Inflamação, Trypanosoma cruzi, dieta hiperlipídica, sinvastatina.   

 

1. INTRODUÇÃO  

A doença de Chagas é uma moléstia parasitária de substrato inflamatório 

cujas consequências compreendem alterações no sistema cardiovascular, 

digestório e/ou nervoso humano (ROCHA et al. 2007). Múltiplos fatores parecem 

contribuir para o curso da infecção pelo T. cruzi, mas a resposta imune do 

hospedeiro aparece como essencial para definir o prognóstico clínico tanto em 

seres humanos, quanto no modelo experimental (BRENER; GAZZINELLI, 1997; 

TALVANI; TEIXEIRA, 2011). Medicamentos do grupo farmacológico das 

estatinas, são inibidores da 3- hidroxi-3-metilglutaril coenzima A redutase (HMG-

CoA) – uma enzima chave na síntese de colesterol pela via do mevalonato 

(FUKUDA et al. 2014). A inibição dessa enzima reduz o conteúdo intracelular de 

colesterol e, como consequência, há aumento do número de receptores de LDL-

colesterol nos hepatócitos e internalização do colesterol circulante (SANTOS; 

SILVA, 2010). As estatinas reduzem a morbidade e mortalidade em indivíduos 

com distintas doenças cardiovasculares, contribuindo para a melhora da função 

ventricular esquerda e a prevenção ou atenuação do progressivo remodelamento 

na deficiência cardíaca (SPÓSITO et al. 2011). Em contrapartida, a ingestão de 

dietas hiperlipídicas está diretamente relacionada ao desenvolvimento da 
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obesidade e os ácidos graxos saturados de cadeia longa são os lipídeos mais 

nocivos quando se trata de acúmulo de massa adiposa (MILANSKY, 2009). Essas 

moléculas atuariam na resposta inflamatória ligando-se aos receptores do tipo Toll 

(TLR2 e TLR4) das micróglias, células protetoras do hipotálamo, estimulando a 

produção de citocinas pró- inflamatórias como a proteína C-reativa e citocinas 

(TNF, IL-1β e IL-6), bem como leptina e, consequentemente, a destruição dos 

neurônios responsáveis pelo controle do apetite e da termogênese (ROSINI, 

2012). A avaliação da resposta inflamatória associada à ingestão de uma dieta 

hiperlipídica, em associação ou não à terapia com Sinvastatina, emerge como 

uma promissora linha de estudo associada à infecção experimental pelo T. cruzi 

pelo potencial controle da resposta inflamatória sistêmica e local.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Foram utilizados 80 camundongos fêmeas da linhagem C57BL/6, com 3 

semanas de idade e peso aproximado de 14g. Os animais foram divididos em 

dois grupos: “Grupo com dieta normolipídica (DN)” (n=40) “Grupo com dieta 

hiperlipídica (DH)” (n=40). Em cada grupo, os animais foram novamente divididos 

entre “infectados” (n=20) e “não infectados” (n=20) e, posteriormente redivididos 

entre “tratados com sinvastatina” (n=10) e “não tratados” (n=10). Os animais 

receberam dieta e água livres e, no 60º dia após iniciada a dieta, foi realizada a 

inoculação de formas tripomastigostas do T. cruzi, cepa VL-10, nos grupos 

selecionados e o tratamento com Sinvastatina (20mg/kg) foi iniciado 24 horas 

após a infecção. Ao 90° dia de experimento foi realizada a eutanásia dos animais, 

quando foram coletadas amostras de sangue e tecidos. Foram realizados os 

seguintes experimentos:  Para a confirmação da infecção nos animais e 

parasitemia, foi utilizada a técnica de Brener (1962) por meio de coleta de 5ul de 

sangue pela secção de veias superficiais da cauda e contagem direta dos 

parasitos circulantes em lâmina/lamínula;  Dosagem de níveis séricos de 

colesterol total, triglicerídeos e HDL com base no método enzimático colorimétrico 

e utilizando os Kits enzimáticos colesterol, triglicerídeos e HDL Liquiform, da 

Labtest Diagnóstica SA (Lagoa Santa, MG);  Dosagem de TNF, IL-10, CCL2 e 

Leptina do plasma, pelo método imunoenzimático - Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay (ELISA).  

 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A parasitemia dos animais foi avaliada durante os trinta dias de infecção. A 

dieta hiperlipídica favoreceu a replicação dos parasitos. Por outro lado, o 

tratamento com Sinvastatina reduziu o número de parasitos circulantes no grupo 

submetido à dieta hiperlipídica. 

Foram realizadas dosagens de colesterol total (figura 1). A sinvastatina 

atuou favorecendo a redução do colesterol total em todos os grupos, com 

exceção dos grupos alimentados com dieta normolipídica e dos grupos não 

infectados.  

Os ensaios imunoenzimáticos realizados no plasma dos camundongos 

avaliaram os níveis de TNF, CCL2, IL-10 e leptina (figura 2). A produção de TNF 

foi maior em animais infectados. Foi evidenciado que a infecção aumenta os 

níveis dessa proteína. Por outro lado, a sinvastatina atuou reduzindo os níveis 

desta quimiocina. O grupo alimentado com dieta hiperlipídica produziu menor 

quantidade da citocina quando comparado ao grupo alimentado com dieta 

normolipídica. Não foram evidenciados efeitos da dieta sobre a produção de 

leptina. Porém, a infecção reduziu a produção desse marcador no grupo 

alimentado com dieta hiperlipídica. A sinvastatina aumentou os níveis de Leptina 

nos grupos infectados e submetidos à dieta hiperlipídica.  

 

Figura 1. Colesterol total plasmático. Colesterol total plasmático. Dosagens de colesterol total plasmáticos após a 

eutanásia dos animais. Barras brancas significam animais não infectados e barras pretas significam animais infectados 

pelo T. cruzi. Dados apresentados como média +/- SEM e analisados pelo TESTE T DE STUDENT, sendo significativo o 
p<0,05. Foram encontrados resultados significativos entre os grupos unidos pelas linhas. 
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Figura 2. Ensaios imunoenzimáticos. Barras brancas significam animais não infectados e barras pretas significam animais 

infectados pelo T. cruzi. Dados apresentados como média +/- SEM e analisados pelo TESTE T DE STUDENT, sendo 

significativo o p<0,05. Foram encontrados resultados significativos entre os grupos unidos pelas linhas. 

4. CONCLUSÃO  

Em modelo experimental de infecção pelo T. cruzi, a dieta hiperlipídica 

favorece a replicação do parasito enquanto o tratamento com Sinvastatina pode 

atuar parcialmente no controle do mesmo, além de atuar na redução do colesterol 

e da quimiocina CCL2 responsável pelo quadro imunopatológico cardíaco 

associado.  
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RESUMO – A disponibilidade de estabelecimentos de venda de alimentos na área residencial 
pode influenciar o consumo alimentar e consequentemente a obesidade infanto-juvenil. O objetivo 
do estudo foi associar as características do ambiente alimentar da vizinhança com a obesidade 
entre crianças e adolescentes do município de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estudo epidemiológico 
transversal, conduzido com 661 estudantes (7 - 14 anos) matriculados no ensino fundamental de 
escolas públicas localizadas na área urbana do município. Foram coletados dados 
antropométricos das crianças e adolescentes e do ambiente informações sobre os 
estabelecimentos de venda de alimentos. Para associar as variáveis ambientais e a presença de 
obesidade foi realizada regressão logística binária pelo modelo de equações de estimativa 
generalizadas. A maioria dos avaliados 51,74% era do sexo feminino. A prevalência de obesidade 
foi de 13,92%. Verificou-se que crianças e adolescentes que residiam em vizinhanças com maior 
densidade de supermercados apresentaram menor chance de serem obesos.  

 
PALAVRAS-CHAVE: adolescente; crianças; meio ambiente; obesidade.  
 

1 INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, as modificações nas condições econômicas, demográficas e 

sociais da população apresentam reflexos diretos na saúde especialmente dos 

mais jovens. Dentre eles, destaca-se a obesidade, considerada um problema de 

saúde pública, que vem afetando precocemente a saúde de crianças e 

adolescentes (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE; ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2008). O desenvolvimento da obesidade é resultado de 

uma série complexa de fatores que envolvem características individuais e 

ambientais (DAVISON; BIRCH, 2010). Estudos mostram que crianças e 

adolescentes que residem próximos a comércios especializados na venda de 

alimentos frescos como frutas e hortaliças, por exemplo hortifrútis e sacolões, 

distantes de locais que vendem alimentos não saudáveis, como restaurantes tipo 

fast food, por exemplo (CARROLL-SCOTT et al., 2013; JENNINGS et al., 2011), e 
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em áreas com maior densidade de redes de supermercados (POWELL et al., 

2007) apresentaram menores prevalências de obesidade.  

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo associar as 

características do ambiente alimentar da vizinhança com a obesidade entre 

crianças e adolescentes de Juiz de Fora, Minas Gerais (MG). 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo epidemiológico transversal, descritivo e analítico, 

conduzido com crianças e adolescentes, de ambos os sexos, com idades entre 7 

e 14 anos, matriculados no ensino fundamental de escolas públicas localizadas 

na área urbana do município de Juiz de Fora, Minas Gerais (MG), Brasil.  

Os critérios para o cálculo amostral foram nível desejável de precisão de 

2% e de significância de 5%, com uma prevalência de obesidade de 9,6% na faixa 

etária estudada (BRASIL, 2010) admitindo-se 20% de perdas, totalizando 443 

indivíduos. No entanto, foram avaliados 661 crianças e adolescente.  

As escolas foram selecionadas aleatoriamente em cada uma das regiões 

administrativas da cidade. O número de alunos foi amostrado, em cada série 

escolar, proporcionalmente ao total de alunos na série. A seleção de alunos por 

escola e por série foi feita por sorteio aleatório simples. A etapa de coleta dos 

dados individuais ocorreu entre julho de 2011 e dezembro de 2012. A avaliação 

antropométrica dos alunos consistiu na aferição do peso e da estatura, seguida 

pelo cálculo do índice de massa corporal por idade (IMC/idade), considerada a 

variável dependente do estudo. A classificação foi feita utilizando-se as curvas de 

crescimento da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2007).  

A vizinhança (unidade geográfica elegida) nesse estudo foi definida pela 

região urbana (RU). Para caracterizar o ambiente alimentar foi desenvolvida uma 

base de dados com os estabelecimentos comerciais com venda de alimentos. A 

residência dos participantes da pesquisa e os estabelecimentos comerciais com 

venda de alimentos foram o georreferenciados utilizando-se o endereço completo. 

Esses dados foram incorporados aos dados individuais dos participantes 

da amostra. Os estabelecimentos foram agregados em quatro grupos 

(estabelecimentos com venda de alimentos saudáveis, não saudáveis, mistos e 

supermercados). 
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A associação entre a presença de obesidade e as medidas do ambiente 

alimentar ajustadas pelas variáveis individuais e do ambiente social foi obtida por 

meio da regressão logística binária pelo modelo de equações de estimativa 

generalizadas (GEE, do inglês Generalized Estimation Equations). 

Foram utilizados os programas STATA versão 13.0 e o QGIS 2.8.6. O 

nível de significância adotado em todas as análises foi o de 5%.  

O projeto foi pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Juiz de Fora (CEP/UFJF), parecer 09/2010. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foram avaliados no estudo 661 crianças e adolescentes. A maioria, 

51,74% (n=342) era do sexo feminino. A idade média foi de 10,86 anos (±2,07) e 

a mediana de 11 anos (12-9). A prevalência de excesso de peso foi de 32,53% 

(n=215) e a de obesidade 13,92% (n=92). Foi encontrado que crianças e 

adolescentes que residiam em regiões urbanas com maior densidade de 

supermercados apresentaram menor chance de serem obesos (OR= 0,58; IC 

95%: 0,36-0,93).  

Países desenvolvidos têm verificado associações semelhantes à 

encontrada no presente estudo: menores prevalências de obesidade em 

vizinhanças com maior densidade de supermercados (POWELL et al., 2007). 

Porém, deve-se considerar os diferentes tipos de alimentos que são vendidos 

nesses locais, sua qualidade, preço, perfil de compra dos consumidores e o nível 

socioeconômico da vizinhança onde estão localizados (PECHEY; MONSIVAIS, 

2015). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

As crianças e adolescentes que residiam em vizinhanças com maior 

densidade de supermercados apresentaram menor chance de serem obesas.  
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RESUMO – O objetivo deste trabalho foi averiguar o consumo alimentar de Vitamina A de nutrizes 
residentes no município de Novo Cruzeiro - MG. Realizou-se um estudo transversal de natureza 
quantitativa envolvendo 23 nutrizes e utilizou-se o questionário de frequência de consumo 
alimentar (QFCA) para avaliar o consumo habitual de vitamina A das nutrizes participantes do 
estudo. O consumo médio de vitamina A pelas nutrizes foi de 891,16 μgRE/dia. Desta forma, 
pôde-se concluir que 73,9% das nutrizes apresentam consumo inadequado de Vitamina A. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Retinol; Deficiência nutricional; QFCA.  

 

 
INTRODUÇÃO  
 

A vitamina A é importante desde a concepção do feto até a idade adulta, 

sendo os grupos de gestantes, lactantes e crianças menores que cinco anos, os 

que possuem maior requerimento deste micronutriente (PAIVA et al., 2011). A 

vitamina A requerida está envolvida no ciclo visual, reprodutivo, diferenciação 

celular, proliferação e manutenção da integridade epitelial, função imune e 

crescimento fetal (ACCIOLY; SAUNDERS; LACERDA, 2009; MARQUES, 2013; 

SILVA, 2014).  

A vitamina A não é produzida pelo organismo humano, sendo obtida por 

meio do consumo de alimentos que possuem carotenóides pró-vitamínicos ou a 

vitamina A pré-formada. Os carotenóides são encontrados em alimentos de cor 

amarelo-alaranjado e verde-escuro, como nos de origem vegetal: mamão, manga, 

cenoura, espinafre, entre outros; e nos de origem animal: gema do ovo, fígado, 

óleo de peixe e leite (FUSTINOMI, 2008).  

O consumo de alimentos fonte de vitamina A pode predizer as reservas 

deste micronutriente no organismo humano. Se o consumo alimentar de vitamina 

A estiver baixo, as reservas existentes serão mobilizadas para utilização. Se não 

houver manutenção das mesmas, elas cairão a níveis marginais, podendo surgir 

sinais e sintomas de deficiência de vitamina A (RAMALHO, 2010). Diante do 
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exposto, o objetivo desse trabalho é averiguar o consumo alimentar de Vitamina A 

de nutrizes residentes no Município de Novo Cruzeiro- MG, visto que esta região 

é endêmica de Hipovitaminose A (BRASIL, 2005). 

 

METODOLOGIA 

 

O projeto para este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto (CAAE: 

44126315.6.0000.5150).  

As nutrizes foram recrutadas pelos agentes comunitários de saúde (ACS), 

que entraram em contato com todas as mulheres que possuíam filhos com idade 

de até seis meses de vida. Cada nutriz recebeu um convite para participar do 

projeto como voluntária. Àquelas que manifestaram interesse foram 

encaminhadas para um dos consultórios da Unidade de Saúde, onde foi realizada 

a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e posterior 

assinatura do mesmo.  

Um questionário semiquantitativo de frequência de consumo alimentar foi 

utilizado para avaliar o consumo alimentar habitual das nutrizes participantes do 

estudo. A frequência do consumo foi categorizada em: diariamente, 

semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, raramente ou nunca. Foram 

utilizados como recursos visuais registros fotográficos, com imagens das porções 

e medida caseira. Com base nas informações do QFCA, e utilizando uma planilha 

elaborada no excel para conversão do número de porções e frequência em 

gramaturas de alimentos consumidos diariamente, foi obtida a proporção do uso 

diário correspondente. Após a conversão, essa gramatura foi inserida no 

programa Virtual Nutri, versão 2.0 (2008) para análise do consumo de vitamina A. 

Para avaliação do consumo de vitamina A levou-se em consideração que para o 

consumo individual ser considerado adequado, o mesmo deve ser maior ou igual 

a 1300 μg retinol para lactantes adultas e 1200 μg para lactantes adolescentes de 

acordo com a RDA (Recommended Dietary Allowance) (NATIONAL ACADEMY 

OF SCIENCE, 2000). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Neste estudo foram entrevistadas 23 nutrizes com faixa etária entre 15 e 

37 anos, residentes em uma área endêmica de Hipovitaminose A no estado de 

Minas Gerais. Os resultados mostraram que a média de consumo de vitamina A 

pelas nutrizes foi de 891,16 μgRE/dia. A partir da avaliação do consumo 

alimentar, 73,9% das nutrizes apresentaram consumo de vitamina A menor que 

1361 μgRE/dia. Isso indica que essas nutrizes apresentaram alto risco de elevada 

prevalência de inadequação. E apenas 26,1% das nutrizes apresentam baixo 

risco de elevada prevalência de inadequação, estando o consumo igual ou 

superior ao recomendado. Ao contrário deste estudo, Dimenstein et al. (2003), em 

seu estudo com nutrizes atendidas numa maternidade de Natal (RN) encontrou 

que metade das nutrizes apresentavam consumo adequado de vitamina A, com 

ingestão média de 1398,8 μgRE/dia.  

A ingestão de vitamina A no período gestacional e da lactação são 

importantes, pois irão influenciar a transferência adequada desta vitamina para o 

feto e criança. Sendo assim, uma atenção especial deve ser dada para esses 

períodos a fim de prevenir e tratar adequadamente a hipovitaminose A, 

diminuindo assim os riscos iminentes e proporcionem um adequado crescimento 

e desenvolvimento das crianças (RAMALHO; ACCIOLY; SAUNDERS, 2006).  

 

CONCLUSÃO  

 

Com o presente trabalho, observou-se que o consumo alimentar de 

vitamina A da maioria das nutrizes está inadequado. Com isso, faz-se necessário 

o desenvolvimento de ações de suplementação de vitamina A, bem como ações 

de educação nutricional a fim de conscientizar as nutrizes acerca de uma 

alimentação adequada em fontes de vitamina A e a importância da 

suplementação durante a gestação e lactação.  
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INCORPORAÇÃO DE FARINHA DE CENOURA EM PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS PARA ENRIQUECIMENTO COM CAROTENÓIDES

VISANDO ATENDER A INGESTÃO RECOMENDADA DE VITAMINA A

Polianna de Brito Guimarães - PUC Minas, polianna_brito@hotmail.com

RESUMO - A Vitamina A está envolvida em processos de diferenciação e renovação celular, sistema
imunológico, metabolismo de nutrientes, compreende mecanismos envolvidos com a visão, pele e
mucosas; imprescindível para o desenvolvimento humano. Ainda assim, casos de Hipovitaminose A
são considerados problemas de saúde pública em diversas regiões do País. Diante disso, o presente
trabalho tem como objetivo a criação de alimentos enriquecidos com Vitamina A sob a forma de
carotenóides através de uma farinha de cenoura, visando atender às necessidades diárias
recomendadas bem como os benefícios nutricionais propostos. A inserção de novos produtos
funcionais deve estimular a alimentação mais próxima da adequação, resgatar o prazer da culinária,
além de promover autonomia alimentar do indivíduo. A incorporação de farinha de cenoura em massas
alimentícias é uma boa fonte de carotenóides, apresenta coloração atrativa e neutralidade no sabor.

PALAVRAS-CHAVE: farinha de cenoura, carotenóides, vitamina A, alimentos enriquecidos.

1 INTRODUÇÃO

A Hipovitaminose A é um problema de saúde pública visto sua grande

necessidade em diversos sistemas e funções do organismo. Segundo o Ministério da

Saúde esta deficiência é a principal causa de cegueira evitável no mundo. Acarreta

também aumento dos índices de morbidade e mortalidade infantil associada a

processos infecciosos. A deficiência nutricional marginal ou subclínica ocorre quando:

as concentrações de vitamina A nos tecidos são suficientemente baixas para produzir

consequências adversas para a saúde ainda que não estejam presentes sinais de

xeroftalmia. Sendo a xeroftalmia um marcador importante para essa carência

nutricional.

É uma importante vitamina envolvida em diversos processos metabólicos no

organismo que pode ser teratogênica quando sua ingestão está em excesso e

anticarcinogênica na quantidade correta. São diversas fontes para essa vitamina,

obtida sob a forma de Vitamina pré formada (vitamina com ação biológica) e Pró

Vitamina (não tem função de vitamina mas pode ser metabolizada e convertida em

tal). O grupo de Pró Vitaminas que abrange a maior quantidade encontra-se na família

dos carotenóides, embora nem todos possam ser metabolizados e convertidos em

vitamina A ativa, apresentam funções importantes no organismo como funções

mailto:polianna_brito@hotmail.com
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antioxidantes, manutenção de membrana e junções celulares (FAN et al., 2015;

HIRAGUN et al., 2016; STAHL, 2016).

Para um maior controle da Hipovitaminose A no Brasil, as intervenções do

Ministério da Saúde são: Suplementação com Mega Doses, Fortificação de Alimentos

e Educação Nutricional.

O presente estudo foi proposto na tentativa de oferecer produtos enriquecidos

com carotenóides, visando atender às necessidades diárias recomendadas de

Vitamina A bem como os benefícios nutricionais sugeridos.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A cenoura foi adquirida no comércio de Belo Horizonte. Após higienização, a

matéria prima foi pesada, em seguida preparada por processamento mínimo e

colocada em estufa com circulação de ar à temperatura de 50ºC por 7 horas. O

material obtido após secagem foi triturado e armazenado ao abrigo de luz para uso

posterior. Realizado análise de Umidade de acordo com a metodologia da AOAC

(Association of oficial analytical chemists) por dessecação em estufa a 105ºC.

Para realizar as preparações foram escolhidos cookies, bolo, panqueca,

biscoito e massas elaboradas substituindo parte da farinha de trigo convencional por

farinha funcional preparada para este fim. As substituições foram de 10 e 30% da

farinha usualmente utilizada para cada preparação.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O teor de umidade obtido da farinha de cenoura foi de 8,18%. A secagem a

50ºC favorece uma menor perda de pigmentos visto que carotenóides sofrem

modificações químicas por causa do calor, em que, quanto maior a temperatura maior

a perda. O armazenamento da farinha ao abrigo de luz evita oxidação desses

compostos.

Os alimentos preparados substituindo 10 e 30% da farinha de trigo

proporcionam coloração característica dos carotenóides sem qualquer alteração no

sabor original da preparação.
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4 CONCLUSÕES

A substituição parcial da farinha de trigo por farinhas de vegetais traz

benefícios enriquecendo a preparação com nutrientes específicos.

As preparações enriquecidas com farinha de cenoura apresentaram coloração

atrativa e neutralidade de sabor que é considerado ponto positivo, visto que uma

farinha enriquecida não deve alterar significativamente o sabor para que não ocorra

rejeição do produto.
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RESUMO – a Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo (AME) 
até o 6º mês, entretanto, a prevalência nacional de AME é 41%, sendo Vitória – ES 44%, aquém 
do esperado.  Os serviços de apoio e promoção à amamentação, prestados por um Banco de 
Leite Humano (BLH) de um hospital de ensino, juntamente com o projeto de Extensão Atenção 
Nutricional no Aleitamento Materno (ANAMATER) vêm contribuindo para o aumento das 
prevalências de AM. O projeto auxilia o BLH em suas atividades, complementando e dando 
suporte às atividades educativas, de orientação, apoio ao AM e promovendo educação 
nutricional. O projeto propicia integração com o ensino através da realização de visitas técnicas, 
servindo como campo de pesquisa para a realização de trabalhos de conclusão de curso e 
dissertações. Em 2016, o ANAMATER atuou intensamente em ações, eventos e em um 
treinamento para funcionários de toda a rede de BLHs do estado do Espírito Santo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; nutrição; lactente; nutriz. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A literatura é unânime ao reconhecer o leite materno como fonte segura de 

nutrição para o ser humano no início de vida, cujos benefícios ecoam para a idade 

adulta. Além de apresentar melhor digestibilidade para o trato intestinal, o Leite 

Humano (LH) também contribui para o crescimento e desenvolvimento da criança, 

assim sendo, responsável pela redução da morbimortalidade infantil. O LM atende 

às especificidades fisiológicas do lactente e o seu caráter funcional assegura 

proteção imunológica e função moduladora (ARAUJO E ALMEIDA, 2007; 

ESCUNDER, M. M. L, 2003). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno 

exclusivo (AME) até os 6º mês de vida e complementado até os 2 anos. Porém, a 

prevalência nacional de AME é 41%, sendo em Vitória – ES 44%, a maior do 

sudeste. Tais resultados estão aquém do esperado, sendo necessária maior 

promoção e incentivo ao Aleitamento Materno (AM) (BRASIL, 2009). 
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O Banco de Leite Humano (BLH) é um serviço especializado em promoção, 

proteção e apoio ao AM, além de executar atividades de coleta de LH, assim 

como seu processamento, controle de qualidade e distribuição deste para 

crianças que dele necessitam como fator de sobrevivência (ANVISA, 2008). 

O profissional nutricionista é responsável pelo incentivo e orientação de uma 

alimentação adequada em todas as faixas etárias. Este profissional pode e deve 

estar inserido nos BLHs, como determina a resolução CFN nº 308/2005 (ARAUJO 

E ALMEIDA, 2007; VIEIRA et. al., 2005; CFN, 2005). 

Sendo assim, o projeto de Extensão “Atenção Nutricional no Aleitamento 

Materno – ANAMATER” visa contribuir para o funcionamento do BLH de um 

hospital de ensino de Vitória/ES, através da inserção de alunos habilitados, 

auxiliando na orientação e apoio às usuárias deste serviço. 

 

2. MÉTODOS 

 

Duas alunas do curso de Nutrição da Universidade Federal do Espírito Santo 

auxiliam as funcionárias do BLH em suas atividades desde maio de 2012, 

complementando e dando suporte às atividades de orientações e apoio ao AM. 

Dentre as atividades oferecidas ao público atendido no BLH, destacam-se: 

adoção de técnicas de ordenha e massagens nas mamas quando necessárias, 

para alívio de ingurgitamento mamário; avaliação da mama, por meio de 

observação direta, para possível diagnóstico de ingurgitamento, mastite ou 

abscesso mamário; avaliação da mamada por meio da observação direta de 

parâmetros pré-estabelecidos; auxílio na coleta do LH por expressão manual ou 

por meio de ordenhadeira elétrica e processamento técnico do leite materno; 

auxílio no treinamento de novos funcionários e voluntários, às visitas técnicas e à 

divulgação do serviço; apresentação mensal de artigos científicos relacionados à 

amamentação e à saúde e nutrição materno-infantil. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Uma aluna bolsista e uma voluntária do projeto ANAMATER atuaram em todas 

as atividades desenvolvidas pelo BLH, promovendo assim, melhor atendimento 

para às puérperas, auxiliando no manejo de intercorrências durante a 
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amamentação e prestando orientação nutricional, além de participação em rodas 

de discussão de artigos com as enfermeiras e médica do BLH, agregando 

conhecimento tanto para as acadêmicas quanto para a equipe. 

O público atendido no BLH são mulheres em idade reprodutiva (14 à 45 anos, 

aproximadamente), dentre elas: gestantes, que procuravam o serviço para se 

informarem e esclarecerem dúvidas sobre amamentação; puérperas, para manejo 

de intercorrências e/ou aconselhamento e esclarecimento de dúvidas; mulheres 

com crianças passando pelo processo de desmame; e Mães Trabalhadoras que 

Amamentam (MTA), que retiravam e armazenavam seus leites para 

posteriormente levarem para casa para uso dos próprios filhos. 

Diariamente, por escala, as estudantes visitavam os leitos da maternidade 

visando identificar intercorrências na amamentação e possíveis doadoras e 

distribuindo os folders educativos produzidos pelo ANAMATER, sobre 

alimentação saudável da puérpera, perda de peso pós-parto e leite humano 

versus fórmula infantil, assim como o folder do BLH, para a captação de novas 

doadoras. 

No ano de 2016 foram realizados pelo projeto ANAMATER aproximadamente 

3500 atendimentos. Além disso, também ocorreram participações em eventos 

realizados pelo BLH como o dia mundial de doação do leite humano, em 19 de 

Maio de 2016, A Semana Mundial de Amamentação, em 04 de Agosto de 2016, 

um evento ocorrido em um parque municipal, em comemoração ao Agosto 

Dourado e encerramento da Semana Mundial de Amamentação no dia 07 de 

Agosto de 2016 e a Semana do Bebê em19 de Setembro de 2016, também em 

um parque municipal. 

O projeto propicia integração com o ensino através da realização de visitas 

técnicas, além de servir como campo de pesquisa para a realização, até o 

momento, de 3 trabalhos de conclusão de curso e dissertações de mestrado (em 

andamento). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Diante disso, observa-se que o projeto traz benefícios para os estudantes 

envolvidos, que aprendem em um ambiente multidisciplinar e podem discutir e 

esclarecer dúvidas com profissionais especializados na atenção ao aleitamento 
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materno. Por outro lado, o BLH também se beneficia, uma vez que a ótica do 

nutricionista gera uma visão mais completa do processo de amamentação e 

melhora a qualidade desse serviço. O ANAMATER contribui para a promoção da 

segurança alimentar e nutricional e a defesa do direito humano à alimentação 

adequada desde o nascimento. 
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RESUMO – O objetivo deste trabalho foi determinar os níveis de Vitamina A no leite de nutrizes do 
município de Novo Cruzeiro - MG. Realizou-se um estudo transversal de natureza quantitativa 
envolvendo 20 nutrizes. Amostras de leite foram obtidas por expressão manual da mama, em 
frasco âmbar esterilizado identificado com o código da nutriz. A quantidade de retinol presente no 
leite humano (LH) foi determinada utilizando a cromatografia líquida de alta eficiência (high 
performance liquid cromatography - HPLC). Das 20 nutrizes estudadas, nenhuma apresentou 
deficiência de vitamina A no leite segundo o ponto de corte de ≤ 1,05 μmol/L sugerido pela OMS, 
em1996. Portanto, pode-se inferir que os bebês dessas nutrizes em aleitamento materno exclusivo 

estão ingerindo quantidades satisfatórias de vitamina A. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Retinol; Deficiência Nutricional; Leite Humano 

 

 
 
INTRODUÇÃO  
 

O LH é considerado o alimento mais adequado e mais completo a ser 

oferecido para o recém-nascido, sendo o único capaz de atender todas as 

necessidades metabólicas, fisiológicas e nutricionais dos mesmos. Além disso, o 

leite humano transfere cerca de 60 vezes mais vitamina A para o neonato do que 

o total transferido pela placenta durante os nove meses de gestação 

(FUSTINOMI, 2008; SILVA, 2014).  

Existem diversos fatores que podem influenciar a quantidade de vitamina 

A no leite humano; entre eles têm-se nutrição materna, período pós-parto, idade 

gestacional da criança, entre outros. Dentre os fatores nutricionais maternos, 

sabe-se que a dieta é fundamental para a transferência de vitamina A no binômio 

mãe/filho. O período da gestação e lactação são dependentes de uma fonte 

alimentar adequada, a qual irá condicionar o estado nutricional de vitamina A para 

o leite (SOUZA et al., 2012; SILVA, 2014). Diante do exposto, o objetivo desse 

trabalho foi determinar os níveis de Vitamina A no leite de nutrizes do Município 

de Novo Cruzeiro- MG visto que esta região é endêmica de Hipovitaminose A 

(BRASIL, 2005).   
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METODOLOGIA 

 

O projeto para este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto (CAAE: 

44126315.6.0000.5150).  

As amostras de LH foram obtidas por expressão manual da mama, em 

frasco âmbar esterilizado e identificado com o código da nutriz. Após a coleta do 

leite, o mesmo foi imediatamente armazenado no congelador da geladeira da 

UBS até o término das coletas. As amostras foram transportadas dentro de caixa 

térmica e cobertas com “gelox”, da cidade de Novo Cruzeiro (região nordeste de 

Minas Gerais) para a Escola de Nutrição (ENUT), onde permanecem 

armazenadas em freezer a -80º C até a realização das análises. As dosagens de 

Vitamina A no leite foram realizadas no Laboratório de Caracterização Molecular e 

Espectrometria de Massas do Departamento de Química da Universidade Federal 

de Ouro Preto– UFOP.  

Para a extração do retinol nas amostras de leite humano foi utilizado o 

método, proposto por Giuliano et al. (1992) com adaptações. Todo o processo, 

desde a coleta do leite até a análise foi realizado à meia luz. No dia das análises, 

as amostras de leite foram retiradas do freezer, permanecendo à temperatura 

ambiente por 20 minutos para descongelamento.  

As dosagens foram realizadas utilizando o método de cromatografia líquida 

de alta eficiência (high performance liquid cromatography - HPLC) em detector 

DAD Shimadzu, varredura de 190 a 800 nm, coluna SunFire C18 3.5 μm, 4.6 x 75 

mm (Waters), com comprimento de onda para retinol de 325 nm e fluxo 1 mL/min. 

de metano/água (95%). Para a determinação da área do pico foram injetados 20 

μL do extrato na coluna.  

Utilizou-se como ponto de corte para deficiência de vitamina A materna 

uma concentração de retinol no leite materno menor ou igual 1,05 μmol/L (OMS; 

1996).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

O valor médio das concentrações de vitamina A no leite das nutrizes 

estudadas foi de 4,3 μmol/L, mostrando-se superior à média encontrada por 

Souza et al. (2012) em seu estudo com leite maduro de nutrizes do Rio de 

Janeiro, cuja concentração média encontrada foi de 1,76±0,85 μmol/L.  

Neste estudo encontrou-se grandes variações entre as amostras de leite (2,95 a 

7,13 μmol/L) como demonstrado na Tabela 1. Em outro trabalho realizado por 

Cassetari et al. (2003), em Botucatu com 126 amostras de leite os níveis de 

vitamina A variaram de 0,09 a 4,0 μmol/L e média igual a 1,6 ± 0,8μmol/L, 

indicando haver deficiência de vitamina A no leite de 26% das nutrizes estudadas.  

 

Tabela 1. Valor médio, mínimo e máximo das concentrações de vitamina  

A no leite de 20 nutrizes de Novo Cruzeiro – MG no ano de 2015 

Valores Vitamina A μmol de retinol/L * 

Médio 4,30 

Mínimo 2,95 

Máximo 7,13 

* n=20 

Das 20 nutrizes estudadas, embora residam em área endêmica de 

deficiência de vitamina A, nenhuma apresentou deficiência de vitamina A no leite 

segundo o ponto de corte sugerido pela OMS (1996). Isso significa que o estado 

nutricional materno de vitamina A está adequado, de tal maneira que se pode 

inferir segundo Ramalho (2010) que a nutriz secreta quantidade suficiente de 

vitamina A para atender à necessidade nutricional do bebê amamentado 

exclusivamente. 

 

CONCLUSÃO  
 

Os achados aqui apresentados revelaram que os níveis de vitamina A no 

leite das nutrizes estudadas encontram-se dentro dos valores recomendados pela 

OMS (1996). Desta maneira, pode-se inferir que o estado nutricional de vitamina 

A no binômio mãe/filho está adequado. 
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RESUMO – o climatério é definido como a fase da vida da mulher que marca a transição do 
período reprodutivo para o não reprodutivo. O projeto de extensão “Atenção Nutricional para 
Mulheres no Climatério” objetiva promover ações no cuidado e atenção nutricional para mulheres 
no climatério atendidas em um hospital de ensino. Utilizou-se questionários adaptados do VIGITEL 
para hábitos alimentares e atividade física. A avaliação antropométrica deu-se através de Índice 
de Massa Corporal (IMC) e perímetro abdominal (PA). A média de IMC foi de 29,0 kg/m² (excesso 
de peso). O PA em 78,04% da amostra apresentou risco muito aumentado para doenças 
cardiovasculares. 46,39% das entrevistadas praticavam atividade física. Relataram consumir 
frutas, legumes e verduras, e refrigerantes/sucos artificiais cinco ou mais dias por semana, 
respectivamente, 24,39% e 7,31%. Os resultados apontam para a necessidade de cuidados, como 
a intervenção nutricional, visando trazer benefícios à saúde das mulheres. 

 
PALAVRAS-CHAVE: climatério; hábito alimentar; atividade física; estado nutricional; menopausa. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de envelhecimento é acompanhado por alteração na composição 

corporal, caracterizada pelo aumento no peso e na massa gordurosa, além de 

diminuição da massa muscular, mudanças estas que são agravadas no período 

do climatério e são influenciadas por fatores como dieta, estilo de vida, 

metabólicos e hormonais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) o climatério é definido como a fase da vida da mulher que marca a 

transição do período reprodutivo para o não reprodutivo. Esta fase pode estender-

se por longo e variável período de tempo (ORSATTI  et al., 2008; BRASIL, 2012). 

A alimentação equilibrada e saudável é fundamental para promover a saúde 

da mulher climatérica, uma vez que hábitos alimentares inadequados contribuem 

para inúmeras Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Também é 

importante atentar ao consumo de cálcio nessa população devido à alta incidência 

de osteoporose, uma das principais morbidades que acometem a mulher no 

climatério, sendo uma doença de grande impacto na saúde pública, em função de 

seus altos custos diretos e indiretos (MARTINAZZO et al., 2013).  
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Com isso, o projeto de extensão “Atenção Nutricional para Mulheres no 

Climatério” objetiva promover ações no cuidado e atenção nutricional para 

mulheres no climatério atendidas em um hospital de ensino de Vitória/ES. 

 

2. MÉTODOS 

 

Os hábitos alimentares foram avaliados utilizando-se uma versão adaptada do 

questionário sobre hábitos alimentares do VIGITEL 2011, implantados no Brasil 

em 2006. Para avaliação do nível de atividade física (NAF) foi aplicado parte do 

questionário utilizado nas pesquisas do Programa de Educação Pelo Trabalho 

Para a Saúde (PET) sobre prática de atividade física. Foram aferidas as medidas 

antropométricas altura, peso e perímetro abdominal (PA), por meio do uso de 

estadiômetro, balança e fita antropométrica inelástica, respectivamente. O estado 

nutricional foi avaliado de acordo com a classificação da OMS, utilizando o Índice 

de Massa Corporal (IMC). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram avaliadas 41 pacientes, com idades entre 43 e 81 anos, sendo 63,41% 

das participantes maiores de 60 anos.  

A análise dos parâmetros antropométricos apresentou média de IMC 29,0 

kg/m² (excesso de peso). A média do PA encontrada foi de 96,97 cm (risco muito 

aumentado para doença cardiovascular), sendo 78,04% das participantes com 

risco muito aumentado, seguido de 19,51% com risco aumentado e apenas 2,43% 

da amostra não apresentou risco para doenças cardiovasculares. 

Em relação ao NAF, 53,65% das mulheres não realizaram nenhum tipo de 

atividade física (AF) nos três meses anteriores a data das entrevistas. Das 

praticantes de AF, 43,9% realizam no mínimo uma vez por semana. A duração 

média da prática da AF foi em torno de 60 minutos ou mais, representando 

24,39% de praticantes. 

O Questionário de Frequência Alimentar (QFA) foi analisado de acordo 

com a descrição da análise de dados do VIGITEL (2015). Neste, são adotados 

indicadores de padrões saudáveis e não saudáveis alimentares, sendo os 
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padrões saudáveis: o consumo regular de frutas, verduras e legumes (FLV); o 

consumo recomendado de FLV; e o consumo regular de feijão. São padrões não 

saudáveis: o consumo de carnes com excesso de gordura; o consumo de leite 

com teor de gordura integral; e o consumo regular de refrigerantes e/ou sucos 

artificiais. 

 Quanto ao consumo regular de FLV, 24,39% das participantes relataram 

consumir estes cinco ou mais dias por semana. A recomendação para o consumo 

de FLV é de 5 porções ao dia ou 400g a 500g por dia de acordo com World 

Health Organization  - WHO - (2003), mostrando um efeito protetor para doenças 

cardiovasculares. No presente estudo 60,97% atingiam essa recomendação. Já o 

consumo regular de feijão em 5 ou mais dias por semana foi de 80,48%.  

O consumo de carnes com excesso de gordura no presente estudo foi de 

26,82%. Apenas 7,31% relataram consumir refrigerante e/ou suco artificial cinco 

ou mais dias por semana, sendo a maioria das participantes relatarem consumir 

estas bebidas somente quando vão a comemorações.  

Outra variável avaliada é o consumo de leite integral onde 43,90% das 

voluntárias relataram consumir este tipo de leite. Mesmo sendo considerado um 

padrão de alimentação não saudável pelo VIGITEL (2015), por causa da 

quantidade de gordura saturada encontrada nesse, é importante ressaltar que 

dois terços do cálcio alimentar provêm do leite e seus derivados, e na presente 

amostra apenas 53,65% das mulheres consomem leite todos os dias e 29,26% 

relataram quase nunca ou nuca o consumo do mesmo (COUTINHO, S. M. B, 

2013) 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os resultados apresentados apontam para a necessidade de cuidados para 

aliviar sintomas e agravos provenientes do climatério nesta população, através 

também de abordagens não farmacológicas, como a intervenção nutricional, com 

vistas a promoção de hábitos alimentares mais saudáveis e uma qualidade de 

vida que irá favorecer a saúde da mulher sob vários aspectos. 

Este trabalho apresenta resultados preliminares de um estudo ainda em 

andamento, dessa forma, faz-se necessária a continuidade das investigações 
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junto a essa população, no sentido de elucidar e melhor compreender os fatores 

relacionados ao risco cardiovascular em mulheres climatéricas. 
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RESUMO – O objetivo deste trabalho foi desenvolver preparações utilizando farinhas produzidas 
com subprodutos de frutas. As farinhas foram produzidas utilizando cascas, caroços e 
entrecascas de frutas. Foram elaboradas 24 receitas substituindo parte da farinha de trigo 
tradicional pelas farinhas produzidas. Obteve-se preparações com resultados satisfatórios, sendo 
que em algumas quase não se notou diferença no sabor e na aparência. Portanto, as farinhas 
produzidas podem ser utilizadas em preparações que têm a farinha de trigo como ingrediente 
básico, agregando valor nutritivo, diminuindo o custo das preparações e o impacto ambiental. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Frutas; aproveitamento integral dos alimentos; fibras alimentares 
alimentação; saúde; alimentos. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A produção de frutas no Brasil em 2015 chegou a 43 milhões de toneladas 

(TREICHEL, 2016). No entanto, o Brasil é considerado um dos dez países que 

mais desperdiçam alimentos em todo o mundo, com cerca de 30% da produção 

perdida na fase pós-colheita. O uso de partes de alimentos que normalmente são 

desprezadas pode auxiliar no suprimento das necessidades nutricionais no que se 

refere às demandas de vitaminas, minerais e principalmente de fibras alimentares. 

O aproveitamento integral dos alimentos pode melhorar a qualidade nutricional do 

cardápio, além de diminuir os gastos com alimentação e possibilitar a criação de 

novas preparações (GONDIM et al., 2005). Diante do exposto, o objetivo deste 

trabalho foi desenvolver preparações utilizando farinhas de subprodutos de frutas 

visando aumentar o valor nutricional das preparações. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
O trabalho foi desenvolvido no laboratório de Técnica Dietética do Curso de 

Nutrição da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. As frutas e os 

ingredientes necessários para as preparações foram obtidas no mercado 

consumidor de Belo Horizonte – Minas Gerais. As farinhas foram produzidas a 
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Seleção e 
higienização 

das frutas 
 

Pré-preparo 
 

Secagem 
em estufa  

Trituração e 
peneiragem 

Obtenção 
das farinhas  

partir de cascas de banana, laranja, maracujá e abacaxi, caroço de abacate, 

amêndoa de manga e entrecasca de melancia, conforme fluxograma 1: 

 

 

 

Fluxograma 1: Processo de elaboração das farinhas utilizando cascas, caroços, 

amêndoas e entrecascas de frutas. 

 

A equipe do projeto realizou degustação das receitas e discussão dos 

critérios sabor, textura e aparência para avaliar necessidade de ajustes e 

modificações.  

 

3) RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram elaboradas 24 receitas, sendo 14 doces e 10 salgadas. As receitas 

foram adaptadas substituindo parte da farinha de trigo pelas farinhas produzidas 

com subprodutos de frutas apresentados na Tabela 1 e na Figura 1. As farinhas 

de cascas de banana e laranja proporcionaram textura mais pesada e sabor e 

aroma mais acentuados às preparações, substituindo em torno de 7% da farinha 

de trigo. As farinhas de entrecasca de melancia e caroço de abacate interferiram 

menos no sabor, aroma e textura das preparações, tornando possível o uso 

destas em maior quantidade, em torno de 17%. A farinha de maracujá foi utilizada 

em maior quantidade, 40%, devido ao pequeno teor residual. A farinha de 

amêndoa de manga apresentou-se com aroma e sabor bem sutis, sendo utilizado 

percentual de 20%. A farinha de abacaxi apresentou aroma e sabor marcantes 

substituindo 10% da farinha de trigo.  

Para a elaboração das receitas optou-se, sempre que possível, por 

ingredientes mais saudáveis e nutritivos, como leite desnatado, açúcar mascavo, 

mel, aveia e linhaça, visando aumentar o teor de fibras e diminuir o teor de 

lipídeos e carboidratos simples.  

Alguns autores já demonstraram teores de fibra maiores nas cascas do que 

na polpa das respectivas frutas (MARQUES et al., 2010; GONDIM et al., 2005). 

Outros autores comprovaram aumento significativo no teor de fibra das 

preparações em que são utilizadas as farinhas de cascas de frutas (ERKEL et al., 
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2015; CARVALHO et al., 2012). Sendo assim, percebe-se que a utilização das 

farinhas de subprodutos de frutas agrega valor nutricional às preparações.  

 

Tabela 1 - Preparações desenvolvidas com as farinhas produzidas com 
subprodutos de frutas 

Preparações Farinhas de frutas Preparações Farinhas de frutas 

Biscoito de uva passa 
e nozes Casca de laranja Tortilha 

Entrecasca de 
melancia 

Muffin de Banana Casca de banana Scones 
Entrecasca de 

melancia 

Tortinha de morango Casca de melancia Panqueca integral Caroço de abacate 

Bolinho de banana Casca de banana Panqueca integral com 
aveia 

Caroço de abacate 

Pão de mel Casca de laranja Esfira de frango Entrecasca de 
melancia 

Pão de ló de laranja Casca de laranja Pão Integral 
Entrecasca de 

melancia 
Torta de liquidificador Caroço de abacate Brownie Casca de laranja 

Massa para quiche 
Entrecasca de 

melancia Bolo Simples Casca de banana 

Macarrão Caroço de abacate Cupcake Casca de maracujá 
Nhoque Casca de banana Rocambole Casca de abacaxi 

Petit Gateau Casca de laranja Coxinha de forno Amêndoa de manga 
Rosca de Coco Casca de banana Heremitas Casca de laranja 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Preparações elaboradas durante o projeto 
Painel A: Tortinha de Morango; Painel B: Macarrão; Painel C: Rosca de Coco; Painel 
D: Pão Integral; Painel E: Petit Gateau; Painel F: Heremitas; Painel G: Bolo de 
Banana. 

 

Painel A Painel B 

Painel E 

Painel C Painel D 

Painel F Painel G 
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As preparações desenvolvidas no estudo apresentaram sabor agradável, 

sendo que algumas o sabor ficou melhor com o uso das farinhas de frutas quando 

comparadas à receita padrão. As próximas etapas do estudo são a análise 

centesimal das farinhas e a sensorial de algumas preparações elaboradas. 

 

4 CONCLUSÕES  
 

As farinhas podem ser utilizadas em diversas preparações que têm a 

farinha de trigo como ingrediente básico, agregando valor nutritivo à estas, 

aumentando o teor de fibras. As preparações apresentaram boa textura, sabor, 

aroma e aparência, sendo que em algumas quase não se notou diferença no 

sabor com a adição das farinhas, caracterizando-se como um ponto positivo, visto 

que o paladar é o principal responsável pela aceitação ou rejeição de uma 

preparação. 
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RESUMO – O feijão é uma leguminosa de alto valor nutricional, sendo uma importante fonte de 
proteínas, minerais como o ferro, zinco, magnésio e cobre carboidratos e fibras.  Ele exerce 
importante papel na alimentação da população brasileira, uma vez que constitui a base da dieta 
alimentar de grande parcela da população. O objetivo desse trabalho foi determinar a 
porcentagem de grãos inteiros e expansão volumétrica de feijão IAC Formoso, após cozimento, de 
seis densidades de plantio. Os seis tratamentos não apresentaram diferença estatística 
significativa. Portanto, pode-se recomendar o uso da maior densidade de plantio, ou seja, o 
tratamento T6. Uma maior densidade de plantio com produção de grãos inteiros é desejável pelo 
produtor e também pelo consumidor uma vez que proporcionará um aumento de rendimento.   
 

  

PALAVRAS-CHAVE: feijão; proteínas; minerais; carboidratos; fibras. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O feijão é uma planta que possui enorme diversidade genética, e é 

cultivado em diversos países, por ser importante fonte de proteínas e de minerais 

como o ferro, zinco, magnésio e cobre (PEREIRA  et al., 2011). Os grãos dessa 

leguminosa constituem a principal fonte de proteína de origem vegetal, 

fornecendo ainda ferro, carboidratos e fibras (LIMA et al., 2003). Ele exerce 

importante papel na alimentação da população brasileira, uma vez que constitui, 

juntamente com arroz, milho e mandioca, a base da dieta alimentar de grande 

parcela da população.  

Entende-se por densidade de plantio, o número de plantas que ocupa um 

determinado espaço, e, por espaçamento, o intervalo compreendido entre duas  

fileiras. O espaçamento e a densidade de plantio definem a população e o arranjo 

de plantas, e ultimamente tais arranjos espaciais vêm sendo estudados em 

relação à adaptação das culturas ao arranjo escolhido. No Brasil esse 

espaçamento é muito variável, indo de 50 a 90 cm, mas verifica-se uma tendência 
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de se utilizar cada vez mais os espaçamentos reduzidos por proporcionar o 

aumento no rendimento de grãos (KUNZ, 2007). 

Neste contexto, o objetivo deste estudo foi determinar a porcentagem de 

grãos inteiros e expansão volumétrica de feijão IAC Formoso, após cozimento, de 

seis densidades de plantio. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os tratamentos foram T1 (população 133.333,33 ha⁻¹),  T2  (população 

177.777,78 ha⁻¹), T3 (população 200.000,00 ha⁻¹), T4 (população 222.222,22 

ha⁻¹), T5 (população 266.666,67 ha⁻¹), T6 (população 311.111,11 ha⁻¹).  Trinta 

gramas de grãos de feijão foram colocados em béqueres com 100 mL de água 

destilada permanecendo em embebição por um período de 16 horas. Em seguida, 

os grãos foram aquecidos por uma hora, utilizando-se chapa aquecedora elétrica 

e iniciando a contagem do tempo após dois minutos de aquecimento ou após o 

início da fervura, repondo quando necessário, a água evaporada. Depois de 

drenada a água de cozimento, para determinação de grãos inteiros, os grãos 

foram separados em inteiros e partidos, e posteriormente pesados em balança 

analítica. Para a determinação da taxa de expansão volumétrica dos grãos, as 

amostras após cozimento e drenagem da água, foram colocadas em uma proveta 

com capacidade para 500 mL, contendo 250 mL de água destilada. Em seguida, 

mediu-se, em mL, o volume de água deslocado. A taxa de expansão volumétrica 

foi determinada pela fórmula: (massa seca/volume deslocado), com resultados 

expressos em g mL⁻¹ . O estudo foi realizado em delineamento experimental 

inteiramente casualizado, com seis tratamentos e três repetições. Os resultados 

foram submetidos à análise de variância a 5% de probabilidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores médios de grãos inteiros após o cozimento, em g 100g⁻¹,  e 

expansão volumétrica em g mL⁻¹ do feijão IAC Formoso em função da densidade 

de plantio são mostrados na Tabela 1. 

Uma maior densidade de plantio com produção de grãos inteiros, em que 

o tegumento não se parte durante o cozimento, é desejável pelo produtor e 
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também pelo consumidor uma vez que proporcionará um aumento de rendimento. 

Característica como alta expansão volumétrica é fator determinante para 

aceitação de uma cultivar pelos consumidores e de grande interesse para a 

seleção de genótipos superiores, significando economia de energia e de capital.  

Os seis tratamentos não apresentaram diferença estatística significativa em 

relação à média de grãos inteiros e expansão volumétrica do grão após o 

cozimento, a 5% de probabilidade.  Portanto, pode-se recomendar o uso da maior 

densidade de plantio, ou seja, o tratamento T6. 

 

Tabela 1- Valores médios de grãos inteiros após o cozimento, em g 100g⁻¹ ,  e 

expansão volumétrica em g mL⁻¹ do feijão IAC Formoso em função da densidade 

de plantio. 

Densidade de Plantio Grãos inteiros (g 100g
-1
) Expansão volumétrica g mL

-1
 

 

T1 65,50 a 0,46 a 
T2 59,71 a 0,47 a 
T3 66,27 a 0,47 a 
T4 61,36 a 0,44 a 
T5 55,43 a 0,44 a 
T6 73,80 a 0,45 a 

Erro Padrão 3,68 0,019 
CV (%) 10,03 7,22 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si em nível de 5% de 

probabilidade. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

 Pode-se concluir que a densidade de plantio não interferiu na expansão 

volumétrica e nem nos grãos inteiros de feijão após o cozimento.  A produção de 

grãos inteiros de feijão é desejável pelo produtor e também pelo consumidor uma 

vez que proporcionará um aumento de rendimento. 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

KUNZ, J. H. et al Uso da radiação solar pelo milho sob diferentes preparos do 

solo, espaçamento e disponibilidade hídrica. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 

v.42, n. 11, p. 1511-1520, 2007. 

  



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

LIMA, E.R.; GOMES JUNIOR, F.G.; TARSITANO, M.A.A.;  RAPASSI, R.M.A.; SÁ, 

M.E. Custo de produção e lucratividade do feijoeiro da seca no município de 

Pereira Barreto, SP. Cultura Agronômica, v.12, n.2, p.131-143, 2003.  

 

PEREIRA, T; COELHO, C.M.M; SANTOS, J.C.P. dos; BOGO, A; MIQUELLUTI, 

D.J. Diversidade no teor de nutrientes em grãos de feijão crioulo no Estado de 

Santa Catarina. Acta Scientiarum, Maringá, v.33, n.3: p. 477-485, 2011. 

 

 

 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 
 

INFLUÊNCIA DO PROCESSAMENTO POR ULTRASSOM NA 
INATIVAÇÃO DAS ENZIMAS POLIFENOLOXIDASE E 

PEROXIDASE EM ÁGUA DE COCO VERDE 
 
 

Vanessa Braga, Universidade Federal de Lavras. 
 

Vanessa Braga, Universidade Federal de Lavras, Bacharel em Engenharia de Alimentos; Derlyene 
Lucas Salgado, Universidade Federal de Lavras, aluna de Engenharia de Alimentos; Vanessa Rios 

de Souza, Universidade Federal de Lavras, Professor. 
 

 
 
 

RESUMO – A água de coco é uma bebida não diluída, não fermentada, obtida da parte líquida do 
fruto do coqueiro (Cocos nucifera L.) por meio de processo tecnológico adequado.  As enzimas 
polifenoloxidase (PPO) e peroxidase (POD), estão naturalmente presentes na água de coco, e 
provocam reações desagradáveis como o desenvolvimento de cor rósea, turvação e alteração de 
sabor. Este trabalho avaliou a influência da tecnologia de ultrassom combinada com temperatura 
na inativação das enzimas PPO e POD. É possível observar que o ultrassom é eficiente na 
redução da atividade de ambas as enzimas, mas são necessários estudos com mais 
delineamentos, maior tempo, temperaturas mais rigorosas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: água de coco; peroxidase; polienoloxidase; ultrassom. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A água de coco é uma bebida é estéril e estável, quando está dentro do 

fruto. Mas logo que aberta ela é exposta ao ar, o que leva á reações indesejadas 

como oxidação. A peroxidase e a polifenoloxidase são enzimas que estão 

naturalmente presentes na água de coco. Elas são responsáveis por provocar 

mudança na coloração e um sabor indesejável na água (CAMPOS et al., 1996). 

O tratamento térmico possui algumas desvantagens, pois utiliza 

temperaturas muito elevadas e tempos consideráveis de processamento, o que 

provoca danos como perdas nutricionais e sensoriais, alterando significativamente 

o sabor da água de coco (ROSA; ABREU, 2000). 

Um dos tratamentos para água de coco que vem se destacando é a 

tecnologia de ultrassom. A técnica mostra ser eficiente na destruição de 

microrganismos e desnaturação de enzimas de escurecimento, sem, no entanto, 

provocar alterações significativas nas características sensoriais e nutricionais. 
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Além disso, é considerada uma técnica simples e de baixo custo (SOYSAL et 

al.,2013). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

              Com o auxílio de uma faca esterilizada, foi feita a abertura de oito coocs 

verdes adquiridos no comércio local de Lavras-MG. A água de coco foi transferida 

para um balde imerso em gelo, em seguida foi transferida 200ml  em 7 potes de 

vidro esterilizados com álcool. A temperatura da agua de coco foi monitorada e o 

tempo no ultrassom cronometrado.  

Sete amostras de água de coco foram submetidas aos seguintes 

tratamentos em ultrassom: 30°C /10 min; 30°C /60 min; 60°C /10 min; 60°C /60 

min; 45°C /35 min; 45°C /35 min e 45°C /35 min. Os resultados indicaram a 

redução de cerca de 50% da atividade de POD pelo tratamento a 60°C/10 min e a 

redução de 50% da atividade de PPO a 45°C /35 min. Após o tratamento, a agua 

de coco foi mantida congelada até o momento da análise da atividade enzimática. 

Para determinar a atividade enzimática, utilizou-se a metodologia de Campos et 

al. (1996) adaptada. A POD foi determinada utilizando-se guaiacol, já a enzima 

PPO foi determinada utilizando-se catecol como substrato fenólico. Também foi 

avaliada a atividade das amostras controle. Foi feito uma análise estatística 

univariada (ANOVA) e teste de média Tukey, utilizados para verificar se houve 

diferença entre as amostras em um nível de significância de 5% (p ≤0.05).  

A atividade enzimática foi calculada em U/ml por minuto. Utilizou-se a 

seguinte equação proposta por Fontan et al. (2012), em que uma unidade de 

atividade (U) equivale a uma variação de 0,001 na absorbância por minuto por ml 

de amostra. AF equivale à absorbância final, AI absorbância inicial e t é o tempo 

em minutos. 

             

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os valores de atividade enzimática estão mostrados na Tabela 1. Através 

da análise de variância, foi detectada diferença significativa (p≤0,05) entre os 
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tratamentos para a atividade enzimática da peroxidase e polifenoloxidase. Os 

resultados indicaram a redução de cerca de 50% da atividade de POD pelo 

tratamento a 60°C/10 min e a redução de 50% da atividade de PPO a 45°C /35 

min. O tratamento mais rigoroso (60°C /60 min) não foi o mais eficiente. Pode-se 

verificar que o ultrassom aplicado em temperaturas mais altas (45 °C e 60 °C) tem 

efeito significativo na redução da atividade da POD, de modo que, claramente 

verifica-se que o ultrassom em temperatura ambiente não teve um efeito 

significativo, ou seja, é um método que deve ser usado em conjunto com o 

aquecimento. Fato semelhante é observado quando se verifica a atividade da 

polifenoloxidase. 

 

Tabela 1- Análise estatística da atividade enzimática 

Tratamento no 

Ultrassom 

Peroxidase 

(U.mL
-1
) 

Polifenoloxidase 

(U.mL
-1
) 

Controle 25,72 
c
 22,69 

d
 

10min/30°C 26,50 
c
 30,28 

e
 

60min/30°C 26,99 
c
 30,56 

e
 

10min/60°C 12,95
 a
  13,79 

b
 

60min/60°C 19,55 
b
 16,88

 c
 

35min/45°C 15,07 
a
 11,40

 a
 

* Os valores médios com letras minúsculas iguais na coluna, indicam que não há uma diferença significativa 

entre as amostras (p ≤0,05) a partir do teste de Tukey significativo. 

 

Sala et al. (1995) afirmou que microrganismos e enzimas são 

relativamente resistentes, assim seriam necessários longos períodos de 

tratamento com ultrassom para tornar um produto seguro. Se o ultrassom for 

utilizado em qualquer aplicação prática, é recomendado que o utilizasse em 

conjunto com o tratamento de pressão, tratamento térmico, ou ambos. O reforço 

da ruptura mecânica de células é a razão pela qual se tem um aumento na 

desnaturação das células, quando se utiliza o ultrassom combinado com calor ou 

pressão. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

 É possível concluir que o ultrassom é um tratamento eficiente, para 

diminuir a atividade enzimática da POD e PPO presentes na água de coco verde. 

Contudo é preciso realizar novas pesquisas, para encontrar o binômio tempo e 
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temperatura mais adequados, testes com mais condições experimentais, maior 

tempo, temperaturas mais rigorosas, e investigar todos os fatores que possam 

afetar o resultado da atividade enzimática. São necessários estudos mais 

aprofundados, pois a literatura mostra que o método ainda é promissor, e tem 

grande potencial, podendo se estender para a exploração de diferentes bebidas 

em escala industrial.    
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RESUMO – O número maior de mulheres da faixa etária de 35-59 anos, fez com que um maior 
número dessas vivenciassem o climatério e a menopausa. Esses estágios apresentam agravos 
que podem estar relacionados com o consumo inadequado de nutrientes e maior ganho de peso. 
Os objetivos foram avaliar os aspectos nutricionais e dietéticos em mulheres climatéricas. Foi feito 
um estudo transversal, prospectivo, com análise individual com 117 mulheres. A escolha das 
participantes foi realizada de forma aleatória. Foram realizadas medidas antropométricas de peso, 
altura e circunferência da cintura, sendo calculado o IMC e aplicação de questionário de 
frequência alimentar adaptado. Foi encontrado IMC médio foi de 28,90±5,88 Kg/m

2
 e não houve 

correlação do consumo dos diferentes grupos alimentares e o excesso de peso. Esse grupo de 
mulheres necessita de maior atenção para o controle de peso e orientações para a manutenção à 
saúde, faz-se necessário um maior número de estudos. 

 

PALAVRAS – CHAVE: mulheres; climatério, nutrientes. 

 

I Introdução 

 

 A expectativa de vida da mulher brasileira calculada em 2015 de 79,1 anos, 

sendo que 31,6% delas estão na faixa etária de 35-59 anos (IBGE, 2015). Esse 

aumento fez com que um maior número de mulheres vivenciasse o climatério e a 

menopausa, e estas sofressem os sintomas e até mesmo agravos, decorrentes 

dessa fase. Estes fatos fazem com que os números de casos de morbidades 

sejam cada vez maiores, tais como obesidade, doenças cardiovasculares, 

osteoporose, câncer de mama e de cólon (MONTILLA et al., 2003). 

Com o envelhecimento há probabilidade de ganho de peso. Essa relação 

está associada com o sedentarismo, diminuição do gasto calórico e aumento da 

ingestão alimentar. Devido às alterações hormonais, principalmente a diminuição 

do estrogênio nas mulheres climatéricas existe um aumento da obesidade central 

(OLIVEIRA; MANCINI FILHO, 2005 e ORSATTI et al., 2008). 

Diante do exposto, os objetivos do presente estudo foram avaliar os 

aspectos nutricionais e dietéticos em mulheres climatéricas de uma periferia do 

município de Diamantina, Minas Gerais. 
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II Material e Métodos 

 

Foi feito um estudo transversal, prospectivo, com análise individual com 

117 mulheres e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) sob o número 173/10. A 

escolha das participantes foi realizada de forma aleatória. A participante foi 

informada sobre os objetivos e quando de acordo com a participação assinou o 

termo de consentimento livre e esclarecido. Foram realizadas medidas 

antropométricas de peso, altura, circunferência da cintura e o cálculo do IMC. 

Os aspectos dietéticos foram identificados através da aplicação do 

Questionário de Frequência Alimentar adaptado para obtenção de informações 

sobre alimentos de ingestão usual e a frequência do consumo. O questionário era 

composto por 41alimentos e com oito possibilidades de resposta de consumo: 1 a 

7 vezes na semana e, raramente/nunca. 

A correlação entre a instalação da menopausa, com o estado nutricional, 

risco aumentado para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), o estado 

nutricional e consumo dietético foi avaliada pelo método de Pearson (nível de 

significância 5%) no programa The SAS System, versão 9.00 (2002). As 

correlações foram classificadas de acordo com o valor do r, como: baixa (0,22 ≤ r 

<0,4), média (0,4 ≤ r < 0,7) e alta (r ≥ 0,7). 

  

III Resultados e Discussão 

 

Participaram da pesquisa 117 mulheres com idade média de 47,20±6,67 

anos, sendo que 37,60% (n=44) estavam com a menopausa estabelecida. O IMC 

médio foi de 28,90±5,88 Kg/m2.  

As mulheres com IMC na faixa da normalidade constituíam 25,64% (n= 30) 

da amostra, enquanto 74,36% (n= 87) estavam com excesso de peso. Destes, 

39,3% (n= 46) eram mulheres com sobrepeso e 35,06% (n= 41) obesas. A 

circunferência da cintura obteve média de 88,47±14,00 cm, com base nestes 

dados as mulheres com risco aumentado para doenças cardiovasculares 

representavam 76,9% das participantes.  
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Os resultados encontrados sobre o IMC, com média de 28,90 Kg/m2 

preocupam devido a obesidade ser um fator de risco para a morbimortalidade. É 

importante lembrar que o peso e o IMC aumentam com a idade, isso ocorre pela 

mudança do hábito alimentar, no caso com maior ingestão calórica e menor 

gasto, redução do metabolismo basal com tendência ao menor gasto energético, 

aumento de sedentarismo, reduzindo a atividade física. Com o hipoestrogenismo 

nas mulheres climatéricas há tendência de ganho de peso (ALDRIGHI; 

ASAKURA, 2001). Esse fato pode ser demonstrado pelo resultado do presente 

estudo. 

Analisou-se a correlação entre o Índice de Massa Corpórea, Circunferência 

da Cintura e os grupos de alimentos (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Análise de correlação da frequência do consumo dos grupos alimentares no 

Índice de Massa Corpórea e na Circunferência da Cintura de mulheres climatéricas de 

um bairro de Diamantina/MG (n= 117). Diamantina, 2011. 

  Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

Grupo 
4 

Grupo 
5 

Grupo 
6 

Grupo 
7 

Grupo 
8 

Grup
o 9 

IMC r -0,03 0,17 -0,04 -0,13 -0,01 0,06 0,06 0,03 0,15 

 p 0,74ns 0,05* 0,59ns 0,15ns 0,83ns 0,51ns 0,47ns 0,74ns 0,10ns 

CC r -0,05 0,16 -0,03 -0,15 -0,01 0,01 0,02 0,07 0,15 

 p 0,56ns 0,07ns 0,73ns 0,08ns 0,89ns 0,88ns 0,81ns 0,45ns 0,08ns 

 
Grupo 1: Pães, Cereais, Raízes e Tubérculos; Grupo 2: Hortaliças; Grupo 3:  Frutas; 
Grupo 4: Carnes; Grupo 5: Leite e derivados; Grupo 6: Leguminosas; Grupo 7: Óleos e 
Gorduras; Grupo8:  Açúcares; Grupo 9:  Bebidas e infusões.    *: significativo ao nível de 
p= 0,05. ns: Não significativo. 
 

A circunferência da cintura (88,47±14,00 cm) alterada juntamente o 

excesso de peso encontrado e a alta frequência de consumo de hortaliças foram 

significativos. Essa correlação positiva pode ser devido ao modo de preparo já 

que na maioria das vezes, é feito refogado, usando óleo ou até mesmo gordura 

animal, sendo essa conduta um fato cultural, bem como do conhecimento da 

importância do consumo desses alimentos promovendo uma superestimação do 

consumo pelas entrevistadas, já que pessoas com excesso tendem a mentir 

sobre o consumo excessivo de alimentos, necessitando novos estudos nesta faixa 

etária. 
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IV Conclusão 

 

As mulheres climatéricas e com menopausa instalada necessitam de maior 

atenção para o controle de peso e orientações para a manutenção à saúde, bem 

faz-se necessário um maior número de estudos. 
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RESUMO – Os estabelecimentos de alimentação coletiva têm como meta satisfazer as 
necessidades implícitas e explícitas dos clientes e, para tal, é importante obter informações sobre 
seus hábitos e desejos. O objetivo do presente estudo é avaliar a prática do vegetarianismo em 
uma Unidade Produtora de Refeição. O estudo foi realizado com 164 clientes vegetarianos de um 
restaurante vinculado a uma instituição de ensino, localizado na cidade de Vitória – ES. Foi 
aplicado um questionário semi-estruturado contendo perguntas sobre o perfil sociodemográfico e 
hábitos alimentares dos vegetarianos. A maioria dos entrevistados era estudante, do sexo 
feminino e relatou que a ética foi o principal motivo que levou à adesão da prática vegetariana. 
Dentre as classes de vegetarianismo, a que mais apresentou adeptos foi a de 
ovolactovegetariano. O conhecimento do perfil desses clientes torna-se importante para o melhor 
atendimento nutricional dessa parcela da população dentro de um estabelecimento de 
alimentação coletiva. 
 
PALAVRAS-CHAVE: alimentação coletiva; vegetarianos; nutrição. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os hábitos alimentares dos vegetarianos são caracterizados pela 

exclusão da carne, podendo ser acompanhada ainda pela exclusão de outros 

alimentos de origem animal (ASSOCIATION DIETITIANS OF CANADA, 2000). 

Apesar do crescente número de pessoas adeptas a esse tipo de dieta, o público 

ainda encontra dificuldades em se alimentar fora da residência, pois muitos 

serviços de alimentação não oferecem opção aos praticantes do vegetarianismo 

(FRANCO; REGO, 2005). 

Dessa forma, é de suma importância que estabelecimentos que sirvam 

refeições para consumo imediato conheçam os hábitos e desejos desse público, 

para que atendam suas expectativas e necessidades. Então, o objetivo do 

presente estudo foi avaliar a prática do vegetarianismo em uma Unidade 

Produtora de Refeição. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
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Trata-se de um estudo transversal realizado com 164 clientes 

vegetarianos de um estabelecimento de alimentação coletiva, vinculado a uma 

instituição de ensino superior, localizada na cidade de Vitória-ES. Os clientes 

foram abordados na fila, por conveniência, durante os dias úteis do mês de 

março/2016, nos horários em que eram servidas as refeições almoço e jantar. 

Após serem esclarecidos dos objetivos e etapas da pesquisa, assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando sua participação no estudo. 

O instrumento utilizado na entrevista foi um questionário semi-estruturado 

com questões sobre perfil sociodemográfico e hábitos alimentares (GUADAGNIN, 

2010; LEITE, 2004; SVB, 2012). Os clientes foram classificados como 

vegetarianos pelo critério dos estudos da Universidade de Loma Linda (RIZZO, 

SABATÉ, JACELDO-SIEGL, & FRASER, 2011).  

Os dados foram analisados no software SPSS 21.0. Foram conduzidas 

análises descritivas, testes do Qui-quadrado, Kolmogorov-Smirnov, Mann Whitney 

e de Kruskall-Wallis. O nível de significância adotado foi de p<0,05.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A maioria dos vegetarianos entrevistados era do sexo feminino (58,5%, 

n=96), estudante (95,7%, n=157), com mediana de idade de 22 anos (Tabela1).  

Tabela 1 – Perfil sociodemográfico e prática do vegetarianismo de clientes 
vegetarianos de um restaurante universitário. Vitória-ES, 2016.  

Idade (anos)a 22,0 (18-55) 
Tempo de vegetarianismo (anos)a 2,5 (0,08-38) 
Sexob  
Feminino 96 (58,5) 
Masculino 68 (41,5) 
Profissãob  
Estudante 157 (95,7) 
Técnico Administrativo 4 (2,4) 
Professor 1 (0,6) 
Outros (visitantes e terceiros) 2 (1,2) 
Motivos para adoção do vegetarianismob  
Ético 86 (52,4) 
Saúde 51 (31,1) 
Ambiental 31 (18,9) 
Outros (Religião, Paladar, Político e Mídia) 64 (39,0) 

Nota: aMediana (Mínimo – Máximo); bn (%). 
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O motivo mais citado como justificativa para a adoção do vegetarianismo 

foi o ético (52,4%, n=86) (Tabela 1). O motivo outros foi associado ao sexo 

feminino (p=0,014) (dados não mostrados). 

Não houve diferença significante do tempo de vegetarianismo e sexo 

(p=0,975), mas foi encontrada diferença ao comparar esse tempo com o motivo 

ético (p=0,026), ambiental (p=0,004) e outros motivos (p=0,033) (dados não 

mostrados). 

Observou-se que a maioria dos participantes era ovolactovegetariano 

(65,9%, n=108) e a menor prevalência foi de veganos (10,4%, n=17) (Figura 1), 

da mesma forma que na pesquisa de Orlich et al. (2013). Não foi encontrada 

associação entre as classes vegetarianas e o sexo (p=0,267), mas o tempo de 

vegetarianismo diferiu entre tais classes (p=0,044) (dados não mostrados). 

12,8

65,9

11 10,4
%

Semi-vegetariano Ovolactovegetariano Pescovegetariano Vegano

 Figura 1 - Classificação do tipo de vegetarianismo adotado por clientes 

vegetarianos de um restaurante universitário. Vitória-ES, 2016.  

Os resultados propõem que, possivelmente, a maior variedade de 

alimentos consumidos pelo grupo ovolactovegetariano seja um fator facilitador na 

adoção da prática do vegetarianismo, sem gerar confronto com o motivo que 

levou a adoção. O tempo de prática, como um fator determinante da classe 

vegetariana, leva a presumir uma provável exclusão de mais tipos de alimentos 

com o tempo; e os motivos ético e ambiental, um fomento para que o 

vegetarianismo perdure ao longo dos anos. Entretanto, para confirmar tais 

associações encontradas no presente estudo, pioneiro no Brasil, são necessárias 

mais pesquisas nacionais. 

 

4 CONCLUSÕES 

O conhecimento do perfil sociodemográfico e dos hábitos alimentares de 

clientes vegetarianos é importante para o melhor atendimento nutricional dessa 

parcela da população dentro de um estabelecimento de alimentação coletiva.  
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Além disso, é importante entender os motivos de adesão a tal prática e as 

características de cada tipo de vegetarianismo para que o estabelecimento 

forneça refeições que respeitem essas diversidades, tendo em vista sua meta de 

satisfazer as necessidades implícitas e explícitas e todos os seus clientes. 
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RESUMO – Informações sobre o perfil do público vegetariano e os fatores relacionados à essa 
prática alimentar, facilita a tomada de decisão para a elaboração de cardápios que atendam a 
esse grupo específico. O objetivo desse estudo foi analisar o consumo de pratos vegetarianos e 
os aspectos ligados à saúde em clientes de um restaurante universitário. Foram entrevistados 
2419 clientes em uma das unidades atendidas por um restaurante universitário. A entrevista foi 
por meio de um questionário semi-estruturado, com questões sociodemográficas e de hábitos 
alimentares. A maioria era do sexo masculino, estudante universitário, sendo a mediana de idade 
de 21 anos. Foi encontrada associação do consumo do prato vegetariano com o sexo masculino 
e com a idade. Foram classificados como vegetarianos 6,8%, desses, 21,3% relataram que a 
prática do vegetarianismo pode oferecer riscos à saúde. Tais achados fornecem suporte para que 
os vegetarianos possam manter a prática alimentar escolhida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: vegetarianismo; hábitos alimentares; unidade produtora de refeição. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Diversos fatores podem levar os indivíduos a aderirem ao vegetarianismo 

como a ética, a saúde, o meio ambiente, a influência de familiares, motivos 

espirituais e religiosos e/ou por não aceitarem o paladar desses alimentos 

restringidos (SOCIEDADE VEGETARIANA BRASILEIRA, 2012).  

As dietas vegetarianas têm sido consideradas saudáveis e 

nutricionalmente adequadas, desde que bem planejadas. Por isso é importante 

que esse público conheça alternativas para substituição de alimentos com o 

objetivo de evitar riscos à saúde. (CRAIG; MANGELS, 2009).  

O objetivo deste estudo foi analisar o consumo de pratos vegetarianos e 

os aspectos ligados à saúde em clientes de um restaurante universitário.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal realizado com 2419 clientes de uma 

das unidades atendidas por um restaurante universitário, localizada em Vitória-

ES. O cardápio da Unidade é simples com duas opções de pratos proteicos e 

uma opção vegetariana, variando entre ovo e proteína texturizada de soja.  
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Os clientes foram abordados na fila, por conveniência, durante os dias 

úteis do mês de março/2016, nos horários em que eram servidas as refeições 

almoço e jantar. Após serem esclarecidos dos objetivos e etapas da pesquisa, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando sua 

participação no estudo. Aplicou-se um questionário semi-estruturado, com 

questões sobre perfil sociodemográfico e de hábitos alimentares. Foi utilizado o 

critério de classificação proposto nos estudos da Universidade Loma Linda (Rizzo, 

Sabaté, Jaceldo-Siegl, & Fraser, 2011). 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do Centro de Ciências da Saúde/Universidade Federal do Espírito 

Santo, sob o número CAAE 50915115.0.0000.5060. Os dados foram analisados 

no software SPSS 21.0. Foram conduzidas análises descritivas, testes do 

Quiquadrado, Kolmogorov-Smirnov, Mann Whitney e de Kruskall-Wallis.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O perfil sociodemográfico e hábito alimentar dos participantes encontra-se 

disposto na tabela 1. Houve associação do consumo do prato vegetariano com o 

sexo masculino (p<0,001) e idade (p<0,001) (dados não mostrados).  

Tabela 1 – Perfil sociodemográfico e hábito alimentar de clientes de um 
restaurante universitário. 

Idade, anos; mediana (min-max) 21,0 (18-76) 

Sexo, n (%)  

Feminino 1013 (41,9) 

Masculino 1406 (58,1) 

Profissão, n (%)  

Estudante 2313 (95,6) 

Técnico Administrativo 57 (2,4) 

Professor 27 (1,1) 

Outros 22 (0,9) 

Consumo do prato vegetariano, n (%)  

Sim 1559 (64,4) 

Não 860 (35,6) 

Frequência do consumo do prato 

vegetariano, n (%) 
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Esporadicamente 442 (28,4) 

Semanalmente 282 (18,1) 

2 a 4 x por semana 591 (37,9) 

Diariamente 244 (15,7) 

 

Notou-se que 6,8% (n=164) dos entrevistados foram classificados como 

vegetarianos. Desses, 21,3% relataram que a prática do vegetarianismo pode 

oferecer riscos à saúde, porém tal identificação de risco não se associou ao sexo 

(p=0,209), nem apresentou perfil etário e de tempo de vegetarianismo distintos 

(p=0,856 e p=0,785, respectivamente) (dados não mostrados). Sabaté (2003) 

afirma que dietas vegetarianas restritivas ou desequilibradas podem determinar 

deficiências nutricionais, porém quando bem equilibradas podem prevenir 

possíveis carências, bem como algumas doenças crônicas.  

Tabela 2 – Relato de riscos à saúde da prática vegetariana por clientes 

vegetarianos de um restaurante universitário. 

Riscos, n (%)  

Deficiência de vitaminas 19 (54,3) 

Anemia 14 (40,0) 

Perda de Peso 2 (5,7) 

Prevenção aos riscos, n (%)  

Consumir mais fibras 14 (41,2) 

Consumir menos gorduras 24 (70,6) 

Comer mais frutas e hortaliças 33 (97,1) 

Comer menos açúcares e doces 25 (73,5) 

Comer mais alimentos integrais 28 (82,4) 

Comer mais grãos (soja, grão de bico, feijões) 32 (94,1) 

Suplementação de nutrientes 27 (79,4) 

 

4 CONCLUSÕES 

O presente estudo identificou que a maioria dos participantes consome 

pratos vegetarianos e que sexo e idade estiveram associados a este consumo. 

Uma parcela de vegetarianos identificou risco à saúde diante desta prática 

alimentar. Tais informações são relevantes para orientar o planejamento de 

cardápio e do processo produtivo em estabelecimentos de alimentação coletiva e 
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fornecem suporte para que os vegetarianos possam manter a prática alimentar 

escolhida. 
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RESUMO - A deficiência proteica debilita o sistema imunológico e está fortemente 
relacionada com desordens no processo inflamatório. Há evidências da ação da 
própolis na modulação da inflamação e no reparo tecidual, no entanto, há necessidade 
de maiores esclarecimentos sobre o efeito da suplementação de própolis frente a 
inflamação e a desnutrição presentes de forma simultânea. Nosso objetivo é 
caracterizar o tratamento com o extrato hidroalcoólico de própolis verde no processo 
inflamatório, em animais desnutridos, utilizando o modelo inflamatório de implantação 
subcutânea de discos de esponja. Resultados parciais evidenciam que a 
suplementação diária com o extrato foi capaz de modular a inflamação tanto no grupo 
nutrido tratado como no desnutrido tratado, mas, provavelmente em razão da 
desnutrição, o grupo desnutrido obteve uma inflamação mais intensa, segundo os 
achados histológicos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Inflamação; reparo tecidual; desnutrição; própolis verde. 
 

I. INTRODUÇÃO 

 

           O processo inflamatório tem por objetivo a defesa do organismo, eliminação da 

causa inicial da lesão, reparo e cicatrização (JÚNIOR et al., 2016; LAUREANO; 

RODRIGUES, 2011; CAMPOS et al., 2008), no entanto, alguns estímulos podem 

induzir sua cronificação, afetar o desenvolvimento do tecido de granulação, deposição 

de colágeno e resposta inflamatória (JÚNIOR et al., 2016; HALLORAN; SLAVIN, 

2002). A desnutrição é um estímulo para a inflamação crônica, visto que altera a 

regeneração tissular, a reação inflamatória e debilita o sistema imunológico, 

aumentando a vulnerabilidade do organismo (SERPA, 2008; LI, et al., 2007; WU et al., 

1999). É crescente o interesse por alternativas naturais para modular a inflamação de 

modo mais seguro e com menos efeitos colaterais. Dentro deste contexto, a própolis 

vem se destacando (OSÉS et al., 2016; PEREIRA FILHO et al., 2015). 

  A implantação do disco de esponja permite o estudo temporal da inflamação, 

uma vez que, induz um processo inflamatório do tipo corpo estranho e sua porosidade 

permite a migração celular e formação de vasos em seu interior (ANDRADE et al., 

1987). Apesar da vasta literatura que evidencia as ações biológicas do extrato 



hidroalcoólico de própolis verde de forma benéfica no processo inflamatório, há 

necessidade de maiores investigações com relação à ação da própolis na resposta 

inflamatória na situação de desnutrição. 

 

II. OBJETIVOS 

 

Caracterizar os efeitos da suplementação diária com extrato hidroalcoólico de 

própolis verde no processo inflamatório em camundongos com desnutrição proteica, 

utilizando o modelo inflamatório de implantação subcutânea de discos de esponjas.  

  

III. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP) sob nº de registro 2016/56. Contamos com 4 grupos: Nutrido Controle 

(NC); Nutrido Tratado (NT); Desnutrido Controle (DC) e Desnutrido Tratado (DT); três 

diferentes tempos de tratamento (24h, 7 e 15 dias), totalizando 12 grupos. Foram 

utilizados camundongos swiss, fêmeas, adquiridos com 5 semanas de idade, pelo 

Biotério de Nutrição Experimental da Escola de Nutrição da UFOP. 

Durante 4 semanas, os NC e NT receberam ração normoproteica (12% de 

proteína) enquanto os grupos DC e DT receberam a hipoproteica (3% de proteína). 

Completadas as 4 semanas de indução à desnutrição, os animais foram submetidos 

ao procedimento cirúrgico para implantação dos discos de esponja com início da 

suplementação diária, na qual os grupos NT e DT receberam o extrato diariamente, 

através de gavagem, na dose de 500 mg/kg, enquanto os grupos NC e DC receberam 

água.  

Durante todo o período experimental, os animais tiveram seus pesos corporais 

coletados. No dia da eutanásia, sob sedação, foram realizadas coletas de sangue por 

punção cardíaca para realização de hemograma. Após a eutanásia, os materiais 

biológicos foram coletados. O projeto se encontra em andamento e futuramente serão 

realizadas análises bioquímicas (NAG, MPO, Hb, Colágeno); nível de citocinas (TNF-

alfa e IL6); quimiocinas (MCP-1); análises histológicas do fígado, baço, estômago e 

linfonodo do mesentério e avaliação da toxicidade renal e hepática, através de exames 

bioquímicos. Até o momento, foram analisados os pesos, realizou-se hemograma, 

análise histológica das esponjas e contagem de vasos. 



IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nossos resultados parciais evidenciam que os pesos dos grupos desnutridos 

(DC; DT) são significativamente menores em relação aos grupos nutridos (NC; NT) 

nos tempos de 7 e 15 dias. Com 15 dias de tratamento os níveis de eritrócitos, 

hemoglobina e hematócritos do grupo NT estavam significativamente maiores com 

relação ao DT. A contagem de vasos foi significativamente maior nos grupos NC e 

DC, com relação aos grupos NT e DT. Pela análise histológica das esponjas é possível 

verificar maior infiltrado inflamatório e vasos sanguíneos nos grupos NC e DC, em 

relação aos tratados NT e DT.  

O tempo experimental de 24h não foi considerado nestes resultados por não 

ter sido realizado em tempo. A análise dos pesos e do hemograma demonstram que 

a ração hipoproteica foi capaz de induzir os animais à desnutrição, com perda 

considerável de peso. A partir da análise histológica e da contagem de vasos, 

podemos inferir que a suplementação diária com própolis foi capaz de modular a 

inflamação nos grupos tratados, tanto no grupo nutrido como no desnutrido. 

 

V. CONCLUSÕES  

 

A partir dos resultados parciais, podemos inferir que o tratamento diário com o 

extrato hidroalcoólico de própolis verde, na dose de 500 mg/kg, foi capaz de promover 

melhorias na intensidade do processo inflamatório, sem cessá-lo. Sua ação foi 

verificada tanto nos grupos nutridos como nos desnutridos.  
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RESUMO – No envelhecimento, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) tornam-se as 
principais causas de morbimortalidade em todo o mundo. Entretanto, muitas destas patologias 
são evitáveis com um estilo de vida saudável. Neste contexto, as oficinas culinárias são um 
excelente método educativo. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi descrever a dinâmica das 
oficinas culinárias aplicadas a idosos. Na realização das oficinas, foram escolhidas preparações 
adequadas à prevenção e tratamento das DCNTs, e os alimentos necessários foram planejados, 
adquiridos, armazenados, e preparados. Em seguida foi feita degustação e avaliação das 
preparações. No período de maio de 2015 a abril de 2016 foram realizadas 4 oficinas culinárias, 
durante as quais, foram discutidos os princípios da alimentação saudável para prevenção de 
DCNTs, suas características e funções no organismo. Pode-se concluir que as oficinas culinárias 
estimulam o desenvolvimento de habilidades culinárias e auxiliam na atuação do indivíduo como 
agente da promoção de uma alimentação saudável.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento; Promoção da Saúde; Oficina Culinária. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), são considerados 

idosos os indivíduos que apresentam 60 anos ou mais de idade. No 

envelhecimento, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) como, as 

doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes, doenças músculo-

esqueléticas (como artrite e osteoporose), cegueira e redução da visão, entre 

outras, tornam-se as principais causas de morbidade, incapacidade e mortalidade 

em todas as regiões do mundo. Entretanto, muitas destas patologias são evitáveis 

ou podem ser prevenidas com um estilo de vida saudável (OMS, 2005).  
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De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), entende-se por 

saúde “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente 

ausência de afeções e enfermidades” (OMS, 1946). Sendo assim, a definição de 

saúde apresenta como princípios a cidadania, condições de moradia e nível sócio 

econômico da população e na busca contínua de uma vida saudável, 

evidenciando a promoção da saúde, na qual torna-se necessário impulsionar o 

indivíduo a adotar medidas que o leve à reflexão e modificação de hábitos 

alimentares (CAVALCANTI et al, 2011). 

A oficina culinária é um excelente método educativo, uma vez que há 

diálogos e troca de conhecimento, possibilitando compreensão e aperfeiçoamento 

do conhecimento científico e popular, tornando um estímulo para promover 

mudanças alimentares. Nas oficinas, elaboram-se trabalhos em grupos, 

possibilitando a vivência prática do indivíduo na produção de um ou mais produtos 

posteriormente definidos (CASTRO et al, 2007). Sendo assim, o objetivo desse 

trabalho foi descrever a dinâmica das oficinas culinárias aplicadas a idosos.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

As oficinas foram oferecidas na Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), no laboratório de Técnica Dietética da Escola de Nutrição (ENUT) para 

os integrantes do “Projeto Terceira Idade - Vitalidade e Cidadania”.  

Para a realização das oficinas, foram escolhidas preparações adequadas 

para a prevenção e tratamento das DCNTs, enfatizando sobrepeso, obesidade, 

dislipidemias, diabetes e hipertensão arterial. Elaborou-se preparações saudáveis, 

lista de alimentos necessários nas preparações, aquisição destes, 

armazenamento, pré-preparo e preparo das receitas selecionadas, degustação e 

avaliação das preparações.  

Durante as oficinas, foram disponibilizadas aos participantes as fichas 

técnicas das preparações, com o intuito de que os participantes possam executar 

o proposto pelas bolsistas do projeto, tornando as práticas mais dinâmicas e 

didáticas.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A transição alimentar e nutricional vem tornando os hábitos alimentares 

da população inadequados, evidenciando o aumento do consumo de alimentos 

com elevado teor de gordura saturada, gordura trans e carboidrato simples e 

baixa ingestão de frutas e hortaliças, contribuindo assim para o aparecimento de 

DCNTs e aumento da obesidade (FIGUEIREDO et al, 2010).  

Sabe-se que a alimentação é um ato voluntário e consciente do indivíduo, 

uma vez que é ele quem seleciona o alimento para o seu consumo. O ato de 

alimentar está relacionado com as práticas alimentares, que abrangem opções e 

decisões relacionadas à quantidade, tipo, aceitabilidade, conservação e preparo 

dos alimentos, além dos horários, local e companhia nas refeições (BRASIL, 

2009). Visto isso, as oficinas culinárias podem fazer com que o indivíduo tenha 

consciência de suas práticas alimentares inadequadas, possibilitando que os 

mesmos alterem sua realidade alimentar sem destruir seus hábitos e costumes 

(FIGUEIREDO et al, 2010).  

No período de maio de 2015 a abril de 2016 foram realizadas 4 oficinas 

culinárias, durante as quais, foram discutidos os princípios da alimentação 

saudável para prevenção de DCNTs, enfatizando os nutrientes de alguns 

alimentos, suas características e funções no organismo. As oficinas duraram em 

torno de quatro horas, e ao longo deste tempo, cada grupo, separado 

inicialmente, ficou responsável por um tipo de preparação como, lanches, almoço, 

sucos e sobremesas. Depois de preparados, os pratos foram colocados em uma 

mesa para que todos pudessem degustar. Em seguida, perguntou-se aos 

participantes o motivo de cada preparação ser considerada saudável, motivos 

estes que foram discutidos no início das oficinas. Logo após, as bolsistas 

comentaram as propriedades nutricionais das receitas, sua aplicação no dia a dia 

e na prevenção ou tratamento de patologias. E, finalmente, foi realizada a 

degustação das reparações.  

De acordo com Castro et al, as oficinas permitem mudanças no estilo de 

vida dos participantes, motivação, reflexão, aprendizado, estímulo para a melhoria 

de habilidades culinárias e auxilia nas preferências e práticas alimentares 

saudáveis (CASTRO et al, 2007).  
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As preparações, geralmente, apresentam boa aceitação quanto ao sabor, 

aparência, textura e cor, por parte dos participantes, que também relatam 

reproduzir as mesmas em casa.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que as oficinas culinárias estimulam o desenvolvimento 

de habilidades culinárias e auxiliam na atuação do indivíduo como agente da 

promoção de uma alimentação saudável. 

 

 

REFERÊNCIAS 
  

Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Módulo 10: 
Alimentação e nutrição no Brasil l. / Maria de Lourdes Carlos Rodrigues...[et al.]. 
Brasília: Universidade de Brasília, 2009. 92 p.  

CASTRO, I. R. R. et al. A culinária na promoção da alimentação saudável: 
delineamento e experimentação de método educativo dirigido a adolescentes e a 
profissionais das redes de saúde e de educação. Revista de Nutrição, 2007.  

CAVALCANTI, C. L. et al . Programa de intervenção nutricional associado à 
atividade física: discurso de idosas obesas. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de 
Janeiro, v 16, n 5, p 2383-2390, 2011.  

FIGUEIREDO, S. M. et al. Oficina de culinária: saberes e sabores dos alimentos. 
2010. Revista Cientifica do Departamento de Ciências Biológicas, Ambientais e da 
Saúde. DCBAS Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH) e-Scientia. V.3, 
n. 1, Agosto 2010.  

OMS. Organização Mundial de Saúde. Constituição da Organização Mundial da 
Saúde. Nova York, Julho, 1946. Disponível em: . Acesso em: 04 jan 2017.  

OMS. Organização Mundial de Saúde. Envelhecimento ativo: uma política de 
saúde / World Health Organization; tradução Suzana Gontijo. – Brasília: 
Organização PanAmericana da Saúde, 2005. 

 

 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

OTIMIZAÇAO DO PROCESSO DE ELABORAÇAO DE SUCO 
MISTO 

 
Carolina Tatagiba da Rocha, Doutoranda, Universidade Federal de Viçosa 

Luciano José Quintão Teixeira, Professor Titular, Universidade Federal do Espírito Santo 
Mila Marques Gamba, Doutoranda, Universidade Federal de Viçosa 

Katia Silva Maciel, Doutoranda, Universidade Federal de Viçosa 
Sergio Henriques Saraiva, Professor Titular, Universidade Federal do Espírito Santo 
Pollyanna Ibrahim Silva, Professor Titular, Universidade Federal do Espírito Santo 

Suzana Maria Della Lucia, Professora Titular, Universidade Federal do Espírito Santo 
 
 

RESUMO – A acerola pode ser utilizada para aumentar o teor de ácido ascórbico em sucos 
mistos. O objetivo desse estudo foi desenvolver um suco misto de açaí, morango e acerola, com 
boa aceitação sensorial e alto teor de vitamina C. Foi utilizado um planejamento experimental 
para misturas. Foram  realizadas uma análise  sensorial e análises  físico-químicas  de  vitamina  
C  e  sólidos  totais.  Verificou-se  que toda as formulações obtiveram boa aceitação sensorial. O 
aumento da proporção de acerola diminuiu a aceitação sensorial, porém elevou o teor de vitamina 
C. O açaí proporcionou melhorias ao atributo cor. A formulação com 33,33% de cada polpa foi a 
escolhida.  
 
PALAVRAS-CHAVE: processamento de frutas; analise sensorial; vitamina C.  

 

INTRODUÇÃO 

A importância da vitamina C no organismo humano já é bem conhecida. A 

acerola apresenta uma elevada acidez e, por isso, é muitas vezes consumida 

misturada com outras frutas menos ácidas. Seu elevado teor de ácido ascórbico 

pode contribuir como agente enriquecedor de sucos e néctares mistos, 

produzidos com frutas que apresentam baixa concentração desse componente 

(FARAONI et al., 2012). A polpa de açaí possui um alto teor de compostos 

fenólicos, porém o teor de ácido ascórbico é baixo na polpa de açaí, quando 

comparado com a polpa de acerola e outras frutas cítricas (RUFINO et al., 2010). 

O objetivo desse trabalho foi desenvolver um suco misto de açaí, morango e 

acerola, com boa aceitação sensorial e alto teor de vitamina C, utilizando 

delineamento de mistura. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizadas polpas congeladas de açaí, morango e acerola. O teor 

de sólidos solúveis foi fixado em 11% com sacarose. Os sucos foram elaborados 

com 50% da mistura de polpas e 50% de água. O experimento foi realizado em 3 

repetições. Foi montado um planejamento experimental para misturas com 3 

componentes (porcentagem de polpa de açaí, porcentagem de polpa de morango 

e porcentagem de polpa de acerola) e 6 variáveis resposta (cor, sabor, 
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consistência, impressão global, porcentagem de ácido ascórbico e porcentagem 

de sólidos totais). O planejamento usado foi o centroide simplex acrescido de 3 

pontos no interior (Tabela 1). Foi fixado que cada tratamento deveria ter no 

mínimo 10% de cada polpa (MONTGOMERY, 2001). Os resultados foram 

expressos em pseudo-componentes. Aos dados gerados foram ajustados 

modelos matemáticos e construídas superfícies de resposta. Para otimizar a 

mistura de polpas utilizamos a técnica de otimização simultânea por função de 

desejabilidade (DERRINGHER E SUICH, 1980), a partir dos valores de 

desejabilidade individual, calculou-se a desejabilidade global (D) pela equação 

, em que  é a desejabilidade individual. Foram realizadas 

análise de vitamina C e sólidos totais pelo método da AOAC (1998) e avaliação 

sensorial, adaptada de Della Lucia et al. (2011). Foram recrutados 65 provadores 

não treinados que avaliaram os atributos sensoriais de cor, sabor, consistência e 

impressão global utilizando uma escala hedônica estruturada de 9 pontos. 

Tabela 1 – Planejamento experimental para misturas e resultados químicos e 
sensoriais dos 10 tratamentos 

F Componentes Pseudo-
componente 

Características 
químicas 

Características 
Sensoriais 

 C1 C2 C3 x1 x2 x3  Vit C ST IG Cons Sabor Cor 

1 0,80 0,10 0,10 1 0 0 37,42 3,09 7,23 7,10 6,86 7,84 
2 0,10 0,80 0,10 0 1 0 91,22 3,87 6,86 7,10 6,86 7,43 
3 0,10 0,10 0,80 0 0 1 529,23 3,35 6,12 6,70 5,63 6,64 
4 0,45 0,45 0,10 1/2 1/2 0 91,81 3,48 7,43 7,00 7,43 7,72 
5 0,10 0,45 0,45 0 1/2 1/2 273,09 3,29 6,76 7,16 6,50 6,84 
6 0,45 0,10 0,45 1/2 0 1/2 309,35 3,32 7,23 7,13 6,90 7,78 
7 0,57 0,22 0,22 2/3 1/6 1/6 135,67 3,12 7,47 7,23 7,32 7,78 
8 0,22 0,57 0,22 1/6 2/3 1/6 146,78 3,83 7,15 7,13 6,93 7,30 
9 0,22 0,22 0,57 1/6 1/6 2/3 375,43 3,10 6,46 6,92 6,41 6,92 
10 0,33 0,33 0,33 1/3 1/3 1/3 273,09 2,76 7,10 6,90 6,96 7,32 
*C1: fração mássica de polpa de açaí (%); C2: fração mássica de polpa de morango (%); 

C3: fração mássica de polpa de acerola (%). x1: pseudo-componente açaí; x2: pseudo-

componente morango; x3: pseudo-componente acerola;  * Vit C (mg/100mL suco) e ST 

(ºBrix). *F = Formulação; Vit C = vitamin C; ST = sólidos totais; IG = impresão global. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As respostas experimentais estão resumidas na Tabela 1 e as equações 

ajustadas estão apresentadas na Tabela 2. Na Figura 1 estão apresentados os 

gráficos de contorno gerados pela projeção das equações que apresentaram 

modelos significativos. A Figura 1 (a) representa como as diferentes polpas 

interferem nos valores de vitamina C, e que o valor máximo ocorre no ponto P (0; 
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0; 1), resultando em um valor de 529,3 mg/100 g polpa. Isso indica que a polpa de 

acerola (x3) contribui para o aumento da vitamina C. Na Figura 1 (b) observa-se 

que a polpa de açaí é a que mais contribui para o aumento da aceitação em 

relação ao atributo cor sensorial.  O ponto de maior aceitação está próximo ao P 

(0,85; 0; 0,15), que apresenta nota de aproximadamente 7,94 na escala hedônica. 

Na Figura 1 (c) observa-se polpa de acerola (x3) contribui para a diminuição da 

aceitação sensorial do suco em relação ao atributo sabor. O ótimo seria próximo 

ao ponto de coordenadas P (0,5; 0,5; 0), que ocasionaria numa nota de 

aproximadamente 7,4. Em relação ao atributo impressão global (Figura 1 – d), 

todas as formulações foram aceitas sensorialmente, com médias entre 6,1 e 7,4. 

O ponto de maior aceitação está próximo ao P (0,85; 0; 0,15) que apresenta nota 

de aproximadamente 7,94 na escala hedônica. A polpa de açaí contribui para o 

aumento da aceitação em relação à impressão global e a polpa de acerola para 

uma diminuição da mesma. Segundo Faraoni et al. (2012)  a baixa aceitação do 

suco de acerola pode estar relacionada a sua alta acidez. A formulação 10, 

referente ao ponto central P (0,33; 0,33; 0,33), foi a escolhida baseando-se na 

otimização desejabilidade global. Esta formulação apresentou 273.09 mg/100 mL 

de vitamina C, 3,32% de sólidos totais e notas hedônicas de 7,49 para cor, 7,04 

para sabor, 7,07 para consistência e 7,11 para impressão global. 

Tabela 2 - Equações ajustadas para as variáveis químicas e sensoriais referentes 
as análises realizadas nas 10 formulações 

Variável Equação ajustada R²  Ffaj 

Vit C  0,98  0,19018ns 

ST  0,47  2,858347* 

Cor  0,94  0,59814ns 

Sabor  0,95  0,61249ns 

Consist  0,38  0,741353ns 

IG  0.84  1,39100ns 

*Vit C = vitamin C; ST = sólidos totais; IG = impresão global; Ffaj = F para a falta de 
ajuste 
 

CONCLUSÕES 
Todas as formulações obtiveram boa aceitação sensorial. O aumento da 

proporção de acerola provoca uma diminuição da aceitação sensorial. A 

formulação com 33,33% de cada polpa foi a escolhida e apresentava uma boa 

aceitação sensorial e um elevado teor de vitamina C. 
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Figura 1 - Curva de contorno para os modelos de (a) conteúdo de vitamina C, (b) 
cor, (c) sabor e (d) impressão geral. * x1: fração em massa de polpa de açaí; x2: 
fração em massa de polpa de morango; x3: fração em massa de polpa de acerola. 
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RESUMO – A Insegurança Alimentar (IA) pode repercutir em distúrbios nutricionais e disfunções 
na saúde. Os idosos são considerados um grupo de risco para esta situação. Sendo assim, este 
estudo objetivou identificar a prevalência de IA associando-a as características socioeconômicas 
de idosos usuários de Restaurantes Populares (RP) de dois municípios do Rio Grande do Norte. 
A pesquisa aconteceu nos municípios de Currais Novos e Santa Cruz, com 122 idosos, que 
responderam a um questionário estruturado abordando características socioeconômicas, e 
aplicação da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA). Houve uma predominância de 
idosos do sexo masculino (54,1%), com faixa etária entre 60 a 75 anos (86,9%), sem cônjuge e 
com renda mensal maior que um salário mínimo (50,8% e 52,5%, respectivamente). A condição 
de IA esteve instalada em mais de um terço da amostra, e foi associada com o estado civil 
(p=0,03) e a renda mensal (p=0,00).  
 
PALAVRAS-CHAVE: Idosos; Segurança alimentar; Políticas públicas; 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Segurança Alimentar (SA) é a realização do direito de acesso regular e 

permanente aos alimentos em quantidade suficiente e de boa qualidade, sem 

que haja o comprometimento do acesso a outras necessidades essenciais 

(CONSEA, 2004). Quando esse direito é negado, entende-se que o indivíduo 

sofre de uma situação de Insegurança Alimentar (IA). Desta maneira, a IA esta 

presente quando o alimento não está disponível, ou a capacidade de adquirí-lo 

está incerta ou limitada (KEPPLE; SEGALL-CORRÊA, 2011).  Pesquisas sobre 

essa temática apontam que fatores socioeconômicos, demográficos e de 

consumo alimentar estão totalmente relacionados a esta condição (LANG et al., 

2011), e também indicam que a restrição alimentar, em idosos, pode afetar a 

saúde, ocasionando vários problemas, como o maior risco de complicações para 

doenças agudas ou crônicas (LEE; FROGILLO, 2001). 
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Sendo assim, este estudo teve por objetivo identificar a prevalência de IA e 

associá-la a características  socioeconômicas  de  idosos  usuários de 

Restaurantes Populares (RP) de dois municípios do Rio Grande do Norte. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo caracterizou-se por um delineamento transversal, e foi realizado 

entre o período de agosto a novembro de 2015, nos RP dos municípios de Currais 

Novos e Santa Cruz, situados no interior do estado do Rio Grande do Norte (RN).  

A amostra contou com 122 idosos usuários destes restaurantes e foi 

estabelecida por conveniência, onde foram incluídos aqueles indivíduos que 

possuíam idade mínima de 60 anos e que aceitaram participar da pesquisa por 

meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ciências da Saúde do Traíri/UFRN sob o parecer 1.116.416. 

Os idosos responderam a um questionário estruturado com perguntas 

socioeconômicas (sexo, idade, estado civil e renda mensal) e a Escala Brasileira 

de Insegurança Alimentar (EBIA), que permitiu classificar as famílias em SA ou IA. 

Os dados coletados foram inseridos em um banco de dados, utilizando-se 

o software Excel 2007 e para análise estatística, utilizou-se o Programa SPSS 

(StatisticalPackage for the Social Sciences versão 20.0). Foram utilizados os 

testes estatísticos Qui-Quadrado de Pearson, e Exato de Fisher, para investigar a 

associação entre a IA e as variáveis socioeconômicas, considerando um nível de 

significância de 5% (p≤0,05) para as análises.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre os 122 idosos entrevistados, observou-se uma prevalência do sexo 

masculino (54,1%), tendo idade entre 60 a 75 anos (86,9%), com estado civil sem 

cônjuge (50,8%) e com uma renda mensal maior que um salário mínimo (52,5%). 

Dentre estes idosos, observou-se que 36,1% deles encontravam-se em situação 

de Insegurança Alimentar (IA). Outros estudos, realizados com idosos, também 

apresentam valores aproximados aos aqui encontrados, entre eles o de Souza e 

Marín-León (2013), que apresentaram percentual de IA de 21,8% dos seus 
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entrevistados. Estes dados são preocupantes, uma vez que já foi visto a 

interferência que esta condição pode ocasionar na saúde dos idosos, elevando o 

risco para doenças agudas e crônicas, como é citado por Lee e Frogillo (2001). 

Observou-se ainda, que a condição de (In) Segurança Alimentar esteve 

associada com o estado civil e a renda mensal dos idosos, como pode ser visto 

na Tabela 1.  Os idosos sem cônjuges apresentaram maior incidência de IA. 

Contudo, não foram encontrados estudos que correlacionassem IA com estado 

civil de indivíduos. Em relação à renda mensal, podemos observar que aqueles 

idosos que possuíam uma renda de até um salário mínimo possuíam em sua 

maioria a IA instalada. Vasconcelos et al (2015) destaca haver associação 

significativa, entre IA e renda, nos indivíduos com uma renda per capita menor 

que ¼ do salário mínimo. Pode-se assim afirmar que existe uma associação 

inversamente proporcional entre a renda mensal e a IA, ou seja, quanto menor for 

a renda maiores são as chances de haver instalada uma situação de IA (VIENNA;  

SEGALL-CORRÊA, 2008). 

 

Tabela 1 – Associação entre (In) segurança alimentar e situação socioeconômica 

dos idosos usuários dos Restaurantes Populares, 2015. 

 Sexo 

(p= 0,76) 

Idade (anos) 

(p= 0,49) 

Estado Civil 

(p= 0,03) 

Renda Mensal 

(p= 0,00) 

Feminino Masculino 60-75 > 75 Sem 

Cônjuge 

Com 

Cônjuge 

Até 1 

salário 

Mais 

de 1 

salário 

SA 44,9% 55,1% 88,5% 11,5% 43,6% 56,4% 38,5% 61,5% 

IA 47,7% 52,3% 84,1% 15,9% 63,6% 36,4% 63,6% 36,4% 

SA – Segurança Alimentar; IA – Insegurança Alimentar 

 

4 CONCLUSÕES 

 

O estudo aponta um percentual significativo de idosos com  IA instalada, 

sendo este superior a um terço dos entrevistados, este fator pode comprometer a 

saúde e qualidade de vida dos mesmos. Além disso, é observado que estado civil 

e renda mensal estão associados a esta situação. Desta forma, é imprescindível 

que haja um reconhecimento destes grupos de risco, bem como dos possíveis 
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fatores que podem está associados a IA, entre eles aqueles que favorecem sua 

instalação. Para que assim sejam tomadas providências resolutivas, que eliminem 

ou diminuam a propensão ao surgimento desta condição. 
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RESUMO – Tratamentos de conservação que minimizem perdas nutricionais têm sido muito 

estudados. Este trabalho investigou os efeitos da irradiação gama e da pasteurização sobre o teor 

de antocianinas totais de polpa de juçara. Foram realizados 6 tratamentos: controle (polpa não 

tratada), polpa irradiada (2, 4, 6, 8 kGy) e polpa pasteurizada (92ºC/1min). Os antocianos foram 

extraídos com metanol/água/ácido fórmico. O teor de antocianinas foi determinado a 535 nm. 

Quanto maior a dose de irradiação e tempo de armazenamento, maior a perda de antocianinas. 

Pasteurização não reduziu o teor de antocianinas logo após o processamento, mas houve um 

decréscimo nesse teor após 60 dias de armazenamento, o qual não diferiu do tratamento 

controle. A pasteurização é o tratamento mais recomendado.  

PALAVRAS-CHAVE: irradiação gama; processamento de frutas; pasteurização.  

 

INTRODUÇÃO 

Euterpe edulis Martius é uma palmeira encontrada na Mata Atlântica que 

produz um fruto (juçara) com alto teor de antocianinas (BICUDO et al., 2014). 

Após ser separada da semente, a polpa pode ser submetida a um processo de 

conservação que possibilitará sua distribuição para o mercado. Processos não 

térmicos de conservação têm sido muito estudados nos últimos anos com a 

intenção de minimizar perdas nas características nutricionais e sensoriais dos 

alimentos. A irradiação é um desses processos que têm mostrado eficácia na 

estabilização microbiológica de alimentos (MOREHOUSE, 2002). A concentração 

dos compostos fenólicos, tais como as antocianinas, também pode ser afetada 

pelo processo de conservação. Esses compostos apresentam atividade 

antioxidante, sendo importantes na prevenção de doenças crônicas (WOLFE et 

al., 2008). Até o momento, foram encontrados poucos trabalhos que avaliaram o 

efeito da irradiação nas antocianinas da polpa de juçara durante o 

armazenamento. Este trabalho investigou os efeitos da irradiação gama e da 

pasteurização sobre o teor de antocianinas totais de polpa de juçara. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Os frutos de juçara foram selecionados e sanitizados. A despolpa foi 

realizada conforme descrito por Bicudo et al. (2014), utilizando despolpadeira 

vertical com adição de água filtrada (0,6 litros/ Kg de fruta). O pH da polpa foi 

ajustado para 3,6 com ácido cítrico. Em seguida, a polpa foi dividida em 6 

porções: controle (polpa não tratada), polpa irradiada (2, 4, 6, 8 kGy) e polpa 

pasteurizada. O experimento foi realizado em 3 repetições. O tratamento de 

irradiação foi aplicado a uma taxa de dose média de 3,83 kGy/hora. Foi utilizado 

um irradiador com fonte de Cobaldo 60, modelo IR-214 (Nordion, Canada). A 

pasteurização foi realizada a 92 ºC/1 minuto. As amostras processadas e controle 

foram armazenadas a 4 ºC por 60 dias. O teor de antocianinas totais foi medido a 

cada 15 dias. Um extrato alcoólico foi preparado mesclando-se a polpa com uma 

mistura de metanol/água/ácido fórmico (70; 28,5;1,5). A mistura foi submetida à 

ultrassom a 25 ºC por 10 minutos, seguida de centrifugação a 2000 g por 10 

minutos e concentração em evaporador rotativo (35 ºC) (Rebello et al., 2013). O 

teor de antocianina total (AT) foi realizado segundo Lees e Francis (1982). A 

absorvância foi mensurada no comprimento de onda de 535 nm. A concentração 

de antocianinas foi obtida utilizando a equação A = α1cm.b.C, em que, A é a 

absorbância a 535 nm; α1cm é o coeficiente de absortividade da cianidina-3-

glicosídeo (98,2 L·cm-1·g-1); b é a espessura da cubeta (1 cm); e C é a 

concentração (g·L-1). O efeito da irradiação e da pasteurização sobre as 

antocianinas foi avaliado utilizando modelos de regressão. Uma superfície de 

resposta foi construída para o modelo de regressão múltipla. O teste de Dunnett a 

5% de probabilidade foi utilizando para comparar a amostra pasteurizada com o 

controle. O programa estatístico Statistical Analysis System 9 foi utilizado.    

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 estão apresentados os modelos de regressão significativos, 

coeficiente de determinação (R2) e falta de ajuste para as antocianinas totais. 

Efeito da Irradiação: O efeito do tempo de armazenamento (x1) e da dose de 

irradiação (x2) foi significativo (p<0,05) (Tabela 1). Logo, essas variáveis 

influenciam na porcentagem de antocianinas totais na polpa, sendo que quanto 

maior o tempo de armazenamento ou dose de irradiação, menor o teor de      

antocianinas (Figura 1). 
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Tabela 1 – Equações ajustadas e parâmetros estatísticos calculados para 
análises químicas da polpa irradiada e pasteurizada 

Variável Tratamento Equação ajustada R² FAj 

AT Irradiação Y= 1610,1 - 6,213x1 - 18,57x2 97,83% 0,981ns 

AT Pasteurização Y = 1453,0 - 3,14x1 92,23% 0,913ns 

x1 = tempo; x2 =dose; R²=coeficiente de determinação; FAj=Falta de ajuste; AT = Antocianinas 
Totais; ns:Não significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Figura 1- Superfícies de resposta plotadas para demonstrar a combinação do 
efeito da dose de irradiação e do tempo de armazenamento sobre as AT da polpa 
de juçara irradiada. 

No dia 1, quando a dose de irradiação aumentou de 0 para 8 kGy, o teor 

de antocianinas totais reduziu de 1610,10 mg/100g (base seca) para 1461,54 

mg/100g (base seca), ou seja, aproximadamente 9%. Alighourchi et al., (2008) 

encontraram perda de 22 a 90% (0,5 - 10 kGy) nas AT de suco de romã irradiado.  

Ao longo da vida de prateleira, quanto maior a dose de irradiação, maior a 

perda de AT (Figura 1). O teor de AT reduziu 23,15% na amostra controle e 25,45 

– 32,38% nas irradiadas (2 – 8 kGy). Durante a irradiação são formados radicais 

livres pelo processo de radiolise da água (SEVILLA et al., 2016), esses radicais 

podem ser os responsáveis pela degradação dos compostos fenólicos, como as 

antocianinas.  

Efeito da pasteurização: Não houve diferença significativa no teor de AT 

entre as polpas controle e pasteurizada imediatamente após o processamento 

(p>0,05) (Tabela 2). A concentração de AT da polpa de morango também não foi 

alterada pelo processo de pasteurização (92°C/1min) (OLIVEIRA et al., 2014). 

Houve um efeito significativo (p<0,05) do tempo de armazenamento nas AT da 

polpa pasteurizada, o modelo ajustado está apresentado na Tabela 1. Houve uma 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

perda de 11,1% no teor de AT após os 60 dias de armazenamento refrigerado. 

Apesar dessa perda, no presente trabalho, ao final da estocagem, a polpa 

pasteurizada não apresentou diferença significativa na concentração de AT 

comparada com o controle (Tabela 2). 

TABELA 2 – Efeito da pasteurização no teor de antocianinas totais 
imediatamente após o processamento e após 60 dias de armazenamento a 4ºC 

Dia Controle Pasteurizada 

1 1577,3 a 1439,3 a 

60 1282,4 a 1278,1 a 

Médias seguidas pela mesma letra (a-b) na linha não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Dunnet ao nível de 5% de probabilidade. 

 

CONCLUSÃO 

O processo de irradiação teve um efeito prejudicial sobre as antocianinas 

da polpa de juçara durante o armazenamento.  A pasteurização não alterou o teor 

de antocianos quando comparado com o controle, sendo o tratamento 

recomendado.  
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RESUMO – A jabuticaba, fruta silvestre, pode ser consumida in natura ou ser utilizada na 
produção de geleia, sorvete, suco, licor, vinagre e fermentados. Por ser uma fruta muito perecível 
e com considerável valor nutricional, o fermentado pode ser uma alternativa para seu consumo 
durante o ano todo. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi analisar o efeito do tempo de 
maceração/fermentação sobre a aceitação sensorial de fermentado de jabuticaba. Os fermentados 
foram elaborados utilizando 96, 120, 144 e 168 horas de maceração, caracterizando os 
tratamentos do estudo. O teste de aceitação foi realizado por 61 provadores, e as amostras foram 
avaliadas quanto à aceitação em relação à aparência, cor, aroma, doçura, gosto amargo, sabor e 
impressão global. O tempo de maceração não influenciou na qualidade sensorial dos fermentados 
de jabuticaba e, apesar da baixa aceitação em relação aos atributos doçura e gosto amargo, as 
bebidas apresentaram boa aceitação sensorial global. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Fermentado de jabuticaba; Aceitação Sensorial; Tempo de Maceração. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país rico em frutas silvestres comestíveis, entre as quais, a 

jabuticaba (Myrciaria sp), pertencente à família Myrtaceae (DANNER et al., 2006).  

Os frutos são do tipo baga globosa, com casca avermelhada quase preta, polpa 

esbranquiçada, mucilaginosa, agridoce e saborosa. Porém, por ser muito 

perecível, não possui valor comercial elevado. Seu fruto pode ser consumido in 

natura ou ainda ser utilizado na produção de geleia, sorvete, suco, licor, vinagre e 

fermentados (de SÁ et al., 2014), os quais vem aumentando o seu consumo no 

Brasil e no exterior (Abe et al., 2012; Fortes et al., 2011).  

De acordo com o Decreto nº 6.871, de 04 de junho de 2009 do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (MAPA), que regulamenta a Lei n° 

8.918, de 14 de julho de 1994, “fermentado de frutas é a bebida com graduação 

alcoólica de quatro a quatorze por cento em volume, a 20 °C, obtida da 

fermentação alcoólica do mosto de fruta sã, fresca e madura” (Brasil, 2009).  

Sabe que alguns parâmetros tecnológicos utilizados na produção de 

fermentados de frutas podem interferir na sua qualidade. Sendo assim, o objetivo 

desse trabalho foi analisar o efeito do tempo de maceração (ou fermentação na 

fase tumultuosa) sobre a aceitação sensorial de fermentado de jabuticaba. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

As jabuticabas passaram por processo de seleção, separação manual dos 

ráquis das bagas, limpeza e sanitização. Inoculou-se a Saccharomy cerevisiae var 

bayanus EC1118 (LALLEMAND, Blagnac, França) na concentração de 30 g/hL, 

conforme recomendações do fabricante, nos recipientes de polipropileno 

contendo as jabuticabas esmagadas. Estes recipientes foram fechados e essa 

etapa da fermentação, conhecida como maceração, ocorreu a temperatura 

ambiente (± 25oC) e teve duração de 96 h, 120 h, 144 h e 168 h, caracterizando 

os quatro tratamentos do estudo. Ao término, o material foi passado por uma 

peneira para a separação do bagaço e do mosto e, em seguida, o mesmo foi 

filtrado em tecido tipo organza. Novamente, os quatro tratamentos foram 

colocados em recipientes fechados de polietileno dotados de torneira e deixados 

em repouso por 21 dias sob refrigeração (±7oC). Após essa etapa, adicionou-se 

sacarose na concentração de 7,5% para tornar o fermentado semi-seco. As 

bebidas foram envasadas em garrafas vidro verde oliva, as quais foram fechadas 

com tampas de cortiça. 

O teste de aceitação foi realizado por 61 provadores não treinados. A 

avaliação sensorial foi realizada em cabines individuais, onde as amostras de 

fermentado foram avaliadas quanto à aceitação em relação à aparência, cor, 

aroma, doçura, gosto amargo, sabor e impressão global utilizando a escala 

hedônica estruturada de nove pontos variando entre os termos hedônicos 

“desgostei extremamente (escore 1)” e “gostei extremamente (escore 9)” 

(ACOSTA et al., 2008). Os provadores receberam, em média, 10 mL de cada uma 

das amostras em copos transparentes de polietileno codificados com números 

aleatórios de três dígitos, as quais foram servidas monadicamente seguindo a 

ordem de apresentação de amostras proposta por Wakeling & Macfie (1995).  

O projeto foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa da UFOP 

seguindo as exigências da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

sob o número de protocolo 36002014.0.0000.5150. 

Os resultados foram analisados por meio de análise variância (ANOVA). 

Os dados foram analisados por análise de frequência e para determinar as 

associações entre as características dos provadores e na aceitação sensorial foi 

aplicado o teste de Qui-quadrado, adotando-se um nível de significância de 5%. 
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As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS – versão 17.0).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação à caracterização dos provadores, a maioria era do sexo 

feminino (82 %), e possuía o hábito de consumir vinhos ou fermentados de outras 

frutas (62,3 %).  A faixa etária mais prevalente foi entre 19 e 24 anos (72,1 %). 

Nesse estudo, o tempo de maceração dos fermentados de jabuticaba não 

interferiu (p≤ 0,05) em todos os atributos sensoriais avaliados (aparência, cor, 

aroma, doçura, gosto amargo, sabor e impressão global). As análises de 

frequências da aceitação sensorial mostraram que a maioria dos provadores 

gostaram das bebidas em relação à aparência, cor, aroma, sabor e impressão 

global. Também pode-se observar que os atributos que mais contribuíram 

negativamente para a aceitação foram a doçura e o gosto amargo, pois a maioria 

dos provadores deram notas entre os escores hedônicos “indiferente” (5) e 

desgostei extremamente (1). Alguns desses relataram semelhança dos 

fermentados de jabuticaba com alguns vinhos tintos de características mais 

adstringente e menos doce. Diante disso, pensou-se que poderia haver alguma 

relação entre o hábito de consumir vinhos ou fermentados de outras frutas com a 

aceitação sensorial dos fermentados de jabuticaba elaborados no presente 

estudo. Por isso, realizamos o teste qui-quadrado. No entanto, não houve 

associação significativa (p˃0,05) entre a aceitação sensorial e o hábito de 

consumo de bebidas de frutas fermentadas, assim como o sexo e a faixa etária 

dos provadores. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 Pode-se concluir que o tempo de maceração não influencia na qualidade 

sensorial dos fermentados de jabuticaba e, apesar da baixa aceitação em relação 

aos atributos doçura e gosto amargo, as bebidas apresentaram boa aceitação 

sensorial global. 
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RESUMO - O objetivo do trabalho foi otimizar o uso de diferentes agentes coagulantes para 
obtenção de um análogo de queijo denominado “queijo de quinoa”. Inicialmente foi realizado o 
processamento do extrato hidrossolúvel de quinoa, seguido do seu aquecimento até a temperatura 
de 75

o
C e adicionado dos coagulantes (cloreto de cálcio, glucona delta lactona e sulfato de 

magnésio). Para otimizar as proporções dos coagulantes foi utilizado o planejamento simplex-
lattice. Os extratos hidrossoluveis foram avaliados em relação à umidade, proteínas, cinzas, 
sólidos totais e pH. Os “queijos de quinoa” foram avaliados em relação ao rendimento. Pelos 
resultados obtidos nota-se que o rendimento dos queijos foi maior utilizando a mistura com 50% 
de glucona delta lactona e 50% de cloreto de cálcio. Assim para obtenção de um análogo de 
“queijo de quinoa”, os coagulantes que apresentaram melhores desempenhos foram a glucona 
delta lactona e o cloreto de cálcio.  
 

PALAVRAS-CHAVE: “queijo de quinoa”; novo produto; tecnologia de fabricação. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A quinoa ((Chenopodium quinoa Willd) é um grão de considerável valor 

nutricional. Possui proteína de alta qualidade, além de vitaminas e minerais. O 

sabor é leve, semelhante à soja e nos últimos anos tem ampliado o seu consumo 

entre os brasileiros (SILVA et al., 2015; VALENCIA, 2016). 

A quinoa não possui glúten, característica que permite uma maior 

diversificação e oferta de produtos alimentícios destinados aos portadores da 

doença celíaca (FILHO, 2014). Os produtos derivados da quinoa podem também 

ser consumidos por pessoas com problemas de intolerância a lactose, alergia à 

proteína do leite de vaca e ainda no preparo de alimentos sem colesterol (NEVES 

et al., 2016).  

A quinoa vem despertando o interesse da comunidade científica por 

causa da sua superior qualidade nutricional em relação a outros cereais. Os grãos 

de quinoa se destacam devido ao excelente equilíbrio nutricional, entre proteínas, 

carboidratos, minerais e vitaminas, apresentando balanço adequado de 

aminoácidos essenciais (VALENCIA, 2016). 

Encontrar alternativas para a obtenção de novos produtos derivados de 

quinoa é importante, pois aumenta a disponibilidade de utilização desse grão na 

alimentação humana. Desta forma, o objetivo do trabalho foi otimizar o uso de 
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diferentes agentes coagulantes para obtenção de um análogo de queijo 

denominado “queijo de quinoa”. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os grãos de quinoa foram inicialmente macerados à temperatura de 5°C 

na proporção 1:2 (quinoa:água) durante 24 horas (NEVES et al., 2016). Em 

seguida o material foi triturado e filtrado, sendo o filtrado submetido a uma 

centrifugação a 4.000 rpm durante 10 minutos. O extrato hidrossolúvel de quinoa 

é o líquido sobrenadante obtido após a centrifugação. Para a obtenção do 

análogo de queijo, o extrato hidrossolúvel de quinoa foi aquecido à 75oC, sendo 

em seguida adicionado dos agentes coagulantes para precipitação das proteínas. 

O material permaneceu em repouso, durante a etapa de coagulação, por 30 

minutos e por último foi realizado a separação do coágulo. Foi avaliado o efeito 

das concentrações de cloreto de cálcio (X1), de glucona delta lactona (X2) e de 

sulfato de magnésio (X3), considerando o planejamento simplex-lattice (Cornell, 

1983) com 12 tratamentos. As concentrações dos sais variaram de 0,16% a 0,5% 

(m/v). A avaliação buscou otimizar o rendimento de coagulação em relação às 

concentrações dos sais. Os extratos hidrossolúveis foram analisados em relação 

às características físico-químicas de: umidade por secagem em estufa a 105ºC; 

proteínas (Kjeldahl); cinzas (mufla a 550°C); sólidos totais (por diferença); 

potencial hidrogeniônico (pH). As análises foram realizadas conforme as normas 

analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008). O rendimento de cada queijo foi 

expresso em litros de extrato hidrossolúvel de quinoa necessários para a 

elaboração de um quilo de “queijo de quinoa” (L/kg). Os resultados obtidos da 

avaliação físico-química do extrato hidrossolúvel de quinoa centrifugado foram 

analisados pela média e o desvio padrão. Os resultados de rendimento obtidos 

para os “queijos de quinoa” foram analisados estatisticamente com base no 

modelo predito. O modelo geral da função da regressão foi ajustado aos valores 

das variáveis respostas. Para avaliar o ajuste dos dados, observou-se a análise 

de variância e o coeficiente de determinação (R2) de cada parâmetro analisado 

em software Statistica 6.0 (StatSoft Inc., U.S. A., 2001). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores médios obtidos dos parâmetros físico-químicos dos extratos 

hidrossolúveis de quinoa centrifugados estão na Tabela 1. 

Tabela 1 - Caracterização físico-químicas dos extratos hidrossolúveis de quinoa 

centrifugados.  

Composição  Média ± Desvio Padrão  

Umidade (%) 89,62 ± 0,15 

Proteínas (%)   7,61 ± 0,15 

Cinzas (%)   1,46 ± 0,26 

Sólidos totais (%) 10,38 ± 0,15 

pH   4,93 ± 0,02 

Os dados de rendimento (L/kg) foram submetidos a análise de superfície 

de resposta. Foi ajustado o modelo quadrático (Tabela 2). A curva de contorno 

obtida para os valores de rendimento (L/Kg) dos “queijos de quinoa” estão na 

Figura 1.  

Tabela 2 - Modelo predito para os dados de rendimento do “queijo de quinoa”. 

 Atributos  Modelo Predito R² 

Rendimento (L/kg) Y = 17,31X1 + 55,69X2 + 54,17X3 + 1.046,60X1X2 –   
393,76X1X3 – 336,65X2X3 

0,69 

X1, cloreto de cálcio; X2, glucona delta lactona; X3, sulfato de magnésio.  

 

 

Figura 1 - Superfície de contorno para rendimento (L/Kg) obtido com os três 
coagulantes. 
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O rendimento dos queijos foi maior utilizando misturas com 50% de 

glucona delta lactona e 50 % de cloreto de cálcio como mostra a Figura 1.  

 

4. CONCLUSÃO  

Diante dos resultados observados, os coagulantes glucona delta lactona e 

o cloreto de cálcio foram os que apresentaram os melhores rendimentos para 

obtenção de um análogo de “queijo de quinoa”. A concentração recomendada 

para um melhor rendimento é 0,25% de glucona delta lactona e 0,25% de cloreto 

de cálcio. 
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RESUMO – A uvaia apresenta diversos compostos fitoquímicos relacionados com efeitos 
benéficos à saúde. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito do suco de uvaia sobre o metabolismo 
e excreção do colesterol. Ratos fêmeas foram alocados em 2 grupos de 8 animais de acordo com 
o tratamento, grupo controle (C), recebeu dieta AIN-93M padrão e controle uvaia (CUv), recebeu 
dieta AIN-93M padrão + 2 ml de suco de uvaia. Os animais foram pesados semanalmente e a 
ingestão alimentar e excreção foram determinadas. No final do experimento, os animais foram 
eutanasiados e os fígados recolhidos. Analisou-se a expressão dos transportadores ABCG5 e 
ABCG8 e quantificou da excreção dos lipídios totais, colesterol total e triacilgliceróis. O suco de 
uvaia modulou positivamente a expressão gênica do transportador ABCG5 e aumentou a 
excreção de lipídios totais e colesterol total. Estes resultados sugerem que o suco de uvaia 
promoveu um efeito positivo no metabolismo do colesterol. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Eugenia uvalha Cambes, uvaia, metabolismo do colesterol 

 

INTRODUÇÃO  

A concentração de colesterol no organismo é regulada pela biossíntese 

endógena, absorção do colesterol dietético e pela excreção de colesterol e 

ácidos biliares nas fezes. Estudos evidenciam que alterações na homeostase do 

colesterol podem desencadear diversas doenças cardiovasculares (DCV). Neste 

contexto os transportadores ATP-binding cassette subfamily G transportes 5 e 8 

(ABCG5 e ABCG8) desempenham um papel significativo na eliminação direta do 

colesterol através da bile (REPA et al.,2002).  

Uma alimentação saudável tem sido descrita como importante fator na 

prevenção e controle das DCV. Estudos vêm demonstrando que o consumo de 

frutas, hortaliças e grãos podem prevenir essas doenças, benefício este 

associado à ingestão de substâncias bioativas. Neste contexto, diversas frutas 

brasileiras vêm despertando interesse devido suas características nutricionais e 

fitoterápicas. A uvaia, fruta nativa do Brasil, vem sendo estudada por apresentar 
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elevada capacidade antioxidante in vitro e possuir diversos compostos 

fitoquímicos. 

MATERIAL E MÉTODOS  

Foram utilizados 16 ratos fêmeas da linhagem Fischer com 50 dias de idade 

e peso médio de 120g, adquiridas no Laboratório de Nutrição Experimental da 

Universidade Federal de Ouro Preto. Os animais foram alocados em 2 grupos de 

acordo com o tratamento, o grupo controle (C) recebeu dieta AIN-93M (REEVES; 

NIELSEN; FAHEY JR, 1993) e o grupo tratado (CUv) recebeu a dieta AIN-93M + 

2 ml de suco de uvaia por gavagem, uma vez ao dia, a partir do 14º dia de 

esperimento. O grupo C recebeu 2 ml de água destilada a fim de mimetizar o 

efeito da gavagem. Os animais foram pesados semanalmente e a ingestão e a 

excreção foram determinadas. Ao final da 10ª semana experimental os animais 

foram anestesiados e eutanasiados e os fígados foram coletados e armazenados 

para análises. Todos os procedimentos foram aprovados pela Comissão de Ética 

no Uso de Animais (CEUA) da UFOP (Protocolo nº 2013/32).  

Os lipídios fecais foram extraídos conforme descrito por FOLCH; LEES; 

SLOANE-STANLEY (1957) e os níveis de triacilglicerois e colesterol total foram 

determinados utilizando Kits comerciais (Labtest Diagnóstica S.A.).  

Para determinação da expressão gênica o RNA total do fígado foi isolado 

utilizando o sistema SV Total RNA Isolation System (Promega Corporation, 

Madison, USA) e em seguida o ácido desoxirribonucléico complementar (cDNA) 

foi sintetizado utilizando o kit High-Capacity cDNA Reverse Transcription da 

Applied Biosystems, (Foster City, CA, EUA). O oligonucleotídeo iniciador utilizado 

para amplificação do transcrito foi desenhado sequências de mRNA Rattus 

novergicus depositadas no GenBank (National Center for Biotechnology 

Information) utilizando o programa Primer-BLAST. Para a análise da expressão foi 

utilizada a técnica de qRT-PCR. O gene rRNA 18S foi utilizado como referência e 

o grupo C como base para os resultados de expressão comparativa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Não foram observadas diferenças estatísticas entre os grupos nos 

parâmetros ganho de massa, consumo alimentar e excreção fecal (Tabela 1). 
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Tabela 1- Ganho de massa, consumo alimentar e excreção fecal dos ratos que 
receberam dieta controle e suplementados com suco de uvaia. 

Os dados estão apresentados como a média ± erro padrão da média. C, grupo controle; CUv, 
grupo controle + suco de uvaia; (n = 8). Os dados foram testados utilizando o teste t de 
Student não pareado. 
 

Observou-se um aumento na excreção fecal de lipídios totais e colesterol 

total no grupo que recebeu suco de uvaia (CUv) quando comparado ao grupo 

controle (C) (p<0,05) (Figura 1). Um aumento na excreção pode conduzir a uma 

diminuição na circulação dos níveis de colesterol no plasma, importante para 

prevenção de diversas doenças cardiovasculares (CHAMPE & HARVEY, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Lipídios totais, colesterol total e triacilgliceróis fecais de ratos que 
receberam dieta controle e tratados com suco de uvaia. 

Os dados estão apresentados como a média ± erro padrão da média. C, grupo controle; CUv, 
grupo controle + suco de uvaia; LT, lipídios totais; CT, colesterol total; TAG, triacilglicerol. (n = 8). 
Os dados foram testados utilizando o teste t de Student não pareado. *p < 0,05 em relação ao 
grupo C.  

Foi observado um aumento da expressão do mRNA do transportador 

ABCG5 no grupo CUv comparado ao grupo C (p< 0,05) (Figura 2). Uma das 

principais vias de excreção do colesterol é a secreção de colesterol na bile, no 

qual é transportado ao intestino para eliminação. (REPA et al.,2002).  

Variáveis 
Grupos Experimentais 

C CUv 

Ganho de Massa (kg) 0,072 ± 0,002 0,069 ± 0,003 
Consumo Alimentar (g/sem) 75,13 ± 2,23 72,10 ± 1,77 

Excreção Fecal (g/sem) 3,88 ± 0,19 4,19 ± 0,15 
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Figura 2- Expressão do mRNA de genes ABCG5 e ABCG8 no fígado de ratos 
que receberam dieta controle e tratados com suco de uvaia.  
Os dados estão apresentados como a média ± erro padrão da média. C, grupo controle; CUv, 
grupo controle + suco de uvaia; ABCG5/8, proteína transportadora de ABC 5/8 (ATP Binding 
cassette); (n = 6). Os dados foram testados utilizando o teste t de Student não pareado. *p < 0,05 
em relação ao grupo C. 
 
 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que a suplementação com o suco de uvaia modulou a expressão dos 

genes ABCG5 e consequentemente aumentou a excreção fecal de colesterol, 

sugerindo que a uvaia obteve um efeito positivo contra possíveis efeitos 

prejudiciais do colesterol no organismo, como por exemplo, as DCV. 
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RESUMO – O objetivo deste trabalho foi avaliar as preparações do cardápio oferecido em uma 
Unidade de Alimentação e Nutrição de Minas Gerais. Foram analisados cinquenta e um 
cardápios pelo método Análise Qualitativa das Preparações do Cardápio. O cardápio 
apresentou 100% de oferta de hortaliças, 88% de frutas, 70% de carnes gordurosas, 6% de 
frituras, 12% de doces, 94% de oferta de dois ou mais alimentos ricos em enxofre, 42% de 
cores repetidas e 3% de consistência inadequada. Os resultados obtidos sugerem a 
necessidade de intervenção, a fim de realizar um planejamento do cardápio adequado à 
necessidade da clientela atendida.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento de cardápio, qualidade dos alimentos, alimentação 
coletiva, nutricionista. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Uma das maiores preocupações nos tempos modernos está relacionada 

ao bem-estar e saúde da humanidade, na qual o nutricionista possui um 

importante papel uma vez que, entre suas atribuições está o planejamento de 

cardápios. (ROSSO, 2010; CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS, 

2006; FERREIRA; VIEIRA; FONSECA, 2015). 

O bom planejamento do cardápio permite não apenas a oferta de 

alimentos saudáveis como também pode contribuir para a construção de 

hábitos alimentares adequados e na redução do custo de refeições. Para a 

análise de cardápios foram desenvolvidos programas e métodos para avaliar 

os cardápios da UAN (VEIROS; PROENÇA, 2003; FERREIRA; VIEIRA; 

FONSECA, 2015). 

Dentre estas metodologias se encontra a Avaliação Qualitativa das 

Preparações do Cardápio (AQPC), que oferece parâmetros que colaboram na 

elaboração de um cardápio adequado, contemplando as exigências 

nutricionais, podendo ser utilizado para modificar os hábitos alimentares e 

promovendo a saúde, o que é, para um profissional nutricionista, é a sua 

principal meta de trabalho (ROSSO, 2010).  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado em uma Unidade de Alimentação e Nutrição 

pública no estado de Minas Gerais, no período compreendido entre 

11/04/2016 a 08/07/2016. A unidade atendia prioritariamente universitários, 

oferecendo almoço e jantar. Funcionava de segunda a sexta-feira nos horários 

de 10h40 às 13h15 e 18h00 às 19h30, fornecendo em media, 2600 refeições 

no almoço e 950 no jantar. Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), CAAE nº 

55147116.8.0000.5150, foram analisados 51 cardápios usando como 

referência o método AQPC. As preparações diárias dos cardápios foram 

analisadas pelos critérios citados no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Critérios de avaliação dos cardápios analisados. 

 

Presença de frutas, 
doces e de 
alimentos ricos em 
enxofre 

Recomendação de ingestão de três porções de frutas por 

dia; consumo máximo diário de alimentos do grupo dos 

açúcares e doces de uma porção e análise dos 

acompanhamentos, com exceção do feijão, visto que sua 

recomendação é de consumo diário, respectivamente 

BRASIL (2014). 

Presença de 
verduras e legumes 

No caso de saladas mistas foi considerada apenas uma 

oferta. 

Monotonia de cores Representada por duas ou mais cores semelhantes no 

mesmo prato. 

Presença de carnes 
gordurosas 

Considerou-se carnes gordurosas (gordura excede 50,0% 

do total energético), como picanha, fraldinha, acém, capa 

de filé, costela, contrafilé, paleta, pescoço, ponta de agulha 

e vísceras (VEIROS; PROENÇA, 2003). 

Presença de frituras Técnica de cocção empregada 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Figura 1 encontram-se os resultados da análise qualitativa dos cardápios, 

a partir do método AQPC (VEIROS e PROENÇA, 2003). 

 

 
 

Figura 1. Análise dos cardápios de seis semanas de um restaurante 

universitário do estado de Minas Gerais, ano 2016. 

 

Percebe-se que o restaurante oferecia duas das três porções diárias de 

frutas recomendadas pelo GAPB (BRASIL, 2014) e que o usuário também poderia 

ingerir uma porção nas demais refeições. Vale ressaltar o importante papel do 

nutricionista na realização de trabalhos de educação nutricional com seus 

usuários para divulgar esta recomendação.  

O GAPB (BRASIL, 2006) recomenda 400 gramas/dia de frutas e hortaliças, o 

que equivale a aproximadamente três porções. É de extrema relevância a oferta 

de frutas e hortaliças no cardápio, pois possuem baixa densidade calórica, são 

ricos em vitaminas, minerais e fibras, com efeito significativo na saúde dos 

comensais além de contribuir na prevenção de DCNT. 
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4. CONCLUSÃO 

 
Segundo os dados analisados percebe-se que a oferta de frutas e 

hortaliças nos cardápios da UAN estavam adequadas. Os resultados obtidos a 

partir da análise das alterações ocorridas nos cardápios sugerem a necessidade 

de intervenção, a fim de realizar um planejamento do cardápio adequado ao 

público atendido. 

É importante diminuir a oferta de alimentos ricos em enxofre, carnes 

gordurosas, preparações à base de frituras bem como doces industrializados. 

Dessa forma, observa-se que o método AQPC é uma ferramenta útil na 

elaboração de cardápios auxiliando o profissional nutricionista na detecção de 

falhas que possam ser minimizadas e corrigidas anteriormente à sua execução. 
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RESUMO – O nosso objetivo foi avaliar se o consumo de bebidas açucaradas (BA) por crianças 
de 4 a 7 anos está associado à fatores sociodemográficos, dietéticos e hábitos de vida. Foram 
comparados entre os tercis de BA a energia total da dieta, o consumo de alguns alimentos in 
natura ou minimamente processados, e variáveis como idade da criança, renda familiar e 
escolaridade materna, por meio da análise de variância (ANOVA) com o teste post-hoc de 
Bonferroni. As médias de consumo de BA foram comparadas entre as categorias de tempo de tela 
(≤2horas e >2 horas) pelo teste Mann-Whitney. Observamos maior consumo de energia e menor 
de feijão pelas crianças no 3º tercil de BA. O maior nível de escolaridade materna associou-se ao 
maior consumo de BA. A média de ingestão de BA foi maior entre as crianças com tempo de tela 
maior que 2 horas.   
 
PALAVRAS-CHAVE: crianças; consumo alimentar; bebidas açucaradas. 

 
1.INTRODUÇÃO 

As BA como refrigerantes, sucos artificiais e bebidas lácteas são bastante 

consumidas entre as crianças e por sua alta densidade energética, podem 

contribuir para o aumento do excesso de peso (VEGA et al., 2015).  

Estudo com crianças brasileiras de 2 a 5 anos mostrou que 82% 

consumiam refrigerantes e sucos artificiais pelo menos um dia da semana. Em 

contrapartida, o consumo diário foi de 13,8% para verduras de folhas, 19,5% para 

legumes e 43,8% para frutas (ALVES et al 2013). Esses resultados apontam que 

a alimentação de crianças é marcada, frequentemente, pela elevada ingestão de 

BA e baixo o consumo de alimentos considerados saudáveis. O nosso objetivo foi 

avaliar se o consumo de BA por crianças de 4 a 7 anos está associado a fatores 

sociodemográficos, dietéticos e de hábitos de vida. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
Estudo transversal com dados de uma coorte com crianças de 4 a 7 anos, 

acompanhadas no primeiro ano de vida pelo Programa de Apoio à Lactação 

(PROLAC), um programa de extensão da Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

As crianças foram recrutadas por meio de visitas domiciliares para participação no 

estudo através da seleção de prontuários do PROLAC. Foram selecionados 669 

prontuários e após considerar perdas e critérios de exclusão, a amostra foi de 403 

crianças.  

Foram aplicados questionários semiestruturados para investigação de 

variáveis sociodemográficas e de hábitos de vida da criança como o tempo de tela 

(televisão, computador e vídeo game) em horas/dia. Para avaliação do consumo 

alimentar da criança em casa e na escola foram utilizados três registros 

alimentares em dias não consecutivos, incluindo um dia de final de semana. Os 

registros foram analisados no software Dietpro® versão 5i. Os alimentos foram 

agrupados em BA (refrigerante, sucos artificiais e bebidas lácteas adicionadas de 

açúcar), frutas, sucos naturais, verduras e legumes, e frutas, legumes e verduras 

(FLV).  

As análises estatísticas foram conduzidas no software Stata 12.0, com o 

nível de significância de 5%.  As variáveis foram comparadas entre os tercis de 

consumo de BA (ml) por meio da análise de variância (ANOVA) com o teste post-

hoc de Bonferroni. As médias de consumo de BA foram comparadas entre as 

categorias de tempo de tela (≤2horas e >2 horas) pelo teste Mann-Whitney. Esse 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Viçosa (Of. Nº 892.476/ dez 2014) e financiado pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG 02055-

13). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram avaliadas 403 crianças, sendo 55,1% do sexo masculino, cuja 

média de idades das mães foi de 31,9 (±6,3 anos) e 50,6% possuíam 

escolaridade de 9 a 11 anos. A média de renda familiar per capita foi de 469,9 

reais. As crianças apresentaram consumo médio energético de 1535,5 kcal/dia e 

159,1 ml/dia de BA. 
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O consumo energético foi maior no 3º tercil de consumo de BA (p<0,001). 

Observamos menor consumo de feijão (p=0,001) e uma tendência ao menor 

consumo de arroz (p=0,087) no 3º tercil de BA (Tabela 1). Esses resultados 

mostram a maior densidade energética das BA, elevando a energia total da dieta, 

sendo um fator de risco para o aumento da prevalência de excesso de peso e 

obesidade nas crianças (COLLISON et al., 2010; VEGA et al., 2015). Ademais, o 

maior consumo de BA se associou ao menor consumo de feijão, um alimento in 

natura ou minimamente processado, considerado marcador de uma alimentação 

saudável (BRASIL, 2014). 

A maior escolaridade materna se associou ao maior consumo de BA 

(p=0,001) (Tabela 2), demonstrando que as escolhas alimentares são 

influenciadas também por variáveis socioeconômicas. Estudo recente também 

observou o maior consumo de ultraprocessados associado ao maior nível de 

escolaridade materna (SPARREMBERGER et al., 2015).  

O tempo de tela maior que 2 horas foi associado à maior média de 

consumo de BA (×=173,4 ml/dia; p=0,016). Observamos que as crianças que 

possuem um comportamento mais sedentário devido ao maior tempo de tela, 

estão mais suscetíveis à hábitos alimentares não saudáveis. Somado ao fato 

dessas crianças estarem mais expostas ao marketing agressivo da indústria 

alimentícia vinculado pela mídia, que incentiva o consumo de ultraprocessados 

como as BA (MALLARINO et al., 2013).  

Tabela 1 – Consumo energético e de alguns alimentos in natura ou minimamente 

processados de acordo com os tercis de consumo de bebidas açucaradas de 

crianças de 4 a 7 anos. Viçosa, 2016    
Bebidas açucaradas  T1 (n=148) 

(0 – 66,7 ml/dia) 
T2 (n=121) 

(70 – 188,3 ml/dia) 
T3 (n=134) 

(>188,3 – 828,3 ml/dia) 
P valor 

Energia (kcal) 1410,8 ±319,7a 1482,4 ±319,7a 1721,1 ±392,4b <0,001* 
Arroz (g/dia) 113,8 ±53,3  112,2 ±48,9 101,1 ±51,7 0,087 
Feijão (g/dia) 120,5 ±73,6a  98,0 ±57,2b 94,7 ±58,7b 0,001* 
Suco natural (ml/dia) 79,1 ±114,7  66,4 ±78,8 66,7 ±96,4 0,472 
Frutas (g/dia) 90,8 ±112,0 84,0 ±93,2 73,1 ±86,6 0,319 
Verduras e Legumes 
(g/dia) 

49,6 ±38,7  47,4 ±40,2 40,7 ±30,9 0,116 

FVL (g/dia) 140 ±120,3 131,4 ±102,9 113,9 ±92,4 0,108 
T1: 1º tercil; T2: 2º tercil; T3: 3º tercil; FVL: Frutas, legumes e verduras; p valor <0,05 da ANOVA (teste 
post-hoc: Bonferroni)*; a/b: letras iguais significa que não houve diferença. 
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Tabela 2 – Comparação de variáveis sociodemográficas de acordo com os tercis 

de consumo de bebidas açucaradas de crianças de 4 a 7 anos. Viçosa, 2016       
Bebidas açucaradas  T1 (n=148) 

(0 – 66,7 ml/dia) 
T2 (n=121) 

(70 – 188,3 ml/dia) 
T3 (n=134) 

(>188,3 – 828,3 ml/dia) 
P valor 

Idade da criança 
(meses) 

72 ±10,6  70,6 ±14,2 72,6 ±11,4 0,438 

Escolaridade da mãe 
(anos) 

8,9 ±3,5a 10,1 ±3,4b 10,4 ±3,3b 0,001* 

Renda familiar per 
capita (reais) 

416,2 ±638,4  489,7 ±450,3 512,3 ±472,6 0,290 

T1: 1º tercil; T2: 2º tercil; T3: 3º tercil; p valor <0,05 da ANOVA (teste post-hoc: Bonferroni)*; a/b: letras 
iguais significa que não houve diferença. 

 

4. CONCLUSÕES 
Concluímos que o consumo de bebidas açucaradas entre as crianças é 

alto e está associado a uma dieta de elevada densidade energética, ao menor 

consumo de alimentos marcadores de uma alimentação saudável, ao maior nível 

de escolaridade materna e ao comportamento sedentário.  
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RESUMO – A germinação é uma técnica conhecida há muito tempo. Nos últimos anos, grãos 
germinados tornaram-se muito difundidos e largamente aceitos como alimento funcional devido à 
seus benefícios nutritivos. O gergelim preto (Sesamum indicum, L.) é uma semente oleaginosa 
que contém propriedades nutricionais que colaboram para melhor qualidade de vida. Porém, a 
literatura é desprovida de estudos sobre sua germinação. Consequentemente, o objetivo do 
presente trabalho foi avaliar o efeito da germinação sobre a composição nutricional de gergelim 
preto.  O processo de germinação ocorreu à temperatura e umidade constantes (35oC e 95±5% 
UR) durante 72 horas, o que ocasionou um aumento expressivo (p≤0,05) nos teores de umidade 
e proteínas, e redução nos demais parâmetros avaliados na composição centesimal (lipídios, 
carboidratos totais, fibras totais, fibras solúveis, fibras insolúveis e cinzas). Recomenda-se que 
outras condições de germinação do gergelim preto, como diferentes tempos e temperaturas, 
sejam avaliadas em estudos futuros. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Carboidratos; proteínas, lipídios; fibra alimentar; minerais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em relação a sua composição, as sementes de gergelim apresentam 50-

60% de lipídeos, 20% de proteínas, 18% de carboidratos e 5% de fibras. (CHEN 

et al., 2005).  Estudo realizado por Silva et al. (2011) revelou que o gergelim preto 

comparado com o creme apresentou conteúdo duas vezes maior de fibra 

alimentar total e, aproximadamente, teor três vezes maior de fibra alimentar 

insolúvel. Quanto aos valores de carboidratos, possui todo o seu conteúdo 

exclusivamente na forma de fibra alimentar, principalmente insolúvel, tendo 

diferido do gergelim creme, nesse ponto.  

A germinação é um fenômeno biológico tido como a retomada do 

desenvolvimento do embrião (NASSIF et al., 1998). O processo acontece 

somente quando ofertado alto teor de água para a semente, o que leva à ativação 

de alguns processos metabólicos e agentes de crescimento embrionário 

(TAMBELINI; PEREZ, 1998). Segundo Ribeiro (2006), as sementes deixam seu 

estado de latência quando são oferecidas a elas condições adequadas de 

umidade, temperatura, nutrientes, dentre outros. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 PROCESSO DE GERMINAÇÃO DO GERGELIM 

 

Para o processo de germinação, obteve-se 25 g de gergelim, que foi 

submergido em 100 mL de agua destilada, conservando-se em repouso por três 

horas a temperatura ambiente. Em seguida, a água foi inteiramente drenada e os 

grãos foram mantidos por 72 horas em estufa à 35 oC e 95±5 % UR. As condições 

de germinação do gergelim preto foram determinadas segundo descrito por 

Hahm, Park e Lo (2009). 

 

2.2 COMPOSIÇÃO CENTESIMAL 

 

As determinações dos teores de umidade, proteína, extrato etéreo, cinzas, 

fibra alimentar total e frações, carboidratos e valor calórico foram executadas 

segundo a Association of Official Analytical Chemists - AOAC (2000). 

 

2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados foram expostos como média e desvio padrão das três 

repetições. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para testar a normalidade 

dos dados. Em caso de distribuição normal, os resultados foram analisados por 

meio de análise variância (ANAVA), seguido do teste de Tukey (p≤0,05). As 

análises estatísticas foram realizadas com o auxílio dos programas  SISVAR 

(FERREIRA, 2000) e software Statistical Package for Social Sciences (SPSS – 

versão 17.0). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O processo de germinação do gergelim preto interviu significativamente 

(p≤0,05) em todos os nutrientes avaliados na determinação da composição 

centesimal, assim como no VET (Tabela 1). Após a germinação, as sementes de 

gergelim preto apresentaram 940, 38% a mais de umidade. 
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Tabela 1 Composição centesimal e valor energético total do gergelim preto 

germinado e não germinado 

Composição 

centesimal (g/100 g de 

peso fresco) 

Gergelim 

Não germinado Germinado 

Umidade 5,25±0,94b 54,62±0,30a 

Proteínas 1,67±0,15b 2,52±0,29a 

Lipídeos 41,03±1,21a 16,84±0,95b 

Carboidratos totais 24,10±0,64a 13,38±1,00b 

Fibra alimentar total 23,58±1,43a 10,71±0,22b 

    Fibra solúvel 1,80±1,43a 0,20±0,01b 

    Fibra insolúvel 21,78±1,43a 10,50±0,22b 

Cinzas 5,04±0,23a 1,94±0,27b 

VET (Kcal/100 g) 472,36a 215,13b 

VET=valor energético total. Valores constituem média ± desvio padrão. Médias com letras diferentes na 
mesma linha apresentam diferença significância pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância. 

 

Analisando-se o teor de proteínas, foi observado que, após a germinação 

do gergelim, houve um aumento de 159,79%, o que evidencia ter ocorrido síntese 

proteica durante o processo de germinação. O teor de lipídeos reduziu 143, 64% 

após o processo de germinação. 

A quantidade de carboidratos totais decresceu em 80,11% após o processo 

de germinação. Os teores de fibra alimentar total, fibra solúvel e fibra insolúvel 

também diminuíram em 120%, 800% e 107,42%, respectivamente.  Quando 

analisado o teor de cinzas, observou-se uma diminuição de 159,79% após o 

processo de germinação. O VET expôs uma redução de 119,57% após a 

germinação.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

O processo de germinação elevou significativamente a umidade do 

gergelim preto provocou uma síntese proteica importante, e gerou uma redução 

nos teores de lipídeos, carboidratos totais, fibra total, fibra solúvel, fibra insolúvel, 

cinzas e VET, fato que pode estar relacionado com a hidratação abundante das 

sementes.  
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RESUMO – O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade de produtos lácteos fabricados em 
uma indústria de laticínios de Juiz de Fora - MG durante três anos consecutivos. Foram 
analisadas 53 amostras de leite pasteurizado e 27 amostras de queijo Minas Frescal (QMF), das 
quais 32,1% e 51,8% estavam em desacordo com os padrões legais vigentes, respectivamente. 
Observou-se uma redução no número de reprovações, tanto de leite pasteurizado (44,4%, 26,3% 
e 25,0%) quanto de QMF (62,5%, 50,0% e 44,4%) entre 2014 e 2016. No entanto, a elevada 
contagem de coliformes totais e o excesso de gordura no extrato seco (GES) foram problemas 
recorrentes nesta indústria, indicando falhas em condições higiênicas e falta de padronização no 
processamento. Conclui-se que, apesar da melhoria na qualidade destes produtos lácteos 
durante o estudo, existe a necessidade de investigar as possíveis causas das não conformidades 
a fim de reduzir o elevado número de amostras em desacordo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: queijo, leite, análises laboratoriais, coliformes, gordura. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O leite e seus derivados são alimentos comumente encontrados na dieta 

da população brasileira, e constituem fontes importantes de proteínas, gordura, 

sais minerais e vitaminas lipossolúveis (SBAN, 2015). Neste contexto, o leite 

fluido e o queijo Minas Frescal (QMF) destacam-se tanto pela quantidade 

produzida quanto pelo elevado consumo no Brasil (IBGE, 2014). A qualidade 

destes produtos lácteos pode variar em função de diferentes fatores, incluindo a 

matéria-prima, insumos, condições higiênicas no processamento e 

armazenamento. A falta de controle no processo produtivo de alimentos pode 

levar à qualidade insatisfatória, riscos à saúde dos consumidores e prejuízos 

econômicos para as indústrias. A realização de análises laboratoriais é uma 

ferramenta fundamental para a avaliação do produto final quanto aos padrões 
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legais estabelecidos pelos órgãos de fiscalização e a correção de não 

conformidades na cadeia produtiva (IAL, 2008). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade de produtos lácteos 

fabricados em uma indústria de laticínios da cidade de Juiz de Fora - MG durante 

três anos consecutivos. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Foram analisadas 53 amostras de leite pasteurizado e 27 de queijo Minas 

Frescal (QMF), provenientes de uma indústria de laticínios de Juiz de Fora- MG 

no período de 2014 – 2016. As amostras foram enviadas ao Laboratório de 

Análise de Alimentos e Águas da Faculdade de Farmácia da Universidade 

Federal de Juiz de Fora – UFJF, pelo próprio fabricante, em suas embalagens 

originais e em caixas isotérmicas. No laboratório, as amostras foram identificadas 

e, posteriormente, submetidas às análises microbiológicas e físico-químicas 

conforme metodologias preconizadas em Downes e Ito (2001) e Silva et al. 

(1997), respectivamente. Os resultados das análises de leite pasteurizado e QMF 

foram avaliados quanto aos padrões legais vigentes estabelecidos na Instrução 

Normativa 62/2011 e na Portaria nº 146/1996, respectivamente. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Dentre as amostras analisadas durante o estudo, 32,1% de leite 

pasteurizado e 51,8% de QMF estavam em desacordo com os padrões legais 

vigentes (Tabela 1). As principais não conformidades no leite pasteurizado foram 

para coliformes totais (41,2%), sólidos não gordurosos (35,3%), índice crioscópico 

(23,5%), e acidez total (5,9%). Enquanto que as reprovações para QMF foram 

devido à gordura no extrato seco (71,4%), coliformes totais (28,6%), fungos 

filamentosos e leveduras (14,3%) e coliformes termotolerantes (14,3%). 

Tabela 1 – Resultados das análises de leite pasteurizado e queijo Minas Frescal 
no período de 2014-2016. 

Produto Análise 2014 2015 2016 

Leite 
CPP 7,0 - 1,7 x 104  6,0 x 10¹ - 1,8 x 10³ 1,0 - 8 x 10³ 
CT < 0,3 - 4,3   < 0,3 - 9,3  < 0,3 - 4,3 x 10¹ 

CTT < 0,3 < 0,3 < 0,3 
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SAL Ausência Ausência Ausência 
AT   0,14 - 0,17  0,14 - 0,18  0,15 - 0,20 

D15 °C 1,028 - 1,031 1,028 - 1,032 1,320 - 1,332 
G 2,6 - 3,5 3,1 - 4,7 3,1 - 4,7 
IC -0,523 / -0,553 -0,519 / -0,540 -0,530 / -0,549 

SNG 8,0 - 8,7 8,0 - 9,4 8,5 - 9,6 

Queijo 

GES 31,9 – 61,0 41,0 - 55,3 29,5 - 69,8 
U 56,6 – 67,1  62,7 - 73,2 62,9 - 69,9 

CT 3,6 - 1,1 x 104 1,4 x 10¹ - 9,3 x 10¹ < 3,0 – 9,3 x 10³ 
CTT <3,0 - 1,1 x 104 <3,0 <3,0  
FL  4,0 x 10¹ - 9,2 x 10³ 9,0 x 10 ¹ - 1,1 x 105 < 10 - 1,1 x 10³ 

ECP <10 <10 <10 
SAL Ausência Ausência Ausência 
LM Ausência Ausência Ausência 

CPP – Contagem Padrão em Placas (UFC/mL); CT – coliformes totais (NMP/mL ou g); CTT – 
coliformes termotolerantes (NMP/mL ou g); SAL – Salmonella spp. em 25 g ou mL; ECP – 
estafilococos coagulase positiva (UFC/g); FL – fungos filamentosos e leveduras (UFC/g); LM – 
Listeria monocytogenes em 25 g; AT – Acidez titulável (g de ácido lático/100g); D15 °C – 
Densidade relativa a 15 °C (g/mL); G – Gordura (g/100g); IC - Índice Crioscópico (°H); SNG – 
Sólidos não gordurosos (g/100g); GES – gordura no extrato seco (g/100g); U – umidade (g/100g). 
Dados em negrito correspondem a resultados em desacordo com os padrões legais vigentes. 

 
Ao longo dos três anos de estudo, observou-se uma redução no número de 

amostras em desacordo, tanto de leite pasteurizado (44,4%, 26,3% e 25,0%) 

quanto de QMF (62,5%, 50,0% e 44,4%) (Figura 1). Apesar destes resultados, a 

elevada carga microbiana de coliformes totais no leite pasteurizado e o excesso 

de gordura no extrato seco no QMF foram problemas recorrentes nesta indústria 

de laticínios. 

 

Figura 1. Amostras de leite pasteurizado (LP) e queijo Minas Frescal (QMF) em 
acordo e desacordo com os padrões legais vigentes em relação aos parâmetros 
avaliados durante 2014, 2015 e 2016. 
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4. CONCLUSÃO 

Observou-se um elevado número de amostras, tanto de leite pasteurizado 

quanto de QMF, em desacordo com os padrões legais vigentes entre 2014 e 

2016. Embora tenha ocorrido uma melhoria na qualidade dos produtos lácteos ao 

longo dos três anos de estudo, existe a necessidade de investigar as possíveis 

causas das não conformidades, sobretudo em relação a coliformes totais e teor 

de GES. 
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RESUMO – Nos últimos tempos, a ciência da nutrição vem sendo motivada a desenvolver novos 
produtos alimentícios. Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi desenvolver um petit 
suisse sabor açaí e avaliar sua qualidade sensorial. Determinou-se o efeito das concentrações de 
açúcar (sacarose) e polpa de açaí sobre a qualidade sensorial do petit suisse. Os provadores 
definiram que as concentrações intermediárias avaliadas de açúcar (14%) e polpa de açaí (35%) 
são ideais para definir o sabor ideal de açaí no petit suisse. Pode-se concluir que foi possível 
elaborar um petit suisse sabor açaí de boa qualidade sensorial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Teste de aceitação; açúcar; polpa de açaí. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O queijo petit suisse foi criado por Charles Chervais em 1850. Sua massa é 

obtida pelo processo de coagulação mista, o que a leva apresentar consistência 

cremosa, podendo ser adicionada de temperos doces ou salgados (VEIGA; 

VIOTTO, 2001). Nos últimos anos, a indústria de laticínios se depara com o 

desafio de criar novos produtos que atendam às necessidades dos consumidores. 

Segundo Kempka et al. (2008), uma nova tendência neste mercado é a produção 

de iogurtes e leites fermentados funcionais. Uma alternativa é a incorporação de 

frutas com alta capacidade funcional, entre elas, tem o açaí. 

O açaí vem ganhando novos mercados desde a década de 90, devido 

principalmente ao seu elevado valor nutricional, pois é um alimento rico em 

proteínas, fibras, lipídios, vitamina E e minerais. Além disso, o açaí contém 

quantidade significativa de antocianinas que constituem a classe dos flavonoides, 

o que atribui à propriedade antioxidante, além de serem responsáveis pela cor 

vermelha escura característica do fruto (BERNAUD; FUNCHAL, 2011). 

O objetivo desse estudo foi realizar a otimização sensorial de petit suisse 

sabor açaí em relação às concentrações de açúcar e polpa de açaí. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido dispondo-se de um planejamento fatorial 22 

completo com pontos axiais (± α = (2k) 1/4, sendo k igual ao número de variáveis 

independentes) e 3 pontos centrais (MYERS; MONTGOMERY, 2002). 

Utilizou-se a metodologia de superfície de resposta para avaliar o efeito 

das concentrações de açúcar (variando de 9,76% a 18,24%) e polpa de açaí 

(variando de 20,86% a 49,14%) sobre a aceitação sensorial.  Os resultados foram 

analisados por um método de regressão múltipla que expõe os efeitos das 

variáveis em modelos polinomiais de primeira ordem. A análise de variância 

(ANOVA) foi utilizada para testar a adequação dos modelos e os critérios 

adotados para avaliar o ajuste desses modelos foram: a significância da 

regressão pelo teste F e o coeficiente de determinação (R2). 

Utilizou-se o teste t para avaliar a significância dos parâmetros dos 

modelos ao nível de significância de 5%. As análises de regressão foram 

efetuadas e as superfícies de resposta foram plotadas com o auxílio do software 

Chemoface (NUNES et al., 2012). 

Em um recipiente, foram misturados o leite e o açúcar, em seguida, a mistura 

foi pasteurizada a uma temperatura de 83 ºC por 30 minutos. Logo após, foi 

resfriada em banho de gelo até atingir 40 ºC. Adicionou-se então, 0,003% de 

fermento mesofílico à base de Lactococcus lactis e Lactococcus cremoris, 0,05% 

de cloreto de cálcio e 0,1% de coalho, conforme indicação do fabricante (6 a 9 mL 

para 10 L). Após a adição destes, a mistura foi homogeneizada e incubada a 37 

oC por 25 horas para a realização da coagulação enzimática e fermentação lática. 

Posteriormente, a coalhada foi cortada e agitada vagarosamente por 15 minutos. 

Após isso, a coalhada foi suspensa por 16 horas em sacos de algodão (100%) 

previamente esterilizados para realização da dessoragem.  A polpa de açaí 

pasteurizada foi acrescentada à massa obtida e misturada em uma batedeira 

planetária por 5 minutos na velocidade 2.  

 O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Ouro Preto e aprovado sob o número de CAAE 

32919714.0.0000.5150 (ANEXO 1). 

As formulações de petit suisse foram avaliadas por 66 provadores. Para a 

avaliação da aceitação, utilizou-se escala hedônica estruturada de nove pontos 
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para os atributos aparência, textura, sabor e impressão global, variando entre os 

termos hedônico “gostei extremamente” (9) e “desgostei extremamente” (1). O 

sabor de açaí e doçura foram avaliados utilizando escala do ideal de sete pontos 

para que os provadores pudessem expressar o quão ideal o produto estava em 

relação à intensidade de sabor açaí e doçura. As escalas do ideal foram 

ancoradas pelos termos hedônicos “muito mais forte que o ideal” (7) e muito 

menos fraco que o ideal (1). Também foi avaliada a intenção de compra do 

produto utilizando a escala de intenção de compra ancorada entre “certamente 

compraria” (5) e “certamente não compraria” (1). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pode-se avaliar que não houve interferência significativa (p˃0,05) quanto 

ao atributo sensorial de aparência. O teste do ideal de doçura não revelou a 

concentração ideal de açúcar para o petit suisse sabor açaí, pois não houve 

interferência significativa (p˃0,05) dos fatores avaliados. Entretanto, a avaliação 

de outros atributos de aceitação sensorial determinou que o aumento da 

concentração de açúcar melhorou a aceitação (p≤0,05) em relação ao sabor, 

impressão global e intenção de compra (Figuras 1a, b e c). Por outro lado, as 

concentrações estudadas de polpa de açaí não interferiram significativamente 

nesses parâmetros. 

  

(a) (b) 
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(c) 

Figura 1 Superfície de resposta utilizando o modelo linear para a aceitação 

sensorial em relação a impressão global, intenção de compra e sabor em função 

das concentrações de polpa de açaí e açúcar (sacarose) 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Determinou-se que as concentrações intermediárias avaliadas de açúcar 

(14%) e polpa de açaí (35%) são ideais para definir o sabor ideal de açaí no petit 

suisse.  
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RESUMO – O objetivo deste trabalho foi avaliar a sinérese de iogurte concentrado salgado 
adicionado de orégano durante o armazenamento. Os iogurtes salgados sem e com adição de 
orégano foram armazenados a temperatura de 7 °C durante 5 tempos (0, 7, 14, 21 e 28 dias). Em 
cada tempo foi avaliada a sinérese dos iogurtes em triplicata. Por meio deste estudo foi possível 
concluir que a sinérese dos iogurtes concentrados salgados aumenta ao longo do 
armazenamento e que a adição de orégano promove maior expulsão de água no gel. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: labneh; estabilidade; orégano. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O iogurte concentrado é definido como um alimento semissólido, derivado 

do iogurte pela retirada de parte de sua água e de seus compostos hidrossolúveis 

(MOHAMEED et al., 2004). 

 O desenvolvimento de novos produtos é uma atividade de fundamental 

importância para a sobrevivência da maioria das empresas (BARBOZA, 2003). 

 Ervas e especiarias, em especial o orégano, são amplamente utilizadas na 

culinária devido à capacidade de dar sabor e aroma aos alimentos, além de 

agregar um potencial de aplicação nos produtos alimentícios, como a de retardar 

a oxidação lipídica, processo responsável por uma das maiores causas de 

degradação dos alimentos, comprometendo a qualidade nutricional e sensorial 

(SHIMANO, 2012). 
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 Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a sinérese de iogurte 

concentrado salgado adicionado de orégano durante o armazenamento. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Os materiais utilizados neste trabalho foram: Leite UHT, orégano 

desidratado, sacarose, cloreto de sódio (NaCl), cultura liofilizada para iogurte (YC-

X11, DVS, YoFlex®). 

 Foram elaborados iogurtes concentrados salgados (1 % de sal) sem e com 

adição de orégano (0,25 %), segundo metodologia proposta por Ferreira (2005).  

 A sinérese das diferentes amostras de iogurte foi determinada por 

centrifugação, em triplicata, segundo metodologia proposta por Jauregui et al. 

(1981) com modificações de Beuschel et. al (1992). Pesou-se 5,0 g das amostras 

as quais foram centrifugadas a 2500 rpm por 20 minutos (Daiki, 80-2B 

CENTRIFUGUE). O sobrenadante foi coletado, pesado e o índice de sinérese foi 

calculado de acordo com a equação: Sinérese (%)=(Sobrenadante (g))/(Iogurte 

(g) )  x 100 %. Os resultados foram analisados por análise de regressão a 5,0 % 

de significância em software Sisvar (FERREIRA, 2000). 

 Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado (DIC) para a 

avaliação da estabilidade dos iogurtes concentrados salgados durante 5 tempos 

(0, 7, 14, 21 e 28 dias) sob temperatura de refrigeração (7 °C). 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 A Figura 1 apresenta os resultados de sinérese durante o armazenamento 

dos iogurtes concentrados salgados com e sem adição de orégano. 
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 Figura 1 Resultados da sinérese (%) durante o armazenamento dos iogurtes 

concentrados salgados com e sem adição de orégano 

 

 Observa-se que a sinérese dos produtos foi influenciada pelo tempo e pela 

adição de orégano (Figura 1), aumentando ao longo do tempo de armazenamento 

nos dois tratamentos, sendo que o iogurte concentrado salgado adicionado de 

orégano apresentou maior sinérese (28,6%) em relação ao sem orégano durante 

o armazenamento.  

 O aumento na sinérese da maioria dos produtos lácteos ocorre devido às 

mudanças da rede do gel, produzidas por forças atrativas entre as partículas de 

caseína, que podem levar a ligações intermoleculares adicionais e, 

consequentemente, a contração do gel e expulsão de água, causado por 

desprendimento espontâneo de água do gel, acompanhado de redução de 

volume. Além disso, a sinérese é favorecida por mudanças na temperatura, 

aumento da acidez, pH e fatores mecânicos (LIMA et. al., 2011).  

 

4. CONCLUSÃO 

 

 Por meio deste estudo foi possível concluir que a sinérese dos iogurtes 

concentrados salgados aumenta ao longo do armazenamento e que a adição de 

orégano promove maior expulsão de água no gel. 

 .  
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RESUMO - O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade de amostras de queijo Minas Frescal, 
produzido e comercializado em Juiz de Fora - MG e região, por meio de análises microbiológicas 
(coliformes totais e termotolerantes, estafilococos coagulase positiva, fungos filamentosos e 
leveduras, Listeria monocytogenes e Salmonella spp.) e físico-químicas (gordura no extrato seco - 
GES e umidade). Para tal, foram analisadas 15 amostras de queijo Minas Frescal provenientes de 
quatro laticínios, durante 2016. Os resultados obtidos evidenciaram que 66,7% das amostras 
apresentaram-se em desacordo com os padrões legais vigentes da Portaria nº 146/1996 do 
MAPA. Os fatores responsáveis por reprovações foram GES, coliformes totais e estafilococos 
coagulase positiva. Conclui-se que existe a necessidade de melhoria da qualidade do queijo Minas 
Frescal em condições higiênico-sanitárias, padronização da matéria-prima e/ou aplicação de Boas 
Práticas de Fabricação. 

 
PALAVRAS-CHAVE: queijo, análises laboratoriais, boas práticas de fabricação. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O queijo Minas Frescal é um dos tipos de queijo mais populares do Brasil, 

sendo consumido por todas as classes da população (SILVA et al., 2003). 

Classifica-se como um queijo semi-gordo, de muito alta umidade, a ser consumido 

fresco, de acordo com o “Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de 

Queijos” (BRASIL, 1997). É um produto altamente perecível, com atividade de 

água e nutrientes suficientes para o desenvolvimento de micro-organismos 

patogênicos e deteriorantes. A contaminação microbiológica deste produto pode 

ocorrer em diferentes etapas da produção devido a falhas em condições 

higiênico-sanitárias, falta de controle de processo e armazenamento inadequado, 

que comprometem a sua qualidade e a segurança de seus consumidores 

(FURTADO, 2005). Além disso, a falta de padronização da matéria-prima pode 

levar à descaracterização do produto final quanto aos requisitos composicionais 

do seu padrão de identidade e qualidade, causando perdas econômicas para os 

laticínios. Desta forma, a implantação e aplicação de boas práticas de fabricação 

em toda cadeia produtiva, associadas a análises microbiológicas e físico-químicas 
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de rotina são fundamentais para garantir um produto de qualidade e seguro (IAL, 

2008). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade de amostras de queijo 

Minas Frescal, produzido e comercializado em Juiz de Fora - MG e região, 

analisadas no Laboratório de Análises de Alimentos e Águas da Faculdade de 

Farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora (LAAA-UFJF) durante 2016. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foram analisadas, entre fevereiro e dezembro de 2016, 15 amostras de 

queijo Minas Frescal. As amostras, provenientes de quatro laticínios distintos (A, 

B, C e D), foram enviadas ao LAAA-UFJF pelos próprios fabricantes, em suas 

embalagens originais e em caixas isotérmicas. As amostras foram identificadas e, 

posteriormente, submetidas às análises microbiológicas e físico-químicas 

conforme metodologias preconizadas em Downes e Ito (2001) e Silva et al. 

(1997), respectivamente. As amostras foram avaliadas quanto à enumeração de 

coliformes totais e termotolerantes, contagem de estafilococos coagulase positiva 

e fungos filamentosos e leveduras, pesquisa de Listeria monocytogenes e 

Salmonella spp., e determinação dos teores de gordura no extrato seco (GES) e 

umidade. 

Os resultados analíticos foram avaliados quanto às especificações 

estabelecidas na Portaria n° 146, de 07 de março de 1996 do Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 1996). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Do total de 15 amostras avaliadas, 10 (66,7%) estavam em desacordo 

com as especificações da Portaria 146/1996 (MAPA). Os fatores responsáveis por 

reprovações foram GES (60%), coliformes totais (50%) e estafilococos coagulase 

positiva (10%). As porcentagens de amostras em desacordo para os laticínios A, 

B, C e D foram de 55,5%, 66,7%, 100% e 100%, respectivamente. (Tabela 1) 

As variações observadas nos resultados das análises físico-químicas 

refletem falta de padronização do produto final. As amostras com valores de GES 

acima do estabelecido pela legislação demonstram uma descaracterização do 

queijo Minas Frescal e representam perdas econômicas para os laticínios. 
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A presença de coliformes totais e estafilococos coagulase positiva acima 

dos limites toleráveis evidenciam qualidade higiênico-sanitária insatisfatória 

durante a fabricação do produto, gerando risco potencial à saúde do consumidor. 

 
4. CONCLUSÃO 
 

Conclui-se, a partir do elevado número de amostras em desacordo com 

os padrões legais vigentes, que existe a necessidade de melhoria da qualidade do 

queijo Minas Frescal produzido e comercializado em Juiz de Fora – MG e região. 

Os problemas observados são comuns a todos os laticínios avaliados e indicam 

falhas em condições higiênico-sanitárias, falta de padronização da matéria-prima 

e/ou ineficiência na aplicação de Boas Práticas de Fabricação. 
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RESUMO – Existem inúmeros trabalhos avaliando a capacidade antioxidante de gengibres, mas 
a avaliação da vitamina C neste rizoma é escassa. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar o teor de vitamina C de gengibres in natura comercializados em Ouro Preto/MG. Foram 
realizadas análise do teor de vitamina C, em triplicata. Os resultados permitiram concluir que os 
gengibres in natura comercializados em Ouro Preto/MG apresentaram alto teor de vitamina C. 
 
PALAVRAS-CHAVE: rizoma; antioxidante; vitamina C. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O gengibre é uma das especiarias mais importantes e valorizadas ao 

redor do mundo, sendo uma planta de alto potencial terapêutico em diversas 

patologias. É uma planta herbácea, da família das Zingiberacea, nativa da Índia, 

podendo alcançar até 1,20 m de altura, não apresenta raízes, e sim, numerosos 

rizomas, dos quais são extraídos elementos resinosos, bastante aromáticos e de 

gosto picantes (FILHO; MURTA, 1999). 

A vitamina C é considerada um dos mais importantes nutrientes 

antioxidantes (SALONEN et al., 2000; FREITAS; MORETTI, 2006). Existem 

inúmeros trabalhos avaliando a capacidade antioxidante de gengibres (Justo et 

al., 2008; ANDREO; JORGE, 2011; ANDRADE et al., 2012), mas são escassos 

estudos sobre o teor de vitamina C neste rizoma. 

 Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o teor de vitamina C de 

gengibres in natura comercializados em Ouro Preto/MG. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Foram utilizados gengibres in natura adquiridos em comércio local da 

cidade de Ouro Preto – MG armazenados sob condições adequadas de higiene 

no laboratório de Análise Sensorial da Escola de Nutrição na Universidade 

Federal de Ouro Preto. 

 Os gengibres in natura foram lavados em água corrente para remoção das 

sujidades e imersos em solução com 2,5 % de hipoclorito de sódio por 15 

minutos. Após processo de higienização, os gengibres in natura foram 

armazenados em recipientes plásticos e estocados em freezer a -18 °C. 

A vitamina C foi determinada segundo a AOAC (2000) modificado por 

Benassi et al. (1988). Extrato dos gengibres in natura foi obtido pesando 1 g do 

material e adicionando 30 mL de ácido oxálico 0,5 % (refrigerado) fazendo a 

homogeneização em mix. Em seguida, fez-se a filtração em papel de filtro. Após a 

filtração, transferiu-se o filtrado para um balão volumétrico de 100 mL e completou 

o volume com ácido oxálico 0,5 % gelado. Este extrato (1 mL) foi titulado com 

solução de Tillman 0,02 %, até o ponto de viragem róseo claro. Os resultados 

foram expressos como mg de ácido ascórbico por 100 g de gengibre. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Tem-se na Tabela 1 o valor médio do teor de vitamina C de gengibres in 

natura comercializados em Ouro Preto-MG. 

 

Tabela 1. Valor médio ± o desvio padrão do teor de vitamina C de gengibres in 

natura comercializados em Ouro Preto-MG.  

Média de três repetições para cada parâmetro analisado. 

 

Segundo Biesalski et al. (2003) e Wilson (2005) embora o corpo humano 

não seja capaz de sintetizar a vitamina C, essa atua como cofator para muitas 

enzimas, sendo assim muito importante para que ocorra algumas reações 

Parâmetro Valor médio 

Vitamina C (mg/100g) 219,30 ± 0,00 
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enzimáticas. Franco (2004) relata que a vitamina C interfere no metabolismo do 

ferro, da glicose e de outros glicídios, tornando assim mais fácil a absorção das 

hexoses, também como a glicogênese hepática. Não há na literatura uma 

classificação quanto ao conteúdo de ácido ascórbico para raízes alimentícias. 

Ramful et al. (2011) classificaram as frutas em três categorias, de acordo com seu 

conteúdo de ácido ascórbico: baixo (< 30 mg/100 g), médio (30–50 mg/100 g) e 

alto (> 50 mg/100 g).  De acordo com esta classificação o gengibre in natura 

possui alto teor de vitamina C. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 Os resultados permitiram concluir que os gengibres in natura 

comercializados em Ouro Preto/MG apresentaram alto teor de vitamina C.  
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RESUMO – O objetivo deste trabalho foi avaliar sensorialmente pães de queijo com farinha de 
albedo da laranja e reduzido teor de lactose. Foram elaboradas cinco formulações substituindo a 
mistura de polvilhos (doce e azedo) pela farinha do albedo da laranja nas seguintes 
concentrações: 0%, 3,5%, 7%, 10,5% e 14% (p/p). Foi realizada avaliação sensorial das 
formulações com 100 consumidores potenciais e os dados foram analisados por teste de média 
(Scott-Knott) a 5 % de probabilidade. Os resultados permitiram concluir que é viável produzir pães 
de queijo com reduzido teor de lactose com até 7,0 % de adição de farinha do albedo de laranja.  

 
PALAVRAS-CHAVE: albedo; pães de queijo; aceitabilidade. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O pão de queijo é um produto tradicionalmente mineiro apresentando 

diversos benefícios tais como fonte de energia, isenção glúten e grande 

aceitabilidade (SILVA, 2009). 

 Atualmente, nota-se um grande aumento da procura por produtos com 

baixo teor de lactose e que tragam benefícios à saúde. Paralelamente a essa 

procura, nos últimos anos, uma atenção especial vem sendo dada à minimização 

ou reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados nas indústrias de alimentos. 

(TURCHETTO et al., 2015). A partir disso, desenvolver um produto com reduzido 

teor de lactose enriquecido com farinha do albedo da laranja, tornou-se ideia 

primordial para reaproveitar o resíduo gerado pela indústria de sucos, sendo uma 

alternativa saudável para os potenciais consumidores. 

 Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar sensorialmente pães de 

queijo com farinha de albedo da laranja e reduzido teor de lactose. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Foram utilizados para a elaboração dos pães de queijo: polvilhos doce e 

azedo, leite UHT com zero teor de lactose, margarina, ovos, queijo parmesão e 

sal. Estes materiais foram adquiridos em mercado local da cidade de Ouro Preto, 

MG. Além disso, utilizou-se farinha do albedo da laranja. As laranjas foram 

descascadas manualmente para a retirada do albedo. O albedo sofreu o processo 

de secagem durante quatro horas em secador do tipo bandeja com circulação 

forçada de ar, até umidade de 13,0 %. Em seguida, os albedos secos foram 

triturados em liquidificador industrial para obtenção da farinha.  

 Os pães de queijo foram obtidos a partir da substituição da mistura de 

polvilhos (doce e azedo) pela farinha do albedo da laranja nas seguintes 

concentrações: 0%, 3,5%, 7%, 10,5% e 14% (p/p). 

 Primeiramente, os dois tipos de polvilho e a farinha do albedo de laranja 

(em diferentes concentrações de acordo com cada formulação) foram misturados 

em um recipiente aberto. Posteriormente, foi realizado o escaldamento da mistura 

com leite (14,9 %) e água (12,02 %) (em ebulição), margarina (16,83 %) e sal 

(0,96 %). Após o escaldamento, acrescentou-se o queijo parmesão (21,63 %) e 

os ovos (9,62 %), os quais sofreram o processo de mistura até homogeneização. 

A massa foi dividida em porções de 15 ± 0,5 g e moldadas manualmente em 

formato esférico. Em seguida, foram assados a 160 ºC por aproximadamente 40 

minutos.  

O teste de aceitação foi conduzido no laboratório de Análise Sensorial do 

Departamento de Alimentos da Universidade Federal de Ouro Preto, com 100 

consumidores potenciais de pães de queijo e os atributos avaliados (cor, aroma, 

sabor, consistência e impressão global) foram julgados por meio de uma escala 

hedônica estruturada de 9 pontos (1=desgostei extremamente a 9= gostei 

extremamente) (STONE e SIDEL, 1985). As amostras de pães de queijo foram 

servidas de forma balanceada e codificadas com três dígitos retirados. O trabalho 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com o número 1.570.671. 

 As médias obtidas na avaliação sensorial foram comparadas pelo teste de 

Scott-Knott a 5% de probabilidade em software Sisvar (FERREIRA, 2000). 
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3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 Na Tabela 1 estão apresentadas as médias dos atributos sensoriais 

avaliados dos pães de queijo com farinha do albedo de laranja e reduzido teor de 

lactose. 

 

Tabela 1 Resultados médios dos atributos sensoriais dos pães de queijo com 

farinha do albedo de laranja e reduzido teor de lactose 

Atributos 

Sensoriais 

Formulações (%) 

0 3,5 7,0 10,5 14 

Cor 7,75 ±1,27 a 7,02 ±1,83 b 6,81 ±1,67 b 6,26 ±1,87 c 5,87 ±2,14 c 

Aparência 7,92 ±1,06 a 6,51 ±2,13 b 6,65 ±1,70 b 5,90 ±1,88 c 5,75 ±2,11 c 

Aroma 7,61 ±1,26 a 7,11 ±1,64 b 6,52 ±1,85 c 6,23 ±1,87 c 5,70 ±1,89 d 

Textura 7,63 ±1,33 a 6,80 ±1,58 b 6,18 ±1,84 c 5,41 ±2,05 d 4,87 ±1,95 d 

Sabor 7,85 ±1,28 a 7,06 ±1,61 b 5,48 ±2,12 c 4,09 ±1,89 d 3,45 ±1,97 e 

Impressão 

Global 
7,85 ±1,02 a 7,12 ±1,45 b 6,00 ±1,96 c 4,81 ±1,75 d 4,12 ±1,87 e 

Médias seguidas da mesma letra, nas linhas, não diferem estatisticamente entre si, pelo 

Teste de Scott-Knott 5% de significância. 

 

 Observa-se que as notas de aceitabilidade foram diminuindo (p ≤ 0,5) com 

o aumento da concentração de farinha do albedo de laranja para todos os 

atributos sensoriais avaliados (Tabela 1). 

 A formulação com 10,5 % de farinha do albedo de laranja obteve notas 

abaixo de 5 (região de rejeição) para os atributos sabor e impressão global. Já a 

formulação com 14 % de farinha do albedo de laranja obteve notas de rejeição 

para os atributos textura (4,87), sabor (3,45) e impressão global (4,12). Macedo et 

al. (2005) relatam que o albedo da laranja apresenta um sabor amargo devido a 

presença de limonina e/ou naringina (flavonoide) muito presente em frutos 

cítricos, o que pode ter influenciado negativamente na aceitação dos pães de 

queijo com maiores teores de farinha do albedo. 
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4. CONCLUSÃO 

 

 Os resultados permitiram concluir que é viável produzir pães de queijo com 

reduzido teor de lactose com até 7,0 % de adição de farinha do albedo de laranja. 
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RESUMO – Busca-se neste estudo conhecer o perfil dos profissionais do NASF de um município 
polo de Minas Gerais, abrangendo aspectos pessoais, forma de ingresso, instituição de 
graduação e experiência prévia em saúde pública durante a formação e profissional. Foram 
entrevistados 34 profissionais do NASF sendo observado: idade média de 34,5 anos; 
predominância do sexo feminino e de solteiros; graduação da maioria em instituições particulares 
e cerca de 50,0%, não desenvolveu atividades de pesquisa, extensão ou estágio extra curricular 
na área de saúde pública ou não possuíam experiência profissional prévia na área. Quanto à 
forma de ingresso, deu-se por análise de currículo e indicações, em sua maioria. Faz-se 
necessário, a educação continuada desses profissionais no serviço, com ênfase na educação 
interprofissional, de modo a desenvolver competências e habilidades para uma atuação mais 
contextualizada na assistência em saúde, além de se estabelecer processos seletivos adequados 
na escolha dos profissionais que atuarão no NASF. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Atenção básica a saúde, equipes de saúde, Programa Saúde da Família, 
formação profissional em saúde, educação continuada. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Conforme a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB (Brasil, 2014), os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família são equipes multiprofissionais, compostas 

por profissionais de diferentes profissões ou especialidades, que devem atuar de 

maneira integrada e apoiando os profissionais das equipes de Saúde da Família e 

das equipes de Atenção Básica (AB) para populações específicas. 

Neste sentido, o trabalho do NASF integra a Rede de Atenção à Saúde 

(RAS), que é ordenada pela AB e tende a ser mais resolutiva e equitativa, de 

forma a atender os problemas e necessidades de saúde dos indivíduos e grupos 

adscritos. A partir da constituição de uma rede de cuidados, se insere as 

atividades desenvolvidas pelos profissionais do NASF (BRASIL, 2014).  

Este trabalho se estabelece a partir de problemas, demandas e 

necessidades de saúde de pessoas e grupos sociais em seus territórios, bem 

como de dificuldades dos profissionais das equipes de atenção básica/ saúde da 

família em suas análises e manejos. Essa ação se materializa por meio do 
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compartilhamento de saberes, práticas e gestão do cuidado em rede, tendo no 

apoio matricial seu principal referencial teórico-metodológico (MELO, 2014). 

As ações do NASF possuem prioritariamente duas dimensões: ações 

clínicas assistenciais voltadas para os usuários e as ações educativas com ou 

para as equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF). As demandas devem 

ser identificadas a partir da atuação conjunta com as equipes apoiadas e de forma 

a integrar as RAS e outras redes de serviços disponíveis (BRASIL, 2014).  

Desta forma o presente estudo visa delinear o perfil dos profissionais 

integrantes do NASF, bem como também conhecer qual a instituição de formação 

e experiências prévias destes profissionais que ingressaram no município 

estudado. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
O presente estudo, de delineamento transversal, realizou-se no município 

de Governador Valadares, MG, com todos os profissionais integrantes das oito 

(08) equipes do NASF, que apoiam as equipes de Saúde da Família do município, 

da zona urbana e rural. Integram as equipes do NASF: Assistente Social, 

Educador Físico, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista e Psicólogo. 

No total foram entrevistados trinta e quatro (34) profissionais, conforme os 

critérios de elegibilidade definidos.  A pesquisa consistiu em uma entrevista 

estruturada que possuía questões fechadas e abertas, abordando aspectos 

pessoais (gênero, raça, idade); referentes à formação em saúde (acadêmica e 

profissional) e experiência em saúde pública, prévia ao ingresso no NASF. A 

entrevista ocorreu em dia agendado, na unidade de saúde da atenção primária 

em que o profissional atuava, em espaço reservado, que garantiu a privacidade 

do entrevistado. Na análise descritiva, utilizou-se o programa Excel. 

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), sob o número de 

protocolo CAAE 55279816.0.0000.5147. Os participantes foram informados dos 

objetivos e procedimentos da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE).  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Dentre os profissionais atuantes no NASF predomina o sexo feminino 

(85,3%); a média de idade encontrada é de 34,5 anos. Em relação ao estado civil, 

44,1% é solteiro, 41,2% casados, sendo em menor percentual, divorciados 

(11,8%) e viúvos (2,9%). 

No que tange a instituição de formação dos profissionais avaliados, a 

maioria cursou a graduação em universidades ou faculdades particulares (94,1%), 

somente 5,9% graduou-se em universidade pública.  Quanto à forma de ingresso 

no programa do NASF, deu-se em sua maioria por análise de currículo (41,0%), 

tendo outras formas de ingresso, em 32% dentre as quais correspondeu à 

indicação política ou profissional, entrevista ou remanejamento. Ocorreu também 

o ingresso por meio de prova (12,0%) e uma parcela dos entrevistados não soube 

ou quis especificar a forma de ingresso (15,0%).  Resultados semelhantes foram 

verificados no estudo realizado por  Junqueira et al. (2010), que descreveu a 

predominância nas formas de ingresso na atenção básica dos profissionais de 

nível superior, por entrevistas, indicação política e análise de currículo.  

Em relação à experiência em Saúde Pública durante a graduação, 

metade dos entrevistados não desenvolveu atividades de pesquisa, extensão ou 

estágio extra curricular nesta área.  Da mesma forma, a maioria (52,9%) afirmou 

não ter tido experiência profissional em Saúde Pública antes de ingressarem no 

NASF. A experiência da grande maioria ocorreu somente nos estágios 

curriculares (47,1%), seguido de outras formas (23,5%), por projetos de extensão 

(17,6%) e em menor parcela, por projetos de pesquisa (5,9%). 

Percebe-se assim, que a formação acadêmica para a inserção do 

profissional de saúde no âmbito do cuidado em saúde e na compreensão do 

trabalho nas Redes de Atenção em Saúde ainda não atendem as demandas.  

Nascimento e Oliveira (2010) relatam que esta inserção “devem responder aos 

desafios atuais do trabalho em saúde, faz-se necessário refletir sobre a formação 

e sobre o perfil de competências desejado aos profissionais da saúde”, de forma a 

buscar profissionais não apenas com conhecimento técnico especializado, mas 

que, de antemão tenham habilidades desenvolvidas voltadas para o cuidado da 

população, com responsabilidade social envolvida com a atuação destes 

profissionais. 
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4. CONCLUSÕES 

 
Assim, podemos compreender que o alcance das metas e diretrizes do 

programa NASF resultará pelas ações de todos os envolvidos, em especial, os 

profissionais de saúde que nele atuam. Faz-se necessário, a educação 

continuada desses profissionais no serviço, com ênfase na educação 

interprofissional, de modo a desenvolver as competências e habilidades para uma 

atuação mais contextualizada à realidade e em consonância com os princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Além de se estabelecer como 

prioridade, o perfil desses profissionais contratados, de forma que seja discutido 

nas esferas administrativas para a regulamentação dos processos seletivos, para 

que haja maior rigor na escolha desses atores que têm o papel protagonista na 

assistência à saúde.   
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RESUMO – Os compostos fenólicos responsáveis pela cor dos vinhos procedem da uva utilizada 
para sua elaboração. A adição de carvalho granulado aos vinhos é uma técnica utilizada para 
modificar a composição fenólica e, consequentemente, melhorar a cor dos vinhos. Assim, o 
objetivo do trabalho foi avaliar os parâmetros de cor, após o tratamento do vinho BRS Violeta com 
carvalho granulado não tostado de duas origens (americano - A (Quercus alba) e francês - F 

(Quercus sessiliflora)) durante 30 dias a 15C. Transcorrido o período de tratamento, observou-se 
que o vinho tratado com carvalho americano foi o que apresentou o menor valor de L* 
(luminosidade) e o maior de C* (saturação), e todos os vinhos apresentaram um tom de vermelho 
arroxeado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: BRS Violeta; vinhos; carvalho; origem.  

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

Os compostos fenólicos responsáveis pela cor dos vinhos procedem da 

uva utilizada para sua elaboração (LAGO-VANZELA; BAFFI; DA-SILVA, 2015). A 

uva BRS Violeta (BRS Rúbea x IAC 1398-21) apresenta expressivo conteúdo de 

compostos fenólicos, especialmente antocianinas (REBELLO et al., 2013) e 

potencial como matéria-prima para elaboração de vinhos jovens (LAGO-

VANZELA et al., 2013) e envelhecidos (LAGO-VANZELA et al., 2014). 

Atualmente, técnica alternativa de envelhecimento de vinhos com pedaços de 

carvalho tem sido empregada para diminuir custos, acelerar o tempo de 

tratamento e melhorar as características de cor e aromáticas do produto final 

(OBERHOLSTER et al., 2015). Assim, o presente trabalho objetivou tratar vinhos 

tintos desta cultivar com carvalho granulado não tostado de duas origens (A e F), 

e posteriormente, avaliar os parâmetros de cor durante o armazenamento sob 

diferentes temperaturas. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 VINHO 

 

O vinho tinto foi elaborado, com inibição da fermentação malolática, a 

partir da uva BRS Violeta, safra 2016, na Vinícola Góes, São Roque, São Paulo.  

 

2.2 TRATAMENTO DO VINHO COM CARVALHO GRANULADO DE DUAS 

ORIGENS E ARMAZENAMENTO SOB DIFERENTES TEMPERATURAS 

 

O vinho foi tratado, em triplicata, com carvalho granulado não tostado 

americano (Quercus alba) e francês (Quercus sessiliflora) (Exclusivas Arraez 

Bravo, Cuidad Real, Espanha, 3 g por litro) a 15 °C por 30 dias, isento de oxigênio 

e luz. Vinhos sem tratamento (controle) foram submetidos às mesmas condições 

de armazenamento. A análise da cor instrumental foi realizada em 

espectrofotômetro, modelo Color Flex45/0 (Hunterlab, USA), utilizando software 

universal versão 4.10 com as seguintes configurações: iluminante D65 e 

observador a 10°. Os valores absolutos das coordenadas retangulares L* (0 

(preto) e 100 (branco)), a* ((-a*) verde e (+a*) vermelho) e b* ((-b) azul e (+b*) 

amarelo)) foram obtidos e as duas últimas coordenadas foram utilizadas para 

calcular Cromaticidade (Chroma – C*) e o Ângulo Hue (h°) (NDIAYE; XU; WANG, 

2009). 

 

2.3  ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

As análises estatísticas foram realizadas no programa estatístico IBM 

SPSS Sytatistics (SPSS Inc., IBM), versão 20.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 estão apresentados os parâmetros de cor dos vinhos de uva 

BRS Violeta antes e após o tratamento por 30 dias a 15°C com carvalho 

granulado americano e francês. Em relação à cor dos vinhos de BRS Violeta, é 

possível observar que houve diminuição nos valores de L* referentes aos vinhos 
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tratados com carvalhos, bem como houve aumento na saturação de cor (C*), 

sendo o menor valor de L* e o maior de C* determinados para os vinhos tratados 

com carvalho americano.  

 

Tabela 1 - Parâmetros de cor dos vinhos jovens antes e após o tratamento com 

dois tipos de carvalho (americano e francês). 

Determinação Controle Tratados com carvalho 

Americano Francês 

L* 2,27 ± 0,02a 1,12 ± 0,10b 1,63 ± 0,25c 

C* 0,65 ± 0,00a 1,30 ± 0,24b 0,86 ± 0,05c 

h° 328,93 ± 1,17a 317,47 ± 25,44a 332,21 ± 11,36a 

    

Por fim, os valores de Hue (h°) dos vinhos não apresentaram diferença 

significativa, todos com tom na faixa do sólido compreendida para vermelho 

arroxeado.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

Após avaliação dos parâmetros de cor em vinhos de uva BRS Violeta 

tratados com carvalho granulado de origem americana e francesa, observou-se 

que o vinho tratado com carvalho americano foi o que apresentou o menor valor 

de L* e o maior de C*, e todos os vinhos apresentaram um tom de vermelho 

arroxeado. 
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RESUMO – As Plantas Alimentícias Não-Convencionais, conhecidas como PANCs, são 
hortaliças, frutas, flores ou ervas que crescem espontaneamente na natureza, no entanto, as 
maiorias das pessoas, por não conhecerem, acabam confundindo esses presentes da natureza 
com ervas daninhas. O presente estudo objetivou realizar um levantamento das pesquisas sobre 
Plantas Alimentícias Não-Convencionais nos anais do Congresso Brasileiro de Nutrição - 
CONBRAN, indicando o perfil destas pesquisas no Brasil no campo da nutrição. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. Foram identificadas 20 pesquisas sobre o tema, 
número que indica que as PANCs são um tema ainda pouco explorado e abordado com pouca 
frequência nas pesquisas em nutrição no Brasil. 

 
PALAVRAS-CHAVE: conbran; nutrição; pesquisas científicas; plantas alimentícias não-
convencionais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O modelo de desenvolvimento hegemônico, centrado no crescimento 

econômico e nas relações de mercado, criou forte impacto na geografia do campo 

e das cidades. Neste novo cenário, diversas iniciativas têm sido promovidas, no 

intuito de promover produtos alimentares regionais, ampliando a oferta alimentar e 

estimulando o consumo de alimentos, até então, pouco conhecidos da população 

brasileira. Entre essas iniciativas, podemos destacar o Guia Alimentos Regionais 

Brasileiros (BRASIL, 2015), que é um exemplo dos esforços governamentais 

empreendido pelo Ministério da Saúde, com o propósito de favorecer o 

conhecimento acerca das mais variadas espécies de frutas, hortaliças, 

leguminosas, tubérculos, cereais, ervas, entre outros existentes em nosso país. 

As Plantas Alimentícias Não-Convencionais, conhecidas como PANCs, são 

hortaliças, frutas, flores ou ervas que crescem espontaneamente na natureza, no 

entanto, a maioria das pessoas por, não conhecerem, acabam confundindo esses 

presentes da natureza com ervas daninhas ou “mato” (UNB, 2016). No Rio 

Grande do Sul, um estudo preliminar realizado em 2007 identificou 109 espécies 
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nativas que possuem frutos ou sementes alimentícias, entre árvores, arbustos e 

palmeiras (BRACK et al., 2007). Outro estudo realizado na região metropolitana 

de Porto Alegre, por Kinupp (2007) identificou 311 espécies de PANCs nativas. O 

consumo de hortaliças de modo geral, convencionais ou não-convencionais, traz 

vários benefícios, entre os quais: fácil digestão, auxiliam na saciedade, ricas em 

fibras que auxiliam no bom funcionamento do intestino, contêm minerais e 

vitaminas, importantes no combate de doenças e no bom funcionamento do 

organismo (MAPA, 2010). O presente estudo objetiva traçar o perfil das pesquisas 

sobre Plantas Alimentícias Não-Convencionais nos anais do Congresso Brasileiro 

de Nutrição – CONBRAN. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa de natureza básica possui uma abordagem qualitativa, uma 

vez que visa descrever, compreender e explicar informações a respeito de 

estudos sobre PANCs. Trata-se de uma pesquisa descritiva com a utilização da 

análise de documento (SEVERINO, 2007). Para esta pesquisa foram analisados 

os anais das últimas cinco edições do Congresso Brasileiro de Nutrição - 

CONBRAN disponibilizados no sítio online da Revista da Associação Brasileira de 

Nutrição - RASBRAN (https://www.rasbran.com.br/rasbran), realizados nos anos 

de 2008, 2010, 2012, 2014, e 2016, que correspondem a um período de oito anos 

de pesquisas. A escolha do evento levou em consideração sua tradição e 

dimensão no cenário nacional de eventos no campo da nutrição. Para a busca de 

resumos nos anais, foram feitas buscas nos títulos das pesquisas utilizando as 

seguintes expressões: PANCs, Plantas Alimentícias Não-Convencionais, 

Hortaliças Não-Convencionais e Espécies Espontâneas Comestíveis. Como forma 

de expandir a busca, também foram efetuadas buscas através de alguns 

exemplos de PANCs, de acordo com o Manual de Hortaliças Não-Convencionais 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2010), são elas: 

araruta, inhame, jacatupé, mangarito, taro (raízes, rizomas e túberas); chuchu-de-

vento, cubiu, jurubeba, maxixe (frutos); almeirão-de-árvore, azedinha, beldroega, 

bertalha, capiçoba, capuchinha, caruru, chicória-do-pará, jambu, ora-pro-nóbis, 

peixinho, serralha, taioba, vinagreira (folhas e flores). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A partir da busca efetuada nos anais dos Congressos da Sociedade 

Brasileira de Nutrição, foi possível identificar um volume baixo de pesquisas sobre 

o tema. Num período de oito anos, onde foram realizadas cinco edições do 

evento, foram encontrados ao todo 20 trabalhos abordando a temática das 

PANCs, distribuídos da seguinte forma: 2008 – um trabalho; 2010 – três 

trabalhos; 2012 – dois trabalhos; 2014 – sete trabalhos e; 2016 – sete trabalhos. 

Observa-se que o número de pesquisas sobre PANCs, apresentou um 

crescimento ao longo dos anos, mas em relação ao universo de pesquisas 

apresentadas no evento, as PANCs ainda possuem pouca representatividade, o 

que demonstra o pouco espaço que as mesmas estão tendo nas pesquisas no 

campo da nutrição. Dentre os achados, destacam-se os estudos sobre o inhame, 

que correspondem a quase metade dos estudos identificados (45% do total), o 

que denota uma baixa variedade de objetos de pesquisa, quanto falamos em 

PANCs. Paschoal et al. (2016) em estudo realizado na região do cerrado no 

centro-oeste paulista identifico 50 tipos de PANCs que não eram de conhecimento 

popular. Outro estudo que damos destaque é o de Pinheiro et al. (2016), que 

identificou elevadas concentrações de vitamina A em PANCs como a ora-pro-

nóbis e serralha. Os estudos encontrados demonstram a importância de 

pesquisas sobre PANCs como novas alternativas para uma alimentação 

saudável. 

4 CONCLUSÕES 

Podemos concluir, a partir de uma amostra da produção científica na área 

de nutrição no Brasil, que as PANCs são um tema ainda pouco explorado e 

abordado com pouca frequência nas pesquisas. Observa-se que existe um 

grande campo de pesquisa em aberto, pois a literatura brasileira carece de 

estudos sobre PANCs, estudos esses que podem atuar em diversas linhas como 

desenvolvimento de alimentos, caracterização física, química e nutricional de 

PANCs, entre tantas outras possibilidades. O desenvolvimento de pesquisas 

sobre as PANCs é uma maneira de ajudar na construção de um sistema alimentar 

mais diversificado. 

5 REFERÊNCIAS 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

BRASIL. Ministério da Saúde. Alimentos Regionais Brasileiros. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2. ed., 2015.  

 

BRACK, P., KINUPP, V.F. Sobral, M.E.G. Levantamento preliminar de espécies 

frutíferas de árvores e arbustos nativos com uso atual ou potencial do Rio Grande 

do Sul. Rev. Bras. Agroecologia, v.2, n.1, fev. 2007.  

 

KINUPP, V.F. Plantas Alimentícias Não-Convencionais da Região 

Metropolitana de Porto Alegre, RS. 2007. 590f. Tese (Doutorado em Fitotecnia)- 

Faculdade de Agronomia, UFRGS, Porto Alegre, 2007.  

 

MAPA. Hortaliças Não-Convencionais (Tradicionais). Brasília: MAPA ACS, 

2010. PINHEIRO, S. S. et al. Vitaminas, Carotenoides e Compostos Fenólicos em 

Hortaliças Não-Convencionais Preparadas por Agricultores Familiares da Zona da 

Mata de Minas Gerais. In: XXIV Congresso Brasileiro de Nutrição, 2016, Porto 

Alegre. Anais, Porto Alegre - RS: SBAN, 2016.  

 

PASCHOAL, et al. Identificação das Plantas Alimentícias não convencionais em 

uma Região de Alta Vulnerabilidade Sócio Econômica do Cerrado no Centro-

oeste Paulista. In: XXIV Congresso Brasileiro de Nutrição, 2016, Porto Alegre. 

Anais, Porto Alegre - RS: SBAN, 2016. 

 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2007.  

 

UNB. Mais que Receitas: Comida de Verdade. Disponível em:. Acesso em: 22 

set 2016. 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 
 

ESTABILIDADE DE TANINOS EM MASSAS DE CHURROS SEM 

GLÚTEN FORMULADAS COM FARINHA DE SORGO 

 
Vinícius Tadeu da Veiga Correia¹, Valéria Aparecida Vieira Queiroz², Rafael de Araújo Miguel³ 

 
¹ Estudante do Curso de Engenharia de Alimentos; Universidade Federal de São João del-Rei 
(UFSJ); viniciustadeu18@hotmail.com; ² Pesquisadora; Embrapa Milho e Sorgo; ³ Técnico de 
Laboratório, Embrapa Milho e Sorgo.  
 

 
RESUMO – O sorgo é um cereal sem glúten ainda pouco conhecido e utilizado na alimentação 
humana no Brasil. Algumas cultivares de sorgo possuem taninos de alto peso molecular com 
ação antioxidante, importantes no combate a doenças crônicas não transmissíveis. Entretanto, 
pouco se conhece sobre a estabilidade dos taninos após o processamento térmico. Assim, o 
objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do cozimento e da fritura sobre o teor de taninos em 
massas de churros, elaboradas com farinha de sorgo. Os churros foram formulados com farinha 
de sorgo do genótipo BR 305 (pericarpo marrom, com tanino). Devido ao processamento térmico, 
as massas processadas apresentaram teores de taninos significativamente menores que a massa 
crua, com perda de 52,22% desse composto para massa cozida e 62,99% para a massa cozida e 
frita. O tipo de processamento afetou em diferentes graus o teor de taninos em produtos 
elaborados com farinha de sorgo.   

 
PALAVRAS-CHAVE: Produtos sem glúten, Sorghum bicolor L., processamento térmico, 
compostos fenólicos. 

 

1. INTRODUÇÃO  

O sorgo é um cereal sem glúten e rico em substâncias antioxidantes, 

como os taninos e as antocianinas. Os taninos condensados, também conhecidos 

como proantocianidinas são compostos fenólicos de alto peso molecular, 

encontrados em algumas cultivares de sorgo. Esses taninos, por sua ação 

antioxidante, podem auxiliar na promoção da saúde humana e na prevenção de 

doenças crônicas não transmissíveis como obesidade, diabetes, dislipidemias, 

câncer e hipertensão (DYKES; ROONEY, 2006; YANG et al., 2009). 

O churros é um doce formulado, originalmente, com massa à base de 

farinha de trigo, frito em óleo vegetal e recheado com doce de leite. É um produto 

de consumo rápido, com bons preços e que se apresenta, atualmente, com uma 

gama extensa de opções para recheios e coberturas (SEBRAE, 2016). 

Apesar das altas concentrações de compostos bioativos, encontrados em 

alguns genótipos e produtos à base de sorgo, poucas informações se tem na 

literatura em relação à estabilidade e/ou comportamento dos mesmos frente a 

mailto:viniciustadeu18@hotmail.com
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variáveis como, por exemplo, o calor. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi 

avaliar o efeito do cozimento e da fritura sobre o teor de taninos em massas de 

churros, elaboradas com farinha de sorgo.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Foi elaborada uma formulação de churros contendo os seguintes 

ingredientes: farinha de sorgo proveniente do genótipo BR 305 (200 g), água 

(250 mL), açúcar (25 g), margarina (23 g), sal (1 g) e um ovo. Estes foram 

misturados em uma panela e submetidos ao cozimento em chama por 8 min. 

Após resfriamento por 30 min., as massas foram moldadas com o auxílio de um 

equipamento manual, para formação dos churros, estes foram fritos por 1 min. e 

30 segundos em óleo de soja. As massas cruas, cozidas e fritas dos churros, 

foram congeladas e então liofilizadas, em liofilizador (L101-LIOTOP), por 24 

horas, para que posteriormente fossem submetidas à análise de taninos.  

Para determinação do teor de taninos utilizou-se o método vanilina/HCl 

(PRICE et. al, 1978), sendo a leitura de absorbância realizada em 

espectrofotômetro a 500 nm.  

Os teores de taninos foram calculados por meio da equação abaixo.  

                           T = (A-B) x 8 / (Ca x peso amostra)  

Onde: A = Absorbância da amostra; B = Branco da amostra; Ca = 

Coeficiente angular da curva padrão. 

A determinação do teor de água foi realizada pelo método gravimétrico 

com secagem em estufa (105°C), até massa constante (ADOLF LUTZ, 2008). 

A retenção do teor de taninos nas massas dos churros foi calculada 

utilizando-se a seguinte equação: R = C1*100/C2, onde C1 corresponde a menor 

concentração a ser comparada e C2, a maior concentração. Uma vez que a 

porcentagem de perda foi calculada a partir de: P = 100 – R, sendo R a 

porcentagem de retenção.  

Os dados foram submetidos à análise estatística, por meio de ANOVA e 

as médias analisadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade usando o 

programa SISVAR (UFLA, Lavras, MG). Todo o procedimento foi realizado em 

triplicata.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O teor de água e concentrações de taninos encontram-se na Tabela 1 e 

as porcentagens de retenção e perda de taninos nas comparações entre as 

massas cruas, cozidas e fritas estão demonstradas na tabela 2.  

Tabela 1: Teores de água e de taninos nas massas de churros cruas, cozidas e 

fritas formuladas com farinha de sorgo do genótipo BR 305.  

Amostras Umidade (%) [Taninos]* (mgcateq/g)** 

Massa Crua 3,93 32,96 a 

Massa Cozida 2,84 15,75 b 

Massa Frita 3,60 12,20 c 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si, em nível de 5% pelo teste de Tukey. 

**mgcateq/g = mg de catequina equivalente por grama de amostra em base seca. 

Tabela 2: Porcentagem de retenção e perda de taninos nas massas de churros. 

Comparação Retenção % Perda % 

Crua/Cozida 47,78 52,22 

Crua/Frita 37,01 62,99 

Cozida/Frita 77,46 22,54 

Os menores teores de taninos verificados nas massas cozidas e fritas em 

relação à crua podem ser explicados em decorrência do emprego de altas 

temperaturas. O calor pode ter ocasionado a desnaturação térmica dos taninos, 

reduzindo consideravelmente sua concentração em 52,22% para a massa 

submetida apenas ao cozimento e 62,99% para massa cozida e frita, se 

comparadas a mistura sem processamento térmico. Comparando a massa cozida 

e a frita, a redução foi de 22,54%.  

Corroborando o presente trabalho, Dias et al. (2012) ao estudarem o 

efeito da temperatura de secagem sobre o rendimento na extração de taninos 

totais em óleos essenciais de hortelã, verificaram que a concentração desse 

composto nas folhas da planta foi reduzida em torno de 50%, o que poderia ser 

explicado pelo efeito da temperatura, desencadeando dessa forma a degradação 

térmica e redução desse composto. 

 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

4. CONCLUSÃO  

O teor de taninos nas massas cozidas e fritas foram inferiores aos da 

massa crua devido ao efeito do calor. Entretanto, a retenção desse composto no 

produto frito foi de 37,01%, o que ainda o torna diferenciado em termos funcionais 

e desejável para consumo humano, em função das propriedades antioxidante que 

possui.  
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RESUMO – O cultivo das hortaliças não-convencionais no Brasil é feito predominantemente por 
agricultores familiares. O resgate e a valorização dessas hortaliças na alimentação representam 
ganhos importantes do ponto de vista cultural, econômico, social e nutricional. Este trabalho teve 
como objetivo monitorar as características físico-químicas da hortaliça não convencional 
almeirão-de-árvore minimamente processada durante o período de armazenamento a 7°C. Foram 
avaliados os parâmetros pH, sólidos solúveis, acidez total titulável e cor. A coloração verde dessa 
hortaliça foi preservada durante o período de armazenamento, assim como a sua acidez. As 
variações de pH e sólidos solúveis totais não influenciaram negativamente na qualidade do 
produto até seu nono dia de armazenagem. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Hortaliças não convencionais, Almeirão-domato, processamento mínimo. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Geralmente denominadas como daninhas, pragas, mato ou inço, as 

hortaliças não convencionais são espécies de cultivo fácil, encontradas em 

quintais ou jardins. Muitas destas espécies já foram utilizadas no consumo da 

população, mas, hoje em dia não são tão consumidas, principalmente pela 

ausência de informações de seu valor nutricional e benefícios a saúde. É 

exatamente esta ausência de informação, o fator principal para a não utilização 

dessas hortaliças em certas refeições (KINUPP; BARROS, 2004). 

O almeirão-de-árvore (Cichorium intybus L.), também conhecido como 

almeirão ou almeirão-domato, tem sabor ligeiramente amargo e folhas com 

nervuras roxas ou verde-claras, possuindo diversas variedades. O cultivo dessa 

hortaliça é predominantemente realizado em épocas de baixas temperaturas e em 

solos com boa quantidade de matéria orgânica. A colheita é feita quando as 

folhas têm cerca de 20 a 25 cm de comprimento, com produtividade entre 20 a 40 

kg/ha (EPAMIG, 2012). 

mailto:viniciustadeu18@hotmail.com
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Os produtos minimamente processados ganham espaço no mercado de 

hortaliças, em decorrência da praticidade na hora do consumo. Hortaliças 

minimamente processadas são definidas como produtos prontos para consumo, 

ou seja, são produtos pré-preparados por meio de operações como 

descascamento, corte, sanitização, centrifugação e acondicionamento em 

embalagens apropriadas à manutenção do produto em seu estado fresco 

(GOMES et al., 2005). Diante disso, este trabalho teve como objetivo avaliar as 

características físico-químicas da hortaliça não convencional almeirão-de-árvore 

minimamente processada durante o período de armazenamento a 7°C. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Para o experimento foram utilizadas folhas de almeirão-de-árvore colhidas 

no Banco de Hortaliças da EPAMIG, localizada em Prudente de Moraes – MG. As 

amostras foram transportadas sob refrigeração para o Laboratório de 

Conservação de Alimentos da Universidade Federal de São João del-Rei – Sete 

Lagoas, onde realizou-se o processamento mínimo e posteriormente as análises 

físico-químicas.  

As amostras foram lavadas em água corrente, objetivando eliminar terras 

ou outros resíduos aderidos à superfície das folhas. Em seguida foram 

sanitizadas, imersas em solução de água clorada (150 ppm de cloro ativo) e 

posteriormente drenadas, sendo acondicionadas em embalagens PET 

transparentes.  As embalagens com 100 gramas (aproximadamente 8 folhas de 

almeirão) foram armazenadas em estufa tipo BOD à 7°C durante 12 dias. Foram 

realizadas avaliações de cor, sólidos solúveis totais, acidez total titulável e pH no 

primeiro dia de armazenamento (T0) e a cada três dias, sendo tempo 1 = 3 dias; 

tempo 2 = 6 dias, tempo 3 = 9 dias e tempo 4 = 12 dias. 

A leitura da cor instrumental foi realizada com o auxílio de um colorímetro 

Konica Minolta modelo CR 410, sendo fornecidos nessa análise os parâmetros L, 

a* e b*. O teor de sólidos solúveis totais (SST) foi determinado através de um 

refratômetro digital modelo R2mini, sendo os resultados expressos em °Brix. A 

acidez titulável foi determinada com solução de NaOH a 0,01 N, sendo a 

fenolftaleína utilizada como indicador e o pH por potenciometria (AOAC, 2012). 
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O experimento foi feito com três repetições e os resultados foram 

submetidos à análise estatística, por meio de ANOVA e as médias analisadas 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa SANEST. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na Tabela 1, estão apresentados os resultados para os parâmetros de cor 

L*, a* e b* indicando a luminosidade, intensidade e saturação das folhas.   

Tabela 1 - Médias dos parâmetros L*, a* e b* para o Almeirão-de-árvore medidas 

nas folhas durante 12 dias de armazenamento. 

Parâmetro Dia 01 Dia 03 Dia 06 Dia 09 Dia 12 CV (5%) 

L * 47, 71 a 49,69 a 48,08 a 51,81 a 49,29 a 3,113 

a * -13,88 a -13,71 a -15,93 a -14,52 a -14,45 a 2,794 

b * 18,65 a 19,66 a 20,22 a 19,88 a 19,51 a 5,000 

*Médias seguidas de uma mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5%.  

Nenhum dos parâmetros de cor para o almeirão foram alterados no 

decorrer do armazenamento dessa hortaliça, demonstrando que o processamento 

mínimo durante o período de análise se mostra como uma vantajosa opção, 

principalmente por não afetar significativamente a intensidade da cor verde do 

produto. 

Tabela 2 – Características físico-químicas: potencial hidrogeniônico (pH) sólidos 

solúveis totais (SST) e acidez total titulável (ATT) das folhas de almeirão-de-

árvore minimamente processadas.  

Dia da avaliação pH SST (ºBrix) ATT (g ac. Cítrico/ 
100g de massa 

fresca) 

Dia 01 6,23 b 4,89 b 0,10 a 

Dia 03 6,24 b 5,81 ab 0,11 a 

Dia 06 6,29 ab 5,79 ab 0,13 a 

Dia 09 6,38 ab 6,20 a 0,14 a 

Dia 12 6,43 a 5,29 ab 0,16 a 

CV (5%) 0.902 7.530 19.069 

*Médias seguidas de uma mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5%. 

Em relação ao pH, para o almeirão minimamente processado (Tabela 2) a 

variação entre o primeiro e o último dia de armazenamento foi de 6,23 a 6,43, o 
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aumento desse parâmetro em produtos minimamente processados também foi 

verificado por CARNELOSSI (2000), ao analisar folhas de couve.  

O teor de sólidos solúveis totais também apresentou um aumento durante 

o período de armazenamento, as amostras que começaram com concentração 

igual a 2,28°Brix alcançou 4,04°Brix em seu nono dia de armazenagem. 

Corroborando esses resultados, NEVES et al. (2004) detectou um aumento do 

teor de SST em carambolas durante o armazenamento a 12 ºC. Em relação à 

acidez total titulável, não houve diferença significativa entre os tempos de 

armazenamento. 

4. CONCLUSÃO  

A coloração verde do Almeirão-de-árvore foi preservada durante todo o 

período de armazenamento, assim como sua acidez total titulável. As variações 

de pH e sólidos solúveis totais não influenciaram de maneira negativa na 

qualidade do produto até o nono dia de armazenagem. Vale ressaltar o 

pioneirismo desse estudo com essa hortaliça não convencional e que avaliações 

sensoriais e microbiológicas seriam indicadas para determinação da vida útil 

desse produto.  
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RESUMO – A extensão universitária é um dos pilares do ensino no âmbito universitário. O 
presente estudo teve como objetivo analisar a evolução dos projetos de extensão desenvolvidos 
pelo curso de bacharelado em Gastronomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e 
suas interfaces com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN. Ao todo foram 
identificados sete ações/projetos de extensão desenvolvidos pelo curso de Gastronomia da 
UFRJ. Observa-se que o curso tem evoluído nas práticas extensionistas e que, seus projetos 
apresentam ligações com políticas públicas de alimentação e nutrição, como a PNAN. 

 
PALAVRAS-CHAVE: extensão universitária; gastronomia; instituto de nutrição josué de castro. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A extensão universitária é uma forma de interação que deve existir entre a 

universidade e a comunidade na qual ela está inserida, uma espécie de ponte 

permanente entre a universidade e os diversos setores da sociedade. Segundo 

Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação 

Superior Brasileiras define a Extensão Universitária, sob o princípio constitucional 

da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, como um processo 

interdisciplinar educativo, cultural, científico e político que promove a interação 

transformadora entre universidade e outros setores da sociedade (FORPROEX, 

2010). Apesar da sua institucionalização nas universidades públicas brasileiras 

através das várias ações do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras (DIAS, 2009; NOGUEIRA, 2005), pouco se 

conhece sobre o desenvolvimento de ações de extensão nas unidades 

acadêmicas. A política Nacional de Extensão Universitária (FÓRUM, 2012) 

propõe o desenvolvimento de relação autônoma e crítica-propositiva da extensão 

com as políticas públicas. A Resolução Nº 01 de 2015 da Universidade Federal do 
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Rio de Janeiro – UFRJ (UFRJ, 2015), que dispõe sobre as ações de Extensão 

Universitária na UFRJ, a define como parte integrante na formação dos 

estudantes e, em integração com os cursos de graduação e pós-graduação, 

devendo colaborar na criação de espaços de convergência que estimulem a 

integração entre as unidades acadêmicas para o desenvolvimento de ações de 

extensão. Assim, é oportuno conhecer como a extensão universitária vem se 

dando no âmbito da Gastronomia no tocante à sua interface com a política de 

extensão universitária e as políticas públicas em alimentação e nutrição. Desta 

forma, esta pesquisa objetiva analisar o desenvolvimento dos projetos de 

extensão universitária no Instituto de Nutrição Josué de Castro executados no 

âmbito do curso de bacharelado em Gastronomia da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro - UFRJ no período de 2011 a 2016, assim como sua interface com a 

Política Nacional de Extensão Universitária e a Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição – PNAN. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de caráter historiográfico, baseado em pesquisa 

bibliográfica e na análise dos documentos coletados em arquivos e registros 

institucionais disponíveis no sítio online do curso de Gastronomia da UFRJ 

(http://gastronomia.nutricao.ufrj.br/). A análise abarcou a sistematização do 

histórico de institucionalização da extensão na UFRJ e a caracterização dos 

projetos desenvolvidos no Instituto de Nutrição pelo curso de Gastronomia no 

período de 2011 (início das atividades do curso) até 2016, considerando, entre 

outros, as seguintes categorias: área temática, abrangência geográfica, objetivos, 

descrição das atividades, parcerias, situação curricular e equipe do projeto. Foram 

adotados como referenciais teóricos a Política Nacional de Extensão Universitária 

(FÓRUM, 2012) e a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (BRASIL, 2012). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De 2011 a 2016, foram identificados sete projetos de extensão 

desenvolvidos no Instituto de Nutrição Josué de Castro, conduzidos pelo curso de 

bacharelado em Gastronomia. Foi observada ampliação do corpo docente 

envolvido e da carga horária alocada em atividades extensionistas. O perfil dos 
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projetos de extensão desenvolvidos estão voltados, para as áreas temáticas de 

saúde, segurança alimentar e promoção de práticas alimentares, além da 

preservação de tradições culinárias. Observa-se uma convergência dos projetos 

para campos clássicos de atuação da Nutrição e com as vertentes tradicionais da 

extensão universitária, tais como cursos e eventos. Ainda é reduzido o leque de 

temas abordados nos projetos, destacando-se aqueles ligados ao cuidado em 

saúde, com ênfase em agravos e grupos populacionais específicos, à promoção 

da saúde e à educação/formação.  

A abrangência geográfica dos projetos atualmente encontra-se 

concentrada na cidade do Rio de Janeiro, mas já existem duas atuações 

extensionistas nas cidades de Petrópolis e de Nova Friburgo. Foi observada a 

articulação com o currículo de graduação e, cabe destacar a relação direta das 

ações com os eixos de ensino do curso: hospitalidade, gestão e culinária. Quanto 

à interface com diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional - PNAN, em quatro dos sete projetos analisados observaram-se 

interfaces com as diretrizes do PNAN. Das suas oito diretrizes, encontramos 

projetos com interface com três delas: 1. Projeto: Qualificação da Gastronomia na 

Ilha Grande | Projeto: Formação de Gestores em Serviços de Alimentação para a 

Promoção da Saúde – ambas com interface com a diretriz Qualificação da Força 

de Trabalho (Diretriz – PNAN); 2. Projeto: Gastronomia na Promoção da Saúde - 

Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (Diretriz – PNAN) e; 3. Projeto: 

Saberes e Práticas Gastronômicas em Diferentes Contextos Comunitários - 

Cooperação e Articulação para Segurança Alimentar e Nutricional (Diretriz – 

PNAN). 

 

4 CONCLUSÕES 

Articulando os achados referentes às linhas de extensão e à interface com 

as diretrizes analisadas, vemos que o foco dos projetos de extensão está, 

fundamentalmente, na área da saúde e envolve o cuidado nutricional na rede de 

atenção à saúde e possui ligações com as diretrizes da PNAN com possibilidades 

de ampliação destas ligações. O processo de institucionalização da extensão 

universitária vem se consolidando no curso de graduação em gastronomia da 

UFRJ. A trajetória da extensão no curso de bacharelado em Gastronomia permite 
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identificar os seguintes desafios para o seu desenvolvimento: traduzir, na prática, 

o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; aprofundar a 

interface entre a extensão e as políticas públicas; ampliar o escopo de parcerias. 

Além disso, destacamos o desafio do aprofundamento da interface entre a 

extensão universitária e as políticas públicas, em especial as de alimentação e 

nutrição, correlacionando-as ao campo da Gastronomia. 
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RESUMO – Em creches e escolas é fundamental o preparo de refeições adequadas para os 
estudantes. Nesses locais os perigos de contaminação dos alimentos são grandes, necessitando 
da adoção de práticas de higiene adequadas. O presente estudo teve como proposta realizar um 
diagnóstico das condições higiênico-sanitárias no preparo da alimentação servida às crianças em 
creches e escolas públicas do município de Ouro Preto - MG. O diagnóstico foi feito por meio da 
aplicação de uma lista de checagem nas creches e escolas. Duas creches e uma escola 
obtiveram classificação como Regular (pontuação 65,0 e 69,0) e duas escolas e uma creche 
foram classificadas como Deficiente (pontuação até 60,0).  Os resultados demonstraram falhas na 
infraestrutura bem como a ausência de materiais adequados para a higienização, demonstrando 
a necessidade de adequação desses itens.  
 
PALAVRAS-CHAVE: alimentação escolar; lista de verificação; boas práticas. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os alunos matriculados na educação básica em instituições de ensino 

públicas, filantrópicas e as entidades comunitárias que possui convênio com o 

poder público, têm direito a receberem alimentação escolar. Essas instituições 

recebem recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE (BRASIL, 2013).  

Em instituições de ensino como as creches e escolas, os perigos de 

contaminação dos alimentos são grandes, pois em geral, o preparo é realizado 

muito tempo antes da sua distribuição, contribuindo com uma longa exposição 

aos agentes nocivos. Outro fator que coopera são as condições higiênico-

sanitárias inadequadas da área onde os alimentos são preparados e distribuídos 

(OLIVEIRA; BRASIL; TADDEI, 2008). 

Um dos métodos utilizados para avaliar as boas práticas no preparo da 

alimentação é a lista de verificação. A Lista de Verificação de Boas Práticas na 

Alimentação Escolar (BPAE) consiste em tópicos referentes a edificações; ao 

cuidado e limpeza das instalações, utensílios e equipamentos; supervisão e 
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segurança das refeições preparadas; qualificação dos responsáveis pela 

manipulação dos alimentos; monitoramento do asseio e saúde dos 

manipuladores; o manuseio das sobras e fiscalização de transmissores e pragas 

urbanas, analisados em relação à contagem final dada em porcentagem, 

conforme a categoria do risco sanitário (LOPES, 2015). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado em 03 creches e 03 escolas públicas da cidade de 

Ouro Preto (MG) que aceitaram participar da pesquisa, após aprovação do projeto 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto – MG 

sob o CAAE- 55151516.9.0000.5150.  

O diagnóstico das condições higiênico-sanitárias foi realizado por meio de 

aplicação da lista de checagem elaborada com base na lista adaptada por Amaral 

(2001) e Piragine (2005). As instituições de ensino foram classificadas pela 

seguinte pontuação, sendo: Excelente - 100 pontos; Muito Bom- 91 a 99 pontos; 

Bom - 81 a 90 pontos; Regular - 61 a 80 pontos e Deficiente - até 60 pontos 

(AMARAL, 2001). Para a tabulação das análises qualitativas e quantitativas dos 

dados utilizou-se o programa Microsoft Excel 2010®. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Como demonstrado na Figura 1, duas creches e uma escola obtiveram 

classificação como Regular (pontuação 65,0 e 69,0) e duas escolas e uma creche 

foram classificadas como Deficiente (pontuação até 60,0). Verificaram-se 

inadequações principalmente no quesito “Higiene Pessoal”, especificamente na 

falta de uniformização, inadequação na lavagem cuidadosa das mãos e 

inexistência de programa de treinamento relacionado à higiene pessoal e à 

manipulação dos alimentos, com destaque para a Escola A. Na análise global, a 

pior pontuação foi da Creche C embora, a classificação como Regular também 

denote muitas deficiências que necessitam ser sanadas. Muitos itens identificados 

são passíveis de mudanças que podem ser incentivadas por programas de 

treinamentos e supervisão da produção dos alimentos, abordando a importância 
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da adoção de hábitos higiênicos pelos manipuladores de alimentos durante o 

preparo das refeições.  

São necessárias as adequações dos itens não atendidos principalmente dos 

considerados imprescindíveis, ou seja, que podem influenciar diretamente na 

segurança alimentar em um grau crítico. Em especial aqueles itens que o não 

atendimento foi comum às seis instituições avaliadas. 

Outros estudos realizados em instituições escolares também apontaram 

inadequações que oferecem riscos ao fornecimento de uma alimentação escolar 

segura sob o ponto de vista higiênico-sanitário (SILVA & CARDOSO, 2011; VILA 

et al., 2014). 

 

Figura 1 Pontuação ponderada global das instituições 

Legenda: Blocos Situação e Condição de Edificação (EDF); Equipamentos e Utensílios (EQP); 

Higiene Pessoal dos Manipuladores de Alimentos (HIP) e Processos Produtivos (PP).  

 

4. CONCLUSÕES 

 

Pelos resultados obtidos verificou-se que as condições higiênico-sanitárias das 

escolas e creches estão inadequadas. É fundamental, que o local ofereça as 

condições mínimas de estrutura e de material para que as refeições produzidas 

não ofereçam riscos para a saúde dos alunos. 
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RESUMO Americaninhas é uma comunidade rural do vale do mucuri, cuja 
situação econômica é desfavorável, repercutindo sobre o estado nutricional e 
cognitivo de crianças e adolescentes. Este trabalho objetivou instrumentalizar 
esses indivíduos a lidar com os recursos disponíveis para sua alimentação e a 
cuidar da saúde e nutrição da família, promovendo a alimentação saudável. A 
partir do levantamento das percepções sobre alimentação e de informações sobre 
a realidade local foram planejadas intervenções educativas dialógicas e 
participativas para uma (re)construção das práticas alimentares. Realizou-se 
oficinas com os temas: criança e meio ambiente, alimentos regionais e hortas, 
aproveitamento integral dos alimentos, alimentação da criança, higiene dos 
alimentos, alimentação na escola, alimentação da comunidade e do adolescente e 
doenças crônicas, com crianças de 10 a 16 anos. Foram desenvolvidos materiais 
didáticos, de intervenção e painéis comunitários permanentes para as ações de 
segurança alimentar. Os resultados obtidos apontam para uma memória rica e 
detalhada da relação dessas crianças e adolescentes com suas práticas de 
alimentação e nutrição. 
 

Palavras Chave: Alimentação Saudável; Representações Sociais; Arte-educação.  

 

1. INTRODUÇÃO 

A insegurança alimentar doméstica é causa de fome em diversos países. 

Correlaciona-se negativamente com a ingestão alimentar, com as condições 

gerais de saúde e com o estado nutricional, especialmente em crianças. No meio 

rural prevalecem altas taxas de desnutrição, deficiências silenciosas de 

micronutrientes e consumo de menos de 3 refeições diárias (SAHA et al., 2008).  

É fato bastante conhecido que as práticas alimentares configuram-se como 

processos geralmente complexos, que mudam conforme a idade da criança e 

com o meio em que vivem, incluindo o próprio comportamento do grupo familiar e 

de relacionamento (SAWADOGO, 2006). 

A abordagem da promoção da alimentação saudável por meio de rede de 

equipamentos e lideranças sociais pode contribuir para amenizar os efeitos 
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adversos, como também gerar novos mecanismos protetores nas comunidades, a 

partir do enfoque interacional criador de vínculo e de confiança, e que traz à tona 

a singularidade das relações microssociais (LARA; PAIVA, 2012). 

Importantes estratégias tem sido desenvolvidas como a capacitação dos 

profissionais de saúde e lideranças comunitárias, que vão desde informações 

sobre prevenção de DANT até métodos para implantação de hortas domiciliares 

para promover o maior consumo de frutas, verduras e legumes (SANTOS, 2012).  

Um estudo preliminar do estado nutricional da população de Americaninhas 

mostrou uma prevalência de infecção severa por N. americanus e A. lumbricoides 

entre 10 a 20% em crianças entre 10 e 19 anos. (JARDIM-BOTELHO, 2008). 

Portanto, Americaninhas torna-se um sítio de pesquisa relevante, pela 

possibilidade de propor intervenções que possam quebrar os paradigmas de 

doenças infecto-parasitárias e de desnutrição co-existentes na região. A 

participação dos profissionais de saúde e lideranças em ações que facilitem essas 

mudanças reforça a importância de capacitações para preparar essa rede de 

apoio para o suporte nas questões referentes à saúde e alimentação. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Nas oficinas de arte educação foram envolvidos 378 escolares, 23 

professores e 5 merendeiras e 50 mães do distrito de Americaninhas. 

  Partiu-se do princípio de que a transmissão de informações sobre 

alimentação saudável é insuficiente para mudança de atitude e comportamento.  

As ações desenvolvidas com as crianças e adolescentes foram: Oficina 1 - 

Para inventar Archimboldos - Oficina inspirada na obra do artista Giuseppe 

Archimboldo (1527-1593), que compunha retratos utilizando frutas, verduras, 

flores e objetos. A proposta consistiu em construir autorretratos com papelão 

preenchendo-os com as coisas que alimentam cada um, sejam estas frutas, 

músicas, poemas ou receitas de família, trazidas pelas crianças. Os alunos se 

deitaram em papelões e tiveram sua silhueta riscada pelos colegas e então 

recortadas. Utilizando gravuras de alimentos e os alimentos que trouxeram de 

casa, como frutas, arroz, feijão e macarrão, colaram sobre os autorretratos. Para 

finalizar, eles pintaram com tintas coloridas, escolhidas por eles, os espaços 

vazios do seu autorretrato. Oficina 2 - Caixinhas para memórias saborosas - A 

partir das memórias, histórias e receitas de família, cada criança construiu uma 
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caixinha saborosa na qual depositou alguma lembrança, que desta forma pôde 

ser transformada em poesia. Utilizaram gravuras de alimentos e desenharam 

alimentos utilizando folhas de EVA. Estas foram utilizadas para decorar caixinhas 

de papel Craft, que foram montadas por eles. Eles utilizaram as pesquisas feitas 

em casa para guardá-las em suas caixinhas transformando-as em caixinhas dos 

sabores. Oficina 3 - Para fazer com terra, com folhas, com frutos - Inspirada nas 

obras do artista Vik Muniz, os sujeitos construíram suas percepções sobre obras 

marcantes da História da Arte utilizando elementos encontrados no local onde 

vivem. Oficina 4 - Para pintar o que me alimenta - Inspirados nas imagens de 

grafites que mesclam elementos figurativos com o universo surreal, os alunos 

foram convidados a criar imagens coletivas partindo de suas memórias culinárias, 

reinventando o seu próprio cotidiano. Cada trio de crianças teve a liberdade de 

escolher entre fazer um desenho livre relacionado à alimentação ou fazer uma 

cópia das imagens de alimentos mostradas no dia da sensibilização projetadas 

sobre papel paraná. Intercaladas às 4 oficinas de arte-educação, foram realizadas 

5 ações de intervenção comunitárias - Descobertas regionais e hortas 

comunitárias, Alimentação de crianças até 2 anos de idade, Teatro "A sujeira que 

não se vê, Capacitação para o aproveitamento integral dos alimentos e 

Capacitação de merendeiras escolares. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram cumpridas 9 ações educativas (AE) planejadas. Os resultados 

foram: AE1) Oficina de produção artística e psicodrama - Para inventar 

Archimboldos, na qual trabalhou-se a emergência dos conceitos de alimentação 

das crianças; AE2) Realizou-se dinâmica de descoberta de culturas regionais, 

seguida de oficina de hortas promovida pela EMATER; AE3) Realizou-se oficina 

sobre alimentação das crianças até os 2 anos com foco no aleitamento materno e 

alimentação complementar. Foram capacitados 8 agentes de saúde e 30 mães 

voluntárias; AE4) Realizou-se a oficina teatral na qual as crianças desenvolveram 

a peça - A sujeira que não se vê - a temática da água e do alimento como 

veículos de saúde e de doenças. AE5) Realizou-se as oficinas - Para fazer com 

terra, folhas e frutos e Para pintar o que alimenta, abordando o tema da 

alimentação e hábitos saudáveis por adolescentes. AE6) Na inauguração da 

cozinha comunitária, foram capacitadas 40 mães para o aproveitamento integral 
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dos alimentos. AE7) Foram capacitadas 12 merendeiras do distrito e realizada a 

oficina de conceitos de alimentação saudável com adolescentes. AE8) Realizou-

se a oficina - Caixinhas para memórias saborosas que deu origem ao festival de 

pratos típicos. AE9) Oficina síntese na qual os participantes receberam um 

portfólio para as ações de multiplicação. O modelo de oficinas implementado foi 

corroborou experiências como a de Santos (2012) nas quais a construção do 

saber coletivo e baseado nas experiências dos atores envolvidos contribui 

prementemente para a assertividade das estratégias de educação alimentar e 

nutricional e que envolvem a melhoria das condições de saúde de crianças e de 

suas famílias em regiões de risco como as zonas rurais pobres do Brasil. 

 

4. CONCLUSÃO 

Em síntese, os resultados das oficinas apontam para uma memória rica e 

detalhada a respeito da relação dessas crianças e adolescentes com suas 

práticas de alimentação e nutrição. A aplicação desses modelos de arte-educação 

dentro das ações pedagógicas do projeto formaram uma base de resgate da 

cultura local e das experiências vividas por cada participante e construções 

coletivas de conhecimentos baseados no cotidiano de Americaninhas.  
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RESUMO – Estudo transversal realizado com 79 mulheres no pós-parto imediato que objetivou 
avaliar o gasto energético de repouso (GER) por meio da calorimetria indireta (CI) e apontar as 
equações de predição mais adequadas para estimá-lo. Investigou-se idade, renda, idade 
gestacional, aleitamento materno, peso, altura, composição corporal, gasto energético de repouso 
medido por CI e estimado por oito equações de predição. Realizaram-se análises de comparação, 
correlação, concordância e acurácia. Os melhores preditores do GER foram Harris-Benedict com 
menor diferença (p=0,876), melhor mediana de adequação (99,8%) e melhor ICC (ICC=0,289), e 
Schofield com maior percentual de precisão (33,3%) e menor concordância oposta (7,6%). Não 
houve diferença do GER em função da prática do aleitamento materno (p=0,994), porém 
observou-se correlação com massa magra (r=0,336; p=0,003) e peso (r=0,237; p=0,036). Todas 
as equações apresentaram baixa concordância e acurácia e, em sua maioria, os resultados foram 
superestimados, indicando a necessidade de maiores estudos sobre o tema. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Período Pós-Parto; Nutrição Materna; Necessidade Energética; Calorimetria 
Indireta. 
 

INTRODUÇÃO 

A escassez de recomendações nutricionais para mulheres no puerpério 

acerca da necessidade energética dificulta o estabelecimento de uma intervenção 

precisa (NOGUEIRA et al., 2015). Em razão dessa lacuna, a calorimetria indireta 

(CI) pode representar uma alternativa para avaliação mais fidedigna da 

necessidade energética da mulher nesse período (SCHLAFF et al., 2012). 

Contudo, o elevado custo dos aparelhos necessários, somado ao maior tempo 

dispendido para a avaliação, faz com que as equações de predição sejam a 

principal ferramenta utilizada em diferentes cenários, entretanto ainda não foram 

desenvolvidas fórmulas específicas para mulheres no período pós-parto 

(ROSADO et al., 2014). Dessa forma, este trabalho teve como objetivo avaliar o 

gasto energético de repouso (GER) de puérperas imediatas por meio da CI e 

apontar as equações de predição mais adequadas para estimá-lo.  
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MATERIAL E METODOS 

 Trata-se de um estudo transversal realizado com puérperas imediatas em 

uma maternidade pública de referência de Belo Horizonte, Minas Gerais. Foram 

incluídas mulheres entre o primeiro e o décimo dia pós-parto, que não 

apresentaram complicações de saúde durante ou após o parto, e sem restrição de 

faixa etária. Foram excluídas mulheres que relataram gestação gemelar. As 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Dados demográficos 

foram obtidos e medidas antropométricas (peso e altura) foram mensuradas. 

 Obteve-se o GER medido (GERm) com auxílio do calorímetro de circuito 

aberto previamente calibrado, com a mulher em decúbito dorsal, após 30 minutos 

de repouso, entre duas e três horas de jejum, em ambiente tranquilo e 

temperatura confortável a fim de evitar alterações causadas pelo frio ou 

ansiedade. O GER estimado (GERe) das participantes foi obtido por meio das 

equações de predição de Harris-Benedict (1919), Schofield (1985), Owen (1986), 

FAO/OMSa (incluindo apenas peso) (1985), FAO/OMSb (incluindo peso e altura) 

(1985), Mifflin-St. Jeor (1990), Henry & Rees (1991) e IOM (2005).  

 Os dados foram analisados com auxílio do software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) versão 19, adotando-se o nível de significância de 

5%. Efetuou-se análise descritiva e análises de comparação (Wilcoxon), 

correlação (Correlação de Spearman e Correlação Intraclasse), concordância 

(Concordância Exata e Oposta) e acurácia (Percentual de Adequação Individual).  

RESULTADOS 

 Foram avaliadas 79 mulheres que apresentaram mediana do GERm igual a 

1224,0 (IC95% 1157,4 – 1330,0) kcal. O GERe variou de 1213,8 (IC95% 1207,3 – 

1261,9) kcal, por Harris-Benedict, até 1553,1 (IC95% 1430,8 – 1488,5) kcal, por 

IOM. Por meio do teste de Wilcoxon, apenas Harris-Benedict (p=0,876) e Owen 

(p=0,085) não apresentaram diferenças significativas entre GERm e GERe.  

 Todas as fórmulas apresentaram resultados significativos para a correlação 

de Pearson, exceto FAO/OMSb (r=0,140; p=0,218) e Henry & Rees (r=0,216; 

p=0,55). Entretanto, as correlações observadas foram classificadas como fracas, 

sendo o melhor resultado obtido por IOM (r=0,296; p=0,008). Já em relação à 

ICC, todas as fórmulas apresentaram correlação fraca (ICC<0,400), sendo as 
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maiores correlações observadas por Harris-Benedict (ICC=0,289), Mifflin-St. Jeor 

(ICC=0,272) e IOM (ICC=0,249). 

 A melhor mediana de adequação a nível individual foi obtida por Harris-

Benedict, 99,8% (IC95% 101,3 – 118,8), Owen, 107,6% (IC95% 108,2 – 126,9), e 

IOM, 119,2% (IC95% 119,7 – 140,2). Adicionalmente, os maiores percentuais de 

precisão foram observados para Schofield (33,3%), FAO/OMSa (32,9%) e 

FAO/OMSb (30,4%). No geral, as equações avaliadas superestimaram o GER 

das participantes.  

 As equações que apresentaram maior percentual de concordância exata 

foram FAO/OMSa (34,1%), seguido de Schofield, FAO/OMSb e Henry & Rees 

(32,8%). Ademais, as fórmulas de Schofield (7,6%), FAO/OMSa (8,9%) e IOM 

(8,9%) obtiveram menores percentuais de concordância oposta.  

DISCUSSÃO  

A baixa acurácia das equações de predição para avaliar o GER no 

puerpério imediato, observada nesse estudo, implica em maior dificuldade de 

determinar a conduta nutricional adequada para essa população. É importante 

ressaltar que as diversas alterações que ocorrem no organismo da mulher após o 

parto fazem com que o seu requerimento energético torne-se peculiar, sendo 

essencial a utilização do método mais fidedigno possível para estimá-lo 

(NOGUEIRA et al., 2015). Entretanto, até o momento nenhum outro estudo 

buscou avaliar a acurácia das fórmulas disponíveis para estimar o GER de 

puérperas e a maioria dos trabalhos referentes ao tema, se restringe a fase da 

gestação (FERNANDES; TAKITO, 2015). 

Não obstante a ausência de outros trabalhos que buscaram avaliar a 

efetividade de equações de predição para mulheres no pós-parto, um estudo 

semelhante realizado por Rosado et al. (2014), em uma amostra de mulheres 

brasileiras e espanholas em idade reprodutiva e com excesso de peso, também 

concluiu que as fórmulas de Harris-Benedict  e Schofield foram as mais precisas 

para estimar GER (ROSADO et al., 2014). Apesar de acreditar-se que há um 

aumento no requerimento energético de mulheres no período pós-parto, alguns 

trabalhos avaliados pelo Institute of Medicine (2005) relataram grande 

similaridade entre a necessidade de energia de mulheres que se encontravam ou 

não no puerpério (IOM, 2005). 
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CONCLUSÕES 

A pesquisa se destaca por ser a primeira a avaliar a adequação das 

equações de predição para estimar o GER de mulheres no puerpério imediato. Os 

resultados insatisfatórios apresentados por todas as equações avaliadas indicam 

a necessidade de mais estudos sobre o tema, para que seja possível propor 

métodos de determinação da necessidade energética mais adequados, e assim 

oportunizar intervenções nutricionais efetivas para manejo do peso e cuidado com 

a saúde. 
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RESUMO – descrever as prevalências dos principais fatores de risco e proteção de doenças 
crônicas em adolescentes brasileiros segundo sexo e dependência administrativa. Foram 
analisados marcadores da alimentação saudável e não saudável; AF, uso de cigarro, álcool e 
drogas de escolares do ensino fundamental (n=102.072). Aproximadamente 27,0% dos 
adolescentes consomem frequentemente refrigerante, 41,6% guloseimas e 31,3% carne 
processada. O consumo de guloseimas e carnes processadas foi maior entre as meninas, e de 
refrigerantes entre os meninos. Experimentação do fumo, álcool e drogas aparecerem em 18,4%, 
53,0% e 9,0%, respectivamente, sendo mais frequente nas escolas públicas. Aproximadamente 
60% dos alunos relataram permanecer >2h/dia em frente à TV. O consumo regular de feijão foi de 
60,7%, enquanto o consumo de frutas, verduras/legumes e a prática de AF está presente em 
aproximadamente 1/3 dos adolescentes. Os resultados evidenciam a necessidade de 
implementação de políticas públicas que minimizem a exposição dos jovens aos fatores de risco. 
 
Palavras-chave: Adolescente, fator de risco, fator de proteção, estudos de monitoramento. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são eventos cujos 

fatores de risco e de proteção vêm sendo amplamente estudados (WHO, 2003).  

Na adolescência, novas experiências vivenciadas constituem fatores de risco para 

a saúde, como uso de tabaco, consumo de álcool, alimentação inadequada e 

sedentarismo. A prematuridade da exposição a esses fatores está associada ao 

desenvolvimento da maioria das DCNT, e os comportamentos de risco adquiridos 

na adolescência tendem a se perpetuar na vida adulta (WHO, 2016; MALTA et al., 

2014).  

O objetivo deste trabalho foi descrever as prevalências dos principais 

fatores de risco e proteção de doenças crônicas em adolescentes entrevistados 

em 2015 na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), segundo sexo e 

dependência administrativa.  

2. MÉTODOS 
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Estudo transversal com dados da PeNSE 2015. Trata-se de um inquérito 

populacional realizado pelo Ministério da Saúde e pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) de forma eletrônica e autoaplicável.  A PeNSE 

coletou informação de 102.301 estudantes em 3.040 escolas públicas e privadas 

nas 26 capitais e municípios do interior da UF e no Distrito Federal. A amostra do 

presente estudo incluiu os questionários válidos de escolares do ensino 

fundamental (n=102.072), com idade entre 11 e 19 anos de escolas públicas e 

privadas das áreas urbanas e rurais.  

Foram investigados os seguintes fatores de risco (FR): (i) consumo 

regular (pelo menos 5 dias nos 7 dias que antecederam a coleta de dados) de 

refrigerantes, (ii) de guloseimas  (balas, doces, chocolate, chiclete, etc), (iii) de 

carnes processadas (hambúrguer, salsicha, mortadela, etc), (iv) >2 h/dia em 

frente à TV, (v) ter experimentado cigarro alguma vez na vida, (vi) ter fumado pelo 

menos uma vez nos 30 dias que antecederam a coleta de dados, (vii) ter 

experimentado bebida alcoólica alguma vez na vida, (viii) ter consumido bebida 

alcoólica pelo menos uma vez nos 30 dias que antecederam a coleta de dados e 

(ix) ter experimentado drogas ilícitas.  

Os fatores de proteção (FP) investigados foram: (i) consumo regular de 

feijão, (ii) de frutas, (iii) de legumes e verduras cozidas, (iv) praticar ≥300 minutos 

de atividade física (AF) na semana anterior à coleta de dados (somatório de 

tempos empregados em AF na escola, no deslocamento entre a casa e a escola e 

em AF fora da escola, com ou sem instrutor). Foram estimadas as prevalências e 

os IC de 95% dos eventos de interesse segundo sexo e dependência 

administrativa (escola pública ou privada), para o conjunto das 26 capitais do 

Brasil e municípios do interior e no Distrito Federal em 2015. Todas as análises 

foram realizadas no SAS Studio, versão 3.5, considerando os pesos de pós-

estratificação. O nível de significância adotado foi de 0,05. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A prevalência dos indicadores de risco e proteção à saúde selecionados é 

apresentada na Tabela 1. Com relação aos alimentos marcadores de risco, 26,7% 

dos adolescentes relataram que consomem refrigerante ≥5 vezes/semana, 41,6% 

guloseimas e 31,3% carne processada. A frequência de consumo de guloseimas 

e carnes processadas foi maior entre as meninas, enquanto o consumo de 

refrigerantes foi maior entre os meninos. Os fatores relativos à experimentação do 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

fumo, álcool e drogas aparecerem em 18,4%, 53,0% e 9,0%, respectivamente, 

sendo mais frequente entre os adolescentes de escolas públicas. Quanto ao 

tempo em frente à TV, aproximadamente 60% dos alunos relataram alocar mais 

de duas horas diárias nessa atividade, sendo maior entre alunos de escolas 

públicas.  

Considerando os FP analisados, apenas o consumo regular de feijão 

apresentou percentual mais elevado (60,7%), enquanto o consumo regular de 

frutas, verduras/legumes e a prática de AF está presente em aproximadamente 

1/3 dos adolescentes. Os escolares do sexo masculino e de escolas públicas 

consomem feijão com maior frequência e os jovens de escolas privadas 

consomem mais legumes e verduras. 

Tabela 1 - Frequência (%) e intervalo de confiança (95%) de FR e FP à saúde em 

escolares segundo sexo e dependência administrativa, PeNSE, 2015. 

Variáveis 

 Sexo Dependência Administrativa 

Total % (IC) 
Masculino % 

(IC) 

Feminino %  

(IC) 

Público %  

(IC) 

Privado %  

(IC) 

Fatores de 

risco 
     

Refrigerante 26,7 (26,2-27,2) 28,7 (27,9-29,4) 24,7 (24,1-25,4) 26,5 (26,0-27,1) 27,5 (26,3-28,7) 

Guloseima 41,6 (41,1-42,2) 35,5 (34,7-36,3) 47,4 (46,7-48,2) 41,6 (41,0-42,2) 41,7 (40,3-43,0) 

Carne 

processada 
31,3 (30,8-31,8) 29,1 (28,4-29,9) 33,4 (32,7-34,1) 29,9 (29,3-30,4) 39,9 (38,7-41,2) 

Assistir TV >2h 59,8 (59,2-60,3) 58,1 (57,3-58,9) 61,3 (60,6-62,0) 61,2 (60,6-61,8) 51,5 (50,1-52,8) 

Experimentação 

do cigarro 
18,4 (18,0-18,8) 19,4 (18,8-20,1) 17,4 (16,8-18,0) 19,4 (18,9-19,9) 12,6 (11,7-13,5) 

Fumo 5,6 (5,3-5,9) 5,8 (5,4-6,2) 5,4 (5,0-5,7) 5,9 (5,6-6,2) 3,6 (3,1-4,2) 

Experimentação 

de bebida 

alcoólica 

53,0 (52,4-53,5) 51,9 (51,1-52,7) 54,0 (53,2-54,7) 53,7 (53,1-54,3) 48,8 (47,4-50,1) 

Bebida alcoólica 23,8 (23,3-24,2) 22,4 (21,7-23,1) 25,1 (24,4-25,7) 24,2 (23,7-24,7) 21,2 (20,1-22,3) 

Experimentação 

de drogas  
9,0 (8,6-9,3) 9,5 (9,0-10,0) 8,5 (8,0-9,0) 9,3 (9,0-9,7) 6,8 (6,1-7,5) 

Fatores de 

proteção 
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Feijão regular 60,7 (60,2-61,2) 65,3 (64,5-66,0) 56,3 (55,6-57,1) 62,1 (61,5-62,6) 52,5 (51,2-53,8) 

Frutas regular 32,7 (32,3-33,3) 33,2 (32,5-34,0) 32,2 (31,5-33,0) 32,6 (32,1-33,2) 33,3 (32,1-34,6) 

Legumes/Verdu

ras regular 
37,7 (37,2-38,2) 37,1 (36,4-37,9) 38,2 (37,5-39,0) 36,8 (36,2-37,4) 42,8 (41,5-44,2) 

Atividade física 34,4 (33,9-34,9) 43,9 (43,1-44,7) 25,4 (24,7-26,0) 34,4 (33,8-35,0) 34,4 (33,1-35,6) 

 

4. CONCLUSÃO 

Os resultados evidenciam elevada prevalência de comportamentos de 

risco entre os jovens, sendo esse cenário mais preocupante entre os 

adolescentes com maior vulnerabilidade social. Tais achados sinalizam para a 

necessidade de implementação de políticas públicas que minimizem a exposição 

dos jovens aos fatores de risco que por muitas vezes se sobrepõem, e são 

capazes de interferir fortemente no desenvolvimento e em prevalências de 

doenças crônicas, promovendo mudanças rápidas na epidemiologia e carga 

dessas doenças em um país. 
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RESUMO Este trabalho objetivou formular dietas enterais utilizando farinha de 
sorgo com e sem tanino e avaliar a adequação de macronutrientes e minerais. 
Para tanto dietas com farinha de sorgo dos genótipos, BRS332 e SC319 foram 
elaboradas e avaliadas quanto à viscosidade, estabilidade, odor e cor, além de 
analisadas quanto aos macronutrientes e minerais segundo método da AOAC. As 
dietas apresentaram-se normoproteicas e normocalóricas. A quantidade de fibra 
total foi de 15,89g e 22,26g para BRS 332 e SC 319 respectivamente. As 
formulações estavam adequadas em cálcio, ferro, fósforo, mânganes, potássio, 
selênio e sódio. As dietas formuladas com BRS 332 apresentaram deficiência em 
cobre e magnésio e as com SC 319 deficiência em cobre, magnésio e zinco. 
Concluiu-se que a farinha de sorgo é uma boa alternativa para dietas enterais 
artesanais. A deficiência de minerais deve ser corrigida com complementação 
alimentar, uso de outras variedades ou desenvolvimento de híbridos 
biofortificados. 
 
Palavras–chave: Dieta enteral artesanal, Sorgo, Segurança alimentar e nutricional 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

Com o envelhecimento da população mundial, o uso da nutrição enteral 

vem aumentando, sobremaneira com a maior prevalência de doenças crônicas 

não transmissíveis, que exigem tratamentos prolongados. Na América do Norte, 

no período de 1989 a 1992, 463 milhões de americanos receberam dieta enteral 

industrializada em casa, o que gerou um gasto público de US$ 357 milhões 

(HÉBUTERNE, 2003). Em contraponto a esse cenário, a NE artesanal tem 

potencial uso por razões econômicas e pela possibilidade da individualização da 

dieta em casos específicos de saúde (BOBO, 2016) contribuindo para a garantia 

do direito à alimentação adequada e saudável aos portadores de necessidades 

alimentares especiais e tendo como base práticas alimentares promotoras de 

saúde e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis 

(BRASIL, 2012). 
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É premente a tendência de elaboração de dietas com alimentos que 

possuam compostos bioativos, que possam atuar na prevenção de DANT’s. Uma 

dessas matrizes alimentares é o sorgo integral, utilizado como cultivar de base 

alimentar para mais de 300 milhões de indivíduos na África e na Ásia, devido as 

suas características de palatabilidade, digestibilidade, aparência e baixo custo 

(TAYLOR et al., 2006). Dados consistentes tem mostrado que o sorgo pode 

ajudar a diminuir os riscos de doenças cardiovasculares, isquemias cerebrais, 

diabetes tipo 2, síndrome metabólica e cânceres gastrintestinais por conter alto 

teor de fibras, compostos fenólicos antioxidantes, além de vitaminas e minerais 

(DYKES & ROONEY, 2007). O presente trabalho teve como objetivo formular 

dietas enterais artesanais substituindo a farinha de trigo por farinha de sorgo com 

e sem tanino e analisar os macronutrientes e os teores de minerais dessas dietas. 

 

 2. MATERIAIS E MÉTODOS  

Foram elaboradas formulações baseadas em dietas utilizadas pelo Núcleo 

de Saúde da Família - NASF (JANSEN, et al., 2014). A farinha de trigo foi 

substituída pela farinha de sorgo. Os seguintes alimentos foram utilizados: Leite 

integral (500 mL), Leite Desnatado (500 mL), Ovo Cozido (45 g), Albumina em pó 

(17,4 g), Farinha de sorgo (78 g), Batata (175 g), Castanha-do-Pará (2 g), Óleo de 

Soja (39 mL), Sacarose (27,6 g), Creme de arroz (11 g), Extrato de soja (18 g), 

Sal iodado (2 g), Lecitina de soja (3 g) e Maltodextrina (60 g em substituição à 

sacarose).  

Foram utilizados dois genótipos de sorgo, BRS 332 e SC 319 cedidos pela 

EMBRAPA. Os demais ingredientes foram adquiridos no mercado local e a dieta 

preparada da seguinte forma: - a batata foi cozida em água filtrada por 40 minutos 

e descascada, o ovo foi cozido em água filtrada por 7 minutos e descascado, os 

produtos secos foram pesados em balança semi-analítica (Toledo-Metler®, São 

Paulo, Brasil) e os líquidos foram medidos usando provetas de 100 mL. Os 

ingredientes foram misturados e batidos em velocidade máxima por cinco minutos 

em liquidificador. Realizou-se o teste gravitacional de viscosidade em cateteres 

nasoentéricos (calibre 12) e a estabilidade foi testada por observação de 

separação de fases em 12 horas. 

Macronutrientes e minerais foram analisados em triplicatas. Foram 

adotados os métodos recomendados pela Association of Analytical Chemists 
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(AOAC, 2012) para os macronutrientes (incluindo a fibra alimentar – digestão 

enzimática) e para os minerais. Foram quantificados os minerais zinco (Zn), ferro 

(Fe), cobre (Cu), cálcio (Ca), fósforo (P), potássio (K), magnésio (Mg), manganês 

(Mn) e selênio (Se) em equipamento de ICP-OES, Varian (720 ICP-OES, Varian 

Inc., Califórnia, USA), utilizando as linhas espectrais: 206,2 nm, 238,2 nm, 327,4 

nm, 317,9 nm, 213,6 nm, 766,4 nm, 285,2 e 257,6 nm. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na tabela 1 estão descritos os resultados para os macronutrientes, das 

diferentes variedades de sorgo. Em média as dietas desenvolvidas apresentaram 

44,28% de carboidratos, 40,83% de lipídios e 14,88% de proteínas. A média de 

umidade das dietas foi de 76%. O aporte calórico médio das dietas foi de 1644 

Kcal em um volume médio final de 1534 mL. 

 
Tabela 1 - Composição centesimal (% base úmida) das formulações enterais 
artesanais elaboradas com sorgo 

                                                                     Formulação 
 BRS 332 BRS 332M* SC 319 SC 319M* 

 
Umidade 

 
76,28 

 
75,80 

 
76,40 

 
75,59 

Proteína bruta (N x 6,25) 4,09 4,17 4,46 4,34 
Lipídios Totais 5,16 5,06 5,22 5,36 
Carboidratos 12,84 13,40 11,86 12,67 
Fibra Alimentar Solúvel 0,36 0,34 0,40 0,42 
Fibra Alimentar Insolúvel 0,62 0,61 1,05 0,99 
Fibra Alimentar Total 0,98 0,95 1,45 1,41 
Cinzas 0,65 0,62 0,61 0,63 
Calorias (Kcal) 114,13 115,81 112,22 116,31 
*A maltadextrina foi utilizada em dietas isentas de sacarose 
 

Tabela 2 - Concentrações de minerais (p/v) das formulações enterais artesanais 
elaboradas com sorgo. 

                        Formulação  
 BRS 332 BRS 332M SC 319 SC 319M RDA 

/AI 
Ferro (mg) 8,70 (0,68) 8,59 (0,72) 10,10 (0,83) 9,97(0,88) 8 
Cobre (mg) 0,47 (0,09) 0,47 (0,18) 0,68 (0,27) 0,67(0,24) 0,9 
Cálcio (mg) 1218,97 (104,30) 1203,31 (93,02) 1116,93(98,45) 1102,57(100,21) 1200 
Fósforo (mg) 1069,34 (77,41) 1055,59 (82,92) 1037,32(101,55) 1023,99(93,06) 700 
Potássio (mg) 2015,52 (177,68) 1989,62(184,24) 1749,36(168,09) 1726,88(173,82) 470 
Magnésio (mg) 313,71 (22,96) 309,68 (25,11) 321,48(29,03) 317,35(32,77) 420 
Manganês (mg) 2,40 (0,19) 2,37 (0,16) 2,17(0,23) 2,14(0,20) 2,3 
Sódio (mg) 1450,70 (111,65) 1432,05 (118,92) 1489,17(126,04) 1470,03(123,83) 1300 
Zinco (mg) 12,06 (0,87) 11,96 (0,83) 10,31(0,80) 10,67(0,84) 11 
Selênio (µg) 77,28 (5,08) 76,64 (6,56) 72,01(5,71) 75,49(6,19) 55 
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 As dietas elaboradas com a variedade BRS 332 atingiram as 

recomendações diárias para ferro, fósforo, selênio e cálcio (Tabela 2). Sódio, 

potássio e manganês ficaram entre a AI e UL. Contudo, todas ficaram com níveis 

inferiores à RDA em cobre e magnésio, que apresentaram, respectivamente, 

adequações de 52% e 89% nas dietas com açúcar e de 52% e 79% nas dietas 

com maltodextrina. Na variedade SC 319, houve deficiência de cobre, magnésio e 

zinco, que apresentaram, respectivamente, um percentual de adequação de 75%, 

82% e 96% nas dietas com açúcar e de 75%, 81% e 99% nas dietas com 

maltodextrina. 

 

4. CONCLUSÃO 

 As dietas formuladas neste trabalho apresentaram uma composição de 

macronutrientes equilibrada e compatível com uma densidade calórica próxima a 

1 Kcal/mL. Em relação aos minerais, apresentou deficiências nos minerais cobre, 

magnésio e zinco, que podem ser corrigidas com a oferta complementar de 

alimentos, na forma, por exemplo, de sucos ou coquetéis. 
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RESUMO – Estudo transversal com 98 puérperas que avaliou a adequação da oferta e ingestão 
de energia e macronutrientes ao gasto energético total (GET). Investigou-se: aumento de apetite 
pós-parto, consumo alimentar, GET e alimentação ofertada. Houve diferença entre as medianas 
de recomendação, oferta e consumo de energia e macronutrientes (p<0,001). A adequação 
individual da alimentação ofertada apontou excesso de energia, carboidrato, lipídio e ácidos 
graxos saturados para 100% da amostra, e o consumo de energia, carboidrato, lipídio e ácidos 
graxos saturados estava acima da recomendação para mais de 80%. Mulheres com aumento de 
apetite pós-parto consumiram mais energia, carboidrato, lipídio e ácido graxo saturado (p<0,05), 
sem apresentarem maior necessidade energética. Observou-se oferta e consumo alimentar 
excessivos e o apetite aumentado não se associou ao maior requerimento energético, sendo 
importante a oferta de refeições com baixa densidade energética e fonte de fibras que promovam 
maior saciedade sem exacerbar a oferta calórica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Consumo Alimentar; Necessidade Energética; Período Pós-Parto. 

 

INTRODUÇÃO 

 Estudos realizados com mulheres no puerpério têm descrito um consumo 

excessivo de alimentos de elevada densidade calórica, com forte associação 

entre hábitos alimentares inadequados e a prevalência de excesso de peso após 

o parto. Adicionalmente, alterações fisiológicas no organismo feminino afetam o 

controle da saciedade nessa fase, que podem contribuir para  um aumento na 

ingestão alimentar (BOBROW et al., 2013). Dessa forma, o acompanhamento 

nutricional da mulher durante o período reprodutivo representa uma importante 

ferramenta na prevenção do excesso de peso, porém poucos pesquisadores 

apresentaram estudos acerca dessa temática (TAVARES, 2013). Neste cenário, o 

presente estudo objetivou avaliar a oferta e a ingestão de energia e 

macronutrientes no pós-parto imediato, bem como sua adequação ao gasto 

energético total.   
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MATERIAIS E METODOS 

Trata-se de um estudo transversal realizado com puérperas imediatas em 

uma maternidade pública de referência de Belo Horizonte, Minas Gerais. Foram 

incluídas mulheres entre o primeiro e o décimo dia pós-parto, que não 

apresentaram complicações de saúde durante ou após o parto, e sem restrição de 

faixa etária. Foram excluídas mulheres que relataram gestação gemelar. As 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 

Foram coletados idade, peso pré-gestacional e ganho de peso durante a 

gestação, aumento do apetite após o parto, e aferidos peso atual, altura e gasto 

energético no momento da entrevista. O gasto energético total (GET) foi obtido 

por meio da fórmula de Harris-Benedict (1919) para mulheres (considerada a 

melhor equação para predição do gasto energético dessa população em estudo 

realizado por este grupo de pesquisa) e adotou-se o fator atividade para mulheres 

sedentárias (FAO, 1985). Obteve-se a recomendação de macronutrientes por 

meio da conversão para gramas do percentual máximo aceitável proposto pelo 

Institute of Medicine (IOM, 2005) (65% para carboidrato, 35% para proteína, 35% 

para lipídio e 10% para ácido graxo saturado), considerando o GET obtido para 

cada participante.  

O consumo alimentar foi obtido por meio de recordatório de 24 horas e a 

oferta de alimentos através da pesagem das seis refeições hospitalares ofertadas 

ao dia durante três dias consecutivos. Tais dados foram avaliados quanto à 

composição nutricional (energia, carboidrato, proteína, lipídio e ácido graxo 

saturado) com auxílio da plataforma Brasil Nutri®. A oferta e o consumo de 

energia e macronutrientes foram classificados em “abaixo do recomendado”, 

“adequado” e “acima do recomendado”. Para energia, considerou-se a adequação 

de 90-110% em relação ao GET estimado (WHO, 1990), e para os 

macronutrientes, considerou-se o intervalo de distribuição aceitável (IOM, 2005). 

Os dados foram analisados com auxílio do software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) versão 19, considerando 5% como nível de 

significância. Efetuou-se análise descritiva por meio do cálculo das frequências e 

medidas de tendência central e de dispersão. Utilizou-se o teste de Wilcoxon para 

comparação entre duas medianas dependentes e Mann-Whitney ou Kruskal-

Wallis para aquelas independentes.  
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RESULTADOS 

Foram avaliadas 98 puérperas imediatas, e verificou-se que 75,5% das 

mulheres apresentavam idade entre 20 e 40 anos, 61,2% eram casadas, 58,1% 

possuíam ensino médio, 48,4% relataram renda per capita entre meio e um 

salário mínimo, e 49,0% tinham apenas um filho. Em relação ao estado 

nutricional, 39,2% da amostra apresentava algum grau de excesso de peso no 

período anterior à gestação e essa prevalência subiu para 69,4% após o parto 

(p<0,001). O ganho de peso gestacional excessivo foi relatado por 40,4% e o 

aumento de apetite após o parto por 38,1% das mulheres.  

As medianas de oferta e consumo de energia (3630,3 kcal e 2889,5 kcal, 

respectivamente) extrapolaram a mediana de recomendação (1462,4 kcal). De 

modo concomitante, foi observado que as medianas de oferta e de consumo eram 

superiores as medianas de recomendação (apresentados nessa respectiva 

ordem) para carboidrato (460,5 vs. 356,3 vs. 237,6 g), lipídio (141,6 vs. 110,8 vs. 

56,9 g) e ácido graxo saturado (44,8 vs. 36,5 vs. 16,2 g). Já para a proteína, 

apesar da mediana de oferta (139,1 g) exceder a recomendação (127,9 g), o 

consumo observado não foi excessivo (122,2 g). Houve diferença entre as 

medianas de recomendação, de oferta e de consumo de energia e de todos os 

macronutrientes (p<0,001). 

No tocante à alimentação hospitalar ofertada, observou-se que esta se 

apresentava acima do recomendado em energia, carboidrato, lipídio e ácidos 

graxos saturados para toda amostra. Já em relação ao consumo alimentar, 

energia, lipídio e ácidos graxos saturados estavam acima da recomendação para 

93,5% e carboidratos para 83,1% das participantes. 

As mulheres que referiram aumento no apetite após o parto apresentaram 

maior consumo de energia (3019,6 vs. 2693,5 kcal; p=0,002), carboidrato (375,8 

vs. 329,6 gramas; p=0,002), lipídio (118,9 vs. 105,8 gramas; p=0,004) e AGS 

(38,7 vs. 34,1 gramas; p=0,007), porém não apresentaram maior necessidade 

energética (1421,0 vs. 1505,4 kcal; p=0,620). 

DISCUSSÃO 

 Os resultados encontrados nesse estudo apontaram a oferta e o consumo 

excessivo de energia e macronutrientes. Tal constatação é preocupante, tendo 

em vista que a população avaliada apresenta excesso de peso, com grande risco 

para manutenção do estado nutricional inadequado e desenvolvimento de 
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doenças crônicas ao longo da vida (BOBROW et al., 2013). Além disso, as 

mulheres que relataram aumento do apetite após o parto apresentaram maior 

ingestão alimentar, porém o mesmo não foi observado em relação ao 

requerimento energético. Devido o aumento de apetite entre puérperas não estar 

necessariamente associado a um maior requerimento energético, a melhor 

alternativa seria a substituição de alimentos com maior densidade energética por 

aqueles de baixa densidade. Nesse caso, é importante dar preferência a 

alimentos de origem vegetal in natura e cereais integrais por serem fonte de fibras 

e promoverem maior saciedade sem exacerbar a oferta de calorias (TAVARES, 

2013). A avaliação do consumo alimentar apenas um R24h é uma limitação deste 

estudo, porém, acredita-se que a variabilidade intrapessoal do consumo dentro do 

ambiente hospitalar seja reduzida devido à padronização da oferta de alimentos. 

CONCLUSÕES 

 O presente estudo encontrou oferta excessiva de energia, e de todos os 

macronutrientes, e como consequência, a ingestão destes também estava acima 

do recomendado, com exceção da proteína. Tais resultados são preocupantes, 

pois representam risco para manutenção do peso adquirido durante a gravidez. 

Entretanto, o puerpério imediato constitui um excelente momento para realização 

de ações de educação alimentar e nutricional, tendo em vista que as mulheres 

nessa fase apresentarem maior adesão a novas orientações.  
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RESUMO – O estilo de vida atual das mulheres relacionado com o trabalho fora de casa pode 
dificultar a amamentação sendo necessário o incentivo a ordenha e o armazenamento do LH. 
Diante disso, o objetivo desse estudo foi avaliar a qualidade microbiológica do LH ordenhado nos 
domicílios de mães. Os resultados demostraram a contagem de Staphylococcus aureus <10

4 

UFC/mL e de coliformes termotolerantes <0,3 NMP para as cinco mães participantes do estudo. 
Entretanto, a contagem de mesófilos aeróbios totais foi >10² UFC/mL e em duas amostras a 
contagem de coliformes totais foi >0,3 NMP/mL, tendo o leite da mãe M3 apresentado maior 
contaminação. Verificou-se ainda que o leite da mãe M2 apresentou maiores contaminações por 
Staphylococcus aureus, bolores e leveduras, e mesófilos aeróbios totais. Pode-se concluir que as 
amostras de LH analisadas não estão aptas para o consumo, sendo relevante reforçar as 
orientações de boas práticas com mães participantes desse estudo. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Staphylococcus aureus; Coliformes totais; Coliformes termotolerantes; 
Mesófilos aeróbios totais; Bolores e leveduras. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O estilo de vida atual das mulheres relacionado com o trabalho fora de 

casa pode dificultar a amamentação (MIRANDA et al., 2004). No entanto, em 

circunstâncias onde a mãe está separada do recém-nascido ou quando este é 

incapaz de sugar o seio, faz-se necessário o incentivo a ordenha e o 

armazenamento do leite humano (Academia Americana de Pediatria e Colégio 

Americano de Obstetras e Ginecologistas, 2002).  

O leite materno de mulheres saudáveis oferece todos os nutrientes 

essenciais para o recém-nascido, incluindo fatores de crescimento, componentes 

bioativos e fatores imunes (CALIL; FALCÃO, 2003). Além de apresentar 

propriedades antimicrobianas que prorrogam a decomposição causada pela 

microbiota primária, todavia, apresenta pouca eficácia contra os contaminantes 

secundários provenientes do ambiente, de utensílios e das mães (ALMEIDA, 

1999). O leite humano torna-se um excelente meio de cultura para o crescimento 

de vários micro-organismos por ser rico em nutrientes. Assim sendo, deve ser 

manipulado em condições higiênicas adequadas para evitar contaminação por 

patógenos (NOVAK et al., 2008). 
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Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a 

qualidade microbiológica do leite humano ordenhado nos domicílios de mães. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo transversal contou com a participação de todas as mães 

cadastradas como doadoras no Banco de Leite Humano (BLH) da Santa Casa de 

Misericórdia de Ouro Preto no período de novembro a dezembro de 2016, 

totalizando cinco. Todos os procedimentos de coleta foram realizados de acordo 

com o manual “Banco de Leite Humano: Funcionamento, Prevenção e Controle 

de Riscos” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). No dia anterior a coleta, foi fornecido 

um frasco esterilizado (121 ºC por 20 minutos) para cada mãe em seus domicílios. 

Elas fizeram a ordenha de aproximadamente 10 mL de leite humano (LH) e o 

armazenaram sob refrigeração até o momento da coleta. As amostras foram 

transportadas em caixas isotérmicas para a manutenção da temperatura até 

chegarem ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos da Escola de Nutrição da 

Universidade Federal de Ouro Preto, onde as análises foram realizadas para 

contagem de Staphylococcus aureus, coliformes totais e termotolerantes, fungos 

e leveduras e mesófilos aeróbios totais. O tempo de transporte não ultrapassou 2 

horas. 

A determinação de Staphylococcus aureus foi realizada por meio da 

inoculação de diluições apropriadas do homogenato em Petrifilm™ STX (AOAC 

98115). As contagens foram feitas conforme instruções do fabricante. A 

determinação de coliformes totais e termotolerantes foi realizada pela Técnica do 

Número Mais provável (NMP) (MAPA, 2003). Mesófilos aeróbios totais e bolores e 

leveduras foram determinados pelo método de contagem padrão em placas, onde 

os resultados foram expressos em Unidades Formadoras de Colônia (UFC) por 

mL (MAPA, 2003). 

 O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Ouro Preto sob o número de CAAE 

50031315.9.0000.5150. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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No presente estudo a contagem de Staphylococcus aureus no LH das 

mães avaliadas variou entre <10¹ e 4×10³ UFC/mL (Tabela 1). Segundo o 

AUSTRIAN MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE (1999), a contagem 

de Staphylococcus aureus no LH deve ser <104 UFC/mL, e nesse aspecto, as 

amostras analisadas podem ser consideradas aptas para o consumo.  

 

Tabela 1 - Análises microbiológicas de leite humano ordenhado em domicílio  

 Microrganismos 
Doadoras 

M1 M2 M3 M4 M5 

Staphylococcus aureus (UFC/mL) 4,6×10² 4×10³ 3×10¹ <10¹ 4×10¹ 
Coliformes totais (NMP) <0,3 4,3 24 <0,3 <0,3 

Coliformes termotolerantes (NMP) <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

Mesófilos aeróbios totais (UFC/mL) 2,1×10³ 7,8×10³ 5×10² 4,4×10³ 1,5×10² 
Bolores e leveduras (UFC/mL) 6,5×10¹ 7,3×10² 4×10¹ 1,2×10² 7×10¹ 
M1: Mãe 1; M2: Mãe 2; M3: Mãe 3; M4: Mãe 4 e M5: Mãe 5.  

 

A contagem de bolores e leveduras nos leites das cinco mães avaliadas 

variou de 4×10¹ e 7,3×10² UFC/mL (Tabela 1). Tais valores são inferiores aos 

encontrados no estudo de Novak et al. (2008) que avaliou a qualidade 

microbiológica de 30 amostras de LH cru obtidas de mães doadoras do BLH do 

Instituto Fernandes Figueira, onde as contagens foram em torno de 103 UFC/mL. 

Em relação aos mesófilos aeróbios totais, as contagens variaram de 

1,5×10² a 7,8×10³ UFC/mL (Tabela 1). De acordo com Almeida et al. (2004) 

quando a ordenha é realizada em condições higiênico-sanitárias corretas o leite 

humano apresenta uma contagem total de micro-organismos na ordem de 102 

UFC/mL. Portanto, pode-se verificar que todas as amostras analisadas 

apresentaram valores superiores a este, demostrando, portanto, a necessidade 

de reforçar as boas práticas de coleta com essas mães. 

A contaminação dos LH por coliformes totais variou entre <0,3 e 24, tendo 

o leite da mãe M3 apresentado maior contaminação (Tabela 1). Todos os leites 

avaliados apresentaram contagem de coliformes termotolerantes <0,3 NMP. Os 

resultados do presente estudo diferem daqueles observados por Novak et al. 

(2008), cujas contagens de coliformes totais variaram de 104 a 106 UFC/mL, e 

coliformes termotolerantes na ordem de 103 e 104 UFC/mL. Pode-se verificar 

ainda que o LH da mãe M2 apresentou maiores contaminações por 
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Staphylococcus aureus, bolores e leveduras, e mesófilos aeróbios totais, 

demonstrando assim que as orientações de boas práticas deveriam ser 

reforçadas para essa mãe. 

 

4. CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que as amostras de LH analisadas não estão aptas para o 

consumo, sendo relevante reforçar o treinamento sobre os procedimentos 

higiênico-sanitários para a ordenha do LH para garantir a qualidade 

microbiológica do leite materno armazenado por mães que trabalham fora de casa 

e oferecido posteriormente aos lactentes. 
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RESUMO – O objetivo deste trabalho foi avaliar os coeficientes de expansão de pães de queijo 
com farinha de albedo da laranja e reduzido teor de lactose. Foram elaboradas cinco formulações 
substituindo a mistura de polvilhos (doce e azedo) pela farinha do albedo da laranja nas seguintes 
concentrações: 0%, 3,5%, 7%, 10,5% e 14% (p/p). Os pães de queijo foram submetidos a análise 
do coeficiente de expansão, em triplicata, e os dados foram analisados por teste de média (Scott-
Knott) a 5 % de probabilidade. Os resultados permitiram concluir que o aumento da porcentagem 
de farinha do albedo de laranja na elaboração de pães de queijo com reduzido teor de lactose 
tem como consequência um produto com menor coeficiente de expansão. 

 
PALAVRAS-CHAVE: albedo; pães de queijo; análise física. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, nota-se um grande aumento da procura por produtos com 

baixo teor de lactose e que tragam benefícios à saúde. Paralelamente a essa 

procura, nos últimos anos, uma atenção especial vem sendo dada à minimização 

ou reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados nas indústrias de alimentos. 

(TURCHETTO et al., 2015). A partir disso, desenvolver um produto com reduzido 

teor de lactose enriquecido com farinha do albedo da laranja, tornou-se ideia 

primordial para reaproveitar o resíduo gerado pela indústria de sucos, sendo uma 

alternativa saudável para os potenciais consumidores. 

O pão de queijo é um produto tradicionalmente mineiro apresentando 

diversos benefícios tais como fonte de energia, isenção glúten e grande 

aceitabilidade (SILVA, 2009). 

 Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar os coeficientes de 

expansão de pães de queijo com farinha de albedo da laranja e reduzido teor de 

lactose. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Foram utilizados para a elaboração dos pães de queijo: polvilhos doce e 

azedo, leite UHT com zero teor de lactose, margarina, ovos, queijo parmesão e 

sal. Estes materiais foram adquiridos em mercado local da cidade de Ouro Preto, 

MG. Além disso, utilizou-se farinha do albedo da laranja. As laranjas foram 

descascadas manualmente para a retirada do albedo. O albedo sofreu o processo 

de secagem durante quatro horas em secador do tipo bandeja com circulação 

forçada de ar, até umidade de 13,0 %. Em seguida, os albedos secos foram 

triturados em liquidificador industrial para obtenção da farinha.  

 Os pães de queijo foram obtidos a partir da substituição da mistura de 

polvilhos (doce e azedo) pela farinha do albedo da laranja nas seguintes 

concentrações: 0%, 3,5%, 7%, 10,5% e 14% (p/p). 

 Primeiramente, os dois tipos de polvilho e a farinha do albedo de laranja 

(em diferentes concentrações de acordo com cada formulação) foram misturados 

em um recipiente aberto. Posteriormente, foi realizado o escaldamento da mistura 

com leite (14,9 %) e água (12,02 %) (em ebulição), margarina (16,83 %) e sal 

(0,96 %). Após o escaldamento, acrescentou-se o queijo parmesão (21,63 %) e 

os ovos (9,62 %), os quais sofreram o processo de mistura até homogeneização. 

A massa foi dividida em porções de 15 ± 0,5 g e moldadas manualmente em 

formato esférico. Em seguida, foram assados a 160 ºC por aproximadamente 40 

minutos.  

 O coeficiente de expansão dos pães de queijo (Ce) foi determinado 

segundo metodologia proposta por Santos (2006). As médias obtidas foram 

comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade em software Sisvar 

(FERREIRA, 2000). 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 Na Tabela 1 estão apresentadas as médias dos coeficientes de expansão 

dos pães de queijo com farinha do albedo de laranja e reduzido teor de lactose. 

 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

Tabela 1 - Resultados do coeficiente de expansão (%) dos pães de queijo com 

farinha do albedo de laranja e reduzido teor de lactose. 

Formulações (%) 
Coeficiente de expansão 

(%) 

0 51,48 ± 17,54 a 

3,5 46,25 ± 4,79 a 

7,0 43,75 ± 9,46 a 

10,5 21,25 ± 4,79 b 

14,0 18,75 ± 9,46 b 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de 

Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

 Observa-se que o coeficiente de expansão das formulações com 0%, 3,5 % 

e 7,0 % não diferiram entre si (p>0,05) obtendo maiores valores médios. Nota-se 

que ao longo da substituição dos polvilhos pela farinha do albedo da laranja o 

coeficiente de expansão diminuiu (Tabela 1), sendo que as formulações com 10,5 

% e com 14 % de farinha do albedo de laranja apresentaram coeficiente de 

expansão menor (p>0,05). Segundo Martins et al. (2009), o poder de expansão é 

um dos fatores mais importantes para a qualidade do pão de queijo, pois a 

expansão faz com que o miolo fique muito mais areado, leve, e esponjoso, em 

vez de compacto, duro e gomoso, o que acontece em pães de queijo que tem 

pouco crescimento. Segundo Santana (2005), o albedo de laranja possui 76,50 % 

de fibras totais, apresentando relação de aproximadamente 3:1 para as fibras 

insolúveis/solúveis.  Desta forma, pode-se deduzir que essa diferença no 

coeficiente de expansão dos pães de queijo se deve ao fato das fibras presentes 

na farinha do albedo da laranja. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que o aumento da porcentagem de farinha do albedo de laranja 

na elaboração de pães de queijo com reduzido teor de lactose tem como 

consequência um produto com menor coeficiente de expansão. 
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RESUMO – descrever a percepção da imagem corporal e o estado nutricional de adolescentes 
brasileiros e verificar concordância da percepção com o estado nutricional. Foram analisados 
questionários de 16.511 adolescentes (11 a 19 anos). A percepção da imagem corporal foi 
avaliada pela pergunta: “Como você descreve seu peso?”, respostas: “magro”, “muito magro”, 
“normal”, “gordo” ou “muito gordo”. O estado nutricional foi classificado em: baixo peso, eutrofia e 
excesso de peso. Verificou-se prevalência de excesso de peso em 32,7%. Em relação à imagem 
corporal, 22,2% se consideraram magros e 26,6% gordos ou muito gordos, sendo que 21,9% dos 
meninos e 31,4% das meninas se viam dessa forma. Entre os adolescentes com excesso de peso 
41,9% se classificaram com imagem corporal normal. Os resultados confirmam a necessidade de 
adoção de estratégias que possam promover a conscientização sobre a saúde e adoção de bons 
hábitos alimentares entre os adolescentes brasileiros. 

PALAVRAS-CHAVE: percepção corporal; obesidade; adolescentes.  

1. INTRODUÇÃO 

A adolescência é caracterizada pela busca da identidade e auto aceitação 

enquanto diversas modificações físicas, comportamentais e psicossociais 

acontecem na vida do jovem (ALBERGA et al., 2012). Padrões impostos pela 

mídia e a busca do corpo ideal juntamente com as transformações físicas e 

naturais da puberdade, influenciam diretamente a percepção que os adolescentes 

têm do próprio corpo. Dessa forma, distorções quanto a imagem corporal são 

notadas nessa fase e afetam a alimentação, a saúde emocional, a prática de 

atividade física, a forma de se relacionar com as pessoas, prejudicando assim o 

desenvolvimento e a saúde dos jovens (QUICK et al., 2014).  Paralelamente, as 

prevalências de sobrepeso e obesidade têm aumentado de forma acelerada no 

mundo todo, inclusive, no Brasil (IBGE, 2010).  

Diante desse cenário, o objetivo deste trabalho foi descrever a percepção 

da imagem corporal e o estado nutricional de adolescentes brasileiros e verificar a 

concordância dessa percepção auto referida com o estado nutricional aferido na 

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) de 2015. 
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2. MÉTODOS 

Estudo transversal com dados da PeNSE de 2015. Trata-se de um 

inquérito populacional realizado pelo Ministério da Saúde e pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) de forma eletrônica e autoaplicável. A amostra 

incluiu os questionários válidos de 16.511 escolares de 371 escolas públicas e 

privadas do 6º ano (antiga 5ª série) do ensino fundamental até a 3ª série do 

ensino médio, faixa etária de 11 a 19 anos das áreas urbanas e rurais de todo o 

Território Nacional. 

As medidas antropométricas coletadas por profissionais treinados foram 

peso e altura e para a avaliação do estado nutricional foi utilizado o índice de 

massa corporal (peso/altura²) e a classificação recomendada da Organização 

Mundial de Saúde (ONIS et al., 2007). A partir do cálculo desse índice foram 

estimadas as prevalências de baixo peso, eutrofia e excesso de peso.  O excesso 

de peso foi resultado da soma dos percentuais dos estados nutricionais de 

sobrepeso e obesidade. O indicador de percepção da imagem corporal usado 

nessa pesquisa se refere à pergunta: “Como você descreve seu peso?” e as 

alternativas eram “magro”, “muito magro”, “normal”, “gordo” ou “muito gordo”. 

Para verificar a concordância entre o estado nutricional aferido pelos 

pesquisadores e a imagem corporal relatada pelo estudante, foi estimado o 

coeficiente de Kappa. Foram estimados modelos de regressão logística para a 

comparação da concordância entre estado nutricional e imagem corporal entre os 

sexos. Foram feitos modelos brutos e ajustados por dependência administrativa 

da escola, idade (em anos) do aluno, e escolaridade materna para cada 

combinação de imagem corporal e estado nutricional. Essas análises foram 

realizadas respeitando a complexidade do desenho da amostra utilizando o 

software SAS Studio v 3.5.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Verificou-se baixa prevalência de baixo peso entre os adolescentes 

(2,2%) e prevalência de excesso de peso de 32,7%. Em relação à imagem 

corporal, 22,2% se consideraram magros e 26,6% gordos ou muito gordos, 21,9% 

dos meninos e 31,4% das meninas se viam dessa forma.  

A concordância entre a imagem corporal e o estado nutricional foi maioria 

nos três estados nutricionais tanto para meninos quanto para meninas. No 
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entanto, verificou-se que entre os adolescentes com excesso de peso 41,9% se 

classificaram com imagem corporal normal.  

 
 
Tabela 1. Imagem corporal segundo estado nutricional por sexo. Escolares com idades 
de 11 a 19 anos. Brasil, 2015. 

Imagem 
Corporal 

Estado Nutricional 

Meninos  Meninas  Total  

BP Adq Excesso Kappa BP Adq Excesso Kappa BP Adq Excesso Kappa 

             

Magro 72,5
a,b

 31,3
 a,b

 8,6 0,315 47,0 25,4 6,4 0,317 59,7 28,4 7,6 0,316 

Normal 22,6 58,9 45,2
 a,b

  35,0 54,4 38,3  28,8 56,7 41,9  

Gordo 4,9
 a
 9,8

 a,b
 46,1

 a,b
  18,0 20,2 55,4  11,5 15,0 50,5  

             
a
 Diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os sexos em modelo bruto; 

b
 Diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05) entre os sexos em modelo ajustado para escolaridade 
materna, dependência administrativa da escola e idade do aluno. 

 
4. CONCLUSÃO 

A baixa concordância da imagem corporal com o estado nutricional dos 

adolescentes pode indicar um novo paradigma em uma população com altos 

índices de excesso de peso, acarretando riscos à saúde.  Deste modo, fica 

evidente a necessidade de ações estratégias que possam promover uma 

conscientização acerca da saúde e da importância da adoção de bons hábitos 

alimentares para garantir qualidade de vida. 
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RESUMO – O objetivo foi avaliar a correlação do perímetro da cintura (PC) e da relação cintura-
estatura (RCE) com as gorduras androide e ginoide em crianças pré-púberes. Estudo transversal de 
base populacional com 378 crianças de 8 e 9 anos matriculadas em escolas públicas e privadas da 
zona urbana de Viçosa, MG. Foram coletadas medidas de estatura e PC para o cálculo da RCE; as 
gorduras androide e ginoide foram obtidas pelo DXA, e foi calculada a razão gordura androide-ginoide 
(RAG). As análises estatísticas foram realizadas no software SPSS versão 20, considerando o nível 
de significância de 5%. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da Universidade Federal de Viçosa. O PC e a RCE apresentaram correlação forte, direta e 
significante com as gorduras androide, ginoide e a RAG. Por isso, essas medidas podem ser 
adotadas para identificar indivíduos pré-púberes com excesso de adiposidade central. 

PALAVRAS-CHAVE: crianças; adiposidade abdominal; obesidade central; perímetro da cintura; 
relação cintura-estatura; epidemiologia nutricional

1. INTRODUÇÃO

A obesidade infantil é um agravo de grande impacto na saúde pública, pois a 

partir do excesso de adiposidade corporal, muitas complicações cardiometabólicas 

podem surgir na infância, como as dislipidemias, hipertensão arterial e resistência à 

insulina (DE ONIS et al., 2010). A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008-

2009) apontou uma prevalência de obesidade em 14,3% das crianças de 5 a 9 anos, 

enquanto que 33,5% apresentaram excesso de peso (sobrepeso e obesidade) 

(IBGE, 2010). 

No entanto, muitos estudos salientam que a adiposidade central está 

associada a um maior risco cardiometabólico em crianças (CHIARELLI; 

MARCOVECCHIO, 2008). Nessa perspectiva, foram propostos o uso de medidas de 

fácil obtenção e de baixo custo, como o perímetro da cintura (PC) e a relação 

cintura-estatura (RCE), para avaliar o excesso de adiposidade central em crianças, 
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bem como o risco cardiometabólico. Entretanto, os estudos com crianças ainda são 

escassos e contraditórios (BLÜHER et al., 2013; GRÖBER-GRÄTZ et al., 2013).

Por isso, o objetivo deste estudo foi avaliar a correlação do PC e da RCE 

com as gorduras androide e ginoide obtidas pelo DXA em crianças pré-púberes.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo com delineamento transversal de base populacional, realizado com 

crianças de 8 e 9 anos de idades matriculadas em todas as escolas públicas e 

privadas da zona urbana do município de Viçosa-MG. Os participantes deste estudo 

fizeram parte da Pesquisa de Avaliação da Saúde do Escolar (PASE), que teve 

como objetivo avaliar a saúde cardiovascular deste público infantil no município de 

Viçosa, MG, Brasil.

As crianças em uso contínuo de medicamentos, que apresentam deficiência 

física, cognitiva ou múltipla, e que os responsáveis não assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido não foram incluídas. O presente estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 

Federal de Viçosa (parecer nº 663.171).

A coleta de dados foi realizada por um membro da equipe treinado, em 

ambiente apropriado, com os voluntários sem calçados e usando roupas leves. A 

estatura foi mensurada em estadiômetro, dividido em centímetros e subdividido em 

milímetros.

Para avaliar o PC foi utilizada fita métrica inextensível, com precisão de 0,1 

cm, no ponto médio da distância entre a crista ilíaca e a última costela. O cálculo da 

RCE foi a partir da medida do perímetro da cintura (cm) dividido pela estatura (cm). 

As gorduras androide e ginoide foram obtidas pela absorciometria de raios-X 

de dupla energia (DXA), utilizando o software do próprio equipamento para análise 

de composição corporal. Foi realizada a razão entre a gordura androide e ginoide, 

em quilogramas. 

As análises estatísticas foram realizadas no software SPSS for Windows, 

versão 20.0, adotando o nível de significância de 5% em todas as análises. O teste 

de normalidade de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para avaliar a distribuição das 

variáveis quantitativas. Foram realizados os testes de Mann-Whitney para 
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comparações de medianas (intervalo interquartil) e o coeficiente de correlação de 

Spearman para avaliar a intensidade da associação de duas variáveis numéricas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 está apresentado o perfil das medidas de adiposidade central 

em toda a amostra e estratificada por sexo. As meninas apresentaram maior 

quantidade de gordura androide e ginoide comparado aos meninos. Sabe-se que as 

meninas possuem maior tendência ao acúmulo de gordura, como uma forma de 

preparação fisiológica para a fase da puberdade (CHIPKEVITCH, 1995).

 Na análise de correlação, verificamos que o PC e a RCE apresentaram 

correlação forte, direta e significante com as gorduras androide, ginoide e a RAG 

(Tabela 2). Esse resultado corrobora com alguns estudos com a população 

pediátrica, que demonstraram uma boa associação destas medidas com o excesso 

de adiposidade central (LI et al., 2006; MOKHA et al., 2010).

Tabela 1 - Medidas de adiposidade central de acordo com o sexo em crianças de 8 e 9 
anos de idade. Viçosa, MG, 2015.

 PC: perímetro da cintura; RCE: relação cintura-estatura; RAG: razão gordura androide-ginoide; IQT: intervalo 
interquartil.
*Teste de Mann-Whitney, p<0,05

Tabela 2 - Correlação de medidas de adiposidade central com gorduras androide e 
ginoide em crianças de 8 e 9 anos. Viçosa, MG, 2015.

Variável PC* RCE*
Gordura androide (kg) 0,867 0,811
Gordura ginoide (kg) 0,826 0,743

RAG (kg/kg) 0,727 0,743
PC: perímetro da cintura; RCE: relação cintura-estatura; RAG: razão gordura androide-ginoide.
*Coeficiente de Correlação de Spearman, p<0,05

Variável Total Meninas Meninos p-valor
Mediana (IQT) Mediana (IQT) Mediana (IQT)

PC (cm) 57,50 (53,50-
65,63)

57,30 (52,90-66,70) 58,00 (54,80-
64,75)

0,22

RCE (cm/cm) 0,43 (0,41-0,47) 0,43 (0,40-0,48) 0,43 (0,41-0,47) 0,64
Gordura androide 
(kg)

0,22 (0,10-0,51) 0,26 (0,12-0,55) 0,16 (0,09-0,48) 0,005*

Gordura ginoide 
(kg)

1,21 (0,73-1,87) 1,31 (0,90-2,02) 0,97 (0,59-1,76) <0,001*

RAG (kg/kg) 0,20 (0,15-0,28) 0,20 (0,15-0,28) 0,20 (0,16-0,27) 0,63
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4. CONCLUSÕES
As medidas de PC e RCE apresentaram boa correlação com parâmetros de 

referência de adiposidade central, como a gordura androide, ginoide e a RAG. 

Conclui-se que estas medidas podem ser adotadas na prática clínica e em estudos 

epidemiológicos para identificar indivíduos pré-púberes com excesso de adiposidade 

central. 
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RESUMO – O objetivo foi avaliar a capacidade do Índice de Massa Corporal (IMC) em identificar 
excesso de gordura corporal em crianças pré-púberes. Estudo transversal de base populacional com 
378 crianças de 8 e 9 anos matriculadas em escolas públicas e privadas da zona urbana de Viçosa, 
MG. Foram coletados dados de peso e estatura para o cálculo do IMC por idade e a gordura corporal 
foi obtida pelo DXA. As análises estatísticas foram realizadas no software SPSS versão 20, 
considerando o nível de significância de 5%. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa. Das crianças com excesso de 
gordura corporal, 35% foram classificadas como eutróficas pelo IMC/I. A partir da sensibilidade, 
especificidade e valores preditivos, concluiu-se que o uso do IMC é válido em nível individual e em 
triagens para identificar crianças pré-púberes com excesso de gordura corporal.

PALAVRAS-CHAVE: crianças; índice de massa corporal; adiposidade corporal; composição corporal; 
antropometria; epidemiologia nutricional. 

1. INTRODUÇÃO

O Índice de Massa Corporal (IMC), ajustado pela idade e sexo, é 

amplamente utilizado para caracterizar a obesidade em crianças. No entanto, o IMC 

não é capaz de distinguir massa gorda e massa livre de gordura, sendo que um 

indivíduo classificado pelo IMC como eutrófico não significa necessariamente que 

tenha adiposidade normal (FREEDMAN et al., 2009).

A obesidade e excesso de gordura corporal em crianças podem influenciar 

nas alterações cardiometabólicas e no desenvolvimento de aterosclerose na fase 

adulta, o que justifica a necessidade de medidas preventivas desde a infância 

(BRIDGER, 2009).

Por isso, o objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade do Índice de Massa 

Corporal por Idade (IMC/I) em identificar o excesso de gordura corporal em crianças 

pré-púberes.



III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 
Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo com delineamento transversal de base populacional, realizado com 

crianças de 8 e 9 anos de idades matriculadas em escolas públicas e privadas da 

zona urbana do município de Viçosa-MG. Os participantes deste estudo fizeram 

parte da Pesquisa de Avaliação da Saúde do Escolar (PASE), que teve como 

objetivo avaliar a saúde cardiovascular deste público infantil no município de Viçosa, 

MG, Brasil.

Não foram incluídas crianças em uso contínuo de medicamentos, que 

apresentam deficiência física, cognitiva ou múltipla, e que os responsáveis não 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Viçosa (parecer nº 663.171).

Os dados foram coletados por um membro da equipe treinado, em ambiente 

apropriado, com os voluntários sem calçados e usando roupas leves. O peso foi 

aferido em balança digital eletrônica, com capacidade de 150 kg e precisão de 0,1 

kg, e a estatura foi mensurada em estadiômetro, dividido em centímetros e 

subdividido em milímetros.

Com os dados obtidos de peso e estatura, foi calculado o Índice de Massa 

Corporal por idade (IMC/I), sendo obtidos valores em escore-z e classificados de 

acordo com os pontos de corte da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2007). 

Crianças com diagnóstico de sobrepeso e obesidade foram classificadas com 

excesso de peso.

A gordura corporal total foi determinada pela absorciometria de raios-X de 

dupla energia (DXA), utilizando o software do próprio equipamento para análise de 

composição corporal. Para classificação de excesso de gordura corporal foram 

utilizados os pontos de corte propostos por Lohman (1992).

As análises estatísticas foram realizadas no software SPSS for Windows, 

versão 20.0, adotando o nível de significância de 5% em todas as análises. Foram 

realizadas análises descritivas por meio de frequências e obtidos valores de 

sensibilidade, especificidade e valores preditivos do IMC/I para identificar crianças 

com excesso de gordura corporal. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A amostra foi composta por 378 crianças, sendo 52,1% (n=197) do sexo 

feminino, 51,6% (n=195) com 9 anos de idade, 32,8% (n=124) apresentaram 

excesso de peso e 49,7% (n=188) excesso de gordura corporal.

Na Figura 1, observamos que 35,1% das crianças com excesso de gordura 

corporal são classificadas como eutróficas pelo IMC/I. Isto é, a prevalência de 

crianças consideradas como “falsas magras” é elevada, assim como em outros 

estudos com a população pediátrica (FREEDMAN et al., 2009; GÓMEZ-AMBROSI et 

al., 2012).

Os valores de sensibilidade e especificidade do IMC/I para identificar 

crianças com ou sem excesso de gordura corporal é de 64,9% e 98,9%, 

respectivamente. Isso demonstra que, em nível populacional, o IMC/I foi melhor para 

identificar crianças desta amostra sem excesso de gordura corporal. Por outro lado, 

em nível individual, o IMC/I foi capaz de identificar crianças com e sem excesso de 

gordura corporal, por apresentarem valores preditivos positivos e negativos de 

98,4% e 74,0%, respectivamente. Resultados como esses enfatizam a importância 

do uso do IMC em atendimentos ambulatoriais, pelo baixo custo e facilidade de uso 

por profissionais de saúde. 

Figura 1 - Perfil do estado nutricional de acordo com a classificação de gordura 
corporal em crianças de 8 e 9 anos. Viçosa, MG, 2015. 
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4. CONCLUSÕES

A utilização do IMC/I é válida em nível individual e em triagens para 

identificar crianças pré-púberes com excesso de gordura corporal. No entanto, a 

complementação do seu uso com métodos que estimam a composição corporal é de 

suma importância, principalmente estudos epidemiológicos com a população 

pediátrica.
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RESUMO – O estudo objetivou avaliar o efeito dos agentes gelificantes na acidez de geleias de 
laranja de baixo valor calórico. Utilizou-se o planejamento estatístico simplex-lattice para avaliar o 
efeito sinérgico dos agentes gelificantes. As geleias foram preparadas em processo batelada e 
avaliadas segundo AOAC (1992) realizando três repetições. Para a avaliação dos resultados 
foram utilizadas análises estatísticas baseadas no modelo predito. Os resultados permitiram 
concluir que o uso dos agentes gelificantes (pectina BTM, goma guar e goma carragena) 
influenciou nos valores obtidos de acidez das geleias, sendo que geleias de laranja mais ácidas 
são obtidas utilizando a pectina BTM isoladamente e geleias de laranja menos ácidas são obtidas 
utilizando combinações equivalentes dos agentes gelificantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: processamento; pectina BTM; goma guar; carragena; efeito sinérgico. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A geleia de fruta possui um mercado que vem crescendo cada vez mais 

devido à aceitabilidade sensorial, alto valor agregado e qualidade nutricional 

(OLIVEIRA et al., 2016).  

Contudo, a preocupação cada vez maior com a saúde e a estética corporal 

faz com que consumidores procurem por produtos destinados à dietas de 

restrição calórica ou para diabéticos, incluindo geleias de fruta com baixo valor 

calórico (RIBEIRO et al., 2010). Por isso, a produção de alimentos de baixo valor 

calórico tem ganhado grande espaço no setor alimentício (ABEA, 1997). 

As geleias com reduzido teor de açúcar ou total substituição carecem do 

uso de edulcorantes, pectinas de baixo teor de metoxilação (BTM) e gomas, com 

a finalidade de melhorar e manter as características reológicas, tais como a 

textura, a viscosidade, a consistência, o aspecto e o corpo, tão importantes 

quanto às sensoriais, como o sabor e o aroma do produto (ZAMBIAZI et al., 2006; 

DZIEZAK, 1991). 
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Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito dos agentes 

gelificantes na acidez de geleias de laranja de baixo valor calórico. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a elaboração das geleias, inicialmente, foram adicionados, em tacho 

aberto de aço inoxidável, 60 % de suco da laranja, 20 % de açúcar cristal e 

18,925 % de polidextrose, estes ingredientes foram fixos em todas as 

formulações. A mistura sofreu o processo de cocção (80 ºC) até 30 ºBrix. Os 

agentes gelificantes utilizados foram dissolvidos em 5 mL de água e em seguida 

adicionados à mistura de acordo com o delineamento experimental (simplex-

lattice) (Tabela 1), contendo no total 1 % dos agentes gelificantes. A quantidade 

total dos agentes gelificantes foi definida por meio de testes prévios. A mistura 

sofreu cocção até 60 ºBrix. Em seguida, o conservante sorbato de potássio (0,05 

%) e os edulcorantes (acessulfame-k e sucralose), proporção 3:1 (0,01875 %, 

0,00625 %), foram adicionados à mistura (SOUZA et al., 2013). As formulações 

permaneceram sob cocção até alcançarem um teor de sólidos solúveis final de 65 

ºBrix. As geleias ainda quentes foram envasadas em recipientes de vidro com 

tampas previamente esterilizadas, fechados, resfriados em temperatura ambiente 

e estocados em BOD a 20 ºC. 

 

Tabela 1 - Planejamento experimental simplex-lattice das diferentes formulações 

de geleias de laranja de baixo valor calórico. 
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A acidez das geleias foi determinada de acordo com a metodologia 

proposta por AOAC (1992) em triplicata. Realizou-se análises estatísticas 

baseadas no modelo predito para as avaliações de acidez das diferentes 

formulações de geleia de laranja de baixo valor calórico. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a superfície de contorno (Figura 1), é possível observar que 

as geleias com concentrações isoladas de pectina BTM apresentaram maiores 

valores de acidez. Já os menores valores de acidez estão nas regiões que 

possuem concentrações equivalentes das combinações de pectina BTM, goma 

guar e goma carragena. 

 

 

Figura 1 - Superfície de contorno da acidez das geleias de laranja de baixo valor 

calórico. 

 

4. CONCLUSÃO 

  

Os resultados permitiram concluir que o uso dos agentes gelificantes 

(pectina BTM, goma guar e carragena) influenciou nos valores obtidos de acidez 

das geleias, sendo que geleias de laranja mais ácidas são obtidas utilizando a 

pectina BTM isoladamente e geleias de laranja menos ácidas são obtidas 

utilizando combinações equivalentes dos agentes gelificantes. 
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RESUMO – O objetivo desse trabalho foi verificar a distribuição espacial dos locais de prática de 
atividade física nos setores censitários na zona urbana de Viçosa-MG. Trata-se de um estudo 
exploratório realizado no município de Viçosa / MG. Os dados ambientais (locais públicos e 
privados para prática de atividade física) foram obtidos por meio de auditoria nesses 
estabelecimentos, cujos endereços foram posteriormente georreferenciados. Para confecção do 
mapa temático utilizou-se o programa QGis 2.14.4 no qual foi realizada análise de Kernel para 
avaliar a aglomeração dos estabelecimentos. Observou-se um aglomerado de locais para prática 
de atividade física na região central da cidade. O aumento da disponibilidade de instalações 
privadas e públicas pode favorecer e estimular a prática de atividade física pelos indivíduos do 
entorno. 
 
PALAVRAS-CHAVE: atividade física; meio ambiente e saúde pública; análise espacial. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A inatividade física é um dos principais fatores de risco para doenças 

crônicas (doença arterial coronariana, diabetes, hipertensão arterial, osteoporose, 

infarto e alguns tipos de câncer) e independentemente associada à maior 

prevalência de excesso de peso (GUALANO;TINUCCI, 2011) 

Durante décadas, as pesquisas sobre os determinantes da prática de 

atividade física (AF) foram focadas em avaliar as características individuais. 

Contudo, atenção crescente vem sendo concedida aos modelos ecológicos da 

AF, que partem do pressuposto que o ambiente no qual as pessoas vivem é 

importante para formação de hábitos saudáveis, pois podem oferecer 

oportunidades ou barreiras para a prática de AF (SALLIS et al., 2006). 

Dentro desse contexto o conceito de ambiente construído inclui 

características físicas inerentes ao ambiente ou que foram de alguma maneira 

modificadas, podendo favorecer ou dificultar a prática de atividade física pelas 

pessoas (GOMES et al., 2016). 
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 Nesse sentido conhecer a distribuição espacial dos locais de prática de 

atividade física em ambientes urbanos pode direcionar políticas públicas que 

contribuam com a diminuição da inatividade física e do excesso de peso. 

Assim, o objetivo desse estudo foi verificar a distribuição espacial dos 

locais de prática de atividade física nos setores censitários na zona urbana de 

Viçosa-MG. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Trata-se de um estudo exploratório realizado no município de Viçosa / 

MG. A coleta de dados ambientais ocorreu no período de dezembro de 2015 a 

junho de 2016. Foram coletadas informações sobre todos os estabelecimentos 

para prática de atividade física no lazer tanto públicos (como praças e locais para 

a prática de caminhada) quanto privados (como clubes e academias) do 

município. Os endereços dos locais foram georreferenciados e os dados foram 

trabalhados no Sistema de Coordenadas Planas, Sistema Universal Transverso 

de Mercator (UTM), fuso 23S, datum SIRGAS 2000. 

 Para confecção do mapa temático utilizou-se o programa QGis 2.14.4. 

Para analisar se havia aglomeração dos locais para a prática de atividade física 

no lazer foi utilizada a função de Kernel. Esta análise é feita por meio de métodos 

de interpolação, levando-se em conta a intensidade pontual de determinado 

fenômeno em toda a região de estudo. Assim é possível ter uma visão geral da 

intensidade do processo em todas as regiões do mapa. 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa (Parecer nº 1.821.618). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram identificados em Viçosa 79 locais para prática de atividade física, 

sendo 55 (69,62%) privados e 24 (30,38%) públicos. É possível observar no mapa 

(Figura 1) uma maior concentração de locais para prática de atividade física na 

região central da cidade e regiões próximas a condomínios residenciais de alto 

padrão. Em contrapartida nos bairros periféricos (localizados principalmente nas 

regiões noroeste e sudoeste do mapa - Figura1) foram encontrados menor 

aglomeração desses locais. 

 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 

 

Figura 1 - Avaliação da aglomeração de locais para prática de atividade física no 
município de Viçosa - MG, 2016.  
 

Estudos demonstram que o aumento da disponibilidade de instalações 

privadas e públicas (parques e praças) geralmente estão associados ao aumento 

da prática de atividade física (ARMSTRONG, 2016; GOMES et al., 2016).  

Um importante motivo para não realização e abandono de exercício físico 

é a ausência de instalações e tempo de deslocamento. Assim, a proximidade 

física pode reduzir as barreiras psicológicas e físicas associadas à prática de 

atividade física (AMESTY, 2003; JESUS et al.,2012).  

Fatores como menor densidade populacional e nível socioeconômico da 

vizinhança são fatores que influenciam na disponibilidade e presença de locais 

para a prática de atividade física, o que pode explicar o fato da maior 

concentração desses locais ocorrer na região central de Viçosa (LOVASI et al., 

2009). 
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4. CONCLUSÕES 
 
 Foi observada aglomeração de locais para prática de atividade física na 

região central de Viçosa-MG. Destaca-se que o aumento da disponibilidade de 

infraestruturas para prática de atividade física no lazer pode ser um investimento 

importante para estimular a prática de atividade física pelos indivíduos em toda a 

cidade.  
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RESUMO - O queijo Minas frescal é um queijo de massa crua, alta umidade e sem cura, estes 
fatores podem resultar em uma baixa vida de prateleira e alto risco de contaminação para o 
produto. Neste trabalho avaliou-se a conformidade do queijo Minas frescal comercializado em 
Ouro Preto- MG, por meio da análise de bactérias mesófilas e de Staphylococcus coagulase 
positiva. Foram avaliados três lotes de duas marcas diferentes, sendo um com registro pelo 
Serviço de Inspeção Federal (SIF) e uma sem nenhum tipo de registro. As análises foram feitas 
em duplicatas totalizando 12 amostras. Os resultados encontrados indicaram que o queijo sem 
registro oferece maior risco de consumo uma vez que apresentou altas contagens de bactérias 
mesófilas e presença de Staphylococcus coagulase positiva em 100,0 % das amostras avaliadas. 
Conclui-se que a informalidade associada à falta de fiscalização trazem o comprometimento da 
qualidade do produto e maior risco ao consumidor. 

 
PALAVRAS-CHAVE: alimentação; segurança alimentar; Staphylococcus coagulase positiva 
 

INTRODUÇÃO 

O setor de produtos lácteos é um mercado crescente em muitos países 

devido à política de incentivo agrícola local, o que estimula ao pequeno produtor, 

dono de fazendas leiteiras, a comercializar seus produtos (AKINEDEN et al. 

2008). O leite, devido à sua composição química rica em lipídeos, proteínas, 

carboidratos e algumas vitaminas, é considerado um excelente meio de cultura, 

podendo ser contaminado por vários micro-organismos que podem ser 

repassados aos seus derivados como queijos (CHYE et al., 2004).  

A última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008-2009) realizada 

pelo IBGE demonstra que o consumo per capita de queijos no Brasil é de 

6,8 g/dia, sendo que o maior percentual de uso (20,1 %) é da região sul com per 

capita de 8,3 g/dia seguido pela região sudeste (15,2 %) com per capita de 

8,2 g/dia (IBGE, 2011).  

O objetivo do presente estudo foi avaliar a conformidade microbiológica de 

de queijos Minas frescal comercializados no município de Ouro Preto – MG, por 

meio da análise de micro-organismos indicadores. 
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MATERIAL E MÉTODOS: 

No período de abril a julho de 2016 foram adquiridas 12 amostras de queijo 

Minas frescal nos principais comércios de Ouro Preto – MG. As amostras foram 

constituídas de 2 marcas diferentes, sendo uma com registro do Serviço de 

Inspeção Federal (SIF) e uma sem nenhum registro. As amostras receberam as 

denominações A e B, sendo avaliados três lotes de cada marca e duas amostras 

de cada lote. Os queijos foram transportados em caixas isotérmicas com gelo, em 

suas embalagens originais, diretamente ao laboratório de Microbiologia de 

Alimentos da Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto, MG, 

para a realização das análises microbiológicas que ocorreram no mesmo dia da 

coleta. Todas as amostras encontravam-se dentro do prazo de validade. As 

análises foram realizadas em duplicatas e seguiram a metodologia descrita na 

Instrução Normativa 62 (BRASIL, 2003). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados de contagens de bactérias mesófilas nas amostras de queijo 

Minas frescal estão apresentados na Tabela 1. A legislação brasileira não 

estabelece limite máximo para o grupo de micro-organismos mesófilos em queijo 

Minas frescal, entretanto, segundo Franco & Landgraf (2008) a maioria dos 

alimentos apresenta alterações sensoriais detectáveis quando o número de 

mesófilos é superior a 106 UFC.g-1, embora para alimentos fermentados, a 

população seria superior a 108 UFC.g-1. Com base nessa referência, foi verificado 

que o queijo de marca B apresentou uma qualidade microbiológica inferior com 

contagem média de mesófilos de 5,2x108 UFC.g-1. O queijo da marca B foi obtido 

em comércio informal, exposto à temperatura ambiente e não possuía registro. 

Assim, tal resultado denota que tanto as condições de produção quanto de 

comercialização comprometeram a qualidade microbiológica dessa marca no que 

se refere à contagem mesofílica.  

Os valores médios de cada amostra de Staphylococcus coagulase positiva estão 

demonstrados na Tabela 1. Novamente o queijo da marca B apresentou 

inadequação, uma vez que apresentou contagens superiores ao permitido na 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 12 que estipula o máximo de 5x10² 

UFC.g-1
 (BRASIL, 2001). 
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Tabela 1: Valores médios e desvio padrão das contagens de bactérias mesófilas 

e Staphylococcus coagulase positiva em queijo Minas frescal (UFC.g-1) 

Marcas A B 

Mesófilas S. coagulase Mesófilas S. coagulase 

1º lote 2,0x107 ± 2,5x107 N* 2,0x107 ±  0 1,6 x 106 ± 2,1x105 

2º lote 4,1x105 ± 3,1x105 N* 1,0x109 ±  2,0x108 1,5 x 106 ± 1,5x106 

3° lote 2,3x105 ± 2,2x105 N* 5,5x108 ± 1,7x108 6,0 x 105 ± 2,4x104 

Final 6,9x106 ± 1,5x107 N* 5,2x108 ± 1,2x 108 1,2 x 106 ± 5,8x105 

*Marcas sem registro 
Padrão RDC 12/2001: 5x10² (UFC.g-1) 
N* = Resultado negativo para o teste confirmativo de Staphylococcus coagulase positiva 

 

Os elevados valores de Staphylococcus coagulase positiva encontrados 

são preocupantes uma vez que tal análise remete à presença de Staphylococcus 

aureus. No Brasil, o S. aureus aparece como o segundo agente etiológico 

identificado nos surtos de doenças transmitidas pelos alimentos de acordo com 

dados levantados no período de 2000 a 2015 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

Com base nos resultados, o queijo da marca B, que não possuía nenhum registro, 

oferece um risco à saúde do consumidor, além de ter um comprometimento de 

sua vida útil. 

  

CONCLUSÃO  

Levando-se em conta os elevados valores encontrados de colônias de 

mesófilos e Staphylococcus coagulase positiva no queijo da marca B, a 

comercialização de queijos sem nenhum tipo registro de órgãos competentes 

deve ser reavaliada. É fundamental que sejam asseguradas as condições 

higiênico-sanitárias com aplicação de boas práticas agropecuárias e de 

fabricação, tanto na obtenção do leite in natura quanto na fabricação de seus 

produtos derivados. 
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RESUMO- As hortaliças minimamente processadas são vegetais prontos para o consumo que 
sofreram mudanças físicas, porém seu frescor, aroma, cor e sabor são preservados assim como 
suas qualidades nutricionais. O consumo desse tipo de alimento tem aumentado devido às 
mudanças do estilo de vida da população. No entanto, se o processamento não for realizado 
adequadamente esse alimento pode conter microrganismos deteriorantes e patogênicos que 
afetam sua vida útil e a segurança alimentar do consumidor. O objetivo desta pesquisa foi 
investigar a qualidade microbiológica de amostras de hortaliças minimamente processadas 
comercializadas em Ouro Preto – MG pela contagem de coliformes totais e coliformes a 45 ºC com 
aplicação dos métodos de análises convencionais. Os resultados das contagens para a maioria 
das amostras foram elevados, com detecção de coliformes a 45 ºC em amostras de cebolinha e 
repolho, apontando a necessidade de melhoria dos processos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: hortaliças minimamente processadas, contagem microbiana, segurança 
alimentar  

 
INTRODUÇÃO 

O consumo apropriado de hortaliças e frutas é imprescindível em uma dieta 

saudável, além de promover a redução do risco de alguns tipos de cânceres e de 

doenças cardiovasculares (JAIME et al., 2009). 

O pouco tempo para a realização das refeições diárias, a preocupação com 

uma alimentação saudável e de qualidade provocaram mudanças nos costumes 

alimentares da sociedade. As hortaliças e frutas minimamente processadas com 

isso vêm atendendo cada vez mais à busca desses consumidores (PEIXOTO et 

al., 2014). 

As Hortaliças Minimamente Processadas (HMP) são produtos prontos para 

o consumo, manipulados por meio de processos como operação de corte, 

higienização, acondicionamento em embalagens, armazenamento refrigerado, 

mantendo seu estado fresco (GOMES et al., 2005). 

Os minimamente processados podem transformar-se em alimentos 

inseguros para o consumo, pois são vulneráveis aos microrganismos e a sua 
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presença pode provocar danos à saúde dos consumidores, e até causar um surto 

de doença alimentar (ASSIS; UCHIDA, 2013).  

. 
MATERIAL E MÉTODOS 

As amostras foram procedentes de um supermercado do município de 

Ouro Preto, MG. Foram adquiridos três lotes de cada hortaliça que o 

estabelecimento comercializava, em dias distintos. As amostras foram analisadas 

quanto à presença de coliformes totais e a 45 ºC. Os experimentos foram 

realizados em duplicatas, segundo a metodologia descrita pela Instrução 

Normativa nº 62, de 26 de agosto de 2003 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (BRASIL, 2003) e os resultados comparados com os padrões 

microbiológicos determinados pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 

nº12/01 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2001).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados das amostras de Hortaliças 

Minimamente Processadas (HMP) analisadas quanto ao número médio de 

coliformes totais confirmados após o teste presuntivo.  

Tabela 1. Número médio de coliformes totais, no teste confirmativo, nas amostras 

de HMP em Unidades Formadoras de Colônias (UFC.g-1).  

Padrão RDC 12/2001: 10² UFC.g-1 
ND= não definido, ausência no teste presuntivo 

 
Como a RDC nº 12/2001 não determina o valor máximo permitido para 

coliformes totais, usou-se o mesmo parâmetro estipulado para coliformes a 45 ºC, 

ou seja, limite máximo de 10² UFC.g-1. Todas as amostras de cebolinha estavam 

com limites acima do aceitável, assim como 66,6 % das amostras de repolho e de 

couve. Elevadas contagens de coliformes totais podem sugerir condições 

 
Cebolinha 

 
Repolho 

 
Couve 

 

Amostra 1 5,0x104 1,8x103 5,5x103 

Amostra 2 1,4x103 2,6x102 ND 

Amostra 3 5,0x102 3,5x100 1,3x104 
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higiênico-sanitárias não satisfatórias no plantio, no processamento e/ou no 

armazenamento e transporte (ASSIS & UCHIDA, 2013).  

Os coliformes a 45 ºC foram encontrados em 100 % das amostras de 

cebolinha e em 66,6 % das amostras de repolho, porém, não foram encontrados 

no teste confirmativo na amostra de couve (Tabela 2). 

  

Tabela 2. Número médio de Coliformes a 45 ºC, no teste confirmativo, nas 

amostras de HMP em Unidades Formadoras de Colônias (UFC.g-1) 

Padrão RDC 12/2001: 10² UFC.g-1 

 

Os coliformes a 45 ºC também chamados termotolerantes, são um 

subgrupo dos coliformes totais, e representam um dos indicadores mais prováveis 

da contaminação de origem fecal. Assim, a presença de coliformes a 45 ºC pode 

ser acompanhada pela contaminação por outros patógenos de origem entérica 

tais como a Salmonella sp e Shigella sp (FRANCO e LANDGRAF, 2008).  

A detecção de coliformes a 45 ºC em 55,5% das amostras avaliadas 

denota um risco microbiológico associado ao fato de que são produtos 

considerados prontos para o consumo, apontando para a necessidade de um 

aperfeiçoamento dos processos.  

 
CONCLUSÕES 
 

Embora algumas amostras analisadas estivessem de acordo com os 

padrões legais vigentes, houve contagens inadequadas especialmente para 

coliformes a 45 ºC, detectados em 55,5% do total de amostras avaliadas. Para 

que haja uma garantia na segurança alimentar, verificou-se que ainda há a 

necessidade de implementar as Boas Práticas de Fabricação (BPF), seguida do 

programa de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), visando 

controlar os perigos que possam ocorrer em todas as etapas da cadeia produtiva 

 
Cebolinha 
(UFC/g) 

Repolho 
(UFC/g) 

Couve 
(UFC/g) 

Amostra 1 4,5x104 3,9x103 Ausente 

Amostra 2 1,4x103 2,6x10² Ausente 

Amostra 3 5,0x102 Ausente Ausente 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e 

Nutrição Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

e garantindo uma padronização da qualidade dos produtos oferecidos ao 

consumidor. 
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RESUMO - O objetivo do estudo foi comparar capacidade antioxidante total da dieta (CATd) de 
pacientes com esteato-hepatite não alcoólica (EHNA), apresentando ou não síndrome metabólica 
(SM). Objetivou-se ainda avaliar a presença de SM com gravidade da doença e ingestão 
dietética. A ingestão alimentar foi avaliada por meio do questionário quantitativo de frequência 
alimentar (QQFA), bem como calculada a CATd em mmol/g, pelo método teórico de FRAP. 
Participaram 28 pacientes com idade média de 49,57 + 10,89 anos (53,6% do sexo masculino). 
Indivíduos com SM apresentaram maior consumo de calorias (p=0,001) e macronutrientes, 
entretanto, não houve associação de SM com CATd (p=0,290). Em relação à gravidade da 
doença, foram observados valores maiores de balonização com menor CATd (p=0,017) nos 
indivíduos com SM. Conclui-se que houve um maior consumo de calorias e macronutrientes nos 
indivíduos com SM; e uma relação de menor CATd e grau de balonização com SM. 

 
PALAVRAS-CHAVE: esteato-hepatite não alcoólica, antioxidades, síndrome metabólica, estresse 
oxidativo 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A esteato-hepatite não alcoólica (ENHA) é definida pela presença de 

esteatose associada a balonização, com presença ou não de fibrose, podendo 

evoluir para cirrose e carcinoma hepatocelular (LUDWIG et al., 1980). As doenças 

hepáticas gordurosas são descritas como a manifestação hepática da síndrome 

metabólica (SM). Portanto, seus principais fatores de risco são obesidade 

abdominal, alterações no metabolismo da glicose, dislipidemia e hipertensão 

arterial sistêmica (MINCIS,2006).  

O estresse oxidativo ocasionado pelo acúmulo de ácidos graxos livres e 

triglicerídeos, pode causar peroxidação lipídica, devido a produção de espécies 

reativas de oxigênio (EROS), que são agentes pró-inflamatórios e favorecem a 
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fibrogênese (DAY; JAMES, 1998). Contudo, para evitar tais danos, os 

antioxidantes podem bloquear o efeito danoso dos radicais livres.  

 Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a capacidade antioxidante 

total da dieta (CATd) de portadores de EHNA entre aqueles que possuíam ou não 

SM; estimar a ingestão diária quanto ao consumo de macronutrientes e 

micronutrientes, com propriedade antioxidante; e verificar a relação da CATd com 

a gravidade da doença. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Trata-se de um estudo transversal realizado com portadores de EHNA do 

Ambulatório de Hepatologia - Esteatose do Hospital Universitário da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (HU/CAS-UFJF), aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (número CAAE: 42359215.8.0000.5147). Os participantes foram 

divididos de acordo com a presença ou não de Síndrome Metabólica, no qual, foi 

definida pelos critérios da National Cholesterol Education Program - NCEP / ATP 

III. 

A avaliação do consumo alimentar foi realizada por meio de Questionário 

Quantitativo de Frequência Alimentar (QQFA) (Ribeiro et al., 2006). Afim de 

estimar o consumo diário dos nutrientes como; ácidos graxos linoleico e 

linolênico; vitaminas: A, C, D e E; minerais: zinco, selênio, cobre e manganês; e 

compostos bioativos: carotenoides e flavonoides, foram utilizadas as tabelas: 

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO e Tabela Brasileira de 

Composição de Carotenoides e da National Nutrient Database for Standard 

Reference (USDA). Já o cálculo do consumo energético e de macronutrientes, foi 

por meio do Software DietPro.  

 Para análise estatística dos dados, foi utilizado o programa SPSS 23.0. 

Em todas as análises foi considerado o nível de significância de 0,05. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram 28 indivíduos com idade média de 49,57 + 10,89 anos, 

sendo que 53,6% (15) eram do sexo masculino com idade média de 47,87 + 
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10,69 anos. O estudo de Willner et al. (2001) também evidenciou predomínio da 

população masculina.  

Ao analisarmos o consumo de calorias e macronutrientes, observamos 

uma associação entre presença de SM com maior consumo de calorias totais 

(p=0,001), carboidratos (p=0,050), proteínas (p=0,006) e lipídeos (p=0,001), o que 

corrobora com a literatura, já que é amplamente aceito que a ingestão de calorias 

e macronutrientes, favorece o desequilíbrio entre a oferta de nutrientes e gasto 

energético, possibilitando o estabelecimento de hipercolesterolemia e ganho e 

peso. Entretanto, não houve associação de SM com menor CATd (p=0,290) nem 

com os micronutrientes com atividade antioxidante. 

O presente estudo não demonstrou associação da presença de SM com a 

gravidade da doença, ou seja, com o estadiamento de fibrose, esteatose, 

inflamação lobular e balonização. Porém, foram observados valores maiores de 

células que sofreram degeneração hidropônica (balonizadas), com menor CATd 

entre os que possuíam SM (p=0,017), como demonstrado na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Análise da capacidade antioxidante total da dieta de pacientes com 

EHNA de acordo com a NAFLD Activity Score    

Gravidade da EHNA CATd < 6,0225 
mmol/dia 

CATd > 6,0225 
mmol/dia 

p valor 

Balonização 

Sem SM 

0,017 

Poucas células 
balonizadas 

60% (3) 62,5% (5) 

Muitas células 
balonizadas 

40% (2) 37,5% (3) 

Com SM 
Nenhuma 11,1% (1) 0 
Poucas células 
balonizadas 

11,1% (1) 83,3% (5) 

Muitas células 
balonizadas 

77,8% (7) 16,7% (1) 

Teste Exato de Fisher (valor de significância p < 0,05) 

Até a presente data nenhum estudo avaliou a CATd em pacientes com 

EHNA. É possível que a ingestão de antioxidantes atue favoravelmente na EHNA, 

conforme observaram Lavini et al. (2011). No estudo realizado com crianças e 

adolescentes com EHNA os autores observaram que houve melhora significativa 
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de balonização no grupo que recebeu suplementação de vitamina E (800UI) em 

comparação aos grupos que receberam metformina e placebo. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os pacientes com SM apresentaram maior consumo de calorias e 

macronutrientes. Já a CATd e a ingestão de micronutrientes com atividade 

antioxidante foram semelhantes entre indivíduos com EHNA, apresentando ou 

não SM. O mesmo ocorreu ao associar a gravidade da doença com a SM, 

entretanto houve relação de CATd e grau de balonização entre os indivíduos com 

SM.  
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RESUMO – Em instituições de ensino torna-se de extrema importância o preparo de refeições 
com qualidade nutricional e microbiológica. As condições higiênico-sanitárias do ambiente de 
preparo de refeições devem estar dentro dos padrões, pois este é um local propício à ocorrência 
de contaminação de origem alimentar devido ao grande volume de refeições produzidas. A 
pesquisa objetivou avaliar os procedimentos de higienização das superfícies, equipamentos e 
utensílios das cozinhas de creches e escolas públicas do município de Ouro Preto – MG, por meio 
de análises microbiológicas de microrganismos indicadores. Os resultados revelaram 
inadequações em todas as instituições, havendo necessidade de revisão dos procedimentos de 
higienização adotados.  
 
PALAVRAS-CHAVE: alimentação escolar; boas práticas; processos de higienização.  

 

 INTRODUÇÃO  

As refeições servidas nas escolas têm de se encontrar em boas condições, 

não só em relação às questões nutricionais, como também sob o ponto de vista 

higiênico-sanitário. As crianças, em razão de não disporem do sistema 

imunológico completamente formado, são mais vulneráveis às patologias 

veiculadas por alimentos (VASCONCELOS, 2013).  

A limpeza visível é capaz de nos levar ao equívoco e dar falsa impressão 

de segurança, logo a maneira mais segura de autenticação das condições 

higiênico-sanitárias dos ambientes, equipamentos, utensílios, e manipuladores, é 

submetê-los à avaliação microbiológica (SIQUEIRA JUNIOR et al., 2004).  

A avaliação das condições higiênicas pode ser realizada por meio do uso 

de microrganismos indicadores que são grupos ou espécies que quando 

existentes em um local ou alimento proporcionam referências sobre a ocorrência 

de contaminação de origem fecal, provável presença de patógenos, potencial de 

deterioração do alimento e condições higiênico-sanitárias inadequadas (FRANCO 

& LANDGRAF, 2003).  
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MATERIAL E MÉTODOS  

 

Foram escolhidas aleatoriamente três creches e três escolas da rede 

pública da cidade de Ouro Preto (MG). O trabalho foi realizado após a aprovação 

do projeto pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 

sob CAAE- 55151516.9.0000.5150.  

As analises microbiológicas foram realizadas por metodologia convencional 

de acordo com APHA, 2001 e Andrade et al., 2003, sendo executadas no 

Laboratório de Microbiologia dos Alimentos – ENUT/ UFOP, ocorrendo 

imediatamente após as coletas.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Os resultados da contagem de mesófilos aeróbios, bolores e leveduras estão 

apresentados na Tabela 1.  

Para o ambiente, as contagens foram superiores ao recomendado em todas 

as instituições, exceto na Creche A e Escola C para mesófilos aeróbios. A 

contaminação do ar ambiente é afetada pela qualidade do ar circulante no local, 

presença de pessoas e procedimentos de higienização em geral. De acordo com 

Andrade et al. (2003), há uma dificuldade de obtenção de uma boa qualidade 

microbiológica do ar de ambientes onde ocorre a manipulação de alimentos.  

De forma geral, os resultados para equipamentos e utensílios tanto nas 

contagens de mesófilos quanto de bolores e leveduras ficaram acima do padrão 

estipulado em todas as instituições (Tabela 1). Os microrganismos utilizados são 

indicadores de deficiências nos procedimentos de higienização e altas contagens 

representam riscos de deterioração dos alimentos e presença de patogênicos.  

A partir de observação direta durante as visitas aos locais foi possível verificar 

que a falta de padronização dos procedimentos e de disponibilização rotineira de 

materiais de higienização contribuíram para os resultados encontrados no presente 

estudo. 
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Tabela 1. Contagens microbiológicas médias (log UFC) de mesófilos aeróbios (MA) e 

bolores e leveduras (BL) em cozinhas de instituições de ensino de Ouro Preto – MG. 

 Creche 

A 

Creche  

B 

Creche  

C 

Escola  

A 

Escola  

B 

Escola  

C 

 MA BL MA BL MA BL MA BL MA BL MA BL 

Ambiente 1,40 2,36 2,37 2,46 2,10 2,90 2,10 2,41 1,70 2,20 1,20 2,90 

Bancada 4,40* 3,45* 2,73 2,59 8,08 4,95 1,79 0,18 2,90 3,70 2,50 3,20 

Faca 5,18 4,86 4,65 5,10 3,40 3,50 4,38* 3,70 4,00 3,35 3,05 4,25 

Liquidificador 3,23 2,57* 5,63* 4,61 4,10 - 5,49* 2,23 4,90 3,50 4,25 - 

Prato - - 2,79 2,65 - - - - - - - - 

Tábua 1,38 1,38 - - 6,30 3,45 - - 4,05 - 2,40 - 

Tabuleiro - - - - - - 0,70 0,60 - - - - 

*valor estimado  
Padrões de referência:  
Ambiente: 32 UFC.cm-2.semana-1 ou 1,50 log UFC.cm-2.semana-1 (APHA, 2001)  
Utensílios e equipamentos: < 50 UFC.utensílio-1 ou equipamento.cm-2 ou 1,70 log UFC. 
utensílio-1 ou equipamento.cm-2 (SILVA JUNIOR, 2013) 
 

A remoção dos microrganismos de superfícies pode ocorrer por 

procedimentos tradicionais de higienização que incluem a utilização de 

detergente, água corrente e a desinfecção usando o álcool a 70 % ou solução 

clorada (KOCHANSKI et al., 2009).  

 

CONCLUSÃO  

Os resultados encontrados demonstraram que as condições higiênico-

sanitárias das instituições estudadas encontravam-se inadequadas. Torna-se de 

extrema importância que sejam oferecidas condições mínimas de estrutura e de 

material aos responsáveis pelo preparo da alimentação escolar, bem como 

orientações adequadas que possam minimizar o risco de contaminação dos 

alimentos. 
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RESUMO – O minimilho é a espiga jovem de milho em desenvolvimento, não fertilizada, antes 
mesmo da formação dos grãos. A procura por minimilho no mercado tem aumentado, sendo 
necessário, portanto, caracterizar o minimilho e seus derivados. Diante disso, o objetivo deste 
trabalho foi determinar as características físico-químicas da farinha de minimilho. A determinação 
dos parâmetros físico-químicos permitiu a caracterização da farinha do minimilho, sendo essas 
informações úteis, por exemplo, para o desenvolvimento de um novo produto.  
 
PALAVRAS-CHAVE: minimilho; farinha; caracterização físico-química. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O milho (Zea mays L.) é um dos cereais mais utilizados na alimentação, 

tanto humana quanto animal, podendo ser consumido diretamente ou como 

componente para a fabricação de biscoitos, pães, chocolates, geleias, sorvetes, 

maionese e cerveja. Esse destaque do milho se deve ao seu potencial produtivo, 

composição química e valor nutricional (LOPES, 2012). 

O minimilho, também conhecido como baby corn, é o nome dado à espiga 

jovem de milho em desenvolvimento, não fertilizada, antes mesmo da formação 

dos grãos. As condições de clima e solo no Brasil são propícias ao cultivo de 

minimilho. O cultivo do minimilho é praticamente o mesmo do milho cultivado para 

grãos. A exceção é o menor ciclo de produção (PEREIRA FILHO, 2008). 

O processamento desse produto, portanto, é fundamental para 

conservação e aumento do valor agregado. Para isso, a farinha é uma das 

opções encontradas pelas agroindústrias. No entanto, são raros os estudos que 

caracterizam a farinha. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi determinar as 

características físico-químicas da farinha de minimilho. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
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2.1 AQUISIÇÃO E PREPARO DA MATÉRIA-PRIMA 

 

As espigas foram adquiridas de uma plantação de milho (Zea mays L.)  

híbrido Maximus, com 80 dias após o plantio, de uma propriedade do município 

de Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo. Posteriormente, foi realizada uma 

seleção, excluindo as espigas com defeitos e, com auxílio de um picnômetro, 

foram medidas as que se enquadravam nos padrões pré-estabelecidos 

(comprimento de 5 a 8 cm e diâmetro máximo de 1,8 cm). As espigas foram 

despalhadas manualmente e submetidas a lavagem com água corrente e 

sanitização com água clorada a 100 ppm por 15 minutos. 

 

2.2 PRODUÇÃO DA FARINHA 

 

Para a produção da farinha, os minimilhos foram previamente dispostos 

em um secador de cabine com circulação forçada de ar, em temperatura 

controlada de 80 ºC até que a massa permanecesse constante. Após a secagem, 

as amostras foram moídas em um moinho convencional para obtenção da farinha, 

sendo utilizadas, em seguida, para realização das análises físico-químicas. 

 

2.3 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

A determinação do teor proteico foi através do teor de nitrogênio total 

segundo o método de Kjeldahl clássico, empregando 6,25 como fator de 

conversão (IAL, 2008).  

O teor de cinzas foi determinado por processo de incineração em mufla a 

550 °C até obter peso constante (IAL, 2008). 

A determinação do teor de lipídios foi realizada em aparelho extrator de 

Soxhlet, usando éter de petróleo como solvente (IAL, 2008).  

O teor de compostos fenólicos totais foi obtido pelo método de Folin-

Ciocalteau, descrito por Singleton; Rossi (1965). Para a quantificação, foi 

construída uma curva padrão utilizando solução de ácido gálico. Sendo assim, o 

teor de compostos fenólicos totais foi expresso em mg de ácido gálico (mg 

AG)/100 g de amostra.  
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As análises físico-químicas foram realizadas em duplicata e em duas 

repetições. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A etapa de secagem dos minimilhos apresentou um tempo total de 10 

horas para que a massa permanecesse constante para produção da farinha. 

Na Tabela 1, são apresentados os resultados experimentais da 

composição físico-química referentes a farinha de minimilho. 

Tabela 1 – Composição centesimal obtida da farinha de minimilho, expressos em 

% de base seca 

Composição Resultados médios  

Proteínas (%) 21,45 

Cinzas (%) 9,96  

Lipídios (%) 1,50 

Compostos fenólicos totais (mg AG/100g) 198,92  

 
De acordo com a Tabela de Composição de Alimentos (TACO, 2011), o 

teor lipídico da farinha de minimilho apresentou resultado igual ao da farinha de 

milho (1,5%). Já, os resultados obtidos de proteínas e cinzas apresentaram 

valores distintos quando comparados com os da farinha de milho fornecidos pela 

Taco (2011). 

O teor de compostos fenólicos totais da farinha do minimilho foi, em 

média, de 198,92 mg AG/100 g de minimilho. Esse valor encontra-se dentro da 

faixa obtida por Belo (2012), de 109,62 ± 4,12 a 206,83 ± 9,55 mg AG/100 g 

milho, ao estudar as diferentes variedades de milho utilizadas na produção de 

broa. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

 A determinação dos parâmetros físico-químicos permitiu a caracterização 

da farinha de minimilho, uma vez que são raros os dados na literatura, podendo 

assim, também, ser útil no desenvolvimento de um novo produto. 
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RESUMO – O yacon é uma raiz rica em frutooligossacarídeos, apresentando diversas funções 
benéficas ao organismo. No entanto, essas raízes são susceptíveis ao escurecimento enzimático, 
sendo um dos principais problemas enfrentados pelas agroindústrias ao processar o yacon. Desta 
forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o branqueamento de suco de yacon pela adição de 
cloridrato de L-cisteína. As concentrações adotadas foram 100, 200, 300 e 400 ppm. Os parâmetros 
de cor foram avaliados ao longo de 105 horas. O cloridrato de L-cisteína mostrou boa eficiência no 
branqueamento, sendo que o tratamento de 400 ppm apresentou o maior e menor valor de L* e do 
índice de escurecimento, respectivamente, além de maior constância dos valores dos parâmetros. 

 
PALAVRAS-CHAVE: suco de yacon; branqueamento; escurecimento; cloridrato de L-cisteína. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O yacon (Smallanthus sonchifolius) dispõe de frutooligossacarídeos (FOS) 

como a principal classe de carboidratos em sua composição. Os FOS são 

considerados prebióticos e fibras solúveis, apresentando importantes papéis na 

saúde intestinal, de forma a contribuir com a prevenção e tratamento de diversas 

doenças patológicas, tais como, diabetes (FANTE et al., 2013). 

A reação de escurecimento enzimático, catalisado pelas polifenoloxidases, 

produz compostos escuros que reduzem a qualidade do produto. Logo, minimizar 

o escurecimento tem sido um desafio para as agroindústrias. Métodos de 

branqueamento têm sido estudados (FANTE et al., 2013), dentre eles a utilização 

de tratamentos térmicos e químicos. 

A L-cisteína (INS 920) é um aminoácido encontrado em diversos alimentos, 

tais como ovos, carnes e derivados lácteos, capaz de minimizar o escurecimento 

do alimento pela sua conjugação com o-quinonas, formando compostos sem cor 

ou pela redução das o-quinonas aos compostos fenólicos precursores (OLIVEIRA 

et al., 2008). O cloridrato de L-cisteína é um aditivo alimentar aprovado para uso 

em alimentos (BRASIL, 2005). Em murinos, esse aditivo apresenta toxicidade 

aguda acima de 771 ppm (SIGMA-ALDRICH, 2015). Diante disso, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar o branqueamento do suco de yacon pela ação do cloridrato de  

L-cisteína. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

As raízes de yacon (Smallanthus sonchifolius) foram armazenadas durante 

3 dias a temperatura de 7 °C até o momento da realização do experimento. As 

raízes passaram por um processo de seleção. Em seguida, foram lavadas com 

água corrente para remoção de terra e demais sujidades, descascadas e inseridas 

em uma centrífuga, marca Mondial, modelo NCF-01, para a extração do suco. 

O suco do yacon passou por um processo de branqueamento 

imediatamente após a extração, visando evitar o escurecimento precoce. Para isso, 

foi adicionado cloridrato de L-cisteína nas concentrações de 100, 200, 300 e 400 

ppm. Após a etapa de branqueamento, os sucos foram envasados em garrafas 

âmbar de 600 mL e mantidos sob refrigeração durante todo o experimento. Uma 

amostra controle foi elaborada para avaliar o escurecimento do suco não 

branqueado, para comparação com os tratamentos com cloridrato de L-cisteína. 

A cor do suco foi avaliada ao longo de 105 horas, empregando a escala de 

cor CIELAB. Os parâmetros de cor (L*, a* e b*) foram obtidos com o auxílio de um 

colorímetro (marca Konica Minolta, modelo Spectrophotometer CM-5). O índice de 

escurecimento (IE) foi calculado conforme as Equações 1 e 2 (PALOU et al., 1999). 

0,172

0,31)-100(x
 = IE         (Equação 1) 

em que, 

*3,012b - *a  *5,645L

*1,75L  *a
 =x 

+

+
      (Equação 2) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O suco de yacon não branqueado (controle) escureceu logo após a 

extração. Portanto, não foi elaborada a curva de cinética dos parâmetros de cor 

dessa amostra. As cinéticas das variações dos parâmetros de cor dos sucos de 

yacon branqueados, nas concentrações de 100, 200, 300 e 400 ppm de cloridrato 

de L-cisteína, são apresentadas pela Figura 1. Pode-se observar que em todos os 

tratamentos avaliados houve redução do valor da luminosidade (L*), indicando que 

ocorreu escurecimento do suco ao longo do tempo, porém em uma taxa reduzida. 

A luminosidade da amostra do tratamento de 400 ppm apresentou maior constância 
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e maior valor que as demais. Além disso, esse tratamento manteve maior 

constância dos parâmetros a* e b* quando comparado com os demais tratamentos, 

indicando menor variação de cor. 

 

Figura 1 – Cinética dos parâmetros de cor durante o armazenamento. 

A Figura 2 apresenta o IE dos sucos ao longo do tempo.  

 

Figura 2 - Índice de escurecimento ao longo do tempo. 

Observando-se a Figura 2, a concentração de 400 ppm foi a que 

apresentou maior constância em relação ao IE e, além disso, foi o tratamento que 

apresentou menor valor de IE durante o armazenamento. 
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4. CONCLUSÕES 

 

O cloridrato de L-cisteína apresentou boa eficiência no branqueamento de 

suco de yacon, minimizando a taxa de escurecimento. A concentração de 400 ppm 

foi a que proporcionou maior valor e constância do valor de L*. Essa concentração 

foi capaz de manter os valores dos parâmetros a* e b*, indicando menor alteração 

de cor. Além disso, esse tratamento foi o que apresentou o menor IE. 
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RESUMO – O mercado consumidor tem se interessado, cada vez mais, por produtos elaborados 
a partir de matérias primas não tradicionais que, além de agregar maior valor nutritivo e funcional 
apresentam-se como uma interessante alternativa para o aproveitamento de resíduos. O presente 
trabalho teve como objetivo desenvolver geleias formuladas a partir de casca de abacaxi (Ananas 
comosu) enriquecidas com okara (resíduo da soja). As geléias elaboradas apresentaram 
características físico-químicas dentro do padrão de identidade e qualidade para geleias de frutas 
estabelecida pela legislação federal. 
 

PALAVRAS-CHAVE: geleia; okara; Ananas comosus L. Merril; enriquecimento, fibras. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil ocupava em 2007, a terceira colocação no ranking mundial de 

produção de frutas, com a produção em torno de 43 milhões de toneladas. Apesar 

de números tão grandiosos de produção, o país ainda enfrenta a realidade do 

desperdício em diversas etapas da cadeia produtiva. As perdas ocorrem desde a 

colheita, aumentam durante as etapas de transporte e industrialização e chegam 

até a mesa dos consumidores, devido a processamentos inadequados e por 

desperdícios propriamente ditos. Associado a isso, o mercado consumidor exige 

constantemente a implementação de novos produtos, atendendo os nichos de 

consumidores que procuram por novidades na área de alimentos, para 

complementar sua dieta diária e suprir suas necessidades nutricionais.  

Dentre as frutas que produzem grande quantidade de resíduos, encontra-

se o abacaxi (Ananas comosus). Uma alternativa para reduzir este desperdício é 

a utilização dos resíduos na produção de subprodutos com valor agregado, entre 

eles, a geleia. E o resíduo da produção de soja apresenta grande concentração 

de fibras, consistindo em um excelente substrato para enriquecimento de 

alimentos.  

Frente ao exposto o presente trabalho teve por objetivos reaproveitar os 

resíduos do abacaxi, especificamente sua casca, utilizando-o na produção de 
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geleia,  e também de enriquecer a geleia obtida com okara provediente do 

processamento de soja. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Abacaxis (Ananas comosus) foram adquiridas no comércio local de 

Diamantina – MG, as cascas foram separadas e utilizadas no experimento. Os 

grãos de soja também foram adquiridos em casa comercial da cidade de 

Diamantina – MG, e o okara foi obtido em laboratório após a produção de extrato 

aquoso de soja. O desenvolvimento das geleias de casca de abacaxi foi realizado 

no Laboratório de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, conforme formulação apresentada na 

Tabela 2. 

 

Tabela 1 - Formulação das geleias de casca de abacaxi com enriquecimento de 
okara 

 Casca de Abacaxi(%)  Água  (%) Açúcar Cristal (%)  Okara (%) 
Geleia Padrão 34,0 48,5 17,5 - 
100g 31,0 44,2 15,9 8,8 
200g 28,5 40,7 14,6 16,2 
300g 26,3 37,6 13,5 22,6 

 

Os ingredientes foram processados em liquidificador com água na 

proporção 1:1, e posteriormente filtrado. O filtrado foi submetido à cocção, 

juntamente com o açúcar cristal até atingir consistência firme. Após o 

processamento, a geleia foi envasada em embalagens de plástico de 250g. 

 Foram feitas analises microbiológicas e físico-químicas conforme segue: 

- Fungos Totais: inoculação em Ágar Batata Dextose e incubação  25ºC/3-5 dias.   

- Aeróbios mesófilos: inoculação em Ágar Padrão e incubação 35-37ºC/48h  

- pH: leitura em pHmetro digital  

- Vitamina C: método de volumetria de óxidorreducão (Instituto Adolfo Lutz, 1985). 

- Fibras: método enzimático-gravimétrico, de acordo com a AOAC (2006). 

- Acidez Total Titulável: titulação hidróxido de sódio (NaOH) utilizando solução 

alcoólica de fenolftaleína a 1,00% como indicador.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A aparência das geleias produzidas é apresentada na Figura 1. 

 

Figura 1  - Geleia padrão e geleias com diferentes níveis de okara 

Tabela 2 - Resultados obtidos para as analises físico-químicas 

Determinações Geleia 
Padrão 

 100g   200g 300g 

Acidez Total Tituláve 
(mol/L) 

0,00355 
 

0,00316  
 

0,00355  0,00237  

pH ±0,012  ±0,015  ±0,014 ±0,013 
Refratometria (°Brix) 96,5   87,25  66,0 51,5 
Vitamina C (g/100g) 0.92± 0.12  0.76±0.14  0.50±0.11 0.41±0.10 
Teor de fibras (%) 0.99±0.23  3.99±0.98  6.53±1.17 8.42±2.15 

 

Todas as análises microbiológicas realizadas nas amostras de geléias 

apresentaram-se dentro dos padrões microbiológicos estabelecidos pela 

legislação vigente. Nas geleias que apresentaram em sua composição maior 

quantidade de okara foi observado crescimento superior de bolores, sendo que 

após 28, 24 e 10 dias a contagem de bolores das geléias atingiu níveis 

considerados não satisfatórios para o consumo humano para as geleais com 100, 

200 e 300g de okara respectivamente.   

A geleia enriquecida com 100 gramas de okara  é considerada como fonte 

de fibras e as com 200 e 300 gramas como alimento com alto teor de fibras. As 

geleias com maior nivel de okara apresentaram menor teor de vitamina C, a 

vitamina C da geleia padrão com casca de abacaxi apresenta teores de vitamina 

C comparavéis à geleia feita elaborada com a polpa de abacaxi. Os teores de 

sólidos soluvéis decrescem conforme o incremento do teor de okara.  
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4. CONCLUSÕES 

 

A produção de geléia de abacaxi com cascas em substituição à polpa é 

viável, uma vez que tanto a formulação padrão quanto a formulação enriquecida 

com okara apresentaram parâmetros físico-químicos que atendem à legislação. A 

caracterização físico-química das geleias adicionadas de okara revelou aumento 

expressivo do teor de fibras.  
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RESUMO – Uma boa alimentação é essencial para que se tenha qualidade de vida, evitando 
assim diversas doenças crônicas. Neste sentido, a educação nutricional torna-se uma medida de 
controle dos problemas causados pela má nutrição, especialmente para crianças em idade 
escolar. O objetivo do trabalho foi conscientizar crianças do ensino fundamental sobre a 
importância da adoção de hábitos saudáveis e promover conhecimentos básicos sobre nutrição e 
alimentação. Participaram do projeto 120 alunos do ensino fundamental. Foram aplicados dois 
questionários aos alunos, um antes de começar os trabalhos e outro ao final, através dos quais foi 
possível observar um excelente desenvolvimento dos alunos referente aos temas trabalhados. O 
projeto foi dividido em quatro momentos, contando com exibição de documentário, aulas teóricas, 
dinâmicas e realização de uma feira. Os resultados do trabalho se mostraram promissores, mas 
para que a educação nutricional promova mudanças significativas, é necessário tempo. 

 
PALAVRAS-CHAVE: educação; alimentação; saúde; crianças; doenças. 
 

1 INTRODUÇÃO 

A alimentação e nutrição são pré-requisitos básicos para que se tenha 

saúde e qualidade de vida, além de diminuir o risco de diversas doenças. 

Segundo Caroba (2002), uma alimentação adequada fornece ao organismo 

quantidades suficientes de cada nutriente, garantindo assim o crescimento e 

modificações do corpo, além dos gastos energéticos envolvidos nas atividades 

diárias.  

Nos últimos anos, as causas de maior mortalidade no mundo são doenças 

que poderiam ser evitadas com uma alimentação adequada, prática de exercícios 

e uma vida saudável (RODRIGUES; RONCADA, 2008). Frente a isso, a educação 

nutricional começou a ser considerada como uma medida para tentar reverter o 

alto consumo de gorduras, açúcares e produtos industrializados que não são 

benéficos à saúde. Logo, ensinar a comer passou a ser algo de necessidade 

(BOOG, 2004). 

Sendo assim, o principal objetivo do trabalho foi conscientizar as crianças 

regularmente matriculadas no ensino fundamental, sobre a importância da adoção 

de hábitos alimentares saudáveis para a manutenção da saúde, além de 

promover conhecimentos básicos sobre nutrição e alimentação. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual João Rodrigues da Silva, 

localizada na cidade de Prudente de Morais-MG.  Trabalhou-se com as turmas do 

6°, 7° e 8° anos do ensino fundamental, totalizando 120 alunos. Para avaliar o 

progresso dos alunos durante o desenvolvimento do trabalho, foi aplicado um 

questionário inicial e outro ao final.  

Após a aplicação do primeiro questionário, iniciaram-se as atividades do 

projeto, o qual foi dividido em quatro momentos. Primeiramente, foi passado aos 

alunos um documentário sobre a importância de uma boa alimentação e os 

problemas causados pela má nutrição. Posteriormente, foram realizadas algumas 

aulas com os alunos, abordando assuntos relacionados à nutrição e alimentação. 

No terceiro momento, realizou-se uma dinâmica com os alunos, de acordo 

com os conteúdos já passados, de forma a fixá-los melhor. Por fim, realizou-se 

uma feira, na qual os próprios alunos elaboraram trabalhos, com base em 

pesquisas e o que aprenderam durante o desenvolvimento do projeto. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

A partir das primeiras questões investigativas, tem-se o gráfico da Figura 1 

que representa quantos alunos possuem uma alimentação completa em cada 

uma das refeições.   

 

Figura 1- Refeições completas e incompletas, realizadas pelos alunos. 

 

A maioria dos alunos respondeu que tomam café-da-manhã, mas pode-se 

observar que apenas 30% destes ingerem a refeição completa. Muitos destes 
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alunos ingerem apenas salgadinhos, pipocas e sucos artificiais no lanche, o que 

não é recomendado. No almoço, 57% dos estudantes se alimentam corretamente 

e no jantar, 47%, apesar de que muitos substituem esta refeição por lanches. 

Segundo os alunos, os fatores que mais os influencia em seus hábitos 

alimentares, são a mídia e a família, o que mostra a importância da família na 

alimentação, não só orientando corretamente, mas também limitando o que vem 

através dos meios de comunicação.  De acordo com FREITAS et al. (2009) é 

importante conhecer como as crianças são influenciadas pelos meios de 

comunicação, diante destes essas  geram conceitos incorretos sobre alimentação, 

pois a maioria dos alimentos ali mostrados possuem elevados teores de gorduras, 

óleos, açúcares e sal. 

Na primeira fase do projeto, passou-se aos alunos um documentário que 

trata do tema obesidade infantil, o qual foi fundamental para alertá-los sobre como 

uma má alimentação pode acarretar a tantos problemas de saúde. Durante a 

realização das aulas, os alunos se mostraram muito interessados, participando 

sempre, tirando dúvidas e trazendo curiosidades. Na dinâmica, eles deveriam 

montar cardápios de cada uma das refeições e também completar os grupos da 

pirâmide alimentar. No último momento do trabalho, os alunos montaram uma 

feira, com trabalhos elaborados de acordo com os temas vistos durante o projeto. 

Essas atividades são apresentadas na Figura 2. 

 

 
Figura 2- Alunos durante alguns momentos do projeto 

 

Ao comparar o que é consumido pelos alunos em cada uma das refeições, 

antes e depois a intervenção, é possível perceber um pequeno aumento de 
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cardápios completos após a realização do projeto. Há vários fatores que 

influenciam a alimentação dos alunos, logo não seria possível mudar radicalmente 

seus hábitos alimentares. Segundo Rodrigues e Roncada (2008), para se 

alcançar bons resultados na educação nutricional é necessário que haja tempo, 

assim como qualquer outra ação que demanda continuidade e permanência, 

criando-se assim um grande desafio aos educadores e profissionais da saúde. 

 
CONCLUSÕES 
 

 Os resultados obtidos poderão contribuir de forma significativa com a 

transformação da realidade atual. Embora não tenha havido uma mudança tão 

significativa na alimentação dos alunos, estes mostraram que aprenderam 

corretamente o que se deve ingerir em cada uma das refeições, durante o 

desenvolvimento do trabalho.  

A educação nutricional tem papel fundamental na promoção de uma 

alimentação e vida saudável, evitando assim problemas futuros, mas para isso, é 

necessário tempo. Devem-se tomar medidas de caráter educativo e informativo 

por parte da família, controlando o acesso às mídias, responsáveis por 

propagandas de alimentos não saudáveis e também incluindo na dieta alimentos 

mais saudáveis. 
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RESUMO – O amido é um carboidrato encontrado em abundância na natureza, utilizado em 
diversos setores na indústria de alimentos. Este trabalho teve como objetivo extrair e caracterizar 
os amidos de batata doce, inglesa e baroa, e estudar a sua aptidão para uso em produtos 
congelados. Três lotes de extração de cada batata foram avaliados quanto à sua composição 
físico-química e à resistência a ciclos de congelamento e descongelamento. O teor de cinzas e o 
de proteínas indicou um produto de elevada pureza e a umidade mostrou-se compatível com 
padrões legais. Nos testes de congelamento/descongelamento a batata baroa aumentou a 
sinérese até o terceiro ciclo e as outras duas apresentaram comportamento similar e constante 
(entre 14% e 22%) durante os quatro ciclos. Logo, os amidos obtiveram uma pureza físico-química 
adequada e o amido de batata doce pode ser uma alternativa em produtos congelados, em 
substituição ao de batata inglesa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: amido; batata; indústria; congelamento; descongelamento.  
 

1 INTRODUÇÃO 
 
 O amido é um carboidrato muito encontrado na natureza, em raízes, 

sementes e tubérculos. Existem amidos de diferentes fontes, o que influencia na 

forma e tamanho de seus grânulos. Devido as suas propriedades físico-químicas, 

este carboidrato pode ser utilizado na indústria de alimentos como ingrediente, 

fornecendo textura, servir como espessante, fornecer sólidos em suspensão ou 

proteger nutrientes durante o processamento (ROCHA et al.,2008). 

 A conservação de alimentos por congelamento é muito utilizada nas 

indústrias de diversos segmentos, mas é importante que esta seja feita de forma a 

preservar ao máximo as características dos alimentos (COLLA; PRENTICE-

HERNÁNDEZ, 2007). O amido é muito utilizado em alimentos congelados, pois 

além de suas funções como ingrediente, pode proporcionar uma diminuição dos 

cristais de gelo formado, devido ao aumento da viscosidade. 

Encontra-se hoje a necessidade de buscar fontes alternativas de amidos 

naturais para uso em produtos congelados e refrigerados. Logo, objetivo deste 

trabalho foi extrair e caracterizar os amidos de três tipos de batata (doce, inglesa 

e baroa), com o intuito de estudar a sua aptidão para uso em produtos 

congelados. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 O amido foi extraído de batata doce (Ipomoea batatas), batata inglesa 

(Solanum tuberosum) e batata baroa (Arracacia xanthorrhiza). Após lavagem e 

higienização da matéria-prima, o material foi desintegrado na presença de água 

potável em liquidificador industrial, na razão de 2:1. A suspensão obtida foi filtrada 

em tecido fino, sendo o filtrado mantido por no mínimo 12 horas em béquer e sob 

refrigeração. O bagaço retido nas peneiras foi levado novamente ao liquidificador 

para retirada do amido residual, sendo a etapa repetida por três vezes. Após a 

decantação do amido o mesmo foi recuperado do fundo do recipiente. A lavagem 

foi realizada com água potável, sob refrigeração e por 3 vezes. Em seguida, o 

amido foi seco em forno com circulação forçada a uma temperatura de 60ºC. A 

extração foi realizada em triplicata, sendo o processo iniciado em até 48 horas 

após a aquisição. 

 As análises de umidade, potencial hidrogeniônico-pH, teor de proteínas e 

teor de cinzas foram feitas segundo a metodologia de IAL (2008). 

 Para a análise da resistência a ciclos de congelamento e 

descongelamento, foram preparados géis com 7 % de amido e colocados em 

tubos de falcon de 50 ml, com aproximadamente 40 g. Foram congelados em 

freezer convencional (-18°C) por 16 horas e descongelados à temperatura 

ambiente por 8 horas, durante quatro ciclos. Para a análise da sinérese, os tubos 

foram centrifugados e pesados, depois de retirada da água. A análise foi realizada 

em duplicata. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Os resultados das análises físico-químicas dos amidos são apresentados 

na Tabela 1. Os teores de cinzas e proteínas somados não atingiram 1% do total, 

indicando alto grau de pureza dos amidos e que o processo de extração, em 

laboratório, foi eficiente (ROCHA et al.,2008). 

 A legislação brasileira (BRASIL, 2005) limita, para amidos de fécula de 

batata, a umidade em 21%. Todos os materiais, em todas as extrações, tiveram 

valores inferiores ao estabelecido, variando a sua média entre um máximo de 
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13,35%, para a batata baroa, e mínimo de 10,12% para a batata inglesa (Tabela 

1). 

Os amidos das três fontes de batata apresentaram pH levemente básicos, 

devido ao pH da água potável utilizada na lavagem do produto, o que afetou o pH 

do produto final.  

  

Tabela 1 - Composição físico-química dos amidos de batata baroa, batata doce e 
batata inglesa, em porcentagem. 

Análises   Composição (%)   

 
Baroa Doce  Inglesa 

Proteína < 0,2 < 0,2 < 0,2 
Cinzas 0,11 ± 0,05 0,21 ± 0,06 0,26 ± 0,02 
Umidade 13,35 ± 0,91 11,49 ± 2,27 10,12 ± 2,36 
pH 8,43 ± 0,11 8,34 ± 0,10 7,79 ± 0,15 

     

 A análise da resistência a ciclos de congelamento e descongelamento das 

pastas de amido é uma importante avaliação e caracteriza o amido em termos de 

sua aplicação em alimentos que devem ser refrigerados e/ou congelados. 

 O comportamento das pastas durante os ciclos de congelamento pode ser 

observado na Figura 1.  

 

Figura 1 – Sinérese dos géis de amido.  

 A pasta de batata baroa, apesar de estar compatível com as demais no 

primeiro ciclo, teve um aumento significativo com o aumento do número de ciclos 

de congelamento/descongelamento. No primeiro ciclo a pasta apresentou uma 

sinérese média de 10,8 %, porém chegou a valores de 47,5% e 45,2% nos 

últimos ciclos. Já as pastas de batata doce e batata inglesa apresentaram uma 

estabilidade entre os ciclos. Os valores de sinérese média para a batata doce 
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oscilaram entre 14,8% e 21,2%. Já os valores para a batata inglesa ficaram entre 

14,8% e 21,9%. 

 

4 CONCLUSÕES 
 
 Foi possível fazer a extração dos amidos e a purificação destes foi 

adequada, uma vez que suas características físico-químicas se mostraram dentro 

do estabelecido, apesar de valores alcalinos de pH devido a água utilizada na 

lavagem. 

 Os amidos de batata doce e batata inglesa apresentaram um 

comportamento compatível no teste de congelamento. Assim, o amido de batata 

doce pode ser uma alternativa à substituição do amido de batata inglesa em 

preparações alimentícias congeladas, porém algumas adaptações tecnológicas 

são necessárias. 
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RESUMO – A inibição do quorum sensing (QS) interfere na virulência bacteriana. As plantas são 
potenciais fontes de inibidores do QS, mas há pouca referência sobre o potencial das pimentas e 
seus compostos. Esse trabalho objetivou avaliar o efeito dos extratos de duas espécies Capsicum 
em fenótipos regulados pelo QS do tipo LuxR-I. Para cada pimenta foram obtidos os extratos em 
metanol e metanol-amônia. As concentrações inibitórias mínimas e as curvas de crescimento 
foram determinadas para testar a inibição do crescimento celular. A produção de violaceina foi 
quantificada em placa de 96 poços. A formação de biofilme foi avaliada pelo método de cristal 
violeta; e a motilidade swarming em meio adicionado de 0,5% de ágar. Os extratos não inibiram a 
produção de violaceina, nem a motilidade. Porém, alguns extratos induziram a formação de 
biofilme. Conclui-se que os extratos não apresentaram compostos com efeito inibitório sobre o QS 
nas condições estudadas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Capsicum frutescens; Capsicum annuum; extratos orgânicos; quorum 
sensing, pimentas. 

1. INTRODUÇÃO 

O QS é um mecanismo de comunicação dependente da densidade celular, 

utilizado por diversas bactérias para regular a expressão de fenótipos como 

fatores de virulência, formação de biofilme, produção de bioluminescência, entre 

outros (LASARRE; FEDERLE, 2013). 

Existe grande interesse por descobrir compostos que inibam essa 

comunicação bacteriana, pois exerceriam uma menor pressão seletiva em 

comparação aos antibióticos. As plantas têm mostrado ser uma fonte de 

inibidores do QS (RASMUSSEN et al., 2005; HELMAN; CHERNIN, 2015).  

As pimentas do gênero Capsicum são conhecidas por suas propriedades 

culinárias, atribuídas aos capsaicinoides. Embora estudos revelem a atividade 

anticancerígena e analgésica, assim como propriedades antioxidantes e anti-

inflamatórias dos capsaicinoides (LUO et al., 2011); o efeito dos compostos de 

espécies Capsicum sobre o sistema QS é desconhecido. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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As estirpes bacterianas usadas foram Chromobacterium violaceum ATCC 

12472, Serratia liquefaciens MG1, Serratia marcescens UFOP1 e Pseudomonas 

aeruginosa PAO1. Os meios utilizados foram caldo ou ágar Luria Bertani (LB) ou 

Mueller-Hinton, dependendo do ensaio. 

Os extratos de C. frutescens e C. annuum foram obtidos por extração em 

fase sólida e os compostos característicos quantificados por CLAE (cromatografia 

líquida de alta eficiência) conforme Arabbi et al. (2004). A atividade antimicrobiana 

foi avaliada pela determinação da concentração inibitória mínima (MIC) e pelas 

curvas de crescimento bacteriano.  

O efeito dos extratos sobre o QS foi avaliado pela quantificação da produção 

de violaceina por C. violaceum conforme Tan et al. (2012); pelo ensaio de 

motilidade swarming utilizando ágar LB 0,5% segundo Oliveira et al. (2016) e; 

sobre a formação de biofilme, avaliada pelo método de coloração por cristal 

violeta, conforme Borges et al. (2012), sendo os dados expressos como a razão 

entre a absorbância do cristal violeta extraído das células aderidas (ACVCA) e a 

densidade óptica do total de células (DOTC). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dois extratos foram obtidos, um metanólico e outro amônico, de cada tipo de 

pimenta. A CLAE identificou a luteolina e capsaicina como compostos 

característicos nas pimentas. Os resultados da atividade antimicrobiana 

mostraram que a MIC dos extratos foi igual ou maior a 5 mg/ml (p/v), mas 

observou-se inibição parcial do crescimento de algumas bactérias na 

concentração de 2,5 mg/ml, conforme evidenciado pelas curvas de crescimento. 

Portanto, as concentrações utilizadas nos testes de inibição do QS foram 1,25, 

0,625 e 0,3125 mg/ml, pois não apresentaram efeito inibitório aparente.  

A produção de violaceina não foi inibida pelos extratos em nenhuma das 

concentrações subinibitórias (p≥0,05). Além disso, os extratos não tiveram um 

efeito inibitório sobre a motilidade de S. marcescens, embora a morfologia das 

colônias tenha sido alterada em relação ao controle (Figura 1). Isto sugere que os 

extratos estariam afetando outro elemento relacionado com a motilidade, por 

exemplo, a formação de flagelos. Somente os extratos metanólicos (1,25 mg/ml) 

inibiram a motilidade de S. liquefaciens MG1. Além disso, os extratos das 

pimentas não mostraram ter efeito sobre a motilidade de P. aeruginosa PAO1. 
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Figura 1. Efeito dos extratos em suas diferentes concentrações (expressas em mg/ml) 
sobre a motilidade swarming de S. marcescens UFOP1, com seus respectivos controles: 
(a) ágar LB com DMSO (controle negativo para os extratos metanólicos); (b) ágar LB com 
furanona C30 (controle positivo, inibição do QS) e (c) ágar LB sem extratos (controle 
negativo para os extratos amônicos). EMPM: extrato metanólico de pimenta-malagueta. 
EAPM: extrato amônico de pimenta-malagueta. EMPV: extrato metanólico de pimentão 
vermelho. EAPV: extrato amônico de pimentão vermelho. 

Os extratos do pimentão vermelho induziram significativamente a formação 

de biofilme (p<0,05) em S. liquefaciens, nas concentrações 1,25 e 0,625 mg/ml 

(Figura 2). O mesmo efeito foi observado em P. aeruginosa na presença do 

EMPM na concentração de 1,25 mg/ml (p<0,05). 

 

Figura 2. Efeito dos extratos em suas diferentes concentrações sobre a formação de 
biofilme. As barras de DMSO e LB representam os controles negativos (sem extrato). A 
quantidade de DMSO adicionada foi a mesma utilizada nas diferentes concentrações de 
extratos. 

Esses resultados indicam que os extratos de C. frutescens e C. annuum 

não inibem especificamente os fenótipos regulados pelo QS tipo LuxR-I nas 

condições estudadas. O uso apropriado de controles ajudou a eliminar resultados 
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falsos positivos de inibição de QS, a exemplo da inibição do crescimento celular 

que evidentemente implicaria em menor expressão dos fenótipos avaliados. 

Entretanto, os efeitos de indução de alguns fenótipos observados nesse estudo 

precisam ser investigados em maior detalhamento. 

4. AGRADECIMENTOS 

Os autores gostariam de agradecer ao CNPq e ao FoRC – Food Research Center 

pelo auxílio financeiro. 

5. REFERÊNCIAS 

LaSarre, B.; Federle, M.J. (2013). Exploiting quorum sensing to confuse bacterial 

pathogens. Microbiology Molecular Biology Reviews, 77(1), 73-111. 

Luo, X-J., Peng, J., Li, Y-J. (2011). Recent advances in the study on capsaicinoids 

and capsinoids. European Journal of Pharmacology, 650, 1-7. 

Borges, S.; Silva, J.; Teixeira, P. (2012). Survival and biofilm formation by Group B 

streptococci in simulated vaginal fluid at different pHs. Antonie van Leeuwenhoek, 

101, 677–682. 

Helman, Y.; Chernin, L. (2015). Silencing the mob: disrupting quorum sensing as a 

means to fight plant disease. Molecular Plant Pathology, 16(3), 316–329. 

Arabbi, P.; Genovese, M.; Franco, M. (2004). Flavonoids in Vegetable Foods 

Commonly Consumed in Brazil and Estimated Ingestion by the Brazilian 

Population. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52, 1124−1131. 

Oliveira, B. D`A. et al. (2016) Antioxidant, antimicrobial and anti-quorum sensing 

activities of Rubus rosaefolius phenolic extract. Industrial Crops and Products. 

84:59-66. 

Rasmussen, T., et al. (2005). Screening for Quorum-Sensing Inhibitors (QSI) by 

Use of a Novel Genetic System, the QSI Selector. Journal of Bacteriology, 187(5), 

1799-1814. 

Tan, L. Y., Yin, W.F., Chan, K.G. (2012). Silencing quorum sensing through 

extracts of Melicope lunu-ankenda. Sensors (Basel), 12(4), 4339-51. 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 
 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE GRÃOS ORIUNDOS DE FRUTOS 

IMATUROS DO CAFEEIRO (DEFEITO VERDE) 

 
 

Fernanda Paola de Pádua Gandra, Doutora em Ciências do Alimentos DCA – UFLA 
Fernanda Rezende Abrahão, Mestranda em Engenharia de Biomateriais UFLA 

Rosemary Gualberto Fonseca Alvarenga Pereira, Docente DCA - UFLA 
 
 

RESUMO – Os grãos classificados como “defeito verde” são oriundos de frutos imaturos do 
cafeeiro e são normalmente encontrados em diversas quantidades nos cafés comercializados. 
Com este estudo objetivou-se avaliar a composição química de grãos oriundos de frutos imaturos 
(defeito verde) e de grãos de café sadios. Os resultados revelam que o estádio de maturação dos 
frutos (imaturo ou cereja) interfere em alguns parâmetros da composição dos grãos, mas 
apontam para a possibilidade de utilização dos compostos presentes no defeito verde. 

 
PALAVRAS-CHAVE: defeito verde; café; composição; grãos crus; cafeína. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os grãos classificados como “defeito verde” são oriundos de frutos 

imaturos do cafeeiro e apresentam a película prateada aderida aos grãos. As 

principais causas de aparecimento desses grãos estão associadas com a 

realização da colheita em uma única etapa (GONÇALVES, 2006). Estes grãos 

juntos com os pretos e ardidos respondem por cerca de 20% da produção 

brasileira e são os defeitos que mais afetam a qualidade da bebida. 

Devido à elevada produção, a maioria das indústrias mistura os grãos 

defeituosos aos de boa qualidade (FRANÇA et al., 2005). Dessa maneira, fazem-

se necessárias propostas mais atraentes para os produtores de café para 

minimizar essa prática e, para isso, se faz necessário o conhecimento sobre a 

composição química destes grãos. Com este estudo, objetivou-se avaliar a 

composição centesimal e teores de cafeína de grãos oriundos de frutos imaturos 

(defeito verde) e de grãos de café sadios. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram utilizados frutos colhidos no estádio cereja e estádio verde. Após a 

colheita, os frutos foram levados ao lavador onde foram lavados e posteriormente 
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secados em terreiro. Após a secagem, os grãos foram beneficiados e 

classificados manualmente, obtendo-se grãos de café sem defeito e grãos 

defeitos verdes. Os grãos foram moídos em granulometria fina em moinho IKA 

A11 com o auxílio de nitrogênio líquido e depois selados a vácuo e armazenados 

a –20 ºC, até o uso. 

Foi realizada análise de composição centesimal, conforme a Association 

of Official Analytical Chemists (AOAC, 2005) nos grãos crus. Para a determinação 

de cafeína foram utilizados procedimentos de extração com água quente, 

segundo Vitorino et al. (2001), e análise em cromatografia líquida de alta 

eficiência. 

Para comparação entre os grãos de café e grãos defeitos verdes utilizou-

se o teste t de Student não pareado (dados paramétricos) ou o teste de Mann 

Whitney (dados não paramétricos). O nível de significância adotado foi de 5% 

(p≤0,05). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A composição química dos grãos de café e dos grãos classificados como 

defeito verde está descrita na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Composição centesimal de grãos de café e de grãos classificados 

como defeito verde, crus. 

Tratamentos Umid CHO PTN PTN* LIP Fibra Cinzas Cafeína 

Grãos sadios 11,71a 

(±0,037) 

45,75a 

(±0,127) 

11,98b 

(±0,012) 

9,71b 

(±0,042) 

7,67a 

(±0,164) 

18,85b 

(±0,117) 

2,92b 

(±0,0004) 

1,11 a 

(±0,09) 

Defeito verde  11,17b 

(±0,020) 

45,62a 

(±0,098) 

12,85a 

(±0,017) 

10,63a 

(±0,010) 

8,00a 

(±0,074) 

19,50a 

(±0,180) 

3,56a 

(±0,0012) 

1,13 a 

(±0,10) 

Médias seguidas de diferentes letras diferem (p ≤0.05) pelo test T Stundent. CHO = carboidrato; 
PTN = proteina; PTN * = preteína corrigida; LIP = lipidios.  

 

 

Apesar de serem análises rotineiras, a determinação da composição 

centesimal possibilita a avaliação o valor nutricional de matrizes alimentares. 

Além de umidade, carboidrato, proteína, lipídios, fibra e cinzas, foram 
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quantificados teores de cafeína dos grãos. A cafeína é um alcaloide conhecido 

por suas propriedades estimulantes e termogênicas (DURAK et al., 2015) e está 

presente em quantidades significativas nos grãos de café sadios. 

O conteúdo de cafeína presente nos grãos sadios e nos grãos defeitos 

verdes foram iguais (p≤0,05) e estão de acordo com os descritos na literatura. Os 

teores de fibra e cinzas foram superiores nos grãos imaturos quando comparados 

aos grãos oriundos de frutos maduros. 

Os conteúdos de carboidratos e lipídios não diferiram estatisticamente 

(p≤0,05) entre as duas amostras analisadas. Na Tabela 1, é possivel também 

observar maiores teores de umidade para os grãos imaturos com valores 

superiores aos obtidos por Oliveira et al. (2006).  

Existem evidências que os teores de proteína de cafés de diferentes 

qualidades, ou mesmo de espécies diferentes (Arábica e Robusta), podem ser 

significativamente diferentes. No estudo de Oliveira et al. (2006), os níveis de 

proteínas foram iguais nos grãos sadios e grãos imaturos, resultado contrário ao 

obtido neste estudo, em que o conteúdo protéico foi superior no defeito verde 

quando comparado com os grãos sadios. Os autores salientaram que o método 

para avaliação dos níveis de proteínas pode incluir cafeína se for baseado na 

determinação de nitrogênio bruto multiplicado pelo fator de 6,25 (OLIVEIRA et al., 

2006). A metodologia descrita, foi usada neste estudo, por isso os teores de 

cafeína foram subtraidos do valor total, levando ao conteúdo proteico corrigido 

(Tabela 1), que foram mais elevados nos grãos imaturos.  

A composição química do café cru depende da espécie e da variedade, e 

também de outros fatores como práticas agrícolas, grau de maturação do fruto do 

café, processamento primário e condições de estocagem (TOLEDO; BARBOSA, 

1997). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Apesar de observada diferenças nos parâmetros: umidade, proteína, fibra 

e cinzas, é possível afirmar que a composição química do defeito verde é 

semelhante à de grãos sadios. Os compostos do café têm sido largamente 

estudados e são relacionados a efeitos benéficos ao organismo. A utilização de 
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grãos sem valor de mercado como fonte de nutrientes reduziria a prática de 

comercialização de grãos defeituosos misturados a grãos sadios. 
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RESUMO - Salmonella ssp. são os principais agentes causadores de doenças transmitidas por 
alimentos no Brasil. Biofilmes tornam essas bactérias mais resistente a sanitizantes sendo fonte 
de contaminação em ambientes de processamento de alimentos. Estudos indicam que a 
formação de biofilmes é influenciada pelo quorum sensing (QS). Porém, Salmonella spp. não 
produzem os autoindutores tipo-1, embora apresentem o receptor dessas moléculas. Esse 
trabalho objetivou quantificar a formação de biofilme por 10 sorotipos de S. enterica em função da 
presença de diferentes moléculas autoindutoras e a sua influência sobre o crescimento e 
motilidade. Biofilmes foram avaliados pelo método do cristal violeta. O crescimento microbiano foi 
avaliado em caldo TSB; e a motilidade em meio adicionado de 0.3% (swimming) ou 0,5% de agar 
(swarming). Os autoindutores não promoveram formação de biofilme e nem influenciaram no 
crescimento e motilidade das estirpes avaliadas. O QS mediado por AI-1 apresentou efeito 
negligenciável em Salmonella, nas condições estudadas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Salmonella; quorum sensing; biofilmes; autoindutores; AHLs.  

 

1. INTRODUÇÃO 

As salmonelas causam infecções alimentares em todo o mundo. Essas 

bactérias podem formar biofilmes que as tornam mais resistente a sanitizantes, 

representando fonte de contaminação recorrente em ambiente hospitalar e de 

processamento de alimentos (STEENACKERS et al., 2012). 

A formação de biofilmes e outras funções celulares pode ser influenciada 

pelo quorum sensing (QS). Salmonella spp. não produz o AI-1, conhecido como 

acil-homoserina lactona (AHL), mas contém o receptor citoplasmático (SdiA) 

(SOARES & AHMER, 2011). Embora existam indícios do envolvimento de SdiA 

com a formação de biofilme por Salmonella, uma relação clara não foi encontrada 

experimentalmente. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

As cepas de Salmonella usadas foram isoladas da linha de produção de 

salames, como descrito por Ribeiro et al., 2007. Salmonella Typhimurium ATCC 

14028 foi utilizada como referência e Pseudomonas aeruginosa (PA01) como 

controle positivo para formação de biofilmes e motilidade. Os sorotipos estudados 

foram: Salmonella enterica subsp enterica (O:4:5), S. Agona, S. Alachua, S. 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

Brandenburg, S. Derby, S. Enteritidis, S. Mbandaka, S. Ouakam, S. Panama e S. 

Typhimurium. O cultivo foi feito em meio TSB com pH ajustado para 6.8. Foram 

utilizadas dez moléculas de AHLs nos experimentos e a indução do QS foi feita 

pela adição de 100 nM de AHLs nos meios. As AHLs utilizadas foram: N-Butiril-

DL-homoserina lactona; N-Hexanoil-DL-homoserina lactona; N-Octanoil-DL-

homoserina lactona; N-Decanoil-DL-homoserina lactona; N-Dodecanoil-DL-

homoserina lactona; N-(3-Oxo-hexanoil)-L-homoserina lactona; N-3(-Oxo-

octanoil)-L-homoserina lactona; N-(3-Oxo-decanoil)-L-homoserina lactona e; N-(3-

Oxo-dodecanoil)-L-homoserina lactona. 

A formação de biofilme foi avaliada em modelo estático, pelo método de 

coloração por cristal violeta, conforme Stepanović et al. (2000). Para ensaios em 

anaerobiose, as placas foram incubadas em cubas de anaerobiose com sachê de 

inativador de oxigênio. A formação de biofilme foi classificada como descrito por 

Stepanović et al., 2000, sendo a DO “cut-off” (DOc) definida como a DO do 

controle negativo somada à três vezes o desvio padrão do controle negativo. A 

formação de biofilme pelas cepas foi então classificada seguindo o critério: DO ≤ 

DOc, Não aderente; DOc < DO  ≤ 2 × DOc, Fracamente aderente; 2 × DOc < DO 

≤ 4 × DOc, Moderadamente aderente e; 4 × DOc < DO, Fortemente aderente. 

As curvas de crescimento foram avaliadas em meio TSB (pH 6.8) e em TSB 

acrescido das AHLs, individualmente, na absorbância de 595 nm em Multiskan FC 

(Thermo Scientific). As placas foram incubadas à 37 °C e medidas de absorbância 

foram realizadas durante 9 horas. A motilidade foi realizada conforme descrito por 

Oliveira et al. (2016), em meio TSB acrescido de 0.3% de ágar (motilidade tipo 

swimming) e 0.5% de ágar (motilidade tipo swarming). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A formação de biofilme pelos sorotipos de Salmonella é mostrada na 

Figura 1. Como pode ser observado, existe grande variação na aderência das 

bactérias, sendo que a formação de biofilme parece não estar relacionada à 

sorotipagem das cepas. Isto porque sorotipos repetidos (duas estirpes para o 

mesmo sorotipo) não necessariamente apresentaram formação de biofilme 

semelhante, como exemplo da S. Derby e S. Mbandaka (Figura 1). As cepas 

escolhidas para os ensaios com AHLs foram S. Mbandaka (7L), S. Enteritidis (1P) 

e S. Typhimurium (31V) por formarem biofilmes em diferentes proporções. As 
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curvas de crescimento mostraram que as AHLs não interferem no crescimento 

dessas cepas, nas condições avaliadas (resultados não mostrados).  

 

 

Figura 1. Formação de biofilme (OD 570) em cepas de Salmonella. As linhas 

pontilhadas delimitam as faixas de produção de biofilme, sendo que abaixo da 

primeira  (DOc = 0.134) a cultura foi classificada como não aderente; entre a 

primeira e a segunda linha (2 × DOc = 0.268) como fracamente aderente; entre a 

segunda e a terceira linha (4 × DOc = 0.535) como moderadamente aderente; e 

acima da terceira linha como fortemente aderente. 

   

A influência das AHLs na formação de biofilmes foi avaliada em aerobiose 

e anaerobiose por 24 h ou 36 h. Apesar das diferentes condições, os resultados 

mostraram que não houve variação relevante na presença de AHLs em relação 

ao controle (TSB, pH 6.8). Entretanto, houve maior formação de biofilme em 

aerobiose do que em anaerobiose, semelhante ao descrito por Lamas et al. 

(2016). A incubação por 36 h também influenciou positivamente na formação de 

biofilmes. 

Nenhuma das estirpes de Salmonella avaliadas apresentou motilidade tipo 

swarming, enquanto todas apresentaram motilidade tipo swimming. Novamente, a 

presença de AHLs não influenciou esses fenótipos. 

Nenhum padrão relevante de alteração na produção de biofilme pôde ser 

identificado na presença de AHLs, diferente do observado por Almeida et al., 
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2016, que verificou influência positiva desses sinalizadores na formação de 

biofilme de uma cepa de S. Enteritidis, após 36 h de incubação em anaerobiose. 

Liu et al. (2014) mostraram maior aderência a células HeLa por cepas de S. Typhi 

em presença de AHLs. É possível que a influência das AHLs sobre as estirpes 

avaliadas nesse trabalho seja imperceptível pelos métodos avaliados, e por isso, 

pouco irrelevante do ponto de vista biológico, uma vez que não foram observadas 

alterações robustas na formação de biofilme e dos demais fenótipos avaliados. 
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RESUMO – O leite é um excelente meio de cultura para os microrganismos devido a 
características específicas, como a alta atividade de água, pH próximo à neutralidade e teor de 
vitaminas e minerais. O método tradicionalmente empregado para reduzir a contagem microbiana 
no leite utiliza altas temperaturas que acarretam em perdas nutricionais e sensoriais no produto. 
Uma alternativa ao trtamento clássico é o emprego de tecnologias emergentes, como o UV-C. 
Neste trabalho avaliou-se a viabilidade de utilizar a tecnologia UV-C na descontaminação  de leite 
de vaca. Os resultados mostram que é possível reduzir a carga microbiana do leite com o uso de 
UV-C, no entanto aprimoramentos na técnica devem ser feitos para atingir reduções mais 
expressivas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: leite; UV-C; tecnologias emergentes; descontaminação. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O leite é a secreção das glândulas mamárias de mamiferos, e se 

caracteriza por ser altamente perecível, e ter excelentes propriedades 

nutricionais. Devido a sua pericibilidade deve ser tratado imediatamente após a 

coleta a fim de preservar sua qualidade e extender sua vida-útil. Para a destruição 

dos microrganismos comumente se aplicam tratamentos térmicos que, embora 

eficientes, acarretam alterações significativas nas características sensorias do 

produto, e em seu teor nutritivo. 

Alternativas ao processamento com emprego de calor tem se mostrado 

cada vez mais necessárias, visto às exigências do mercado consumidor e o 

interesse em obter produtos seguros com propriedades semelhantes à do produto 

cru. Uma dessas alternativas é o processamento utilizando radiação ultravioleta 

de onda curta (UV-C). A principal ação dos raios UV-C sobre o microrganismo é a 

desestabilização molecular do DNA, impedindo assim a sua reprodução. Este 

tratamento já é utilizado na descontaminação de superfícies, como embalagens, e 

no tratamento de água, no entanto existe pouca literatura sobre a aplicação desta 
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tecnologia em produtos opacos, como o leite. O presente trabalho visa estudar a 

descontaminação do leite tratado com emprego da luz UV-C. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

As amostras de leite foram doados pela Fazenda Estrela, localizada em 

Sete Lagoas/MG, e foram refrigeradas logo após a ordenha. O processamento 

com emprego da luz UV-C e a pasteurização clássica foram feitos no laboratório 

de Microbiologia do Instituto de Ciência e Tecnologia na UFVJM, no menor prazo 

possível pós-ordenha. 

O equipamento tratamento UV-C consiste em uma caixa preta, contendo 

uma lâmpada de vapor de mercúrio a baixa pressão com pico de emissão a 

254nm. Para os tratamentos amostra de leite foram aliquotadas que foram 

levadas para o contato com a luz UV-C. A figura 1 ilustra de forma esquemática o 

reator no qual realizou-se os experimentos. 

Foram feitas analises microbiológicas e físico-químicas (AOAC, 2006) 

conforme segue: 

- Aeróbios mesófilos: inoculação em Ágar Padrão e incubação 35-37ºC/48h; 

- Aeróbios psicrotróficos: inoculação em Ágar Padrão e incubação 35-37ºC/7 dias; 

- pH: leitura em pHmetro digital; 

- Acidez Dornic: titulação com solução dornic utilizando solução alcoólica de 

fenolftaleína a 1,00% como indicador; 

- Peroxidase: adição de guaiacol e água oxigenada nas amostras de leite; 

- Fosfatase: adição de azul de metilieno 2,5%e observação da cor. 

 

Figura 1 -  Esquematização reator UV-C. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 2 apresenta as curvas de inativação para tratamentos com e sem 

agitação obtidas para o leite integral tratado com UV-C. E a Tabela 1 apresenta 

os resultados para as Análises físico-químicas. 

 

Figura 2 - Inativação x Dose para o leite integral 

 

A inativação máxima obtida foi de 1,5log com o tratamento dinâmico. As 

características fisico-químicas avaliadas não sofreram alterações após o 

tratamento. Resultados positivo para peroxidase e fosfatase indicam que não 

houve elevação da temperatura durante o tratamento. O leite higienizado com a 

tecnologia UV-C poderia ser aplicado industrialmente como complemento para 

reforçar a ação de outros processos de desinfecção. 

 

Tabela 01  - Análises físico-químicas 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O tratamento UV-C não altera características físico-químicas do 

leite,garantindo assim características essenciais para sua comercialização. O 
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tratamento atingiu redução da contagem bacteriana de 1,5log, podendo ser 

aplicado em conjunto com outros métodos de desinfecção. 
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RESUMO – Em caso de mães que precisam armazenar o leite para ser oferecido ao bebê na sua 
ausência, é necessário estabelecer as melhores condições de armazenamento para que sejam 
preservados seus componentes funcionais. Diante disso, o objetivo desse estudo foi analisar os 
efeitos da temperatura (-8 ºC, -18 ºC e -40 

o
C) e tempo de congelamento (2, 4, 8 e 15 dias) sobre 

a capacidade antioxidante do LH avaliada pelo método de sequestro do radical livre DPPH. Os 
resultados demostraram que aos dois dias de armazenamento, quanto menor a temperatura, 
maior a preservação da capacidade antioxidante do leite. No entanto, independente da 
temperatura de armazenamento, ocorre uma redução significativa durante o tempo. Tal resultado 
indica que, apesar de relatos da literatura afirmar que o leite armazenado congelado por até 15 
dias é seguro microbiologicamente, quanto menor a temperatura e menor o tempo de 
armazenamento, maior a sua atividade antioxidante.   
 
PALAVRAS-CHAVE: radical livre DPPH; armazenamento; componentes bioativos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O estresse oxidativo consiste na disparidade entre a produção de radicais  

livres e a ação do sistema de defesa antioxidante, por produção excessiva de  

compostos oxidantes ou baixa remoção desses compostos formados (BARBOSA 

et al., 2010). Segundo Thompson (2008), o estresse oxidativo está envolvido na  

patogênese de doenças neonatais como displasia bronco pulmonar, retinopatia da  

prematuridade de e enterocolite necrotizante; além de outras patologias como 

leucoencefalomalácia, hemorragia intraventricular, otite média aguda, 

gastroenterites, infecções do trato respiratório, dermatite atópica, asma, leucemia  

infantil, diabetes tipo 2 e obesidade (OVEISIA, 2009; LUGONJA, 2013). Neste 

contexto, o leite humano dispõe de compostos bioativos que protegem os recém-

nascidos no ambiente hipóxico no nascimento (TSUKAHARA, 2007), que levam 

ao aumento da produção de radicais livres e ao estresse oxidativo.  

Além do mais, os estudos apontam que o leite humano proporciona melhor 

capacidade antioxidante equiparado as fórmulas infantis. Dessa forma, as mães 

precisam ser incentivadas a oferecer o seu próprio leite para os seus filhos 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e 

Nutrição Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

(OVEISI et al., 2010), embora o estilo de vida atual das mulheres relacionado com 

o trabalho fora de casa possa dificultar a amamentação (MIRANDA et al., 2004). 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), a nutriz 

trabalhadora deve esvaziar as mamas, extraindo o seu leite em intervalos 

regulares e quando estiver com o lactente, oferecer-lhe o peito para manter a 

amamentação. O leite materno deve ser armazenado refrigerado por 12 horas ou 

congelado por 15 dias, em frasco de vidro esterilizado e tampado. Quando o leite 

for oferecido ao lactente, o frasco deve ser descongelado em banho-maria e 

ofertado com o auxílio de uma xícara ou colher. 

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos 

da temperatura e tempo de congelamento sobre a capacidade antioxidante do 

leite humano.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo de caráter experimental contou com a participação de todas as  

mães cadastradas como doadoras no Banco de Leite Humano (BLH) da Santa 

Casa de Misericórdia de Ouro Preto no período de novembro a dezembro de 

2016, totalizando cinco. Todos os procedimentos de coleta foram de acordo com 

o preconizado pelo manual publicado em 2008 pelo Ministério da Saúde, o qual é  

intitulado “Banco de Leite Humano: Funcionamento, Prevenção e Controle de 

Riscos” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). No dia anterior a coleta, foi fornecido 

um frasco esterilizado (121 ºC por 20 minutos) para cada mãe em seus domicílios.  

Elas fizeram a ordenha de aproximadamente 40 mL de LH e o armazenaram sob 

Refrigeração até o momento da coleta. Todos foram transportados em caixas 

isotérmicas para a manutenção da temperatura até chegarem ao Laboratório de 

Bromatologia da Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto, onde  

as análises foram realizadas. O tempo de transporte não ultrapassou 2 horas. 

Foi realizado o pool com as cinco amostras de leite humano ordenhado e, 

em seguida, dividiram-se em 12 alíquotas para serem armazenadas nas 

diferentes temperaturas (-8 ºC, -18 ºC e -40 ºC) e tempos distintos (2, 4, 8 e 15 

dias). Portanto, tem-se um estudo fatorial 3 x 4 (3 temperaturas e 4 tempos).  
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A capacidade de sequestro do radical livre DPPH foi medida utilizando o 

método proposto por Brand-Williams, Cuveliere Berset (1995) com modificações 

propostas por Zarban et al. (2009).  

Os resultados foram expressos como média e desvio padrão de seis 

repetições. Em caso de distribuição normal, os resultados foram analisados por 

meio de análise variância (ANOVA). Em caso de interação significativa, 

desdobrou-se o tempo dentro de cada temperatura de armazenamento utilizando-

se análise de regressão ao nível de 5% de significância. As análises estatísticas 

foram realizadas com o auxílio do software Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS – versão 18.0). 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Ouro Preto sob o número de CAAE 

50031315.9.0000.5150. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da determinação da capacidade antioxidante total pelo 

método DPPH demostraram que ao longo do tempo (2, 4, 8 e 15 dias) a 

capacidade antioxidante do leite humano congelado reduziu significativamente (p 

≤ 0,05) em todas as temperaturas de congelamento estudadas (-8 ºC, -18 ºC e -

40 ºC). Observou-se também que quanto menor a temperatura de congelamento, 

maior a preservação da capacidade antioxidante do leite humano armazenado 

(Figura 1).  

 

Figura 1 - Atividade sequestradora do radical DPPH (%) em diferentes 

temperaturas ao longo do tempo 

Corroborando com os resultados do presente estudo, Hanna et al. (2015) 

mostraram que o leite humano congelado a -20 ºC sofre maiores perdas de 
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antioxidantes em comparação ao leite humano refrigerado a 4 ºC, incluindo 

células imunes que são inativadas pelo congelamento. E o congelamento por 48 

horas conserva a capacidade antioxidante do leite humano com maior eficácia em  

contraste ao congelamento por 7 dias, pelo método de captura do radical livre 

ABTS. 

Similarmente ao presente estudo, Silvestre et al. (2010) evidenciaram que 

ocorre Reduções significativas das propriedades antioxidantes do leite humano 

armazenado congelado que se intensificam ao longo do tempo e, tais perdas são 

menores na temperatura de -80 ºC. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Pode-se concluir que o congelamento influencia na capacidade 

antioxidante total do leite humano e que com o decorrer do tempo de 

armazenamento as perdas dos compostos bioativos tornam-se significativamente 

maiores. Além disso, o congelamento em temperaturas menores tende a 

preservar a capacidade antioxidante do leite humano armazenado. 
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RESUMO – O petit suisse é um queijo obtido pelo processo de coagulação mista, apresentando 
assim consistência cremosa. A indústria de laticínios tem crescido amplamente e se posiciona 
como a que apresenta maior número de lançamentos de produtos funcionais, como aqueles com 
adição de probióticos. Desta forma o objetivo do presente trabalho foi avaliar a interferênciao 
efeito da adição de polidextrose e probióticos no petit suisse sabor açaí sobre o pH, os teores de 
sólidos solúveis e os parâmetros de cor instrumental (L*a*b). Observou-se que apenas o teor de 
sólidos solúveis teve aumento significativo com a adição destes compostos funcionais. Sendo 
assim, a adição destes compostos não interferiu na apresentação visual do produto, que é uma 
das características de aceitação do mesmo e, não alterou também o pH, que é imprescindível 
para a conservação e aceitação do queijo petit suisse. 

 
PALAVRAS-CHAVE: cor instrumental; alimento funcional; fibra alimentar. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O queijo petit suísse foi desenvolvido por Charles Chervais em 1850 na 

França. Sua massa é obtida pelo processo de coagulação mista, por isso 

apresenta consistência cremosa, podendo ser adicionado de condimentos doces 

ou salgados (VEIGA; VIOTTO, 2001).  No Brasil, ele é consumido com adição de 

açúcar e sabor de frutas (VEIGA et al., 2000) e é considerado por muitos 

consumidores um tipo de leite fermentado ou até mesmo, um iogurte. 

A indústria de laticínios tem crescido amplamente e se posiciona como a 

que apresenta maior número de lançamentos de produtos funcionais. Dentre 

estes, destacam-se os alimentos contendo culturas probióticas, em especial nos 

segmentos de iogurtes e outros tipos de leites fermentados (STANTON et al., 

2001). Os probióticos são compostos funcionais definidos como microrganismos 

vivos. Estes, quando administrados em quantidades adequadas, promovem 

benefícios a saúde do hospedeiro, favorecendo o equilíbrio microbiano intestinal, 

que é um fator imprescindível no equilíbrio e manutenção da saúde (SANTOS; 

BARBOSA; BARBOSA, 2011). A polidextrose é uma fibra alimentar formada por 

polímeros de glicose e pode ser considerada também um alimento funcional, pois 

estimula o crescimento de Lactobacillus e Bifidobacterium ao longo do cólon 
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(MENACHO et al., 2008; MOTA et al., 2011). Em relação aos seus aspectos 

físicos que afetam as questões tecnológicas da sua utilização em alimentos, Jie et 

al. (2000) afirmaram que ela é extremamente estável, incolor e não apresenta 

sabor residual, sendo também altamente estável dentro de uma faixa ampla de 

pH, temperatura, condições de processamento e estocagem. 

O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da adição de polidextrose e 

probióticos no petit suisse sabor açaí sobre o pH, os teores de sólidos solúveis e 

os parâmetros de cor instrumental. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O queijo petit suisse base foi elaborado segundo a tecnologia de fabricação 

descrita por Souza et al. (2011) com algumas modificações. Em seguida, 

incorporou-se 14% de açúcar, 35% de polpa de açaí previamente pasteurizada 

(80 ºC por 20 minutos), 8% de polidextrose e as culturas probióticas comerciais 

contendo Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium lactis (Chr. Hansen, 

Valinhos - SP, Brasil) de acordo com a recomendação de fabricantes.  

O pH foi determinado em potenciômetro digital (BEL ENGINERING modelo 

W3B, Bel equipamentos analíticos, Piracicaba – SP, Brasil), segundo Instituto 

Adolfo Lutz (2008). A determinação dos sólidos solúveis foi realizada por 

refratometria, utilizando refratômetro digital modelo RTD-95 (INSTRUTHERM, 

São Paulo – SP, Brasil) e os resultados foram expressos em ºBrix IAL (2008). 

A análise instrumental da cor foi determinada de acordo com Gómez-López 

et al. (2010) utilizando o sistema Hunter Lab por meio de um calorímetro Minolta 

Model CR 400 (Minolta Corporation, Osaka, Japan) com um padrão iluminante 

CIE D65 e um padrão de observação CIE 1931 2.  

Os resultados foram expressos como média e desvio padrão e foram 

analisados pela análise variância (ANOVA), seguido do teste de Tukey (p≤0,05). 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS – versão 17.0). 

 

 

 

 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados de sólidos solúveis, pH e cor foram expressos na Tabela 1. 

Apesar da legislação não estabelecer valores de pH para o queijo petit suísse, 

Sousa et al. (2014) relataram que o pH é considerado uma determinação 

importante para caracterizar queijos devido à sua influência na textura, na 

atividade microbiana e na maturação. No presente estudo o valor de pH não teve 

diferença significativa com a adição de polidextrose e probiótico. Lopes (2013) 

avaliou quatro marcas de petit suísse industrializados vendidos na cidade de 

Fortaleza, onde constatou que os valores de pH variaram entre 4,26 e 4,53, os 

quais foram semelhantes aos achados no presente estudo.  

 

Tabela 1 - Teores de sólidos solúveis, pH e cor de queijos petit suísse sabor açaí 

com e sem adição de polidextrose e probiótico 

Análises 

Petit suísse sabor açaí 

Com adição de 
polidextrose e 

probióticos 

Sem adição de 
polidextrose e 

probióticos 

Sólidos Solúveis 26,80±0,70 a 20,10±0,35b 
pH 4,49±0,04 a 4,55±0,02 a 

Cor 
L* 48,80±7,64 a 37,81±5,85 a 
a* 10,07±1,29 a 8,49±0,96 a 
b* 9,38±1,03 a 7,76±0,62 a 

Valores são representados pela média±desvio padrão; 
Letras diferentes na mesma coluna expressam diferença significativa pelo teste de Tukey ao nível 
de 5% de significância. 

 

Em relação ao teor de sólidos solúveis, houve diferença significativa 

(p≤0,05) entre as formulações, onde a formulação com adição de polidextrose e 

probióticos apresentou valores superiores. Este aumento pode ser devido a 

adição de polidextrose. Em um estudo realizado por Abreu et al. (2011), ao 

avaliarem três formulações de bebidas mistas contendo 21% de polpa de manga, 

7% de maracujá e 7% de caju, sem e com adição de prebióticos (inulina, inulina 

HP e FOS), concluíram que as formulações contendo prebióticos apresentaram 

elevados teores de sólidos solúveis quando comparada a formulação controle, o 

que se assemelha ao resultado do presente estudo. 

Os parâmetros de cor instrumental L*, a* e b* não sofreram interferência 

significativa (p≤0,05) da adição de polidextrose e probióticos (Tabela 1).  
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4. CONCLUSÕES 

 

A adição de probióticos e polidextrose não alterou significativamente os 

parâmetros avaliados, exceto para o teor de sólidos solúveis. Este achado é 

importante, pois permite concluir que a adição destes compostos funcionais não 

interferem na apresentação visual do produto, que é uma das características de 

aceitação do mesmo e, não alteram também o pH, que é imprescindível para a 

conservação e aceitação do queijo petit suísse.  
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RESUMO – O queijo petit suisse é uma massa obtida pelo processo de coagulação mista, 
apresentando assim consistência cremosa. No Brasil, este é consumido com adição de açúcar e 
sabor de frutas. A identidade visual de um produto exerce grande influência nos consumidores na 
hora da compra. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar a interferência das 
concentrações de açúcar e polpa de açaí sobre os parâmetros de cor instrumental (L*a*b) do 
produto final. Foi possível observar que independente das concentrações de açúcar e polpa 
utilizadas, todos os parâmetros de cor mantiveram-se iguais. Este achado permite que sejam 
elaboradas formulações diferentes do petit suisse sabor açaí sem alteração deste atributo 
sensorial tão importante para os consumidores. 

 
PALAVRAS-CHAVE: cor instrumental, petit suisse, açaí. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O queijo petit suisse é uma massa obtida pelo processo de coagulação 

mista, apresentando assim consistência cremosa, podendo ser adicionado de 

condimentos doces ou salgados (VEIGA; VIOTTO, 2001). Cabe ressaltar que, 

apesar do petit suisse ser classificado como um queijo (BRASIL, 2000), no Brasil, 

ele é consumido com adição de açúcar e sabor de frutas (VEIGA et al., 2000) e é 

considerado por muitos consumidores um tipo de leite fermentado ou até mesmo, 

um iogurte. No Brasil este queijo é consumido principalmente como sobremesa e 

dirigido ao público infantil (VEIGA et al., 2000). 

O açaí é um fruto, fibroso de cor violácea, nativo da Amazônia e que possui 

uma polpa oleaginosa e comestível (ALEXANDRE; CUNHA; HUBINGER, 2004; 

SANTOS et al., 2008). No Brasil, o fruto é consumido na forma de sucos, 

sorvetes, cremes, picolés, vinhos e licores. O açaí é rico em proteínas, fibras, 

lipídios, vitamina E e minerais. Além disso, contém quantidade significativa de 

antocianinas que constituem a classe dos flavonoides, o que atribui à propriedade 

antioxidante, além de serem responsáveis pela cor característica do fruto 

(BERNAUD; FUNCHAL, 2011). 
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A identidade visual de um produto exerce grande influência nos 

consumidores na hora da compra, em meio a uma enorme quantidade de 

produtos diferentes na gôndola dos supermercados (CREPALDI, 2006). Na 

definição de Pedrosa (2003) “a cor não tem existência material: é apenas 

sensação produzida por certas organizações nervosas sob a ação da luz”. 

Podemos compreender a cor como um dos elementos da sintaxe da linguagem 

visual e a linguagem visual como um dos diversos códigos da comunicação 

humana. 

Segundo Crepaldi (2006), em sua pesquisa com 500 consumidores no ABC 

Paulista, foi possível observar que para 82% dos entrevistados o visual do 

alimento é uma característica importante na decisão de compra. Como o visual do 

produto é composto por várias partes, é perceptível a preocupação com os 

elementos visuais do produto, como as cores, a embalagem, o layout e a 

conservação. Neste mesmo estudo, 35% dos participantes consideraram a cor 

como fator importante na decisão de compra e 19% como fator fundamental no 

momento da compra. 

Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a interferência das 

concentrações de açúcar e polpa de açaí sobre os parâmetros de cor instrumental 

do petit suisse sabor açaí. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido dispondo-se de um planejamento fatorial 22 

completo com pontos axiais (± α = (2k) 1/4, sendo k igual ao número de variáveis 

independentes) e 3 pontos centrais (MYERS; MONTGOMERY, 2002). 

Utilizou-se a metodologia de superfície de resposta para avaliar o efeito 

das concentrações de açúcar (variando de 9,76% a 18,24%) e polpa de açaí 

(variando de 20,86% a 49,14%) sobre a cor instrumental.  Os resultados foram 

analisados por um método de regressão múltipla que expõe os efeitos das 

variáveis em modelos polinomiais de primeira ordem. A análise de variância 

(ANOVA) foi utilizada para testar a adequação dos modelos e os critérios 

adotados para avaliar o ajuste desses modelos foram: a significância da 

regressão pelo teste F e o coeficiente de determinação (R2). Utilizou-se o teste t 

para avaliar a significância dos parâmetros dos modelos ao nível de significância 
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de 5%. As análises foram plotadas com o auxílio do software Chemoface (NUNES 

et al., 2012). 

O queijo petit suisse base foi elaborado segundo a tecnologia de fabricação 

descrita por Souza et al. (2011) com algumas modificações. Em um recipiente, 

foram misturados o leite e o açúcar, em seguida, a mistura foi pasteurizada a uma 

temperatura de 83 ºC por 30 minutos. Logo após, foi resfriada em banho de gelo 

até atingir 40 ºC. Adicionou-se então, 0,003% de fermento mesofílico à base de 

Lactococcus lactis e Lactococcus cremoris, 0,05% de cloreto de cálcio e 0,1% de 

coalho, conforme indicação do fabricante (6 a 9 mL para 10 L). Após a adição 

destes, a mistura foi homogeneizada e incubada a 37 oC por 25 horas para a 

realização da coagulação enzimática e fermentação lática. Posteriormente, a 

coalhada foi cortada e agitada vagarosamente por 15 minutos. Após isso, a 

coalhada foi suspensa em sacos de algodão (100%) previamente esterilizados, 

por 16 horas, para realização da dessoragem.  A polpa de açaí pasteurizada foi 

acrescentada à massa obtida e misturada em uma batedeira planetária por 5 

minutos na velocidade 2. 

A análise instrumental da cor foi determinada de acordo com Gómez-López 

et al. (2010) utilizando o sistema Hunter Lab por meio de um colorímetro Minolta 

Model CR 400 (Minolta Corporation, Osaka, Japan) com um padrão iluminante 

CIE D65 e um padrão de observação CIE 1931 2.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No presente trabalho verificou-se que apesar das diferentes concentrações 

de açúcar e polpa de açaí utilizadas na preparação do petit suisse, os parâmetros 

de cor instrumental avaliados, L*, a* e b*, não tiverem interferência significativa 

(p>0,05). De acordo com Bermúdez et al. (2010) a cor está relacionada ao 

aspecto visual do produto, que pode determinar a aceitabilidade ou rejeição do 

mesmo. Oliveira, Deola e Elias (2013) ao elaborarem um petit suisse sabor 

morango com adição de fibras e probióticos encontraram valor para o parâmetro 

de cor L* igual a 81,81±0,74, sendo que a média apresentada pelas amostras no 

presente estudo foi menor (30,89±5,72), o que indica que apresentaram coloração 

mais escura, a qual é característica da cor violácea acentuada do açaí. 
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4. CONCLUSÕES 

 

 A cor é um dos fatores que facilitam o processo de compra, sendo uma 

característica importante que interfere na escolha do produto. Desta forma, pode-

se observar que mesmo variando as concentrações de polpa e açúcar a cor 

permaneceu inalterada, o que permite a elaboração de formulações diferentes 

sem alteração deste parâmetro tão importante para os consumidores. 
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RESUMO – Existe uma grande diversidade de produtos contendo açaí nos supermercados e 
similares, devido as suas características nutricionais e antioxidantes, advindos da presença de 
nutrientes e compostos bioativos. Quantificamos a composição centesimal e a presença de 
compostos bioativos em amostras de polpas de açaí de três diferentes pontos comerciais do 
município de Ouro Preto/MG. A polpa do ponto comercial B apresentou maior concentração de 
umidade e cinza e a polpa C de fibras. A polpa de açaí do ponto comercial B teve maior 
capacidade antioxidante e apresentou maior concentração de antocianinas. O conteúdo de 
flavonoides foi superior na polpa C. Foram encontradas diferenças na composição centesimal das 
polpas de açaí, mas todas apresentaram quantidade significativas de compostos bioativos. 
PALAVRAS-CHAVE: Açaí; Composição centesimal; compostos boativos. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O açaizeiro (Euterpe oleracea Mart) é uma palmeira tropical, seus frutos são 

bastante procurados para a produção de bebidas, picolés e sorvetes, e este fruto 

é altamente perecível, mesmo sob refrigeração. Nos hábitos alimentares do 

Amapaense, é um dos principais constituintes, mas verifica-se uma crescente 

expansão do mercado consumidor, principalmente no sul e sudeste do Brasil 

(SOUSA; MELO; ALMEIDA, 1999).  

O açaí (Euterpe oleracea Mart) é uma baga globosa, contendo uma polpa 

oleaginosa e comestível, a semente possui o endocarpo duro e fibroso. É rico em 

compostos fenólicos, antocianinas, apresenta uma importante fonte de lipídios, 

proteínas, fibras, minerais (Mn, Cu, Cr, B) e vitaminas (SANTOS et al., 2008). 

A caracterização físico-química dos frutos e a quantificação de 

componentes bioativos são importantes para o conhecimento do valor nutricional, 

e do ponto de vista comercial, para agregar valor e qualidade ao produto final. 

Dessa forma o objetivo desse trabalho foi avaliar três polpas de açaí quanto a sua 

composição centesimal e seu conteúdo de compostos bioativos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

As amostras de polpa de açaí utilizadas neste estudo foram adquiridas de três 

pontos comerciais do município de Ouro Preto/MG. Primeiramente foi realizada a 

caracterização da composição centesimal das polpas. A umidade foi determinada 

utilizando-se o método de secagem em estufa à 105ºC, até peso constante. As 
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cinzas totais foram determinadas após as amostras serem submetidas à 

incineração em mufla (500-600ºC). Os lipídios totais foram determinados em 

extrator do tipo Soxhlet. A determinação de nitrogênio total foi realizada utilizando 

o método de Kjeldahl. Essas análises foram realizadas de acordo com Official 

methods of analysis of Association of oficial Analytical Chemists International 

(HORWITZ&LATIMER, 2005). A determinação de fibras em detergente neutro foi 

realizada de acordo com SOEST (1963). O carboidrato foi calculado por 

diferença, da soma dos nutrientes subtraindo de 100. 

O conteúdo de polifenóis totais foi determinado pelo método de Folin-

Ciocalteu descrito por GEORGÉ et al. (2005). O conteúdo de flavonoides foi 

quantificado por meio de um ensaio colorimétrico com cloreto de alumínio (AlCl3) 

descrito por HOSSAIN; RAHMAN (2011).  O teor de antocianinas totais foi 

determinado pelo método do pH diferencial conforme GIUSTI & WROLSTAD 

(2001) e a capacidade antioxidante foi determinada pelo método de transferência 

de elétrons do radical DPPH para o composto antioxidante, descrito por BRAND-

WILLIAMS; CUVELIER; BERSET (1995). 

Para cada variável físico-química, determinou-se a mediana, valor mínimo 

e máximo. A comparação dos três tipos de polpa foi realizada pelo teste de 

Kruskal-Wallis. Adotou-se o nível de significância de 5%. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A composição centesimal das diferentes polpas de açaí comercializadas, 

mostrou não haver diferença estatística com relação a concentração de lipídeos, 

proteínas e carboidratos. A polpa do ponto comercial B apresentou maior 

concentração de umidade e cinza e a polpa C de fibras (Tabela 1). As variações 

encontradas na determinação dos carboidratos podem ser devido a metodologia 

empregada para fibras, pois elas determinam somente as frações insolúveis, 

sendo que as solúveis não são mensuradas e, portanto, superestimando o valor 

de carboidrato total. A variação da composição pode ser também devido as 

metodologias usadas para obtenção do produto final. 

A polpa de açaí do ponto comercial B teve maior capacidade antioxidante 

equivalente ao trolox (TEAC) total e o teor de fenólicos totais não teve diferença 

entre as polpas (Tabela 2) e foram semelhante aos valores encontrados por 

(KUSKOSKI et al., 2006) em polpa comercial de açaí de 6,9 μM/g de TEAC e 

136,80 mg/100 g de polifenóis. O conteúdo de flavonoides foi superior na polpa C 
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e os valores encontrados foram  superiores a de outros estudos (DA COSTA 

GUERRA et al., 2015). 

A polpa B apresentou maior concentração de antocianinas (Tabela 2). É 

relatado na literatura uma grande variação no conteúdo de antocianinas 

encontradas em polpas de açaí e pode justificar a variação/baixos valores 

encontrados. A contribuição das antocianinas para a capacidade antioxidante do 

açaí, ainda é controversa, alguns relatam que estas são os principais compostos 

responsáveis pelas propriedades antioxidantes do açaí, e outros que as 

antocianinas respondem por somente 10% da capacidade antioxidante total do 

fruto e que podem variar entre 1,3 a 46,3 mg/100g (DEL POZO-INSFRAN; 

BRENES; TALCOTT, 2004; LICHTENTHÄLER et al., 2005)   

Tabela 1. Composição centesimal de polpas comerciais de açaí (g em 100g de 

polpa). 

Constituintes Amostra A Amostra B Amostra C 

Umidade 71,67/71,38-
72,66a,b 

77,55/76,38-78,49a 70,78/69,19-71,36b 

Lipídios 10,37/10,18-10,56 26,87/25,24-28,51 16,39/16,25-16,52 

Carboidratos* 72,06/70,56-80,90 61,11/58,08-86,98 62,50/51,48-77,50 

Proteínas** 1,72/1,26-2,16 2,75/2,34-2,84 1,62/1,40-1,71 

Fibras (FDN)*** 15, 91/15,02-
16,59ª,b 

9,08/9,07-9,22a 19,60/17,99-19,61b 

Cinzas 1,02/1,02-1,12b 1,48/1,28-1,58a 1,36/1,26-1,46a,b 

* Carboidratos = 100 - (umidade + proteína + lipídios + cinzas + fibras). ** Fator de conversão do 
nitrogênio em proteína: 6,25.  *** FDN = fibra detergente neutro. Os dados estão apresentados 
como a mediana e intervalo interquartis de determinações em triplicata. Letras subscritas 
significam diferenças estatísticas pelo teste de Kruskal-Wallis. 
 

Tabela 2. Conteúdo de polifenóis totais, flavonoides totais, antocianinas totais e a 

capacidade antioxidante de polpas comerciais de açaí. 

Compostos Amostra A Amostra B Amostra C 

Polifenois totais (mg 

GAE/100g)                                                
125,1/119,5-

126,6 
154,3/154,3-170,7 165,7/156,5-

165,7 

Flavonoides totais 
(mg/100g) 

23,59/23,36-
23,83b 

31,39/31,03-
31,97a,b 

38,66/38,08-
39,37a 

Antocianinas 
monoméricas totais 
(mg/100g) 

0,92/0,80-1,05a,b 1,10/1,10-1,20a 0,05/0,20-0,30b 

Capacidade 
antioxidante (µM TEAC/g) 

6,34/6,25-6,62 b 9,43/9,24-10,08a 7,88/7,46-
8,30a,b 
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Os dados estão apresentados como a mediana e intervalo interquartis de determinações em 
triplicata. Letras subscritas significam diferenças estatísticas pelo teste de Kruskal-Wallis. GAE, 
equivalentes de ácido gálico. TEAC, Capacidade antioxidante (µM de equivalentes de Trolox/g). 
 

4. CONCLUSÕES 

As polpas de açaí analisadas neste estudo apesar de terem apresentado 

valores de composição centesimal diferentes não mostraram 

comprometimento na qualidade nutricional do produto. Todas as polpas de 

açaí apresentaram concentrações significativas de substâncias bioativas.  
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RESUMO – O café contém vários componentes bioativos, destacando-se os antioxidantes. No 
presente estudo, realizou-se a quantificação de compostos bioativos (ácido clorogênico, cafeína e 
trigonelina) de quatro blends elaborados a partir de café verde e torrado. O acréscimo de café 
verde induziu um aumento do teor de ácidos clorogênicos (5ACQ), mas não alterou os teores de 
cafeína e trigonelina. 

 
PALAVRAS-CHAVE: compostos fenólicos; atividade antioxidante; blends; café. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A bebida de café possui uma composição química bastante diversificada 

com presença de componentes responsáveis por efeitos biológicos variados. A 

atividade antioxidante dos grãos verdes se deve principalmente à presença de 

cafeína e compostos fenólicos. Durante o processo de torração, grande parte dos 

polifenóis presentes nos grãos são degradados e compostos de alto peso 

molecular (melanoidinas) são formados (LIMA et al., 2010; MARCUCCI et al., 

2013). 

Devido ao elevado teor de ácidos clorogênicos, alguns extratos de grãos 

crus, conhecidos como café verde, são comercializados com diferentes 

finalidades. Estudos com animais e humanos comprovam efeitos antioxidantes 

(NAIDU et al., 2008) e termogênicos do café verde (SHIMODA et al., 2006). 

Neste sentido, extratos de grãos torrados e grãos crus podem ter maiores 

teores de compostos bioativos e maior capacidade antioxidante. O presente 

trabalho teve por objetivo elaborar blends de grãos torrados moídos e grãos 

verdes moídos e quantificar os compostos bioativos (trigonelina, cafeína e ácidos 

clorogênicos) destes extratos. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

Foram torrados grãos de cafés (Coffea arabica L.) provenientes do sul de 

Minas Gerais, no Pólo de Tecnologia em Qualidade do Café/INOVACAFÉ da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA), no ponto de torração médio, sendo 

posteriormente moídos em granulometria fina, em um moedor elétrico Guatelama-

730, Probat. Os grãos de café verdes foram moídos, em granulometria fina com 

auxílio de nitrogênio líquido. Após o preparo do café torrado moído e do café 

verde moído, prepararam-se os blends, em amostras de 10g, em triplicata. 

 
Tabela 1 - Concentrações (%) de café verde moído e café torrado moído da espécie 

Coffea arabica L. nos blends preparados. 

Amostra Café Verde Café Torrado 

Controle 01 0 100 

Blend 01 10 90 

Blend 02 20 80 

Blend 03 30 70 

Blend 04 40 60 

Controle 02 100 0 

 

Para a quantificação dos compostos bioativos, foram utilizados 

procedimentos de extração com água quente segundo Vitorino et al. (2001) com 

diluição de 0,5g/100mL de água destilada e análise de cromatografia líquida de 

alta eficiência (HPLC), utilizando cromatógrafo de marca Schimadzu com coluna 

em fase reversa C-18. As condições de análise utilizadas foram fluxo de 1mL/min; 

fase móvel: metanol, água e ácido acético (20:80:1); temperatura ambiente; 

comprimento de onda 272 nm. A concentração dos compostos foi determinada 

pela relação entre as áreas dos picos dos compostos da amostra e dos 

respectivos padrões de concentrações conhecidas. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado. Os 

dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA), seguida de 

teste de Tukey a 5% de significância para comparação das médias. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

 
Figura 1 - Teores médios de ácido clorogênico (5ACQ), cafeína e trigonelina em blends 

de café de verde e torrado moído.  Médias seguidas por letras diferentes nas colunas 

diferem entre si (p<0,05), pelo teste de Tukey. 

 
O aumento da concentração de café verde nos blends elevou o teor de 

ácidos clorogênicos (5ACQ). Os ácidos clorogênicos (CGA) e seus isômeros são 

os principais componentes da fração fenólica dos grãos de café in natura. Além 

de possuir propriedade antioxidante, atuam como agentes hepatoprotetores, 

hipoglicemiantes, e antivirais (FARAH, DONANGELO, 2006). O aumento da 

concentração de café cru nos blends produzidos não interferiu no teor de cafeína 

e trigonelina dos mesmos. A cafeína é um composto comprovadamente 

termoestável e não participa de reações que ocorrem durante a torração. Diversos 

autores descrevem a cafeína como a substância psicoativa mais consumida no 

mundo, interferindo nas funções fisiológicas do organismo humano, sendo 

estimulante do sistema nervoso central, cardiovascular além de apresentar 

elevado potencial antioxidante e atividade genoprotetora (MELLO et al., 2007). 

Durante a torração, a trigonelina é degradada gerando a niacina, uma 

vitamina pertencente ao grupo de vitaminas do complexo B, precursora das 

coenzimas NAD e NADP, importantes em várias reações enzimáticas de oxidação 

(LIMA et al., 2010). Porém, apesar disso, não foi observada redução nos teores 

deste composto com maiores concentrações de café torrado. 
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4. CONCLUSÕES 

 
 

Os maiores teores de ácidos clorogênicos nos blends elaborados com 

grãos crus e torrados apontam para a possibilidade de elaboração de bebidas ou 

extratos mais eficazes na prevenção do estresse oxidativo.   
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RESUMO – A doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD) é caracterizada pelo acúmulo de 
triacilgliceróis nos hepatócitos. O consumo de frutose tem expandido em todo o mundo, em adição 
a NAFLD e em paralelo a obesidade e ao consumo de dietas ricas em frutose e pode acarretar 
alterações em enzimas antioxidantes. Dessa forma foi avaliado os efeitos de uma dieta com 
substituição do carboidrato por frutose e suas alterações no perfil lipídico sérico, hepático e fecal e 
de enzimas antioxidantes. A substituição do amido por frutose acarretou no aumento nos níveis de 
triacilglicerois no soro, fígado e fezes. Aumentou os níveis de glicose sérica e de colesterol 
hepático, também aumentou a atividade da enzima antioxidante paraoxon. As alterações 
bioquímicas sugerem que a dieta isocalórica com substituição do carboidrato por frutose é capaz 
em alterar o perfil lipídico e a atividade de enzimas antioxidantes. 
PALAVRAS-CHAVE: Frutose; Fígado; Dano hepático; NAFLD. 

 

1. INTRODUÇÃO  

A doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD) é caracterizada pelo 

acúmulo de gordura no fígado de pacientes sem história de consumo excessivo 

de álcool. A NAFLD é classificada como esteatose simples, na qual ocorre a 

deposição de gordura nos hepatócitos ou como esteatohepatite (NASH) na qual, 

além de depósitos de gordura ocorre necroinflamação (DAY&JAMES, 1998).  

Alterações no metabolismo de lipídios e nos mecanismos antioxidantes têm 

sido relacionadas como fatores promotores da doença. O consumo excessivo de 

frutose pode causar danos hepáticos característicos dessa doença. A frutose 

pode estimular a síntese de novo de lipídios e seu efeito lipogênico não é 

mediado exclusivamente pelo excesso de substrato, tem sido demonstrado que o 

excesso de frutose altera vias de sinalização regulatórias impactando o 

metabolismo de macronutrientes, alterando o processo inflamatório e enzimas 

antioxidantes (KELISHADI; MANSOURIAN; HEIDARI-BENI, 2014). 

A paraoxonase (PON) é uma proteína com papel antioxidante, expressas 

basicamente no fígado e rins e são encontradas no plasma, onde estão 

associadas à HDL e possui três diferentes isoformas, PON1, PON2 e PON3 

(MARSILLACH et al., 2008). 
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Assim, o presente estudos avaliou os efeitos de uma dieta com substituição do 

carboidrato por frutose e suas alterações no perfil lipídico sérico, hepático e fecal 

e de enzimas antioxidantes. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizados 20 ratos, Fischer, albinos, machos, com aproximadamente 80 

dias de idade e cerca de 200 gramas, provenientes do Laboratório de Nutrição 

Experimental (LABNEX), da Escola de Nutrição, UFOP. Os animais foram 

divididos em 2 grupos que receberam as dietas padrão AIN-93M (REEVES; 

NIELSEN; FAHEY JR, 1993) e AIN-93M com 60% de frutose em substituição do 

amido, carboidrato predominante na dieta (SUZUKI et al., 1997; FARAH et al., 

2006) durante 18 semanas. Os animais foram alojados individualmente em 

gaiolas metálicas mantidas em ambiente arejado, com temperatura, umidade e 

ventilação controladas. Os animais receberam água filtrada e dieta ad libitum. A 

ingestão alimentar foi avaliada na décima e décima primeira semana (10 dias), 

assim como a excreção fecal. Os procedimentos experimentais realizados foram 

aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFOP 

(Protocolo nº 2013/46). Após as 18 semanas do período experimental os animais 

foram deixados em jejum por doze horas e foram anestesiados com isoflurano 

(TerrellTM), o sangue e órgãos foram coletados. As análises bioquímicas no soro 

foram realizadas utilizando kits comerciais e atividade da paraoxonase como 

descrito por  (BEŁTOWSKI; WÓJCICKA; JAMROZ, 2001) nos substratos 

fenilacetato e paraoxon. A extração de lipídeos do hepático e fecal foi realizada 

como descrito por (FOLCH; LEES; SLOANE-STANLEY, 1957). 

Os resultados foram analisados pelo teste de t-student. Os dados com 

distribuição não paramétrica foram expressos como mediana, intervalo interquartil 

e aqueles cuja distribuição foi paramétrica tiveram seus resultados apresentados 

como média ± desvio-padrão. As diferenças foram consideradas significativas 

para p < 0,05 e foi utilizado o software GraphPad Prisma versão 6.00. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em nosso trabalho a oferta de uma dieta com 60% de frutose não resultou em 

maior consumo alimentar, ganho de massa corporal e excreção fecal, o que 

corrobora o relatado de outros estudos onde não há aumento da massa corporal 

(Tabela 1) (DOĞRU-ABBASOĞLU et al., 2014).  
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Outra característica desse modelo experimental é o aumento nos níveis de 

glicose, triacilglicerol no soro  (DE CASTRO et al., 2013). Também houve um 

aumento nos níveis de triacilglicerol hepático e fecal e colesterol hepático (Tabela 

2). 

Este modelo experimental também mostrou aumentar a atividade da 

enzima antioxidante paraoxonase nos dois substratos analisados (Figura 1). 

 

Tabela 1: Ganho de peso, ingestão alimentar, excreção fecal e metabólicos 

séricos dos animais. 

Grupos C F 

Peso do fígado (g) 171,3 ± 30,1 153,5 ± 19,4 

Ganho de peso (g) 171,3 ± 30,13 153,5 ± 19,46 

Ingestão alimentar (g/dia) 19,81 ± 1,25 19,50 ± 0,79 

Excreção fecal (g/sem) 5,24 ± 0,64 5,09 ± 0,84 

Glicose (mg/dL) 96,08 ± 15,35 137,1 ± 29,21* 

Triacilglicerol (mg/dL) 116,6 ± 34,56 180,4 ± 36,14* 

Colesterol total (mg/dL) 115,0 ± 17,62 103,4 ± 14,92 

HDL colesterol (mg/dL) 79,96 ± 13,98 70,36 ± 10,60 

Os dados estão apresentados como média ± DP. * significa diferença estatísticas do grupo F em 
relação ao C pelo teste t-student. 
 

Tabela 2: Níveis de colesterol e triacilglicerol hepático e fecal dos animais 

experimentais. 

Grupos C F 

Colesterol (mg/g de fezes) 5,2 ± 1,5 5,5 ± 0,6 

Triacilgiceróis (mg/g de 
fezes) 

2,7 ± 0,9 5,1 ± 2,5* 

Triacilgiceróis (mg/g de 
fígado) 

8,6 ± 2,2 17,3 ± 8,7* 

Colesterol (mg/g de fígado) 0,9 ± 0,3 1,2 ± 0,4* 

Os dados estão apresentados como média ± DP. * significa diferença estatísticas do grupo F em 
relação ao C pelo teste t-student. 

 

 

 

 

 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

Figura 1: Níveis de atividade da enzima paraoxonase no soro, (A) substrato 

paraoxon, (B) substrato fenilacetato.  

4. CONCLUSÕES 

O presente trabalho confirma que a substituição de 60% do carboidrato da 

dieta por frutose acarreta em alterações metabólicas nos grupos experimentais 

com oferta dessa dieta isocalórica. As alterações bioquímicas sugerem que a 

dieta rica em frutose é capaz de alterar o perfil lipídico e acarretar alterações na 

atividade de enzimas antioxidantes. 
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RESUMO – O physalis é uma fruta exótica de alto valor nutricional. O objetivo deste estudo foi 
avaliar a influência de diferentes espécies de physalis Nativas Americanas sobre as características 
físico-químicas e reológicas da geleia resultante, a fim de identificar o seu potencial para a 
utilização industrial. Foi verificado que as geleias obtidas por diferentes espécies de physalis 
apresentaram diferença entre si em relação aos atributos físico-químicos e parâmetros reológicos, 
o que provavelmente refletirá em diferenças sensoriais. 

  

PALAVRAS-CHAVE: geleia; physalis; proteínas; vitaminas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Inserido no ranking das pequenas frutas, o gênero Physalis L., consiste 

em mais de 90 espécies, nativas da América (LIMA et al., 2009). O physalis é 

classificado como fruta fina, sendo seu cultivo uma excelente alternativa para o 

mercado nacional e internacional, devido às suas propriedades funcionais e 

nutracêuticas (RODRIGUES et al., 2013). São frutas que possuem altos teores de 

vitaminas A, B e C, além de serem ricas em ácidos poli-insaturados, incluindo o 

ácido linoleico, oleico, palmítico e linolénico, proteínas, minerais e carotenóides 

(GARZÓN-MARTÍNEZ et al., 2015). 

O consumo de physalis na forma fresca é restrito devido à vida pós-

colheita limitada uma vez que ele possui elevada atividade enzimática, que 

promove o seu escurecimento rápido, especialmente após danos mecânicos 

durante o transporte e armazenagem (BRAVO; OSORIO, 2016). Assim, o 

processamento do physalis, na forma de produtos como geleias, seria uma 

excelente maneira de aumentar o uso da fruta. 

Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência de 

diferentes espécies de physalis sobre as características físico-químicas e 
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reológicas da geleia resultante, a fim de identificar o seu potencial para a 

utilização industrial. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram elaboradas cinco formulações de geleia de physalis, sendo que a 

única variação entre elas foi a espécie utilizada (Physalis peruviana L., Physalis 

pubescens L., Physalis angulata L., Physalis mínimos L. e Physalis ixocarpa Brot).    

As porcentagens dos ingredientes utilizados para preparação das geleias foram: 

60% da polpa do fruto, 40% de açúcar e 0,5% de pectina de alto teor de 

metoxilação (ATM).  

Após a elaboração das geleias, foram feitas as análises de pH, acidez 

total, sólidos solúveis e cor (L*, a* e b*) em três repetições nas cinco formulações 

de geleia de acordo com o Instituto Adolfo Lutz – IAL (2005). A cor foi 

determinada de acordo com o método descrito por Gennadios et al. (1996). Foi 

realizado ainda análise do perfil de textura (TPA) utilizando o texturômetro Stable 

Micro Systems Modelo TA-XT2i, onde os parâmetros analisados foram dureza, 

adesividade, elasticidade, coesividade, gomosidade e mastigabilidade. 

Para comparar as características físico-químicas e reológicas com as 

diferentes formulações de geleia de physalis, foi feito uma análise estatística 

univariada (ANOVA) e teste de média Tukey, utilizados para verificar se houve 

diferença entre as amostras em um nível de significância de 5% (p ≤0.05).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores médios das propriedades físico-químicas e reológicas de 

diferentes formulações de geleia de physalis são mostrados na Tabela 1. 

Em relação aos parâmetros físico-químicos, foi observada diferença 

significativa apenas para acidez e parâmetros de cor a* e b*. A geleia elaborada 

com a espécie Mínima apresentou maior acidez (1,49 g ácido cítrico/100g). Em 

relação ao parâmetro de cor a*, as geleias obtidas pelas espécies Ixocarpa e 

Pubences se destacam por apresentar maior intensidade de cor vermelho 

alaranjado (4,21 e 3,40, respectivamente) quando comparada as outras 

formulações. Em relação ao parâmetro de cor b*, as geleias das espécies 
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Peruviana e Angulata se destacaram por apresentar os maiores valores (12,33 e 

10,80, respectivamente), dando origem a geleias com maior intensidade da cor 

amarela.  

Em relação aos parâmetros de textura, com exceção da gomosidade, foi 

observada diferença significativa para todos os atributos avaliados. A geleia 

produzida pela espécie Angulata dá origem a uma geleia mais firme, uma vez que 

apresenta o maior valor de dureza (0,35N) e também dá origem a uma geleia 

mais adesiva,(0,85N.s). A espécie Pubences por sua vez destacou por dar origem 

a uma geleia com os maiores valores de elasticidade (4,19), coesividade (1,09) e 

mastigabilidade (0,58N), ou seja, esta espécie caracteriza por dar origem a 

geleias mais elásticas. 

 

Tabela 1- Médias para os atributos físico-químicos e reológicos avaliados na 

geleia de physalis obtida a partir de diferentes espécies. 

 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS PARÂMETROS REOLÓGICOS 

Formulações SS Acidez pH L* a* b* Dur Ade Elas Coe Gomo Masti 

Peruviana 68,33
a 

1,16
ab 

3,64
a 

32,65
a 

2,31
c 

12,33
a 

0,22
b 

0,47
b 

0,95
b 

0,39
b 

0,08
a 

0,08
b 

Pubences 72,33
a 

0,74
cd 

3,87
a 

32,49
a 

3,40
ab 

10,20
ab 

0,14
bc 

0,01
c 

4,19
a 

1,09
a 

0,13
a 

0,58
a 

Angulata 72,67
a 

0,91
bc 

3,61
a 

33,11
a 

2,77
bc 

10,80
ab 

0,35
a 

0,85
a 

0,96
b 

0,40
b 

0,14
a 

0,14
b 

Ixocarpa 69,67
a 

0,41
d 

3,95
a 

31,78
a 

4,21
a 

8,93
ab 

0,06
c 

0,07
c 

1,77
b 

0,79
a 

0,05
a 

0,09
b 

Mínima 71,67
a 

1,49
a 

3,71
a 

30,99
a 

1,78
c 

6,72
b 

0,06
c 

0,06
c 

1,00
b 

0,06
b 

0,18
a 

0,07
b 

SS – sólido solúveis, Acidez (g ácido cítrico/100g); Dur – dureza (N); Ade- adesividade (N.s); Elas – 

elasticidade, Coe – coesividade; Gomo – gomosidade(N); Masti – mastigabilidade(N).  

* Os valores médios com letras minúsculas iguais na coluna, indicam que não há uma diferença significativa 

entre as amostras (p ≤0,05) a partir do teste de Tukey significativo. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

As geleias produzidas com diferentes espécies de physalis apresentaram 

grande diferença entre si em relação aos atributos físico-químicos e parâmetros 

reológicos, o que provavelmente refletirá em diferenças sensoriais. 
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RESUMO – A goma xantana é um biopolímero muito utilizado na indústria de alimentos, já que é 
capaz de atuar como espessante, estabilizante e emulsificante. O objetivo deste trabalho foi 
produzir goma xantana e estudar a influência da quantidade de inóculo no rendimento. Testou-se 
5% e 10% de inóculo, sendo a fermentação realizada durante 96 horas. Foram feitas análises de 
biomassa em massa seca, ºBrix, açúcares redutores, massa seca de goma xantana e viscosidade 
no tempo 0 e a cada 24 horas. A biomassa aumentou consideravelmente até 24 horas, 
permanecendo estável nos próximos períodos, indicando que o tempo de fermentação para 
produção de biomassa seria 24 horas. A quantidade de goma xantana produzida foi pequena e 
com baixa viscosidade. Não houve diferença entre os inóculos com 5 e 10% em relação à 
fermentação. 

 
PALAVRAS-CHAVE: goma xantana; fermentação; inóculo; reator. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Os polímeros de origem microbiana vêm ganhando preferência na 

indústria de alimentos devido às suas características funcionais e reológicas. As 

bactérias do gênero Xanthomonas sp. sintetizam um heteropolissacarídeo, 

denominado goma xantana, utilizando-o como fator de proteção (MENEZES et al., 

2012). Várias espécies e linhagens são utilizadas para produção da goma 

xantana, sendo a espécie Xanthomonas campestris a mais comumente aplicada 

(LUVIELMO; SCAMPARINI, 2009). Esse polissacarídeo pode ser utilizado no 

ramo alimentício como estabilizante, espessante e emulsificante (MENEZES et 

al., 2012).  

A sua produção ocorre em várias etapas: obtenção do pré-inóculo, 

inóculo, fermentação, pasteurização, remoção das células, precipitação, 

separação e secagem da goma (LUVIELMO; SCAMPARINI, 2009). A maior parte 

dos autores indicam que temperatura em torno de 28ºC e pH neutro são 

condições melhores para o crescimento das células. Sendo assim, muitos ainda 

indicam um controle de pH durante o processo fermentativo (GARCIA-OCHOA et 

al., 2000).  
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O objetivo deste trabalho foi produzir goma xantana por fermentação em 

um biorreator de baixo custo e estudar o efeito da quantidade de inóculo no 

rendimento da produção de xantana.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A bactéria Xanthomonas campestris foi mantida em caldo YM (NERY et 

al., 2008) para o seu uso no preparo do inóculo. Foram testados 5% v/v e 10% v/v 

de inóculo em 1000 mL de meio para fermentação.  

Para a produção da goma xantana utilizou-se o meio contendo sacarose 

(4,20%), ácido cítrico (0,20%), MgSO4 (0,025%), CaCl2.2H2O (0,0018%), ZnSO4 

(0,0012%), FeCl3.6H2O (0,0002%), H3BO3 (0,0006%), K2HPO4 (0,50%) e NH4Cl 

(0,194%), previamente esterilizado e a seguir montou-se um reator em banho 

termostático a uma temperatura de 30°C, com inserção de ar de 1 vvm (volume 

de ar por volume do meio de fermentação por minuto) e sob agitação por meio de 

um agitador mecânico a 400 rpm. O pH foi mantido a 7,00 ± 0,05 com o uso de 

um controlador de pH e adição de hidróxido de sódio 1N ou ácido clorídrico 1N 

durante a fermentação. O processo fermentativo foi realizado durante 96 horas, 

sendo recolhidas alíquotas de 100 mL a cada 24 horas. Foram realizadas análises 

de biomassa em massa seca, ºBrix, açúcares redutores (AR), massa seca de 

goma xantana e viscosidade do mosto no tempo 0 e em cada alíquota. A 

viscosidade foi medida em viscosímetro Brookfield modelo DV-II+ Pro, equipado 

com Spindle LV1-61, em uma velocidade de rotação de 30 rpm.  

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados referentes às fermentações encontram-se na Tabela 1. 

Tabela 1 – Resultados de biomassa, ºBrix, açúcares redutores (AR) e 

concentração de goma das fermentações utilizando 5 e 10% de inóculo para 

produção de goma xantana. 

Tempo  Biomassa (g/L) ºBrix AR (mg/mL) Goma (g/L) 

5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 

0 0,04 0,05 3,40 3,80 0,03 0,05 0,00 0,00 

24 0,86 1,34 2,20 2,20 0,09 0,14 0,27 1,97 

48 0,86 1,36 2,20 1,80 0,16 0,15 3,79 1,94 

72 0,81 1,10 2,00 1,40 0,17 0,18 1,25 3,76 

96 0,85 1,35 1,80 1,40 0,22 0,22 0,76 2,43 
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Pôde-se observar que os valores de biomassa foram ligeiramente maiores 

no tratamento a 10% e que nos dois casos, a biomassa aumenta intensamente 

até o período de 24 horas, mantendo-se praticamente estável nas próximas 

horas. Isso indica que após 1 dia de fermentação, alcançou-se o ponto final da 

fase log de crescimento. Sendo assim, conclui-se que o tempo para produção de 

biomassa estaria nas primeiras 24 horas de fermentação. No trabalho de 

Woiciechowski et al. (2000), realizando fermentação com hidrolisado de café, 

obteve-se um aumento considerável na concentração de biomassa de 24 para 48 

horas, uma pequena elevação de 48 para 72 horas e mantendo-se praticamente 

estável até as 96 horas.  

O ºBrix reduziu bastante nas primeiras 24 horas, para os dois 

tratamentos, continuando a diminuir nos tempos posteriores, porém, lentamente; 

confirmando, assim, o que foi observado para a biomassa. O tratamento a 5% 

teve um menor consumo de substrato. Já a quantidade de AR aumentou de 

maneira constante durante todo o período de fermentação, assinalando que a 

sacarose estava sendo degradada e convertida em açúcares redutores. Os 

resultados para esta análise foram semelhantes nas duas fermentações. 

Por fim, para a goma xantana, os resultados demostraram uma baixa 

produção pelo microrganismo em comparação com valores encontrados na 

literatura. Luvielmo e Scamparini (2009) relatam alguns estudos para produção de 

goma xantana apresentando rendimentos que variaram de 6,4 g/L a 70 g/L, sendo 

a maior parte dos trabalhos próximos à faixa de 10 g/L a 20 g/L. Menezes et al. 

(2012) apresentaram alguns trabalhos utilizando sacarose como substrato para 

produzir goma xantana com rendimentos variando de 0,64 g/L a 9,67 g/L. Já a 

viscosidade, apresentou-se baixa, quando comparada a outros trabalhos, ficando 

em torno de 2,0 mPa.s para as duas fermentações. A viscosidade encontrada em 

alguns estudos apresentou valores que variaram entre 57,3 mPa.s a 500,43 

mPa.s (BRANDÃO et al., 2008; NERY et al., 2008; BRANDÃO et al., 2010). 

 
4 CONCLUSÕES 
 

O tempo de fermentação encontrado para a produção de biomassa foi de 

24 horas. A produção de goma xantana foi pequena e esta apresentou baixa 

viscosidade. Além disso, não foi evidenciada diferença entre os inóculos de 5 e 

10% com relação ao processo fermentativo. Isto evidencia uma não adequação 
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do meio para a produção de goma xantana pelo micro-organismo utilizado ou que 

a cepa utilizada não estava em boas condições fisiológicas para produção da 

goma. 
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RESUMO – Os consumidores modernos estão interessados em consumir alimentos que sejam 
capazes de reduzir o risco de doenças, oferecendo algo mais à saúde de quem os ingere. A 
jabuticaba é uma fruta muito perecível e com alto valor nutricional. O fermentado de jabuticaba 
pode ser uma alternativa para o consumo desta fruta durante o ano todo. Portanto, o objetivo do 
trabalho foi avaliar o comportamento do fermentado de jabuticaba durante as etapas de 
maceração e maturação em relação aos teores de sólidos solúveis e pH. Os parâmetros 
avaliados durante as etapas de fermentação estão próximos aos encontrados na literatura 
relacionados aos padrões de outros fermentados de frutas, portanto, podem ser considerados 
satisfatórios. 
 
PALAVRAS-CHAVE: frutas; bebidas alcoólicas; fermentados. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A jabuticabeira (Myrciaria cauliflora Berg) é uma árvore frutífera 

pertencente à família Myrtaceae, de ocorrência natural em várias partes do Brasil 

(LIMA, 2008). É uma importante fonte de carboidrato e possui uma atividade 

antioxidante relevante (JORGE et al., 2011).  

Várias frutas têm boas características sensoriais para bebidas similares 

ao vinho, bebida fermentada feita a partir da uva, e essa produção tem sido 

bastante pesquisada e incentivada. É o caso dos fermentados de maracujá, 

laranja, morango, jabuticaba, dentre outros, que segundo o Decreto nº 2314, de 

04 de setembro de 1997, são as bebidas com graduação alcoólica de 4 a 14 % 

em volume, a 20 ºC, obtidas da fermentação do mosto de fruta sã, fresca e 

madura (BRASIL,1997).  

Sendo a jabuticaba uma fruta muito perecível e com alto valor nutricional 

(DE SÁ et al., 2014), faz-se necessário avaliar os parâmetros de fermentação do 

fermentado dessa fruta para possibilitar a otimização do processo. Portanto, o 

objetivo desse trabalho foi avaliar o comportamento do fermentado de jabuticaba 

durante as etapas de maceração e maturação em relação aos teores de sólidos 

solúveis e pH. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Os fermentados de jabuticaba foram elaborados com tempos distintos de 

maceração: 96, 120, 144 e 168 horas (quatro tratamentos). O fluxograma de 

produção do fermentado de jabuticaba está representado na Figura 1. 

 

Figura 1- Fluxograma de produção do fermentado de jabuticaba. 

 

Os teores de sólidos solúveis foram obtidos por refratômetro digital 

conforme metodologia do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). O pH foi determinado 

em pHmêtro (IAL, 2008). A acidez total foi determinada por titulometria de acordo 

com Association of Official Analytical Chemists - AOAC (1998).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os teores de sólidos solúveis e pH dos fermentados de jabuticaba foram 

monitorados durante as etapas de maceração e maturação (Figura 2). Pode-se 

observar que todos os tratamentos tiveram o mesmo comportamento em relação 

aos dois parâmetros avaliados.  

O teor de sólidos solúveis auxilia na indicação aproximada de consumo 

dos açúcares no mosto, uma vez que seu consumo pelas leveduras produz o teor 

de etanol desejado no fermentado (CORAZZA et al., 2001). O teor final de sólidos 

solúveis varia para cada fermentado de fruta, uma vez que depende do teor 

inicial, da quantidade de levedura e da temperatura do meio. O mosto de 

jabuticaba iniciou se com 15,3 ºBrix, e a etapa de fermentação lenta chegou ao 

fim com a sua estabilização em torno de 7,4 ºBrix (Figura 2A). Em outros estudos, 
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os fermentados de acerola apresentaram teor de sólidos solúveis de 11,47 ºBrix 

(SANTOS et al., 2005) e de mangaba, 6,26 °Brix (MUNIZ et al., 2002).  

Em relação ao pH, para fermentados de frutas, valores entre 3 e 5 são 

considerados indícios de boa qualidade fermentativa (MUNIZ, 2002; ARRUDA et 

al., 2007). O pH nos diferentes tempos de fermentação teve uma queda nos dois 

primeiros dias, depois se estabilizou ao final, ficando em torno de 3,4 (Figura 2B). 

O mosto de caju e de jabuticaba apresentou pH dentro da faixa mencionada 

(CORAZZA et al., 2001; ARRUDA et al., 2007). 

 

 

 

Figura 2 - Teores de sólidos solúveis (A) e pH (B) dos fermentados de jabuticaba 

durante as etapas de maceração e maturação 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Durante as etapas de fermentação, tanto os teores de sólidos solúveis, 

quanto o pH dos fermentados de jabuticaba tiveram comportamentos dentro do 

esperado para o produto em questão.  
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RESUMO – O Brasil produz cerca de 50 mil toneladas de mel, mas poderia produzir 200 mil 
toneladas, principalmente se aumentar o mercado nacional. O baixo consumo de mel no país se 
dá pelo fato do mel ser consumido como medicamento e não como alimento. A produção de mel 
tem uma importância econômica significativa em vários países, e muitos trabalhos científicos 
sobre o assunto foram publicados, principalmente sobre os benefícios do mel para a saúde. No 
entanto, existem poucos estudos científicos sobre os produtos derivados do mel, como o 
hidromel. O presente trabalho tem como objetivo a produção de hidroméis utilizando mel 
produzido por abelhas nativas da região serrana do estado do Espírito Santo. No final deste 
trabalho, pretende-se concluir se os méis produzidos pelas espécies de abelhas nativas, Melipona 
capixaba e Melipona quadrifasciata, são apropriados para a produção de hidromel. 
 
PALAVRAS-CHAVE: mel; hidromel; Região Serrana do ES; abelha nativa. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
As abelhas pertencentes a subtribo Meliponina (Hymenoptera: Apidae), 

popularmente conhecidas como “abelhas indígenas sem ferrão”, são o principal 

grupo de abelhas sociais nativas no Brasil (KERR et al., 1996; VELTHUIS, 1997, 

citados por SERRA, 2012). As abelhas sem ferrão compreendem centenas de 

espécies distribuídas nas regiões tropicais e subtropicais do mundo sendo o 

gênero Melipona exclusivamente neotropical (ROUBIK, 1989).  

A Melipona capixaba, popularmente conhecida no estado do Espírito 

Santo como uruçu preta, foi descrita e classificada por Moure e Camargo (1994). 

Esta espécie de abelha nativa é endêmica da região serrana do sudoeste do 

estado do Espírito Santo. Tem distribuição conhecida restrita às áreas 

montanhosas entre 900 e 1000 metros de altitude de remanescentes de Mata 

Atlântica (MELO, 1996). 

A Melipona quadrifasciata, conhecida popularmente por mandaçaia, é 

uma espécie de abelha com características excelentes para se criar 

racionalmente. Encontra-se uma incidência maior em várias regiões do país, indo 
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desde o Paraná ao Estado da Bahia. A Melipona quadrifasciata habita regiões 

mais altas e mais frias. O comportamento externo dessa subespécie, em relação 

a temperaturas baixas (14°C a 16 °C) e umidade relativa alta (80 a 90 %), entre 

as 8:00 e 9:00 horas, é bem intensa, aumentando o trabalho de coleta. Devido ao 

seu tamanho avantajado, possui melhor controle de temperatura corpóreo, o que 

lhe permite viver em regiões mais frias. 

O mel é uma substância doce produzida por abelhas que tem sido usada 

há séculos no preparo de bebidas, podendo ser fermentado para produzir 

diferentes tipos de hidromel que podem ter sabores diferentes dependendo da 

origem floral do mel e os aditivos e leveduras utilizados na fermentação (GUPTA 

& SHARMA, 2009). 

A qualidade do mel é determinada pelas suas propriedades sensoriais, 

físicas e químicas. As suas propriedades físicas e químicas dependem do néctar 

e pólen da fonte floral, da cor, do aroma, da umidade e do conteúdo em proteínas 

e açúcares (AZEREDO et al., 2003, citado por KEMPKA & MANTOVANI, 2013). 

O hidromel é uma bebida derivada do mel que contém de 8 a 18 % (v/v) 

de etanol, resultante da fermentação alcoólica de mosto de mel diluído. É uma 

bebida com progressiva importância econômica devido ao aumento da demanda 

de produtos fermentados (MENDES-FERREIRA et al., 2010). Em virtude disto, o 

presente trabalho tem como objetivo a produção de hidroméis utilizando mel 

produzido por abelhas nativas da região serrana do estado do Espírito Santo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Nesta etapa, o trabalho científico caracteriza-se como um estudo de 

natureza descritiva, realizado com base em dados disponíveis na literatura bem 

como coletados durante pesquisas em campo realizadas pelos autores. Foram 

produzidas 2 diferentes formulações de fermentados utilizando mel de abelha da 

espécie Melipona capixaba e o mel de abelha da espécie Melipona quadrifasciata. 

Os hidroméis obtidos serão submetidos a análises físico-químicas e sensoriais, 

posteriormente. 

Os fermentados foram produzidos por protocolos de produção já 

padronizados (EMBRAPA, 2006) (Figura 1). 
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Figura 1. Fluxograma de obtenção do hidromel. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Desenvolveu-se com sucesso a tecnologia de fabricação de hidroméis 

elaborados com os méis de abelha nativa e, esta, foi a primeira etapa do trabalho. 

Os hidroméis produzidos apresentaram aspectos visuais condizentes a 

fermentado alcoólico de mel de boa qualidade. A tecnologia para obtenção de 

hidromel requer cuidados essenciais em relação à higiene e condições gerais de 

processo. A boa higienização dos materiais e os cuidados de manipulação do 

mosto evitaram contaminações, assim como a prática correta das etapas de 

preparo do mosto (cálculos de formulação e pesagem precisa dos ingredientes), 

fermentação (adição do inóculo e acompanhamento do processo), clarificação, 

envase e pasteurização (garrafas higienizadas e processo térmico bem realizado) 

proporcionaram uma bebida fermentada doce, de sabor agradável, com um teor 

alcoólico médio de 10,5 ºGL. 

Espera-se que os hidroméis dos diferentes tipos de méis de abelhas 

nativas da Região Serrana do Espírito Santo possam agradar os consumidores, 

além de agregar valor ao produto da região. Enfatiza-se que análises sensoriais 

para assegurar sua aceitação por parte dos consumidores serão realizadas e 

fazem parte do trabalho. 

 

4. CONCLUSÃO 

 
Os hidroméis produzidos a partir de méis de abelhas endêmicas a Região 

Serrana de Espírito Santo apresentaram características visuais condizentes a 
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fermentado alcoólico de mel de boa qualidade, mas análises físico-químicas e 

sensoriais ainda serão realizadas. 
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RESUMO – as alterações mitocondriais no músculo esquelético induzidas pelo exercício têm sido 
apontadas como uma das principais responsáveis pelos benefícios dessa intervenção no 
tratamento de doenças. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da atividade física regular 
(natação sem carga) sobre as alterações mitocondriais no músculo esquelético e em parâmetros 
metabólicos induzidos pela dieta high-sugar (HSD). Ratos Wistar recém-desmamados foram 
alimentados com a dieta padrão ou HSD (68% carboidratos simples) e submetidos a 60 minutos 
de atividade física regular (natação sem carga) por quatro (20 sessões) ou oito semanas (40 
sessões). A HSD reduziu a atividade da superóxido dismutase e aumentou o índice de 
adiposidade, a carbonilação de proteínas e a quantidade de mitocôndrias alteradas, resultando 
em resistência à insulina (RI). A natação reverteu parcialmente estas modificações, prevenindo 
também alterações na expressão de Pgc1α. Assim, a atividade física regular preveniu alterações 
mitocondriais e RI induzidas por HSD em modelo experimental. 

  
PALAVRAS-CHAVE: dieta high-sugar, natação sem carga, mitocôndrias alteradas, resistência à 
insulina, Pgc1α. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A prevalência da obesidade na infância tem aumentado dramaticamente 

nas últimas três décadas (GURAN; BEREKET, 2011, HACKMAN; KNOWLDEN, 

2014). Estudos recentes mostraram que o consumo excessivo de carboidratos 

simples nos estágios iniciais do desenvolvimento afeta períodos críticos da 

infância, promovendo obesidade em adultos (JOSLOWSKI et al., 2012, DE 

QUEIROZ et al., 2014). Considerando que o músculo esquelético é um importante 

tecido no controle metabólico, sendo altamente modificado pelo treinamento 

físico, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da atividade física regular 

(natação sem carga) sobre as alterações mitocondriais e em parâmetros 

metabólicos induzidos pela dieta high-sugar (HSD). A hipótese do trabalho foi que 

a atividade física regular pode induzir biogênese mitocondrial via expressão de 

Pgc1α, prevenindo alterações mitocondriais e atenuando a RI induzida pela HSD. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética para Uso 

Animal da Universidade Federal de Ouro Preto (Protocolo 099/2013). 

Ratos Wistar recém-desmamados (28 dias, 60-65 gramas) foram 

alimentados com a dieta high-sugar (HSD, 68% carboidratos simples) ou ração 

padrão (STD) por 4 ou 8 semanas, conforme publicado previamente (DE 

QUEIROZ et al., 2012). Os animais foram divididos aleatoriamente em quatro 

grupos: 1) animais sedentários alimentados com a ração padrão (STD-SED; 

N=24), 2) animais praticantes de natação alimentados com a ração padrão (STD-

EXE; N=24), 3) animais sedentários alimentados com a dieta high-sugar (HSD-

SED; N=24), e 4) animais praticantes de natação alimentados com a dieta high-

sugar (HSD-EXE, N=24). A atividade física regular (natação sem carga) foi 

introduzida ao menos tempo que a dieta. Os animais passaram por adaptação por 

uma semana. Em seguida, foram submetidos a 60 minutos de atividade física por 

quatro (20 sessões) ou oito semanas (40 sessões), em piscina aquecida (30±2 

°C) (EVANGELISTA et al., 2003). O soro, tecidos adiposos (epididimal, 

retroperitoneal e inguinal) e músculos esqueléticos (gastrocnêmico e sóleo) foram 

dos depósitos de gordura (g)/ peso corporal (g)] (TAYLOR; PHILLIPS, 1996).  

Glicose plasmática, insulina sérica, atividade da citrato sintase (CS) (DE 

QUEIROZ et al., 2012) e da enzima antioxidante superóxido dismutase (SOD) 

foram realizadas com kit comercial. O teste de tolerância oral à glicose (OGTT) 

(SANTOS et al., 2008) e a dosagem de proteínas carboniladas (LEVINE et al., 

1994) foram realizados de acordo com protocolos previamente descritos. O índice 

de resistência à insulina (HOMA) foi calculado a partir da fórmula: (insulina sérica 

de jejum × glicose plasmática)/ 22,5 (MATTHEWS et al., 1985). A densidade 

volumétrica (Vv) mitocondrial do músculo gastrocnêmio foi mensurada por 

microscopia eletrônica de transmissão (TEM). Pgc1α foi mensurado por qPCR 

(SYBR Green). Os dados foram submetidos à ANOVA duas vias, seguido do pós-

teste de Bonferroni. Foi considerado significativo p < 0,05.  
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3. RESULTADOS, DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

O principal resultado deste estudo foi que a atividade física regular por 8 

semanas promoveu uma melhora da RI induzida pela HSD, prevenindo o 

aumento de mitocôndrias morfologicamente alteradas, a redução na atividade da 

SOD e o aumento na carbonilação das proteínas observados nos animais 

sedentários alimentados com HSD. Além disso, a atividade física regular nos 

animais alimentados com HSD recuperou a redução observada na expressão de 

Pgc1α.  

Após 8 semanas de atividade física regular foi observado um aumento na 

Vv mitocondrial e uma redução na expressão gênica de Pgc1α, sugerindo que há 

outros mecanismos moleculares envolvidos na biogênese mitocondrial promovida 

pela atividade física regular sem aumento de carga, diferente do aumento da 

expressão de Pgc1α no exercício físico com aumento de carga descrito na 

literatura (BAAR et al., 2002, LITTLE et al., 2011). Apesar de a HSD ser 

metabolicamente prejudicial, a atividade física regular pode promover uma 

melhora funcional da rede mitocondrial nas células musculares através da 

geração de novas mitocôndrias e remoção das mitocôndrias danificadas (YAN et 

al., 2012). Portanto, além da biogênese mitocondrial promovida pelo exercício 

físico regular, a remoção eficiente de mitocôndrias alteradas parece ser crucial na 

preservação da função mitocondrial e na manutenção da sensibilidade à insulina 

no músculo esquelético, observadas em nosso modelo.  

Sendo assim, nossos resultados sugerem que a atividade física regular é 

capaz de prevenir alterações mitocondriais e RI induzidas pela HSD em modelo 

experimental, indicando um papel crucial da atividade física regular na 

preservação da disfunção mitocondrial induzida por uma dieta rica em carboidrato 

simples. 
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RESUMO – A jabuticaba é uma fruta muito perecível e com considerável valor nutricional, 
principalmente em relação a composição de compostos antioxidantes. O objetivo do trabalho foi 
determinar, por diferentes métodos, os teores de fenólicos totais e capacidade antioxidante de 
jabuticaba. Os compostos fenólicos foram avaliados pelo método Folin-Ciocalteu e a capacidade 
antioxidante foi avaliada pelos métodos de captura dos radicais livres 2,2-azino-bis ácido3- 
ethylbenzthiazolina-6-sulfônico (ABTS) e 2,2- diphenil-1-picril-hidrazila (DPPH), e pela redução do 
íon Fe (FRAP). Verificou-se que a maior parte dos teores de compostos fenólicos totais e da 
capacidade antioxidante da jabuticaba está na sua casca, mas sua polpa também é fonte de 
compostos fenólicos e apresente capacidade antioxidante relevante. 
 
PALAVRAS-CHAVE: compostos bioativos; FRAP; ABTS; DPPH. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A jabuticaba (Myrciaria sp), pertencente à família Myrtaceae (DANNER et 

al., 2006), é uma planta resistente às pragas e pode frutificar mais de uma vez ao 

ano, no período da primavera e verão. É um fruto muito perecível devida ao 

elevado teor de açúcares e água presentes em sua polpa, apresentando um 

período de vida póscolheita de aproximadamente três dias (LIMA et al., 2008). 

Seu fruto possui elevado valor nutricional, possuindo compostos antioxidantes 

responsáveis pela inibição e redução das lesões causadas pelos radicais livres 

nas células (DUARTE et al., 2010).  

Os compostos fenólicos, como antocianinas, flavonóides e taninos, agem 

como antioxidantes pela sua habilidade em doar hidrogênio ou elétrons e devido a 

seus radicais intermediários estáveis, que impedem a oxidação de ingredientes do 

alimento, principalmente de lipídeos (SILVA et al., 2010). A ação anticancerígena 

dos compostos fenólicos está associada principalmente à sua atividade 

antioxidante, uma vez que o estresse oxidativo está envolvido na promoção de 

dano ao DNA e na geração de tumores (LE MARCHAND et al., 2000).  

Assim é cada vez maior o interesse da população e da comunidade 

científica em alimentos que apresentam propriedades antioxidantes, já que 

pesquisas apontam uma correlação positiva entre seu consumo e um menor 
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índice de incidência de doenças crônico-degenerativas (LAI et al., 2001). 

Portanto, o objetivo desse estudo foi determinar, por diferentes métodos, os 

teores de fenólicos totais e capacidade antioxidante de jabuticaba.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Para determinação de compostos fenólicos totais e capacidade 

antioxidante os extratos foram obtidos de acordo com o método descrito por 

Larrauri et al. (1997). Os teores de fenólicos totais foram determinados de acordo 

como método de Folin-Ciocalteu adaptado (WATERHOUSE, 2002).  

  A capacidade avaliada pelo sequestro do radical livre estável 2,2-difenil-1-

picrilhidrazil (DPPH) foi estimada utilizando o método de Brand-Williams et al. 

(1995) descrito por Rufino et al. (2010). A capacidade antioxidante utilizando o 

radical livre 2,2-azino-bis ácido3- ethylbenzthiazolina-6-sulfônico (ABTS) foi 

determinada, com adaptações, por Rufino et al. (2010). O método de capacidade 

de redução do íon férrico (Ferric Reducing Antioxidant Power -FRAP) foi 

conduzido de acordo com a técnica descrita por Pulido et al. (2000), com 

modificações propostas por Rufino et al. (2010).  

Os resultados foram expressos como média e desvio padrão. Em caso de 

distribuição normal, os resultados foram analisados por meio de análise variância 

(ANOVA). Para as análises que apresentaram significativas (p≤0,05), foram 

avaliados pelo teste de Tukey. As análises estatísticas foram realizadas com o 

auxílio do software Statistical Package for Social Sciences (SPSS – versão 17.0). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A maior concentração de compostos fenólicos foi encontrada no fruto 

inteiro e na casca (Tabela1). Contudo, a polpa da jabuticaba também é fonte de 

compostos fenólicos se comparadas com as polpas de outras frutas, como 

maracujá, abacaxi e cupuaçu (20,0 a 21,7 mg EAG/100 g), uva e açaí (117,1 a 

136,8 mg de EAG/100 g) (RABABAH et al., 2011; FERREIRA et al., 2010).  
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Tabela 1- Teores de fenólicos totais e capacidade antioxidante da jabuticaba e 

suas frações. 

Análises Fruto inteiro Polpa Casca 

Fenólicos totais (mg 
EAG/100 g) 

1028,17±1,74
a
 201,91±27,00

b
 1000,93±43,49

a
 

Capacidade antioxidante 
(g fruta/g DPPH) 

1574,44±16,15
b
 4545,60±345,49

a
 1532,06±28,35

b 

Capacidade antioxidante - 
FRAP (μM FeSO4 /g) 

71,85±1,47
b
 28,77±1,34

c
 84,69±3,89

a
 

Capacidade antioxidante - 
ABTS (μmol Trolox/g) 

85,01±3,53
a
 21,44±0,56

b
 78,34±3,39

a
 

Média ± desvio padrão. 
Todas as determinações são em base úmida. Médias na mesma linha seguidas pela mesma letra são iguais pelo teste de 
Tukey, ao nível de significância de 5%. 

 

Os resultados da avaliação quantitativa do percentual de sequestro do 

radical livre DPPH das diferentes frações de jabuticaba mostraram que todas as 

amostras apresentam atividade de sequestrar o radical DPPH, sendo que a polpa 

teve a menor capacidade antioxidante (Tabela 1). O valor encontrado para a 

jabuticaba inteira está bem próximo ao determinado por Rufino et al. (2010) que 

foi igual a 1472±16,9 g fruta fresca/g DPPH. Pelos métodos de redução do íon 

ferro e atividade antioxidante medida pela capacidade de capturar o radical ABTS 

houve diferença significativa entre a jabuticaba inteira e suas frações, sendo que 

a casca também apresentou-se responsável pela maior capacidade antioxidante.  

 

4. CONCLUSÕES  

 

A jabuticaba tem um alto teor de compostos fenólicos e uma elevada 

capacidade antioxidante comparado com as outras frutas. A maior parte dos 

teores de compostos fenólicos totais e da capacidade antioxidante está na sua 

casca, mas sua polpa também é fonte de compostos fenólicos e apresente 

capacidade antioxidante relevante. 
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RESUMO – A NAFLD é uma doença crônica do fígado caracterizada pelo acúmulo de 
triacilgicerol nos hepatócitos devido ao aumento do influxo de ácidos graxos provenientes do 
tecido adiposo. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da casca de jabuticaba sobre a 
função hepática, tecido adiposo abdominal e secreção de adiponectina em ratos NAFLD 
induzidos por dieta hiperlipídica. 32 ratos Fischer foram divididos em 4 grupos experimentais: 
controle (C), controle jabuticaba (CJ), high-fat (HF) e high-fat jabuticaba (HFJ), e o experimento 
teve duração de 8 semanas. Os resultados mostraram que a dieta hiperlipídica foi eficiente em 
promover aumento da massa corporal, peso do fígado e tecido adiposo abdominal, atividade das 
enzimas AST e ALT, área dos adipócitos e redução dos níveis séricos de adiponectina. E o 
tratamento com a FCJ reduziu a atividade de AST, reduziu parcialmente a área dos adipócitos e 
aumentou os níveis séricos de adiponectina nos ratos controles. 
 
PALAVRAS-CHAVE: NAFLD, dieta hiperlipídica, jabuticaba, ratos. 
 

1. INTRODUÇÃO: A doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD do inglês 

“Non alcoholic Fatty Liver Disease”) consiste em uma doença crônica do fígado 

considerada como um problema de saúde pública. A NAFLD é desencadeada, 

principalmente, pelo aumento do influxo de ácidos graxos provenientes do tecido 

adiposo e pela alteração no padrão de secreção de adipocinas, acompanhado 

pelo quadro de resistência à insulina. Modificações do estilo de vida, incluindo 

aumento da atividade física e um comportamento alimentar saudável são 

estratégias imprescindíveis na prevenção e tratamento da doença (MCCARTHY; 

RINELLA, 2012). Assim, o consumo de alimentos contendo compostos bioativos 

capazes de reduzirem o risco de desenvolver a doença e/ou suas complicações 

têm sido incentivado. A jabuticaba (Plinia cauliflora) é um fruto bastante popular 

da flora brasileira e contém fibras e compostos fenólicos, capazes de promoverem 

benefícios à saúde. Desse modo, a jabuticaba tem atraído muita atenção no meio 

científico e seu consumo tem sido associado a efeitos antioxidantes, anti-
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inflamatório, hipolipidêmico e hepatoprotetor (DRAGANO et al., 2013; BATISTA et 

al., 2014).  

Nessa perspectiva, o presente estudo avaliou os efeitos da casca de 

jabuticaba sobre a função hepática, tecido adiposo abdominal e secreção de 

adiponectina em ratos NAFLD induzidos por dieta hiperlipídica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS: Foram utilizados 32 ratos Fischer fêmeas, com 

aproximadamente 45 dias de idade e pesando cerca de 140g ± 2,0g provenientes 

do Laboratório de Nutrição Experimental da Universidade Federal de Ouro Preto 

(CEUA Protocolo: 2014/53). Os animais foram divididos em 4 grupos 

experimentais: grupo controle (C), recebendo dieta padrão (AIN-93M); grupo 

controle jabuticaba (CJ), recebendo dieta padrão acrescida de 4% de farinha da 

casca de jabuticaba (FCJ); grupo high-fat (HF) recebendo dieta contendo 32% de 

banha de porco e 1% de colesterol; grupo high-fat jabuticaba (HFJ), recebendo 

dieta high-fat acrescida de 4% de FCJ. O experimento teve duração de 8 

semanas e ao final deste período os animais foram deixados de jejum por 12 

horas, anestesiados com isoflurano e eutanasiados.  

 O Índice de Lee foi calculado considerando o peso corporal e o 

comprimento nasoanal dos animais. As dosagens bioquímicas séricas das 

enzimas alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST) 

foram realizadas utilizando-se kits comerciais. Os níveis séricos de adiponectina 

foram determinados por imunoensaio utilizando o Kit Rat Adiponectina ELISA Kit 

(Invitrogen). A análise histopatológica do tecido adiposo abdominal foi realizada 

através da coloração com Hematoxilina & Eosina (H&E) e a área dos adipócitos 

foi mensurada utilizando o software Image J.  

Os dados foram submetidos à análise de normalidade pelo teste de 

Kolmogorov–Smirnov. Dados com distribuição normal foram submetidos à análise 

de variância com post hoc teste de Tukey e foram expressos como a média ± erro 

padrão. Utilizou-se o software GraphPad Prism versão 6.00 para Windows. 

Diferenças significativas (p<0,05) estão representadas por letras diferentes. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Inicialmente, observou-se que os ratos 

alimentados com dieta rica em lipídios apresentaram massa corporal final, peso 

do fígado, tecido adiposo abdominal e índice de Lee significativamente maiores 
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que os ratos alimentados com dieta controle. Portanto, a dieta high-fat foi eficiente 

em causar sobrepeso e aumentar o depósito de gordura nos animais. As enzimas 

aminotransferases AST e ALT estão presentes nos hepatócitos, sendo que 

qualquer lesão tissular que afete o parênquima hepático pode provocar um 

aumento na liberação dessas enzimas para a corrente sanguínea. Neste estudo, 

observou-se um aumento da atividade de ambas as enzimas no grupo HF, 

sugerindo que a administração da dieta hiperlipídica causou dano hepático. O 

tratamento com FCJ, nos ratos alimentados com dieta rica em lipídios, promoveu 

uma redução na atividade da enzima AST, indicando uma provável melhora da 

função desse órgão (Tabela 1).  
 

Tabela 1. Massa corporal, peso de órgãos e dados bioquímicos séricos.  

Variáveis 
Grupos Experimentais 

C CJ HF HFJ 
Massa corporal final (g) 198,2 ± 2,52b 194,1 ± 4,88b 232,1 ± 6,41a 237,9 ± 4,81a

PB Fígado (g) 5,86 ± 0,15b 5,59 ± 0,12b 11,40 ± 0,38a 11,85 ± 0,50a

PB Gordura Abdominal (g) 3,913 ± 0,33b 3,175 ± 0,25b 5,60 ± 0,45a 5,84 ± 0,40a

Índice de Lee 2,12 ± 0,01b 2,11 ± 0,02b 2,22 ± 0,02a 2,24 ± 0,01a

AST (U/mL) 33,83 ± 3,71b 24,34 ± 1,65b 72,64 ± 5,13a 48,91 ± 2,09b 
ALT (U/mL) 12,41 ± 1,18b 13,24 ± 0,65b 31,77 ± 2,68a 28,53 ± 1,81a

Os dados são apresentados como média ± erro padrão (One-way ANOVA); PB: Peso Bruto. 

 

O tecido adiposo sofre transformações significativas durante o ganho de 

peso, culminando em hipertrofia dos adipócitos, infiltração de macrófagos e 

secreção de citocinas pró-inflamatórias no tecido. Este estado inflamatório crônico 

juntamente com o aumento da lipólise no tecido adiposo e aumento do influxo de 

ácidos graxos no fígado contribuem para o desenvolvimento da esteatose 

hepática (MCCARTHY; RINELLA, 2012). A análise histopatológica do tecido 

adiposo abdominal revelou que os ratos alimentados com dieta rica em lipídios 

apresentaram um aumento significativo na área dos adipócitos em relação aos 

animais controle, evidenciando um maior acúmulo de gordura nesse tecido. 

Contudo, o tratamento com a FCJ promoveu uma redução parcial desse 

parâmetro (Figura 1F). O tecido adiposo também possui papel secretor de 

inúmeros peptídeos e proteínas bioativas, dentre elas a adiponectina que possui 

ação anti-inflamatória e anti-aterogênica. Com relação aos níveis séricos dessa 

adipocina, este estudo observou níveis significativamente reduzidos em ambos os 

grupos que receberam a dieta hiperlipídica, demonstrando que seus níveis 

sanguíneos foram inversamente relacionados com o ganho de gordura corporal, 
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corroborando com outros estudos (OUCHI et al., 1999). Entretanto, encontrou-se 

níveis aumentados de adiponectina no grupo CJ, sugerindo que a FCJ promoveu 

um aumento na secreção dessa adipocina pelo tecido adiposo (Figura 1E).  

 
Figura 1. Fotomicrografias representativas do tecido adiposo abdominal de ratos pertencentes aos 
grupos C: controle (A); CJ: controle jabuticaba (B); HF: high-fat (C); HFJ: high-fat jabuticaba (D). 
Níveis séricos de adiponectina (E) e área de adipócitos do tecido adiposo abdominal (F).  
 

 

4. CONCLUSÃO: Os resultados encontrados, até o momento, demonstram um 

efeito benéfico da FCJ sobre a função hepática, acúmulo de gordura no tecido 

adiposo abdominal e secreção de adiponectina. Porém, a análise de outros 

fatores envolvidos na gênese e progressão da NAFLD poderão ampliar o 

conhecimento sobre os mecanismos envolvidos nos efeitos promovidos pela FCJ. 
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RESUMO – A feira livre caracteriza-se como um dos mais importantes mecanismos de abastecimento 
de alimentos das famílias Marianenses-MG. Diante disso, este trabalho teve por objetivo avaliar a 
contaminação microbiológica de produtos da agricultura familiar comercializados na feira de Mariana-
MG. Para isso, foram realizadas amostragens, análises microbiológicas e de resistência a 
antimicrobianos, a partir de colônias isoladas de tais alimentos. Dentre os resultados, destacou-se a 
presença de Escherichia coli, Salmonella spp.; Listeria spp; Staphylococus spp., (coagulase positiva) 
nos queijos avaliados, bem como a alta concentração de leveduras encontradas em geleias. As 
colônias de E. coli isoladas dos distintos alimentos apresentaram perfil de resistência a antibióticos de 
primeira e segunda geração, de amplo espectro. Os resultados refletem a necessidade de medidas 
mitigatórias de orientação higiênico-sanitárias aos produtores e fornecedores da feira, o que refletirá em 
qualidade na nutrição e saúde humana. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Controle de Qualidade; Segurança sanitária; Feira; agricultura familiar; 
Microbiologia; Legislação. 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

A feira de Mariana-MG caracteriza-se por ser de pequeno porte e ocorre 

unicamente  aos sábados. O local da feira é rua Bom Jesus no pátio do centro de 

convenções, sendo a mesma realizada numa importante via do centro da cidade. 

Técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, órgão responsável pela 

gerência, afirmam que não existe cadastro dos feirantes, embora se estime que haja 

aproximadamente 100 comerciantes. Por fim, convém registrar, a maioria dos feirantes 

são de distritos de Mariana-MG ou de municípios vizinhos, como Acaiaca, Diogo de 

Vasconcelos, Barra Longa e Ouro Preto. 
 

Doenças alimentares são causadas pela ingestão de alimentos contaminados 

por agentes físicos, químicos ou/e biológicos, sendo a contaminação microbiana a 

responsável por grande parte dos surtos chamados de “surtos de veiculação alimentar” 

(TRABULSI et al., 2008; FONG e LIPP, 2005).  
 

Neste sentido, o presente estudo visou avaliar o perfil microbiológico e 



 

sanitários de alimentos de consumo da agricultura familiar (in natura e processados), 

comercializados na feira do município de Mariana-MG, de acordo com o Regulamento 

Técnico sobre Padrões Microbiológicos para Alimentos (RDC, 12/ ANVISA – 2001). 

 

2. MÉTODOS  
 

2.1 Coleta das amostras  
 

Foram adquiridas amostras de folhosos, derivados lácteos e geleias 

comercializados na feira livre de Mariana – MG. Um total de 55 amostras foram 

coletadas e avaliadas em 3 grupos:1) Derivados lácteos; 2) Geleias e 3) Hortaliças 

(Tipo I: cebolinha, salsa e alho-poró; Tipo II: pepino e tomate cereja; Tipo III: Alface, 

rúcula e couve) As amostragens foram realizadas assepticamente e em triplicata. 
 

As metodologias para amostragem, colheita, acondicionamento, transporte e 

para analise microbiológica de amostras de produtos alimentícios obedeceram o 

recomendada pela RDC n°12, de 2 de janeiro de 2001 da ANVISA, que estabelece o 

limite máximo de 104 UFC/g de leveduras, 10² UFC/g para E. coli, ausência de 

Salmonella spp  e ausência de Listeria spp. em 25 g de alimento avaliado. 
 

 
2.2 Análises Microbiológicas 

 
Um total de 25g de cada amostra foi enriquecida em 225mL de solução salina 

peptonada-tamponada 1% e incubada a 37° por 18h. Meio seletivo e diferencial, Já 

Staphylococccus spp – coagulase positivo – foi isolado em maior manitol-hipertônico 

seguido por teste de coagulase positiva em ágar sangue. Para contagem de leveduras 

totais utilizou-se o ágar Sabouraud 2%. Todas as análises tiveram controle de 

qualidade, utilizando controle negativo. 
 

2.3 Antibiogramas 
 

Devido à importância das E. coli em surtos diarreiogênicos, colônias típicas 

de E. coli, confirmadas em série bioquímica foram submetidas ao teste de 

resistência a antibióticos, por meio do método de Kirby-Bauer. 

 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados apontaram para a inconformidade na maioria dos alimentos 

avaliados. As hortaliças apresentaram melhor qualidade microbiológica que os queijos 

avaliados, onde houve a maior contaminação registrada. A Tabela 1 apresenta o 

resumo dos resultados obtidos e as inconformidades encontradas de no que se referiu 

à presença e quantidade de micro-organismos, acordo com a RDC, 12/2001. 

 

 



 

Tabela 1: Resultado das análises microbiológicas dos alimentos avaliados. 
Inconformidades são indicadas em vermelho e conformidades em verde, de acordo 
com na RDC nº. 12/2001. 
 

Derivado Lácteo – Queijo Minas Frescal (n=10) 

E. coli Salmonella 
spp. 

Staphylococcus spp. 
Coagulase. + 

Listeria 
spp. 

Leveduras 

+ (10/10) >102 

UFC/g 
+ (9/10) + (5/10) + (9/10) Não avaliado 

Geleias (n=4) 

E. coli  Salmonella 
spp. 

Staphylococcus spp. 
Coagulase. + 

Listeria 
spp. 

Leveduras 

+ (4/4) >102 
UFC/g 

+ (3/4) Não avaliado Não 
avaliado 

(4/4) >104 

UFC/g 

Hortaliças (n=15) 

I: Cebolinha, Salsa e alho-poró (n=3) 

E. coli  Salmonella 
spp. 

Staphylococcus spp. 
Coagulase. + 

Listeria 
spp. 

Leveduras 

+ (1/3) >102 
UFC/g 

Satisfatório Não avaliado Não 
avaliado 

Não avaliado 

II: Pepino e Tomate-cereja (n=6) 

E. coli  Salmonella 
spp. 

Staphylococcus spp. 
Coagulase. + 

Listeria 
spp. 

Leveduras 

+ (4/6) >102 
UFC/g 

+(2/6) Não avaliado Não 
avaliado 

Não avaliado 

III: Alface, rúcula e couve (n=6) 

E. coli  Salmonella 
spp. 

Staphylococcus spp. 
Coagulase. + 

Listeria 
spp. 

Leveduras 

+ (2/6) >102 
UFC/g 

Satisfatório Não avaliado Não 
avaliado 

Não avaliado 

 

De acordo com os dados obtidos, há retrato de contaminação nos alimentos. 

Esta contaminação pode ser oriunda de água e solo contaminado, bem como da 

precariedade na manipulação dos produtos. 
 

Colônias sabidamente positivas para E. coli, isoladas dos alimentos acima 

avaliados, foram submetidas, aleatoriamente, a teste de resistência a antibióticos. As 

colônias de E. coli isoladas dos distintos alimentos apresentaram perfil de resistência 

a antibióticos de primeira e segunda geração, de amplo espectro. A Tabela 2 

apresenta os resultados de resistência e sensibilidade de E. coli frente aos 

antibióticos testados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 2: Resultados de resistência e sensibilidade de E. coli frente aos antibióticos 

testados. 
 

Queijo C  
 Cloranfenicol Aztreonan Cefoxitina Tetraciclina Ampicilina Amoxicilina 
 (30mg) (30mg) (30 mg) (30 mg) (10 mg) (10 mg) 

 Sensível Sensível Sensível Resistente Resistente Resistente 

   Origem: Alface A   

 Cloranfenicol Aztreonan Cefoxitina Tetraciclina Ampicilina Amoxicilina 
 (30mg) (30mg) (30 mg) (30 mg) (10 mg) (10 mg) 

 Sensível Resistente Sensível Resistente Resistente Resistente 

   Origem: Geleia A   

 Cloranfenicol Aztreonan Cefoxitina Tetraciclina Ampicilina Amoxicilina 
 (30mg) (30mg) (30 mg) (30 mg) (10 mg) (10 mg) 

 Sensível Sensível Sensível Sensível Sensível Sensível 
 
 

Em geral, os resultados apresentados, tanto de inconformidade com a RDC 

nº12/2001, quanto de resistência a antibióticos apontam para a necessidade de 

controlar o perfil higiênico-sanitário em feiras livres. Nossos resultados corroboram 

os obtidos por Germano et al. (2001), em estudo similar, reforçando a necessidade 

do controle e sanidade de feiras livres. 

 

4.  CONCLUSÕES 
 
Conclui-se que há necessidade de melhor capacitar e subsidiar a formação de 

feirantes quanto às boas práticas aplicadas na manipulação de alimentos. Isto 

permitirá maior confiabilidade ao consumidor, gerará fortalecimento da agricultura 

familiar, o que impactará positivamente na nutrição e saúde humana. 

 

5.  REFERÊNCIAS 
 
BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução de Diretoria 
Colegiada(RDC) 12, de 02 de janeiro de 2001. Diário oficial da união.2016. 

 
FONG, T.T, LIPP, E.K. Enteric viruses of human and animals in aquatic 
environments: health risks, detection, and potential water quality assessment tools. 
Microbiol Mol Biol Rev, 69:357–371, 2005. 

 
GERMANO MLP, Germano SIM. Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos. 3° ed. 
São Paulo: Varela; 2003. 

 
TRABULSI L, Altherthum F. Microbiologia. 5º ed. São Paulo: Atheneu; 2008. 

 
 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 
 

ANÁLISE DA ROTULAGEM DE ALIMENTOS ALERGÊNICOS 
 
 

Camila Cristina Santos de Miranda, Centro Universitário de Belo Horizonte 
Larissa Lovatto Amorin Gama, Centro Universitário de Belo Horizonte 

 
 

RESUMO – No Brasil, a RDC n.º 26, de 02 de julho de 2015 estabelece os requisitos para 
rotulagem obrigatória dos alimentos causadores de alergias alimentares. Destaca-se que os 
consumidores alérgicos dependem da precisão e clareza das informações apresentadas nos 
rótulos. Nesse sentido, este estudo objetivou analisar a adequação da rotulagem de alimentos 
alergênicos de acordo com a resolução vigente. Verificou-se a concordância das declarações de 
alérgenos em 221 rótulos de alimentos industrializados, comercializados em supermercados, 
entre agosto e outubro de 2016. Os produtos foram categorizados como “inadequados” quando 
descumpriram com qualquer critério recomendado pela resolução, bem como tiveram suas 
inadequações classificadas. Dos rótulos avaliados, 31,7% (n=70) estavam inadequados. Destas 
inadequações, prevaleceu a classificação “Declaração inexistente” (48,6%). Os resultados 
evidenciaram a relevância da análise da rotulagem de alimentos alergênicos para a saúde 
pública, bem como a necessidade de ampliação da fiscalização a fim de prevenir possíveis 
reações adversas aos alérgicos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: alimentação; alergia alimentar; rotulagem; segurança alimentar.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a regulamentação sobre a rotulagem de alimentos alergênicos 

é recente (FREITAS; PILETTI, 2016). Em julho de 2015 foi publicada a RDC n.º 

26, que dispõe sobre os requisitos para rotulagem obrigatória dos principais 

alimentos que causam alergias alimentares. A partir desta data, as empresas 

obtiveram o prazo de 12 meses para as adequações obrigatórias nos produtos 

abrangidos por esta resolução, incluindo alimentos, bebidas, ingredientes, aditivos 

alimentares e coadjuvantes da tecnologia embalados na ausência dos 

consumidores  

(BRASIL, 2015). 

Como uma das estratégias do tratamento das alergias alimentares 

consiste na exclusão do alimento alergênico da dieta, o acesso às informações 

adequadas, confiáveis e claras referentes à rotulagem é imprescindível para evitar 

e controlar o risco de reações de hipersensibilidade alimentar (ANVISA, 2015). 

Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo analisar a adequação da 

rotulagem de alimentos alergênicos de acordo com a Resolução n.º 26, de 02 de 

julho de 2015. 
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2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de caráter avaliativo e de abordagem quantitativa 

que verificou a concordância das declarações de alérgenos em 221 rótulos de 

alimentos industrializados. Os produtos foram selecionados aleatoriamente, entre 

agosto e outubro de 2016, em três supermercados de Belo Horizonte e região 

metropolitana.  

Os rótulos foram analisados sob as disposições da RDC n.º 26, de 02 de 

julho de 2015, e foram categorizados como “inadequados” quando descumpriram 

qualquer critério estabelecido na resolução. Em seguida, as inadequações foram 

classificadas como: “Localização incorreta”, “Declaração inexistente”, “Declaração 

incompleta” e “Formatação inadequada”.  

Como critérios de inclusão foram selecionados os produtos que 

continham em sua composição qualquer um dos alérgenos alimentares 

explicitados no anexo da referida resolução e aqueles fabricados e 

comercializados a partir do dia três de julho de 2016 (final do prazo de 12 meses 

para as adequações das indústrias na rotulagem de seus produtos). Os critérios 

de exclusão compreenderam os alimentos comercializados sem embalagem, 

aqueles embalados nos pontos de venda a pedido do consumidor e os 

embalados, preparados ou fracionados nos serviços de alimentação e 

comercializados no próprio estabelecimento.   

Para análise descritiva foi adotado o software estatístico IBM SPSS 

Statistics (Statistical Package for Social Sciences), versão 19 (Chicago, Illinois, 

EUA). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 221 produtos analisados, 31,7% (n=70) foram classificados como 

inadequados. A Figura 1 apresenta as classificações das inconformidades 

registradas.  

Observa-se que a inexistência de declaração no rótulo (48,60%) 

representou a inadequação mais encontrada. Ainda assim, as demais 

inconformidades verificadas podem dificultar e/ou limitar a identificação de 

ingredientes que devem ter o seu consumo restringido por indivíduos com 
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hipersensibilidade alimentar. Nesse sentido, é possível afirmar que muitas 

indústrias de alimentos frequentemente não seguem determinados requisitos 

legais vigentes que regem a rotulagem (JARDIM et al., 2016).  

 

Figura 1 – Classificação das inadequações verificadas nas análises da 

informação de alergênicos nos rótulos de produtos selecionados (%). 

Cabe salientar que a rotulagem referente a alimentos alergênicos é 

recente e foi sancionada devido ao reconhecimento da importância ao acesso às 

informações adequadas sobre a presença de alergênicos nos alimentos com o 

intuito de proteger o consumidor leigo (ANVISA, 2015). É importante mencionar 

que os estudos nacionais que abordaram a verificação da rotulagem de 

alergênicos referente à nova resolução ainda são escassos. Até o momento, 

apenas o estudo realizado por Freitas e Piletti (2016) investigou a rotulagem de 

15 produtos lácteos de diferentes marcas sob os critérios da RDC n.º 26 de 2015 

e verificaram que apenas 3 produtos informaram a presença de alergênicos.  

Uma possível limitação deste estudo envolveu a inclusão de alimentos 

que não informaram sua data de fabricação mas que estavam disponíveis para 

comercialização. Contudo, de acordo com a RDC n.º 259/02, a declaração da 

data de fabricação dos produtos é opcional em uma rotulagem. Como pontos 

fortes deste estudo evidenciam-se o tamanho amostral e a diversidade de grupos 

de alimentos investigados, bem como o detalhamento das principais 

inadequações aqui encontradas.     

 

4 CONCLUSÃO 

 

A presente investigação demonstrou a relevância da análise da rotulagem 

de alimentos alergênicos para a saúde pública, assim como evidenciou 
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inadequações nas rotulagens de alimentos comercializados de acordo com a 

legislação atual.  
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RESUMO: Alimentos produzidos em áreas contaminadas podem representar risco á saúde 
humana, impactando na nutrição social. O presente estudo avaliou a contaminação de solos e 
águas na área urbana e rural de Barra Longa-MG, região acometida pelos rejeitos do rompimento 
da Barragem de Fundão e Galgamento de Santarém. Amostras de água e solos provenientes de 
área produtora de alimento para consumo familiar foram coletadas e avaliadas quanto a 
contaminação por Coliformes Totais (CT), Escherichia coli (E. coli) e Rotavírus-A (RVA). Os 
resultados revelaram a presença de CT, E. coli e RVA, tanto em águas quanto solos coletados, 
apontando presença de risco microbiológico aos quais indivíduos são expostos ao cultivarem seus 
produtos e deles consumirem em áreas contaminadas. Tais patógenos em alimentos consumidos 
frescos podem gerar grande impacto na nutrição social e agravamento à saúde humana.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Nutrição social; Saneamento; Engenharia Civil; Doenças. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Sabe-se que o destino final do rejeito pode ser os esgotos urbanos e isso 

remete à correta disposição final do lodo de esgoto. Além de ser um potencial 

carreador de enteropatógenos, os efeitos do lodo sobre os parâmetros de 

fertilidade do solo influenciam não apenas na acidez do solo, como também eleva 

o pH a níveis superiores a 7,5, como também pode atingir o lençol freático. Dessa 

forma, é um potencial fator contaminante inviabilizando a disponibilidade de um 

solo de boa qualidade para a agricultura, com a devida segurança sanitária e 

ambiental para o cultivo, levando a potenciais danos ambientais, agronômicos e 

sanitários. 



 

Enteropatógenos são aqueles capazes de causar doenças feco-orais, 

principalmente gastroenterites. Eles podem acometer indivíduos de todas as 

faixas etárias, no entanto em crianças e em imunocomprometidos os sintomas 

são mais severos e podem ser fatais. Destacam-se entre os principais 

enteropatógenos as Escherichia coli e os Rootavírus-A. (FONG & LIPP, 2005; 

DJIKENG et al., 2009; ZIEMER et al., 2010).  

Nesse sentido, os riscos sanitários de cultivar em áreas contaminadas 

com rejeitos devem ser considerados, havendo necessidade de investigação e 

controle sanitários.  Para isso, o presente estudo visou avaliar a contaminação de 

água e solo de hortas domiciliares na cidade de Barra Longa-MG. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 AMOSTRAGENS . 

Por meio de amostragem composta um total de 12 amostras, em 

triplicata, contendo 1 kg cada, de solo, e 8 amostras de água superficial, em 

triplicata, contendo 2 L de água cada, foram coletadas de áreas de cultivo/hortas 

familiares, em pontos estratégicos da cidade de Barra Longa - MG e sua área 

rural (Distrito rural de Gesteira). A Figura 1 apresenta os pontos das áreas 

coletadas e imagens representativas das áreas estudadas.  

 

Figura 1: A: Pontos amostrados (7 locais diferentes), quanto à solo e água 

superficial, no município de Barra Longa-MG e no seu Distrito rural de Gesteira; B: 

Imagens das áreas coletadas.  

 



 

2.2 PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI 

Para a determinação de CT e E. coli nas amostras a metodologia utilizada 

foi a do substrato cromogênico ONPG-MUG (Colilert-INDEXX), segundo 

recomendações do fabricante.  

 

2.3 PRESENÇA ROTAVÍRUS-A 

Para avaliação de RVA as amostras foram processadas e as partículas 

virais concentradas. Prosseguiu-se com extração de ácidos nucleicos e com a 

Reação da Cadeia da Polimerase em tempo Real (qPCR) para determinação da 

presença do genoma viral, segundo descrito por Zeng et al (2008).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com o demostrado na Tabela 1, das amostras avaliadas para 

solo, 100% (13/13) foram positivas para a presença de CT e E. coli e 38% (5/13) 

foram positivas para RVA.  

Tabela 1: Avaliação de CT, E. coli e RVA em solos. 

Amostra Local da Coleta CT E. coli RVA 

Solo 1 Barra Longa + + N 

Solo 2 Barra Longa + + ND 
Solo 3 Barra Longa + + + 

Solo 4 Gesteira + + + 

Solo 5 Gesteira + + ND 

Solo 6 Gesteira + + ND 

Solo 7 Barra Longa + + ND 

Solo 8 Barra Longa + + + 

Solo 9 Barra Longa + + + 

Solo 10 Gesteira + + ND 

ND: Não detectado; (+): Positivo; (-): Negativo 

A presença de tais agentes infecciosos neste material representa a 

vulnerabilidade dos trabalhadores envolvidos no cultivo em áreas atingidas pelos 

rejeitos da Barragem de Fundão-MG. Mais de 50% (4/7) das amostras de água 

avaliadas foram positivas para a presença de CT e E. coli, estando portando em 

desconformidade com a portaria Nº 2914/2011 do Ministério da Saúde, no que se 

refere à água destinadas ao consumo humano, pondo em risco a saúde de quem 



 

as consome. A ausência de RVA na maioria das águas é um indício positivo, 

porém a presença de bactérias reforça uma contaminação recente e permanente. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados obtidos, validadas as técnicas, foi possível 

alertar para a presença de risco microbiológico de infecções, aos quais a 

população em geral encontra-se exposta durante as atividades de manejo e 

cultivo em áreas atingidas por tal acidente, principalmente por meio da exposição 

ao solo da região que é fator principal da nutrição social da população urbana e 

rural de Barra Longa.  
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RESUMO - Os métodos biológicos utilizados para avaliar o valor nutritivo de uma proteína 
baseiam-se na resposta de um organismo a ingestão da proteína em estudo. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar através da Razão Protéica Líquida (NPR) a qualidade protéica da farinha da 
semente do pequi desengordurada suplementada com lisina. O valor do NPR do grupo de animais 
alimentados com a dieta controle foi significativamente superior aos resultados dos grupos farinha 
da semente do pequi (FSP) e farinha da semente do pequi adicionada do primeiro aminoácido 
limitante (FSPAL), que não diferiram entre si. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Razão protéica líquida, semente de pequi, Caryocar brasiliense Cambess 

 
1 INTRODUÇÃO 

As necessidades mínimas de proteína requeridas para o crescimento e 

manutenção do organismo são determinadas pela eficiência da sua utilização 

biológica, resultante da inter-relação entre a qualidade e a quantidade da proteína 

ingerida (OLIVEIRA e ANGELIS, 2001). Diversos métodos são utilizados para 

avaliar a qualidade da proteína e, dentre esses, a Razão Protéica Líquida (NPR), 

que é um método biológico, avalia a capacidade da proteína de promover o 

desenvolvimento do animal (COSTA e PELUZIO, 2008). Segundo Lima et al 

(2007), a semente do pequi apresenta um teor de proteínas de aproximadamente 

25%, com base nessa informação, o objetivo deste trabalho foi avaliar através do 

NPR a qualidade protéica da farinha da semente do pequi desengordurada 

suplementada com lisina. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 Foram utilizados 40 ratos machos, da linhagem Fischer, recém 

desmamados, com 21-23 dias de idade, pesando, aproximadamente, 45 gramas, 

provenientes do Laboratório de Nutrição Experimental da Escola de Nutrição 

(UFOP). Os animais foram alojados individualmente em gaiolas metálicas 

dispostas em ambiente arejado com controle de temperatura, luminosidade e 

umidade. Água filtrada e dieta foram oferecidas à vontade. 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 

Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

 Para verificar os objetivos propostos, os animais foram aleatoriamente 

distribuídos entre quatro grupos com 10 animais cada, de acordo com a dieta 

recebida (AOAC, 1965): o grupo controle recebeu dieta padrão com 10% de 

proteína proveniente da caseína, o grupo dieta aprotéica recebeu uma dieta 

isenta de proteínas. Ao grupo farinha da semente do pequi (FSP) foi oferecida 

uma dieta com 10% de proteína proveniente da semente do pequi e o grupo 

farinha da semente do pequi adicionada do primeiro aminoácido limitante (FSPAL) 

recebeu a mesma dieta do grupo FSP com o acréscimo de lisina, que é o primeiro 

aminoácido limitante da semente do pequi. As composições das dietas 

experimentais são apresentadas na tabela 1. 

Tabela 1 - Composição das dietas experimentais (g/Kg de dieta). 

Nutrientes 
Dietas 

Controle FSP FSPAL Aprotéica 

Caseína 120,0  -  -  - 

Farinha da semente do pequi  - 155,0 155,0  - 

Óleo de soja 80,0 80,0 80,0 80,0 

Mistura de minerais1 50,0 50,0 50,0 50,0 

Mistura de vitaminas2  10,0 10,0 10,0 10,0 

Colina 2,5 2,5 2,5 2,5 

Celulose 10,0 10,0 10,0 10,0 

Água 50,0 50,0 50,0 50,0 

Aminoácido limitante (lisina)  -  -  5,5  - 

Amido 677,5 642,5 642,5 797,5 

Valor calórico (Kcal/Kg) 3834,40 3723,05 3723,05 3910,00 
1Mistura de minerais (expresso em g/Kg da mistura): NaCl - 139,3; KI - 0,79; MgSO4.7H2O - 57,3; 
CaCO3 - 381,4; MnSO4.H2O - 4,01; FeSO4.7H2O - 0,548; CuSO4.5H2O - 0,477; CoCl2.6H2O - 
0,023; KH2PO4 - 389,0. 2Mistura de vitaminas (expresso em mg/Kg da mistura): Acetato de retinol - 
690; colecalciferol - 5; ácido p-amino benzóico - 10000; inositol - 10000; niacina - 4000; riboflavina 
- 800; tiamina HCL - 500; ácido fólico - 200; biotina - 40; cianocobalamina - 3; dl-α-tocoferol - 6700; 
sacarose - q.s.p. 1000. Fatores de conversão: proteínas 4 Kcal/g, lipídeos 9 Kcal/g, carboidratos 4 
kcal/g. 
 

A avaliação do consumo alimentar foi feita durante sete dias consecutivos 

na segunda semana do experimento. Para realização do controle de ingestão 

foram colocadas bandejas de papel sob cada uma das gaiolas. As bandejas 

usadas eram substituídas por bandejas limpas e levadas para estufa a 90°C por 

uma hora. Após este período, era feita a raspagem das mesmas para separação 

e pesagem da dieta desperdiçada. Os animais foram pesados a cada cinco dias. 
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Ao final do experimento, os animais foram deixados em jejum por 12 horas, 

anestesiados com isoflurano e eutanasiados. O sangue destes animais foi 

coletado em tubos eppendorf (com 1,5 mL de capacidade) através da incisão dos 

vasos sanguíneos adjacentes ao plexo braquial até sangria total. O experimento 

teve duração de 14 dias e foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais da Universidade Federal de Ouro Preto (CEUA/UFOP), protocolo nº 

2015/43. 

O NPR é calculado considerando a variação do peso corporal do grupo de 

animais alimentados com a dieta a 10% da proteína a ser testada, adicionada a 

perda de peso dos animais que receberam a dieta aprotéica, dividida pela 

quantidade de proteína ingerida pelo primeiro grupo. 

Os dados foram submetidos aos testes de normalidade Kolmogorov-

Smirnov. Dados com distribuição paramétrica foram tratados pelo teste One-Way 

ANOVA e apresentados como média ± desvio padrão. O pós teste de Tukey foi 

utilizado para determinar entre quais grupos a diferença foi significativa. As 

diferenças foram consideradas significativas quando p ≤ 0,05. Para realização das 

análises foi utilizado o software GraphPad Prisma versão 5.00. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os dados relacionados às características biométricas, alimentares e ao 

NPR são apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 2: Características biométricas, alimentares e Razão Protéica Líquida 
(NPR) de ratos alimentados com dieta aprotéica, controle, FSP e FSPAL. 

Variáveis 

Grupos Experimentais 

Aprotéica Controle  FSP FSPAL 

Massa Corporal Inicial (g) 46,90 ± 5,30a 46,90 ± 5,38a 46,50 ± 5,12a 45,60 ± 7,18a 

Massa Corporal Final (g) 32,70 ± 3,74b 83,90 ± 8,65a 47,00 ± 7,41c 46,00 ± 7,82c 

Ganho de Massa Corporal (g)  - 37,00 ± 4,42a 0,50 ± 4,42b 0,40 ± 4,14b 

Ingestão Alimentar (g) 64,68 ± 23,58b 129,30 ± 10,92a 95,76 ± 25,02c 86,24 ± 22,06b,c 

Ingestão Protéica (g)  - 14,14 ± 1,19a 9,14 ± 2,39b 8,53 ± 2,18b 

NPR  - 3,62 ± 0,15a 1,65 ± 0,33b 1,80 ± 0,64b 
Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (One-way ANOVA). Diferenças significativas 

(p≤0,05) entre os grupos estão representadas por letras diferentes. n = 10 animais/grupo. 
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Observa-se que o peso inicial não apresentou diferença estatística entre os 

grupos, no entanto, ao final do experimento o grupo controle apresentou maior 

peso corporal e ganho de peso quando comparado aos demais grupos. Em 

relação à ingestão alimentar, os animais dos grupos dieta aprotéica, FSP e 

FSPAL consumiram menor quantidade de dieta quando comparados ao grupo 

controle. A ingestão protéica foi significativamente maior no grupo controle. A 

média do NPR do grupo de animais alimentados com a dieta controle foi 

significativamente superior às médias dos grupos FSP e FSPAL, que não 

diferiram entre si. 

 

4 CONCLUSÕES 

 A suplementação com lisina da farinha de semente do pequi não 

apresentou melhora significativa em relação à farinha não suplementada. Cabe 

ressaltar a importância de se utilizar outros métodos de avaliação da qualidade 

biológica da proteína para se ter certeza desta não alteração da qualidade 

nutricional. 
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RESUMO - A flora do cerrado possui diversas espécies frutíferas com grande potencial de 
utilização. Dentre estas espécies, a semente do pequi pode representar uma importante fonte 
nutricional, principalmente, na alimentação de populações na região do cerrado. Nosso objetivo foi 
determinar a composição centesimal da semente do pequi e da farinha da semente do pequi 
desengordurada. Os dados encontrados para o teor de lipídeos mostraram um alto teor na 
semente do pequi (55,4%), enquanto que na farinha desengordurada, esses representaram 3,0% 
da amostra. A semente do pequi apresentou um conteúdo protéico de 25,3%, e na farinha 
desengordurada houve um aumento deste teor, representando 65,5% da amostra. O teor de 
cinzas encontrado foi de 3,8% para a semente do pequi e 9,8% para a farinha desengordurada. As 
análises químicas mostraram que a semente do pequi apresenta um grande potencial nutritivo, 
podendo ser utilizada como mais uma fonte alimentar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Caryocar brasiliense, semente do pequi desengordurada, composição 
química. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 O conhecimento da composição do alimentos consumidos no Brasil é 

fundamental para fornecer elementos básicos para ações de orientação 

nutricional baseadas em princípios de desenvolvimento local e diversificação da 

alimentação (NEPA, 2011). As sementes de espécies nativas, como as do 

cerrado, vem sendo cada vez mais estudadas a fim de avaliar o potencial de 

aproveitamento de frutos comestíveis regionais (HIANE et al, 2006). Neste 

contexto, a semente do pequi (Caryocar brasiliense Cambess) ainda é pouco 

aproveitada na alimentação humana, principalmente pela dificuldade na extração 

do endocarpo espinhoso (ALVES et al, 2014). 

 O objetivo deste trabalho foi determinar a composição centesimal da 

semente do pequi e da farinha da semente desengordurada. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Utilizou-se sementes do pequi adquiridas na loja Néctar do Cerrado, no 

Mercado Distrital do Cruzeiro, Belo Horizonte - MG. Estas sementes são 

provenientes de Japonvar, município localizado no norte de Minas Gerais, e para 

análise, foram trituradas em liquidificador doméstico até a obtenção de uma 

farinha homogênea (figura 1). Parte dessa foi utilizada para determinação da 

composição centesimal da semente do pequi e a outra parte foi desengordurada 

para posterior análise. A extração da fração lipídica da amostra foi feita de forma 

contínua, utilizando como solvente o éter de petróleo. Após esse processo, a 

amostra desengordurada foi colocada na estufa a 60ºC para remoção por 

evaporação do solvente empregado. 

 

 

Figura 1 - Semente do pequi adquirida na loja Néctar do Cerrado: sementes do pequi partidas ao 
meio (A) e trituradas em liquidificador doméstico (B). Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A composição centesimal da semente do pequi foi realizada no Laboratório 

de Bromatologia da Escola de Nutrição, na Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP). As análises de determinação de proteínas, lipídeos, cinzas e umidade 

foram realizadas em triplicata, conforme as normas do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 

2008). A metodologia para determinação de fibra alimentar total foi realizada de 

acordo com a Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 1997). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da composição centesimal da semente do pequi e da farinha 

da semente do pequi desengordurada utilizadas neste trabalho estão 

apresentados na tabela 1. 
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Tabela 1 - Composição centesimal em 100 g da semente do pequi e da farinha da 
semente do pequi desengordurada. 

Nutrientes 
Semente do pequi 

(g/100g) 

Farinha da semente do 
pequi desengordurada 

(g/100g) 

Umidade 3,79 ± 0,06 7,17 ± 0,37 

Proteínas 25,28 ±  0,45 65,47 ± 0,47 

Lipídeos 55,42 ± 0,22 3,05 ± 0,01 

Cinzas 3,79 ± 0,05 9,77 ± 0,07 

Fibra alimentar total 8,20 ± 0,49 15,58 ± 1,28 

Carboidratos1 3,52 Quantidade insignificante 

Valor calórico total (Kcal) 613,98 289,33 

 As análises foram feitas em triplicatas. Valores expressos como média ± desvio padrão. 
 1Carboidratos = 100 - (umidade + proteínas + lipídeos + cinzas + fibra alimentar total). 
  Fatores de conversão: proteínas 4 Kcal/g, carboidratos 4 kcal/g e lipídeos 9 kcal/g. 
 
 

Nossos resultados referentes aos teores de lipídeos (55,4%), proteínas 

(25,3%) e cinzas (3,8%) na semente foram semelhantes aos descritos por Lima et 

al (2007) que encontraram teores de 51,5%, 25,3% e 4,0%, respectivamente. Já 

os valores encontrados neste trabalho para umidade (3,8%), fibra alimentar 

(8,2%) e carboidratos (3,5%) não corroboraram com valores encontrados no 

trabalho supracitado, que foram de 8,7%, 2,2% e 8,3%, respectivamente. A 

farinha da semente do pequi, após desengordurada, apresentou um teor de 

lipídeos de 3,0%. O mais importante a se destacar na farinha desengordurada é o 

teor de proteínas, 65,5g/100g de amostra, representando um aumento de mais ou 

menos 150% no teor protéico. 

 

4 CONCLUSÕES 

 As análises químicas mostraram que a semente do pequi apresenta um 

grande potencial nutritivo, podendo ser utilizada como mais uma fonte alimentar, 

principalmente, para populações de regiões do cerrado. A farinha desengordurada 

é praticamente um isolado protéico da semente do pequi, portanto, este aspecto 

(protéico) deve ser melhor explorado. 

 

5 AGRADECIMENTOS: UFOP, ENUT, LABNEX, LBM, FAPEMIG e CNPq  
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RESUMO - O objetivo do trabalho foi identificar a duração do aleitamento materno exclusivo

entre lactentes freqüentadores de um Centro Municipal de Educação. O estudo realizado foi do

tipo transversal,  descritivo,  desenvolvido  com 50 crianças de 0 a 24 meses de um Centro

Municipal  de  Educação  Infantil  de  Lavras  (MG).  Foi  aplicado  um  questionário  com  os

pais/responsáveis  visando  obter  dados  sociodemográficos  e  também  sobre  a  duração  do

aleitamento materno exclusivo. Os resultados mostraram que 98% das mães não realizaram o

aleitamento  materno  exclusivo  nos  primeiros  seis  meses  de  vida,  sendo  que  a  média  de

duração da prática foi de 74,5 dias. Diante dos resultados, faz- se necessário enfatizar aos pais

e/ou cuidadores acerca dos benefícios do aleitamento materno exclusivo para o lactente e para

a  mãe.  Além  disso,  faz-  se  necessário  a  criação  de  políticas  publicas  mais  efetivas  na

promoção do aleitamento materno e da introdução da alimentação complementar apropriada.

PALAVRAS-CHAVE: lactente; aleitamento materno exclusivo; introdução alimentar.

1. INTRODUÇÃO

São inúmeros e inquestionáveis os benefícios da prática do aleitamento

materno exclusivo (AME) até o sexto mês e sua duração complementar até o

24º  mês,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  adequado  e  prevenção  de

doenças (BRASIL, 2013).

Apesar  da  reconhecida  importância  do  AME,  a  alimentação

complementar  ainda  é  introduzida  precocemente  e  com  alimentos

inapropriados para a fase do lactente. Entre os fatores que estão associados

ao desmame precoce destaca-se o pouco ou nenhum conhecimento da mãe

das  vantagens do  aleitamento  materno,  falta  de  experiência  anterior,  idade
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materna, aquisição de mamadeiras e chupetas, insucesso familiar na prática de

amamentação  (MAIS  et  al.,  2014).  Diante  disso,  a  baixa  prevalência  do

aleitamento materno contribui para a má formação de hábitos alimentares que

podem persistir por toda a sua vida adulta e contribuir para o surgimento de

doenças relacionadas à má alimentação.

Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi investigar a duração do AME

entre lactentes que frequentam um Centro de Educação de um município do

sul de Minas Gerais.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo do tipo transversal desenvolvido em berçário,

maternal I e maternal II, de um Centro Municipal de Educação de Lavras- MG

no primeiro semestre de 2016, mediante autorização da instituição.

Fizeram  parte  da  amostra  (amostragem  não  probabilística  por

conveniência) crianças de ambos os sexos (n= 50), com idade entre 0 e 24

meses, após a autorização dos pais ou responsáveis mediante assinatura do

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  Não fizeram parte da

amostra crianças com idade superior a 24 meses e que não receberam leite

materno em momento algum. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e

Pesquisa da Universidade Federal de Lavras – UFLA, credenciado junto ao

Conselho  Nacional  de  Saúde,  processo  nº  1.376.612  de  acordo  com  os

requisitos da Resolução nº466/2012.

A duração do aleitamento materno exclusivo, idade e sexo da criança,

idade e escolaridade materna e renda familiar foram variáveis avaliadas a partir

de um questionário estruturado, pré- codificado e testado, adaptado de Toloni

et al., e respondidas pelas mães/responsáveis dos lactentes. Para o tempo de

duração foi registrada a idade em meses. 

Foi utilizado o software estatístico Epi Info 3.5.4- 2012 para análise dos

dados e realizada a análise descritiva das principais variáveis de estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Entre as crianças estudadas, observou-se pequena predominância do

gênero masculino (52%). A média de idade das crianças foi de 17,9 meses (DP

± 4,17 meses). Observou-se maior proporção de mães com idade entre 18 e 30

anos (mediana = 27 anos), sendo obtida a menor idade de 19 anos e a maior

de 45 anos. Quanto à escolaridade materna, verificou-se que 68% das mães

tinham entre oito e 12 anos de estudo (média de 11,38 anos) e renda familiar

média de R$ 1738,96, com maior parte recebendo entre um e três salários

mínimos (78%).

Com  relação  ao  aleitamento  materno  exclusivo  (AME),  a  média  de

duração foi de 74,5 dias, sendo que houve desmame antes do sexto mês em

98% da população estudada. Além disso, a duração de tal prática foi menor

que  30  dias  para  42%  dos  lactentes.  Este  resultado  demonstra  a  prática

alimentar inadequada nesta população.

Neste  contexto,  os  resultados  corroboram  com  o  encontrado  pela  II

Pesquisa  de  Prevalência  do  Aleitamento  Materno  Exclusivo  nas  Capitais

Brasileiras, onde a mediana de duração do AME foi de, aproximadamente, 54

dias, bem abaixo do recomendado (BRASIL, 2010).

Em pesquisa realizada em Picos (PI) com 90 crianças menores de 12

meses  cujas  mães  compareceram  às  Unidades  de  Saúde  da  Família  para

vaciná-las, também investigou-se a duração do aleitamento materno exclusivo

e os principais alimentos oferecidos às crianças durante o primeiro ano de vida.

Os  resultados  encontrados  corroboram  com  os  achados  neste  trabalho,

demonstrando  práticas  alimentares  inadequadas,  com  oferta  precoce  de

alimentos industrializados (produtos lácteos, fórmulas infantis, mingau artificial,

entre outros).

Segundo o Ministério da Saúde, a partir da publicação do documento

“Dez passos para uma alimentação saudável:  Guia Alimentar  para crianças

menores de dois anos” é importante que o aleitamento materno seja exclusivo

até os seis meses de vida e que a introdução de outros alimentos (papa de

fruta, papa salgada, ovos e carnes), seja feita a partir do sexto mês. (BRASIL,

2013).

Além disso, pode- se sugerir que os dados aqui apresentados refletem

a realidade de outros centros de educação do município, indicando assim uma

realidade insatisfatória quanto à duração do AME.
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4. CONCLUSÃO

A  duração  do  aleitamento  materno  exclusivo  não  ocorreu  de  forma

adequada. Nessa perspectiva, é necessário enfatizar aos pais e/ou cuidadores

acerca dos benefícios do aleitamento materno exclusivo para o lactente, assim

como os malefícios relacionados à alimentação inadequada na infância.

Além  disso,  faz-  se  necessário  a  criação  de  políticas  publicas  mais

efetivas na promoção do aleitamento materno e da introdução da alimentação

complementar apropriada.
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RESUMO – A sobrecarga de trabalho na produção de refeições está relacionada com diversos 
fatores existentes em uma Unidade de Alimentação e Nutrição. O presente estudo objetivou 
avaliar a sobrecarga de trabalho em restaurantes comerciais de Viçosa-MG. Trata-se de um 
estudo transversal, sendo os dados coletados em 20 restaurantes comerciais, de mesmo porte e 
com padrão de cardápios diferenciados. Para avaliação da sobrecarga de trabalho foi aplicado um 
questionário semiestruturado com os funcionários que trabalhavam em 17 dos 20 restaurantes. 
Participaram do estudo 80 funcionários. Verificou-se que 61,3% (n=49) dos funcionários se 
sentiam sobrecarregados e 26,3% (n=21) faziam hora extra, estando a sobrecarga de trabalho 
associada com a realização de hora extra (p=0,03). Visando a redução da carga de trabalho, e 
consequentemente, a qualidade das refeições e saúde dos manipuladores, faz-se necessário 
reavaliar o número atual de funcionários que trabalham nestes restaurantes. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Sobrecarga, trabalho, restaurantes comerciais. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A produção de refeições envolve um conjunto de fatores que visam a 

garantia da qualidade e segurança dos alimentos, e neste contexto destacam-se 

os manipuladores envolvidos e as práticas de manipulação (CAVALLI, 2007). 

O setor de refeições coletivas inclui diversos seguimentos e vários são os 

tipos de estabelecimentos envolvidos. Existem seis macrossegmentos na área de 

alimentação coletiva: trabalho, forças armadas, educação, saúde, comercial e 

serviço de bordo (CAMPOS; PINHEIRO-SANT’ANA, 2012).  

Alguns avanços tecnológicos vêm sendo incorporados às Unidades de 

Alimentação e Nutrição (UAN) em relação à matéria-prima, métodos de trabalho, 

equipamentos e locais destinados ao preparo das refeições. No entanto, as UAN 

apresentam, em geral, condições físicas inadequadas como, por exemplo, ruídos 

excessivos, temperatura elevada, iluminação deficiente, arranjo físico e 

instalações inadequadas. Aliado a estes fatores, o número reduzido de 

funcionários para preparar uma grande quantidade de refeições, o ritmo excessivo 
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na execução das tarefas, em função dos horários de distribuição das refeições e a 

ausência de pausas para recuperação do desgaste são fatores que afetam o 

desenvolvimento do trabalho levando a uma sobrecarga de trabalho (COLARES; 

FREITAS, 2007). 

Assim, o presente estudo objetivou avaliar a sobrecarga de trabalho em 

restaurantes comerciais de Viçosa-MG. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal realizado em Viçosa-MG. Os dados 

foram coletados entre os meses de julho a novembro de 2014 em 20 restaurantes 

comerciais. A coleta de dados foi realizada em restaurantes comerciais de mesmo 

porte e com padrão de cardápios diferenciados. Para avaliação da sobrecarga de 

trabalho foi aplicado um questionário semiestruturado com os funcionários que 

trabalhavam nos restaurantes.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Viçosa (CAAE: 29334714.0.0000.5153). Os 

restaurantes comerciais que participaram da pesquisa foram informados 

previamente sobre os objetivos da pesquisa, sendo a participação voluntária e 

garantido o sigilo quanto aos dados coletados. Os responsáveis pelos 

restaurantes comerciais e os funcionários que participaram do estudo assinaram 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em duas vias, sendo uma cópia 

arquivada e a outra entregue aos voluntários. 

Os dados foram analisados no software SPSS (versão 20.0). Foram 

realizadas análises descritivas e o teste Qui-quadrado de Pearson para verificar a 

associação entre sobrecarga de trabalho e as variáveis de interesse em um 

intervalo de confiança de 95%. O nível de rejeição da hipótese de nulidade foi de 

0,05. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram do estudo 80 funcionários que trabalhavam distribuídos em 17 

restaurantes comerciais dos 20 que compuseram este estudo. Observou-se que 

100% dos restaurantes comerciais onde os funcionários trabalhavam eram de 
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pequeno porte (produziam até 500 refeições/dia); 76,5% (n=13) trabalhavam com 

cardápio de padrão médio e 23,5% (n=4) com cardápio padrão médio-luxo; 64,7% 

(n=11) trabalhavam com alimentos pré-elaborados. 

Verificou-se que destes restaurantes comerciais, 23,5% (n=4) trabalhavam 

com um número inferior de funcionários, considerando-se o quadro atual e o 

número de funcionários necessários segundo a fórmula de Gandra e Gambardella 

(1986). 

Em relação à sobrecarga de trabalho, 61,3% (n=49) dos funcionários se 

sentiam sobrecarregados, sendo que 26,3% (n=21) faziam hora extra. Verificou-

se que a sobrecarga de trabalho estava associada com a realização de hora extra 

(p=0,03), como mostra a Tabela 1.  

Tabela 1. Avaliação da sobrecarga de trabalho dos funcionários que trabalhavam 

nos restaurantes comerciais participantes do estudo. Viçosa, MG. 2014. 

Variáveis N p 

Sobrecarga de trabalho:   

Hora extra 80 0,03 

Padrão do cardápio  80 0,56 

Alimentos pré-elaborados 80 0,55 

 

Padrão do Cardápio:   

Não adequação de funcionários 17 0,28 

Apesar da sobrecarga de trabalho não se associar com o padrão do 

cardápio oferecido, bem como o mesmo não se associar a não adequação de 

funcionários, é importante destacar que, pensando na qualidade das refeições e 

na diminuição da carga de trabalho dos funcionários, deve-se considerar as 

diferentes características de funcionamento das UAN, visando um 

dimensionamento adequado de pessoal para atender as diversas necessidades 

(CAMPOS; PINHEIRO-SANT’ANA, 2012). 

Assim, o total de funcionários deve ser estabelecido considerando-se todos 

os aspectos funcionais dos restaurantes comerciais, uma vez que fatores como o 

tempo gasto entre o preparo e a distribuição das refeições, a capacidade dos 

equipamentos existentes, o tempo estimado dos mesmos para produzir refeições 

e o padrão do cardápio (preparações simples ou elaboradas, sendo que refeições 

mais elaboradas demandam um tempo maior, e consequentemente, maior 
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número de funcionários e muitas vezes ainda requerem uso de equipamentos 

específicos) reflete de forma significativa na qualidade das refeições e na saúde 

dos funcionários. Já, em relação aos alimentos pré-elaborados, estes podem 

contribuir para a diminuição da carga de trabalho (CAMPOS; PINHEIRO-

SANT’ANA, 2012). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Visando a redução da carga de trabalho, e consequentemente, a qualidade 

das refeições e saúde dos manipuladores, pensando-se principalmente na 

rotatividade e absenteísmo, torna-se necessário reavaliar o número atual de 

funcionários dos restaurantes comerciais, e principalmente, a distribuição dos 

mesmos por atividade de acordo com as diferentes necessidades das UAN. 
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RESUMO – O objetivo do trabalho foi investigar a idade de introdução de quatro alimentos 
industrializados na dieta de lactentes freqüentadores de creche sendo eles o queijo petit suisse, 
gelatina, bolacha sem recheio e iogurte. O estudo realizado foi do tipo transversal, descritivo, 
desenvolvido com 50 crianças de 0 a 24 meses de um Centro Municipal de Educação Infantil de 
Lavras (MG). Foi aplicado um questionário com os pais/responsáveis visando obter dados 
sociodemográficos e sobre a dieta dos lactentes. Os resultados mostraram que houve introdução 
antes do sexto mês para mais da metade dos lactentes do queijo petit suisse, gelatina, bolacha 
sem recheio e iogurte. Diante dos resultados, sugerem-se estudos mais detalhados a fim de 
investigar os motivos que levam à introdução precoce de alimentos industrializados. Além de 
estender essa investigação a outros Centros de Educação públicos e privados para melhor 
esclarecer as variáveis que influenciam na introdução da alimentação complementar inadequada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: lactente; alimentos industrializados; introdução alimentar. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O consumo precoce de alimentos industrializados e a baixa prevalência 

do aleitamento materno contribuem para a má formação de hábitos alimentares 

na infância, sendo que a ingestão excessiva de carboidratos refinados e gorduras 

podem levar ao surgimento de cáries dentárias, alergias alimentares e excesso de 

peso (BIRAL et al., 2013). 

Considerando a importância da introdução correta da alimentação 

complementar, o Ministério da Saúde criou os “Dez passos para uma alimentação 

saudável: Guia Alimentar para crianças menores de dois anos”, onde ressalta- se 

a importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e a 

introdução adequada de alimentos complementares, sendo a papa de fruta, papa 

salgada, ovos e carnes, os primeiros alimentos a serem oferecidos a partir do 

sexto mês. 
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Segundo o Guia, deve-se evitar o consumo de alimentos não-saudáveis 

nos primeiros anos de vida, sendo que o queijo petit suisse, gelatina, bolacha sem 

recheio e iogurte são exemplos destes tipos de alimentos. Vários estudos 

mostram a introdução precoce de alimentos industrializados na dieta infantil, e 

maior acesso e facilidade em adquirir tais alimentos pela família do lactente 

(BRASIL, 2013). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo do tipo transversal desenvolvido em berçário, 

maternal I e maternal II, de um Centro Municipal de Educação de Lavras- MG no 

primeiro semestre de 2016, mediante autorização da instituição. 

Fizeram parte da amostra (amostragem não probabilística por 

conveniência) crianças de ambos os sexos (n= 50), com idade entre 0 e 24 

meses, após a autorização dos pais ou responsáveis mediante assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Este estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Lavras – UFLA, 

credenciado junto ao Conselho Nacional de Saúde, processo nº 1.376.612 de 

acordo com os requisitos da Resolução nº466/2012. 

A introdução dos alimentos foi avaliada a partir de informações coletadas 

por meio de questionário estruturado. Para os alimentos analisados, registrou-se 

a idade em meses de introdução.  

Foi utilizado o software estatístico Epi Info 3.5.4- 2012 para análise dos 

dados e realizada a análise descritiva das principais variáveis de estudo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observou-se a média de idade das crianças estudadas foi de 17,9 meses 

(DP ± 4,17 meses) e pequena predominância do sexo masculino (52%).  

  A Tabela 1 apresenta a frequência acumulada (%) por idade da introdução 

do queijo petit suisse, da gelatina, do iogurte e da bolacha sem recheio, bem 

como a não introdução desses alimentos. Nota-se que, para mais da metade das 

crianças estudadas, ofereceu-se os quatro alimentos até o final do sexto mês de 

vida.  
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Tabela 1- Distribuição percentual de crianças segundo introdução do queijo petit 

suisse, gelatina, bolacha sem recheio e iogurte, por faixa etária. Lavras (MG), 

2016. 

                 Idade introdução 

Alimentos industrializados 
0-6m 7-12m >12m Não introduziu 

% %* %* % 

Gelatina 78 88 90 10 

Petit suisse 72 94 94 6 

Iogurte 72 92 92 8 

Bolacha sem recheio 66 98 98 2 

 

Com relação ao consumo da gelatina por crianças menores de dois anos, 

um achado semelhante ao deste trabalho referiu-se à sua introdução precoce 

para 42,3% das crianças antes do primeiro ano de vida, sendo inferior ao 

encontrado neste estudo, em que 78% das crianças consumiam este produto rico 

em proteína de baixo valor biológico e açucares simples (HEITOR et al., 2011). 

Sabe- se que antes do primeiro ano de vida não é recomendado a oferta de 

açúcar, pois a criança está formando seus hábitos, e se oferecido com freqüência 

nesta fase da infância, há grandes chances de fazer parte dos hábitos alimentares 

para o resto da vida (BRASIL, 2013). 

Torigoe et al. (2012) ao avaliarem a efetividade da intervenção nutricional 

nas práticas de alimentação complementar em lactentes, também encontraram 

resultado semelhante a esse quanto à introdução inadequada de alguns 

alimentos, sendo o queijo petit suisse muito frequente no primeiro ano de vida das 

crianças.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

A introdução da alimentação complementar não ocorre de forma 

adequada, sendo oferecidos precocemente aos lactentes os alimentos estudados. 

 Nessa perspectiva, sugerem-se estudos mais detalhados a fim de 

investigar os motivos que levam à introdução inadequada de alimentos 

industrializados. Além de estender a outros Centros de Educação Infantil públicos 

e privados com o objetivo de esclarecer melhor as variáveis que mais influenciam 

nesta introdução. 
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RESUMO – Estudo prospectivo controlado com objetivo de verificar os efeitos de uma dieta 
controlada e balanceada em vitamina K na terapia de anticoagulação oral com varfarina em 
idosos. Foi realizado com pacientes de ambos os sexos, em hospital escola, que iniciaram o 
tratamento com varfarina durante a internação. O consumo alimentar foi avaliado em todos os 
dias de internação por meio de recordatório 24 horas. Amostra composta por 54 pacientes idosos, 
sendo 26 pacientes no grupo controle e 28 pacientes no grupo intervenção. Para todas as 

variáveis estudadas, não houve diferença nas médias entre os grupos. Concluiu-se que, a 
padronização de uma dieta controlada e balanceada em vitamina K não teve influência na terapia 
de anticoagulação oral com varfarina em idosos. Provavelmente este resultado está relacionado 
com a elevada variabilidade de consumo observado na internação hospitalar neste grupo etário.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Vitamina K; Dieta; Anticoagulação; Varfarina; Idosos. 
 

INTRODUÇÃO 

A varfarina, antagonista a vitamina K, é administrada por via oral, e possui 

efeito anticoagulante que se deve ao seu mecanismo que inibe redutases 

envolvidas na síntese de hidroquinona a partir do epóxi, particularmente epóxi-

redutase, presentes no ciclo da vitamina K, responsáveis pelo processo de 

oxidação e redução da vitamina. Diversos fatores de coagulação são 

dependentes da presença de vitamina K (fatores II, VII, IX e X) (DÔRES, 2010; 

TELES et al., 2012). De tal modo, a presença da dieta pode ser o principal fator 

de aumento da instabilidade da terapia anticoagulante crônica (ZUCHINALI et al., 

2012; MAHTANI et al., 2015). Alimentos fontes da vitamina K, como alimentos 

verdes-escuros, óleos, queijos e manteiga devem ser ingeridos com 

monitoramento da dieta, não obrigatoriamente com o baixo consumo, pois sua 

restrição pode tornar a dieta desbalanceada (SOUZA, 2011). 

A utilização de varfarina em idosos requer especial atenção pela 

necessidade de um controle rigoroso do tempo de protrombina e também pelo 

maior risco de hemorragias (COSTA, RAMOS, 2011). Dessa forma, o presente 

estudo teve como objetivo verificar os efeitos de uma dieta controlada e 
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balanceada em níveis de vitamina K na terapia de anticoagulação oral com 

varfarina em idosos.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo prospectivo controlado, realizado em pacientes 

internados em um hospital escola de média complexidade. Foram incluídos todos 

os pacientes internados no período do estudo. Os critérios de inclusão foram: 

idade igual ou superior a 60 anos, ambos os sexos, início do tratamento com 

varfarina no hospital durante a internação, RNI fora da faixa terapêutica (< 2 ou > 

3), não ter interrompido a medicação por mais de 48 horas e aceitar participar do 

estudo. Os fatores de exclusão adotados foram: pacientes em uso de terapia 

nutricional enteral e/ou parenteral, com mais de 72h (setenta e duas) de uso de 

varfarina no momento da adesão ao estudo e dieta não controlada em vitamina K 

no grupo intervenção em algum dos dias durante a pesquisa. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, protocolo número 897(3), bem como 

pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa do hospital, protocolo 35-2014 Todos 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

A avaliação do consumo alimentar foi realizada por meio de recordatório 24 

horas diários com relato direto do paciente ou do responsável. O grupo 

intervenção recebeu uma dieta padronizada com os teores recomendados de 

vitamina K e a dieta do grupo controle não foi controlada quanto à oferta do teor 

de vitamina K. A padronização foi previamente realizada pelo Serviço de Nutrição 

e Dietética (SND).  

A variabilidade do consumo foi avaliada por meio do coeficiente de 

variação (CV). Segundo Siqueira e Tibúrcio (2011), CV menor do que 0,10 é 

considerando baixo, entre 0,10 e 0,20 médio; entre 0,20 e 0,30 alto e acima de 

0,30 muito alto. 

A análise estatística dos dados foi realizada por meio de análise descritiva 

e aplicação de testes não paramétricos, utilizando o programa SPSS 17.0, sendo 

considerados 5% como valor de significância (p≤0,05).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra foi composta por 54 pacientes idosos, sendo 26 pacientes no 

grupo controle e 28 pacientes no grupo intervenção, composto por 53,85% e 

57,14% do sexo feminino no grupo controle e intervenção, respectivamente. A 

média de idade foi 69,38±7,58 anos no grupo controle e 70,21±7,19 anos no 
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grupo intervenção. Os diagnósticos mais comuns na amostra foram acidente 

vascular encefálico (n=18), fibrilação atrial (n=8) e trombose venosa profunda 

(n=7). 

Embora, alguns estudos de intervenção dietética hospitalar mostram que 

dietas sem controle da oferta de vitamina K resultam em instabilidade no RNI, 

sugerindo uma ingestão constante da vitamina na dieta para manter o controle do 

RNI (VIOLI et al., 2016). No presente estudo não foram observadas diferenças 

entre os grupos nas variáveis de controle da anticoagulação (tabela 1), apesar 

das quantidades oferecidas de vitamina K ao grupo intervenção estarem  

padronizadas.  

Tabela 1 – Média e desvio padrão das variáveis estudadas em idosos internados 

em anticoagulação oral com varfarina entre 2015 e 2016 em hospital escola. 

Variáveis Controle 

n=26 

Intervenção 

n=28 

Valor

-p* 

Calorias consumidas (Kcal) 1772,02 (722,73) 1642,44 (492,02) 0,606 

Proteínas consumidas (g) 69,27 (19,52) 67,44 (21,95) 0,913 

Carboidratos consumidos (g) 197,60 (58,16) 187,59 (55,14) 0,790 

Lipídeos consumidos (g) 67,72 (18,58) 59,99 (19,07) 0,122 

Vitamina K consumida (µg) 90,43 (57,70) 68,74 (39,36) 0,171 

Coeficiente de variação 0,51(0,28) 0,49 (0,31) 0,729 

Dose da varfarina inicial 5,90 (3,68) 6,11 (4,01) 0,970 

Soma da dose de varfarina 12,86 (8,78) 14,94 (12,26) 0,567 

Média de uso de varfarina 5,86 (1,93) 5,53 (2,00) 0,673 

Número de vezes que mudou a dose 2,08 (1,16) 2,68 (1,87) 0,237 

No de dias para RNI em faixa terapêutica 5,85 (1,93) 6,75 (3,81) 0,986 

Dias internados 14,96 (9,21) 23,89 (22,88) 0,148 

Dias com varfarina 7,31 (3,03) 9,04 (4,73) 0,339 

* teste estatístico Mann Whitney / RNI = Faixa terapêutica >2 <3.  

A diferença encontrada no grupo intervenção, entre a oferta (CV do teor de 

vitamina K das dietas ofertadas variou de 0,14 a 0,73.) e o consumo (CV variou 

de 0,00 a 1,12), mostra que o consumo de vitamina K não foi constante durante o 

período de uso da varfarina. Isto pode ter ocorrido devido à oscilação na 

aceitação de dietas hospitalares, pois a redução da ingestão alimentar é 

frequentemente relatada entre os pacientes hospitalizados, fato esse que pode 

estar relacionado à doença, a mudanças de hábitos alimentares, ao apetite, à 

insatisfação com as preparações oferecidas e ao ambiente hospitalar (DEMÁRIO 
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et al., 2010; SOUSA et al., 2011). Isso pode ter acontecido devido à redução de 

botões gustativos no idoso, associado principalmente ao uso crônico de 

medicamentos, devido a isso e a outras modificações fisiológicas como alterações 

sensoriais, redução da sensibilidade por gostos primários, diminuição da 

salivação e alteração da capacidade mastigatória, pode alterar na ingestão da 

dieta (LOPES et al., 2016; SOUSA et al., 2011).  

CONCLUSÕES 

Os resultados do presente estudo mostram que uma dieta hospitalar com 

quantidades padronizadas de vitamina K não altera o desfecho para os pacientes 

idosos em uso de anticoagulação com varfarina.  
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RESUMO - A quinoa é considerada uma excelente fonte de proteínas. Pesquisas que envolvam a 
diversificação de produtos à base de quinoa permitirá uma maior gama desses alimentos no 
mercado. O trabalho teve como objetivo avaliar diferentes metodologias para obtenção de um 
extrato hidrossolúvel de quinoa e apresentar uma proposta para processamento do extrato com 
maior teor de proteínas e lipídeos. Os extratos foram analisados em relação ao teor de proteínas e 
lipídios e aquele que obteve os maiores resultados foi realizado a sua caracterização físico-
química. Os Tratamentos apresentaram diferenças significativas (p≤0,05) em relação ao teor de 
proteínas sendo o Tratamento 2 o que apresentou maior teor de proteínas com 1,16%. Os 
resultados obtidos nas análises de lipídios não apresentaram diferença significativa entre os 
Tratamentos. O Tratamento 2 permitiu a elaboração de um extrato hidrossolúvel de quinoa com 
1,16% de proteínas e 0,62% de lipídeos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: pseudocereal; “leite de quinoa”; novo produto. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 A quinoa (Chenopodium quinoa Willd) é um pseudocereal da família 

Chenopodiaceae, nativa da região dos Andes na América do Sul apresenta 

capacidade de se desenvolver em condições adversas de altitude e umidade, e 

em solos pobres em sais minerais, e é resistente a pragas (BICUDO et al., 2012). 

 Quando comparada com alguns cereais, como aveia, arroz e milho, a 

quinoa é considerada como a melhor fonte de minerais (magnésio, zinco, cobre, 

ferro, manganês e potássio) e vitaminas do complexo B 4. 

 Seus produtos podem ser consumidos por pessoas com problemas de 

intolerância a lactose, alergia à proteína do leite de vaca, pessoas que possuem a 

doença celíaca e ainda no preparo de alimentos sem colesterol. 

 O trabalho teve como objetivo avaliar diferentes metodologias para 

obtenção de um extrato hidrossolúvel de quinoa e apresentar uma proposta para 

processamento do extrato com maior teor de proteínas e lipídeos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para o processamento do extrato hidrossolúvel de quinoa foram utilizados 

quatro tratamentos diferentes, baseados em metodologias já existentes para 
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obtenção de extrato de soja e de quinoa (BICUDO et al., 2012; LIU, 1997; BENTO 

et al., 2012; FELBERG et al., 2004). Tratamento1: A quinoa foi macerada por oito 

horas na proporção 1:8 (Grão:Água). A água foi descartada e em seguida o 

recipiente onde estavam os grãos foi novamente acrescido com a mesma 

quantidade de água. A mistura foi triturada e filtrada. O filtrado foi submetido ao 

aquecimento de 65oC/30 min. Tratamento2: A quinoa foi adicionada de água na 

proporção 1:5 (Grão:Água) e fervida por cinco minutos. Após a fervura os grãos 

foram lavados e o recipiente foi novamente acrescido da mesma quantidade de 

água. A mistura foi triturada e filtrada. Tratamento3: A quinoa foi lavada em água 

corrente e adicionada de água na proporção de 1:8 (Grão:Água) e  fervida por 17 

minutos. Após o cozimento, foi adicionada novamente de água na proporção de 

1:2 (Quinoa cozida:Água), triturada e filtrada. Tratamento4: A quinoa foi lavada 

em água corrente e macerada na proporção 1:3 (quinoa:água) por 12 horas. Após 

a maceração, os grãos foram escorridos e lavados em água potável. Aos grãos 

foram adicionados de água novamente na proporção de 1:3 (grão:água) e fervidos 

durante 10 minutos. Após cozimento os grãos foram lavados novamente em água 

potável e drenados. Na sequência, a quinoa foi adicionada de água na proporção 

de 1:8 (Quinoa cozida:Água), triturada e filtrada. O filtrado foi submetido ao 

aquecimento de 65oC/30 minutos. O experimento foi conduzido segundo o 

Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) com três repetições. Os extratos 

obtidos de todos os tratamentos foram submetidos às análises de proteína pelo 

método de Kjeldahl e lipídeos pelo método de Soxhlet. Foi realizada, para o 

extrato hidrossolúvel de quinoa com maior teor de proteínas, a caracterização 

físico-química. Para tanto, foram determinados: umidade, proteínas, lipídeos, 

cinzas e carboidratos totais. As análises foram realizadas conforme as 

metodologias descritas nas normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008). Já 

as análises de sólidos totais, potencial hidrogeniônico (pH) e teor de sólidos 

solúveis totais (SST), foram determinados segundo a AOAC (1995). Os resultados 

obtidos dos tratamentos foram analisados por Análise de Variância (ANOVA) a 5 

% de probabilidade, e para aquelas análises que apresentaram diferença 

significativa, os valores médios foram tratados pelo Teste de Tukey a 5 % de 

probabilidade. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software livre 

R, Versão 3.1.2. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pelo resultado da ANOVA constatou-se efeito significativo em relação ao 

teor de proteínas e efeito não significativo em relação ao teor de lipídeos. Dessa 

forma, a análise estatística teve continuidade com a aplicação do teste de Tukey. 

Os resultados do teste estão na Tabela 1.  

Tabela 1. Médias e desvio padrão obtidos para os teores de proteínas e lipídeos dos 

quatro tratamentos utilizados para obtenção dos extratos hidrossolúveis de quinoa.  

Tratamento Proteína (%) Lipídio (%) 

1 0,57 ± 0,12 c 0,62 ± 0,5 a 

2 1,16 ± 0,17 a 0,74 ± 0,46 a 

3 0,86 ± 0,04 b 0,78 ± 0,52 a 

4 0,86 ± 0,04 b 0,59 ± 0,44 a 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade. 

 Pelo teste de Tukey observa-se que os tratamentos apresentaram 

diferenças significativas (p≤0,05) em relação ao teor de proteínas. Os resultados 

obtidos nas análises de lipídeos não apresentaram diferença significativa (p>0,05) 

entre os tratamentos. O Tratamento 2 apresentou maior teor de proteínas e foi 

selecionado como a metodologia que conseguiu extrair maior quantidade de 

proteína do grão da quinoa. A Tabela 2 apresenta os resultados das análises 

físico-químicas do extrato hidrossolúvel de quinoa com maior teor de proteínas 

(Tratamento 2).  

Tabela 2. Caracterização físico-química do extrato hidrossolúvel de quinoa. 

Análises  Resultados 

Umidade (UMI) 97,02% ± 0,47 

Proteínas (PTN) 1,16%   ± 0,17 

Lipídios (LP) 0,74%   ± 0,46 

Cinzas (CN) 0,26%   ± 0,10 

Carboidratos totais (CT) 0,81%   ± 0,0 

Sólidos totais (ST) 2,98%   ± 0,47 

Potencial Hidrogeniônico (pH) 5,98      ± 0,02 

Teor de sólidos solúveis totais (SST) 0,4°Brix ± 0,04 

4. CONCLUSÃO 

 O Tratamento 2 foi o escolhido entre os 4 analisados neste trabalho, como 

a metodologia que conseguiu extrair a maior quantidade de proteínas do grão de 
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quinoa e permitiu a elaboração de um extrato hidrossolúvel de quinoa com 1,16% 

de proteínas e 0,62% de lipídeos.  
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RESUMO – O objetivo deste trabalho é relatar as atividades de extensão desenvolvidas em uma 
creche do município de Belo Horizonte - Minas Gerais. As atividades fizeram parte do projeto de 
extensão "Retratos do cotidiano em saúde: A vigilância como elemento de desenvolvimento local" 
com o intuito de promover a qualidade de vida, por meio da promoção da saúde, prevenção de 
agravos e redução de danos. As intervenções na creche foram planejadas com atividades lúdicas 
de acordo com a idade das crianças. Em todas as práticas do projeto as crianças participaram de 
forma efetiva, podendo ser observado ao longo do semestre aumento da empatia entre as 
crianças e as acadêmicas, além da troca de conhecimentos. A experiência possibilitou produção 
de conhecimento, atingindo modificações que conduzem à saúde das crianças e ao 
desenvolvimento de competências e habilidades que contribuem para a formação profissional e 
pessoal das acadêmicas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: educação em saúde; extensão universitária; promoção da saúde; saúde da 
criança. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A saúde e a educação são elementos primordiais na formação dos seres 

humanos, intervindo na qualidade de vida das crianças no presente e no futuro. 

Muitas crianças passam a maior parte de sua infância em creches, à vista disso, 

essa instituição assume um papel importante, devendo oferecer condições que 

propiciem crescimento e desenvolvimento integral. Associar princípios 

pedagógicos ao cuidado à saúde é uma maneira de buscar o desenvolvimento 

integral da criança (RODRIGUES et al., 2014). 

O objetivo deste trabalho é relatar as atividades de extensão 

desenvolvidas em uma creche de Belo Horizonte – Minas Gerais com o intuito de 

melhorar a qualidade de vida por meio da promoção da saúde. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto de extensão "Retratos do cotidiano em saúde: A vigilância como 

elemento de desenvolvimento local" tem como objetivo promover a qualidade de 

vida, por meio da promoção da saúde, prevenção de agravos e redução de 

danos, através de ações educativas. O projeto é interdisciplinar com a 
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participação de todos os cursos da área de saúde do Instituto de Ciências 

Biológicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC 

Minas). Na unidade Barreiro da Puc Minas participaram os cursos de Enfermagem 

e Nutrição. Os temas das práticas educativas do projeto foram orientados pelo 

calendário comemorativo do Ministério da Saúde e por demandas das instituições.  

As ações na comunidade foram antecedidas pelo diagnóstico situacional, 

sendo as informações coletadas debatidas pela equipe para que as práticas 

fossem elaboradas. A parceria do projeto com a creche aconteceu nos anos de 

2015 e 2016, sendo neste resumo apresentada quatro ações desenvolvidas no 

segundo semestre de 2016. As práticas de extensão tiveram duração média de 1 

hora e 30 minutos cada, sendo o público-alvo 63 pré-escolares, de ambos os 

sexos, na faixa etária de 3 a 6 anos.  

A prática de educação nutricional consistiu na realização de um teatro de 

fantoches e uma roda de conversa com as crianças para abordar a importância do 

consumo de vegetais e seus impactos na saúde. Na prática da higienização das 

mãos foi discutida a importância desse ato para a saúde e os momentos em que 

deve ser realizado. Além disso, um cartaz com as etapas de lavagem das mãos 

foi apresentado às crianças, que tiveram as mãos pintadas com tinta e foram 

orientadas a lavá-las seguindo as instruções do cartaz. 

A ação educativa relacionada à atividade física iniciou-se com uma roda 

de conversa abordando a importância e os benefícios trazidos por essa prática. 

Posteriormente, os alunos foram divididos em equipes, que disputavam uma 

sequência de atividades. A intervenção de combate à pediculose foi realizada 

com as educadoras com um jogo de verdadeiro ou falso, com as crianças com um 

teatro e aos pais foi entregue uma cartilha com mitos e verdades sobre a doença. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As atividades foram realizadas com três turmas da creche, sempre com 

todas as crianças presentes no dia da intervenção acompanhadas da professora. 

No diagnóstico realizado foi observado que durante o almoço e o jantar 

muitas crianças rejeitavam as saladas, mesmo com as educadoras insistindo que 

as crianças as consumissem. Após algumas atividades abordando o tema 

alimentação saudável e o teatro sobre o consumo de vegetais foi observado 
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melhor aceitação destes componentes do cardápio. Muitos alunos relataram que 

começaram a consumir alguns vegetais em casa e na escola, fato que foi 

confirmado pelas extensionistas ao acompanhar o almoço das crianças e pelas 

educadoras.  

O aumento de episódios de diarreia na instituição motivou a realização da 

prática de higiene das mãos, visto que, condições precárias de higiene estão 

relacionadas com as doenças intestinais e as crianças da creche negligenciavam 

ou não realizavam o ato da maneira adequada. Orientações acerca da prevenção 

de doenças diarreicas na infância são importantes devido ao acometimento 

frequentemente dessa faixa etária e aos diversos danos causados. A prática foi 

interessante e lúdica, as crianças gostaram de ter as mãos sujas de tinta e 

aprenderam a forma correta de higienizar as mãos. 

A Sociedade Brasileira de Pediatria (2008) afirma que a inatividade física 

na infância está associada com a obesidade e piores níveis de saúde na vida 

adulta, diante disso estimular a prática de atividade física na infância é de extrema 

importância. Além disso, uma ação educativa que trabalhe com atividades 

psicomotoras contribui para a formação integral e harmoniosa da criança. A 

maioria dos pré-escolares atendidos na creche praticava atividades físicas em seu 

cotidiano, e após a intervenção conheceram a importância disso e foram 

estimulados a manter essa prática. Após uma roda de conversa sobre a 

importância de se praticar atividades físicas, os alunos foram direcionados ao 

circuito montado para a realização da prática. As crianças acharam interessante e 

participaram de forma efetiva, ao final, todos ganharam uma medalha. 

A ação de combate à pediculose justificou-se pelo acometimento 

frequente das crianças e funcionários do local. Considerando-se os diferentes 

atores envolvidos, além dos pré-escolares, a prática abrangeu as educadoras, os 

pais e responsáveis. Rodrigues et al. (2014) declaram que a ligação entre a 

família e a creche pode promover um cenário de aprendizagem significativa. As 

informações fornecidas durante a intervenção, principalmente acerca da 

transmissão, tratamento e prevenção da infestação foram de grande utilidade, 

conforme relatado pelos beneficiários da ação, uma vez que o desconhecimento 

de informações corretas era um empecilho para o combate ao piolho. 

A capacidade de assimilação da faixa etária envolvida e o princípio da 

ludicidade sempre foram considerados, em conformidade com a afirmação das 
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educadoras no questionário de avaliação de uma das ações "Apresentaram 

imagens dos personagens o que contribui muito para o aprendizado", "o 

vocabulário foi apropriado para a faixa etária" e "contribuiu para uma alimentação 

mais saudável". Este processo está de acordo com Fagioli e Nasser (2008) que 

consideram a atividade lúdica um facilitador da compreensão dos conteúdos. 

As crianças apreciaram as ações desenvolvidas, pois a participação foi 

intensa. As educadoras e a diretora da creche também gostaram das atividades 

realizadas, solicitando outras intervenções na instituição, que tornam-se 

importantes pretendendo manter os profissionais dos centros infantis sempre 

atualizados de conhecimentos importantes para um cuidado aprimorado (MOTTA 

et al., 2012) e orientar as crianças a desenvolverem o autocuidado. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A continuidade das atividades ao longo dos dois anos que o projeto atuou 

na creche possibilitou a instrução para o desenvolvimento de hábitos que 

conduzem à saúde no presente e podem contribuir para a manutenção dela no 

futuro. Por fim, a experiência ainda possibilitou a aproximação das discentes da 

realidade social e o desenvolvimento de competências e habilidades que 

contribuem para a formação pessoal e profissional. Sugere-se a realização de 

outras ações educativas nas creches que promovam produção de conhecimentos, 

contribuindo para a melhoria da assistência prestada.  
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RESUMO – Devido ao grande potencial da uva BRS Violeta como matéria-prima para elaboração 
de vinhos jovens e envelhecidos, o objetivo deste trabalho foi avaliar a evolução dos compostos 
fenólicos totais (CFT) de vinhos de uva BRS Violeta após tratamento com dois tipos de carvalho 

granulado não tostado (americano e francês), e posterior, armazenamento a 16, 25 e 50C, 
durante 180 dias. Ao final do período de armazenamento, observou-se que os vinhos controle e 
os tratados com carvalho granulado apresentaram comportamento muito similar (estáveis) 
independente das temperaturas analisadas, com relação a evolução de compostos fenólicos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: BRS Violeta; vinho; carvalho; compostos fenólicos; envelhecimento. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os compostos fenólicos desempenham um papel fundamental sobre as 

características sensoriais das uvas e vinhos. A uva BRS Violeta (BRS Rúbea x 

IAC 1398-21) apresenta expressivo conteúdo de compostos fenólicos, 

especialmente antocianinas (REBELLO et al., 2013). Estudos recentes 

demonstraram que a composição fenólica desta uva propicia a elaboração de 

vinhos com coloração roxa intensa (LAGO-VANZELA et al., 2013) e com 

características promissoras ao ser envelhecido de forma acelerada com diferentes 

temperaturas (LAGO-VANZELA et al., 2014). Desta forma, para dar continuidade 

aos estudos sobre o envelhecimento deste vinho elaborado com uva brasileira, o 

presente trabalho objetivou tratar vinhos tintos desta cultivar com carvalho 

granulado não tostado de duas origens (A e F), e posteriormente, avaliar a 

evolução do conteúdo de compostos fenólicos totais durante o armazenamento a 

16°C, 25°C e 50°C, em triplicata, simulando, respectivamente, o armazenamento 
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nas vinícolas, o armazenamento nos estabelecimentos comerciais ou domicílios e 

para avaliar o envelhecimento acelerado dos vinhos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 VINHO 

 

O vinho tinto foi elaborado, com inibição da fermentação malolática, a 

partir da uva BRS Violeta, safra 2016, na Vinícola Góes, São Roque, São Paulo.  

 

2.2 TRATAMENTO DO VINHO COM CARVALHO GRANULADO DE DUAS 

ORIGENS E, POSTERIOR, ARMAZENAMENTO SOB DIFERENTES 

TEMPERATURAS 

 

O vinho foi tratado, em triplicata, com carvalho granulado não tostado 

americano (Quercus alba) e francês (Quercus sessiliflora) (Exclusivas Arraez 

Bravo, Cuidad Real, Espanha, 3 g por litro) a 15 °C por 30 dias, isento de oxigênio 

e luz. Amostras dos vinhos sem tratamento (controle) foram submetidas às 

mesmas condições de armazenamento. Posteriormente, todos os vinhos foram 

transferidos para frascos de vidro de cor âmbar (125 mL) e armazenados em 

estufas, tipo B.O.D., a 16°C, 25°C e 50°C, em triplicata. Análises periódicas (0, 5, 

15, 30, 60, 90, 130 e 180 dias) de CFT foram realizadas, de acordo com o método 

espectrofotométrico de Folin-Ciocalteu, de acordo com Ough e Amerine (1988), 

com os resultados expressos em mg equivalente de ácido gálico por litro de vinho. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após avaliação do efeito de duas variáveis, tempo (180 dias) e 

temperatura (16°C, 25°C e 50°C), na evolução dos CFT (mg de ácido gálico/L) de 

vinhos tintos de BRS Violeta tratados com carvalho granulado francês (Figura 1A) 

e americano (Figura 1B), quando comparados com os resultados obtidos a partir 

da análise do vinho controle armazenado nas mesmas condições experimentais, 

foi possível observar que a temperatura não influenciou o CFT dos vinhos tintos 

de BRS Violeta durante os 180 dias de armazenamento. Nos primeiros 15 dias de 
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armazenamento, houve reduções nas concentrações de compostos fenólicos 

totais em praticamente todos os tratamentos. Entre 15 e 90 dias, é possível 

verificar um ligeiro aumento em todos os tratamentos e após os 90 dias 

aparentemente observa-se um processo de estabilização destes compostos.   
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Figura 1  ̶  Evolução dos compostos fenólicos totais para os vinhos tintos de BRS 
Violeta tratados com carvalho granulado francês (A) e com chips americano (B), 
sendo os valores de ambos comparados com o vinho controle nas diferentes 
temperaturas (● 16°C, ■ 25°C, ▲50°C). 

 

Lago-Vanzela et al. (2014), após avaliarem o efeito do envelhecimento 

acelerado em vinho tinto de BRS Violeta (sem nenhum tratamento) nas 

temperaturas de 15°C, 25°C, 35°C e 50°C, observaram nos primeiros 30 dias de 

armazenamento uma alternância entre decréscimos e aumentos nas 

concentrações de compostos fenólicos. Após 120 dias de armazenamento 

concluíram que a temperatura praticamente não teve efeito sobre a concentração 

de compostos fenólicos, exceto pela temperatura de 50C, no qual foi observado 

perda de 23%. Comportamento semelhante de estabilização pode ser observado 

no presente estudo em todos os vinhos de BRS Violeta.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

Após avaliação da evolução dos CFT em vinhos de uva BRS Violeta 

tratados com carvalho granulado de origem americana e francesa e armazenado 

sob diferentes temperaturas durante 180 dias, observou-se que não houve efeito 

A) B) 
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significativo do tempo e da temperatura sobre os compostos fenólicos presentes 

nos vinhos. 
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RESUMO – Atualmente, com o aumento do número de praticantes de atividade física e atletas há 
a necessidade de atenção especial à alimentação desses indivíduos. O presente estudo tem como 
objetivo relatar a aceitação de duas preparações doces, Docinho de Tâmara e Barrinha Proteica, 
destinadas a esse público. Na análise sensorial foram analisados cor, sabor, aroma e impressão 
global. Participaram do estudo 112 praticantes de crossfit, de ambos os sexos. Os resultados das 
análises sensoriais revelaram boa aceitabilidade em relação às preparações elaboradas, índice de 
aceitabilidade maior que 70% para todos os atributos. É preciso mais estudos nessa área para que 
seja possível uma alimentação saudável, adequada e prazerosa a esse público.  
 

PALAVRAS-CHAVE: atletas; exercício físico; dieta; culinária; nutrientes. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a prática de exercícios físicos tem se tornado cada vez mais 

comum, já que é capaz de promover saúde, melhora da estética corporal e 

garantir a performance esportiva almejada, no caso de atletas profissionais. 

Nesse cenário, a atenção à alimentação de qualidade é extremamente 

importante, tendo em vista que esta é uma das variáveis mais efetivas para o 

alcance do desempenho físico ideal, principalmente no caso de atletas de alto 

rendimento (COELHO, 2016). 

O objetivo deste estudo é verificar a aceitabilidade de duas preparações 

doces elaboradas para atletas e praticantes de atividade físicas, que ofereça 

adequação nutricional e sensorial. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS PREPARAÇÕES 

 

As matérias-primas foram adquiridas em supermercados e sacolões da 

região do Barreiro em Belo Horizonte – Minas Gerais. As preparações foram 

desenvolvidas no laboratório de Técnica Dietética da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC Minas), campus Barreiro, na cidade de Belo 

Horizonte, durante o primeiro semestre de 2016.  
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2.2 ANÁLISE SENSORIAL  

 

A análise sensorial das preparações foi realizada no segundo semestre 

de 2016, em duas academias de crossfit, na cidade de Belo Horizonte e de 

Contagem, Minas Gerais. No dia da análise sensorial todos os clientes da 

academia foram convidados a participar do estudo, sendo utilizada amostra de 

conveniência. 

Inicialmente foi aplicado um questionário para avaliar se o voluntário 

estava apto a realizar a análise sensorial. Em seguida, o voluntário era 

direcionado à uma cabine individual, montada em local bem iluminado e em 

temperatura ambiente. As amostras possuíam 25g e eram entregues em pratos 

brancos identificados com números aleatórios de três dígitos, junto com água em 

copo descartável de 200 mL. A ficha de avaliação continha os atributos cor, 

aroma, sabor e impressão global e foi entregue previamente a degustação. Para 

avaliação das preparações foi utilizada a Escala Hedônica de 9 pontos, que 

classifica a amostra em notas entre 9 (gostei extremamente) à 1 (desgostei 

extremamente) (DUTCOSKY, 2007). Todos os participantes receberam o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa foi aprovada no Comitê de 

Ética sob o protocolo de número 59121615.8.0000.5137. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram do estudo 112 pessoas, sendo a maioria do sexo masculino 

(55,4%). Dos resultados da análise sensorial do Docinho de Tâmara, as notas 

obtidas indicaram boa aceitação, sendo a média de todos os atributos igual ou 

superior a sete (gostei moderadamente). O sabor foi o atributo que obteve menor 

índice de aceitabilidade - IA (77,7%), provavelmente devido ao uso de cacau em 

pó e ausência do açúcar simples, este ingrediente comumente usado em doces. 

Em contrapartida, o atributo aroma obteve o maior IA do produto (82,8%) - Tabela 

1.  

Várias são as evidências que apontam o consumo excessivo de açúcar 

como fator precursor do balanço energético positivo, levando ao ganho de peso e 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DIVERT et al., 2016). O açúcar de mesa 

possui alto índice glicêmico e sua frequência na dieta pode levar a flutuações na 
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resposta insulínica por ser rapidamente metabolizado em glicose, levando a 

sensação precoce de fome e a ingestão calórica (SILVA et al., 2015). Neste 

contexto, é importante a aceitação de preparações doces mais saudáveis, como 

exemplo, o Docinho de Tâmara, que foi preparado com adoçante natural 

Sucralose em substituição ao açúcar comum. 

 
Tabela 1 – Valores médios e desvio padrão atribuídos pela análise sensorial ao 
Docinho de Tâmara quanto aos atributos cor, aroma, sabor e impressão global e 
índice de aceitabilidade de cada atributo. 

Preparações Cor Aroma Sabor 
Impressão 

Global 

Docinho de Tâmara 7,4 ±1,7 7,5 ±1,5 7,0 ±1,9 7,3 ±1,7 

Índice de 
Aceitabilidade (%) 

82,2 82,8 77,7 80,6 

 
A Barrinha Proteica também apresentou boa aceitabilidade, sendo a 

média de todos os atributos igual ou superior a 6,8 (gostei ligeiramente). Em 

relação à cor obteve menor IA (75,6%), o que pode ser explicado pela utilização 

do cacau em pó, que confere uma coloração mais escura ao produto. O sabor foi 

o atributo mais bem avaliado (79,0%) - Tabela 2, provavelmente pela presença de 

frutas secas e extrato de agave em sua composição, conferindo sabor mais 

adocicado.  

 
Tabela 2 – Valores médios e desvio padrão atribuídos pela análise sensorial à 
Barrinha Proteica quanto aos atributos cor, aroma, sabor e impressão global e 
índice de aceitabilidade de cada atributo. 

Preparações Cor Aroma Sabor 
Impressão 

Global 

Barrinha Proteica 6,8±1,8 7,0±1,7 7,1±1,7 7,0±1,7 

Índice de 
Aceitabilidade (%) 

75,6 78,2 79,0 77,4 

 

Ambos os produtos elaborados obtiveram IA maiores que 70% para todos 

os atributos, podendo ser considerados bem aceitos pelo público alvo. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Peuckert et al. (2010) ao realizarem teste 

sensorial com barras de cereais com proteína texturizada de soja e camu-camu. 

As preparações elaboradas foram enriquecidas com suplemento proteico 

a base do soro do leite (Whey Protein), rico em aminoácidos essenciais, 

garantindo a reconstrução muscular para uma boa performance física, além de 
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manter uma boa concentração desses aminoácidos no sangue (RECK et al., 

2016). A aceitação das preparações doces no esporte é importante, já que os 

doces apresentados possuem características nutricionais interessantes para a 

Nutrição Esportiva. Dessa forma é possível contribuir para melhor qualidade de 

vida deste público, aliando a qualidade sensorial a qualidade nutricional nas 

refeições.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Praticantes de atividade física e atletas devem ter atenção especial a 

alimentação, visto que os nutrientes adequados fazem total diferença na 

performance física. A elaboração de preparações saborosas e adequadas 

nutricionalmente a esse público é algo que deve ser cada vez mais explorado a 

fim de contribuir para o desempenho no esporte. Dessa forma, a boa aceitação 

das preparações doces destinadas a esse público, como encontrado nesse 

estudo, constitui um avanço na área, contribuindo para qualidade de vida e 

objetivos do público alvo, valorizando ainda as questões sensoriais.  
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RESUMO – Vinhos de uva BRS Violeta apresentam elevado conteúdo de antocianinas. A 
evolução destes compostos após o tratamento deste vinho com carvalho granulado não tostado 
de duas origens (americano (Quercus alba) e francês (Quercus sessiliflora)), e armazenamento a 

16, 25 e 50C, durante 180 dias, foi avaliada. Foi possível observar que não houve diferenças 
entre os vinhos tratados com os diferentes carvalhos. As antocianinas totais foram degradadas 
significativamente após 90 dias de armazenamento, sendo a redução mais pronunciada para 

todos os vinhos submetidos a temperatura de 50C. 

 
PALAVRAS-CHAVE: BRS Violeta; vinhos; carvalho; origem. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A uva BRS Violeta (BRS Rúbea x IAC 1398-21) apresenta expressivo 

conteúdo de antocianinas (REBELLO et al., 2013) e potencial como matéria-prima 

para elaboração de vinhos jovens (LAGO-VANZELA et al., 2013) e envelhecidos 

(LAGO-VANZELA et al., 2014). Atualmente, técnica alternativa de envelhecimento 

de vinhos com pedaços de carvalho tem sido empregada para diminuir custos e 

acelerar o tempo de tratamento (OBERHOLSTER et al., 2015). Assim, o presente 

trabalho objetivou tratar vinhos tintos desta cultivar com carvalho granulado não 

tostado de duas origens (A e F), e posteriormente, avaliar a evolução do conteúdo 

de antocianinas totais durante o armazenamento sob diferentes temperaturas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 VINHO 
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O vinho tinto foi elaborado, com inibição da fermentação malolática, a 

partir da uva BRS Violeta, safra 2016, na Vinícola Góes, São Roque, São Paulo.  

 

2.2 TRATAMENTO DO VINHO COM CARVALHO GRANULADO DE DUAS 

ORIGENS E, POSTERIOR, ARMAZENAMENTO SOB DIFERENTES 

TEMPERATURAS 

 

O vinho foi tratado, em triplicata, com carvalho granulado não tostado 

americano (Quercus alba) e francês (Quercus sessiliflora) (Exclusivas Arraez 

Bravo, Cuidad Real, Espanha, 3 g por litro) a 15 °C por 30 dias, isento de oxigênio 

e luz. Amostras dos vinhos sem tratamento (controle) foram submetidas às 

mesmas condições de armazenamento. Posteriormente, todos os vinhos foram 

transferidos para frascos de vidro de cor âmbar (125 mL) e armazenados em 

estufas, tipo B.O.D., a 16°C, 25°C e 50°C, em triplicata, simulando, 

respectivamente, o armazenamento nas vinícolas, o armazenamento nos 

estabelecimentos comerciais ou domicílios e para avaliar o envelhecimento 

acelerado dos vinhos. Análises periódicas (0, 5, 15, 30, 60, 90, 130 e 180 dias) de 

antocianinas totais foram realizadas, de acordo com o método de pH diferencial 

(GIUSTI; WROLSTAD, 2001), sendo os resultados expressos em mg de 

malvidina-3,5-diglicosídeo/litro de vinho. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Figura 1A e 1B estão apresentados, respectivamente, os resultados 

referentes aos vinhos tratados com carvalho francês e americano, sendo que em 

ambos os casos os referidos resultados foram comparados com o vinho controle 

nas mesmas condições experimentais. É possível observar que, nas temperaturas 

de 16 e 25°C e durante os primeiros 90 dias de armazenamento, todos os vinhos 

apresentaram um ligeiro ganho de antocianinas. A partir deste tempo, 

principalmente, na temperatura de 50°C, houve perdas significativas no conteúdo 

de antocianinas totais, quando comparado aos valores no tempo zero, não 

diferindo significativamente entre os vinhos tratados com os diferentes tipos de 

carvalho.  
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Figura 1  ̶  Evolução das antocianinas totais para os vinhos tintos de BRS Violeta 
tratados com carvalho granulado francês (A) e americano (B), sendo os valores 
de ambos comparados com o vinho controle nas diferentes temperaturas (● 16°C, 
■ 25°C, ▲50°C). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Após avaliação da evolução das antocianinas totais em vinhos de uva 

BRS Violeta tratados com carvalho granulado de origem americana e francesa e 

armazenados sob diferentes temperaturas durante 180 dias, observou-se que o 

tratamento com os pedaços de carvalho não influenciou no comportamento das 

antocianinas do vinho. As antocianinas totais foram degradadas significativamente 

após 90 dias de armazenamento, sendo a redução mais pronunciada para todos 

os vinhos submetidos a temperatura de 50C. 
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RESUMO – A culinária brasileira é muito apreciada no mundo e o projeto intitulado “Saberes e 

sabores em oficinas de culinária” teve reconhecimento internacional por esta razão. A Escola de 
Nutrição - UFOP contou com a participação de 25 estudantes de nutrição da University of North 
Florida e 2 estudantes que faziam o curso de verão pelo CAINT. As receitas ministradas foram 
receitas da culinária mineira as quais foram degustadas com o objetivo de promover 
conhecimentos que permitam aos participantes aprender a culinária local além de reafirmar as 
estratégias de educação nutricional para a mudança de comportamentos e dos hábitos 
alimentares, tornando relevante a promoção de um estilo de vida saudável. O projeto é realizado 
no laboratório de técnica dietética, onde são preparadas e degustadas as receitas, fazendo 
reflexões sobre culinária e saúde. Com base em entrevistas, conclui-se que as oficinas são muito 
positivas para os participantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Internacional; Culinária local; Hábitos alimentares. 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

Por meio da culinária propõe-se uma experiência de vivência e reflexão 

sobre relações entre alimentação, cultura local, internacionalização e saúde. Isso 

porque este tema permite superar o caráter estritamente biológico que marca o 

discurso sobre culinária, seja no âmbito técnico-científico, seja nos meios de 

comunicação. Além disso, contribui para o resgate da prática de cozinhar como 

atividade a ser valorizada, no cotidiano. 

A alimentação é requisito básico para obtenção de saúde e pensando que 

a promoção da saúde depende da educação do cidadão, é que estudos sobre 

educação alimentar e nutricional para melhora da qualidade de vida e saúde 

vêem crescendo (RODRIGUES; SOARES e BOOG, 2005). 

A criação de modelos aplicáveis de promoção e prevenção de saúde 

através de vivências com culinária valoriza o saber e sabor da cultura local, isso 

através de orientação e coordenação de reflexões de alimentação e nutrição, pois 

há inserção de costumes de forma lúdica e por meio de degustação.  
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2- MÉTODOS 

O método utilizado consistiu em encontros semanais, voltados e 

preparados para os visitantes internacionais. Esses encontros foram no formato 

de oficinas de culinária para preparação de receitas da culinária mineira e, em 

comum acordo com a professora dos estudantes e coordenadores dos 

participantes para evitar transtorno como alergias, intolerâncias e insatisfação 

durante o encontro de vivência. 

A seleção dos participantes foi pela leitura de trabalhos divulgados por 

meio de periódico eletrônico. A coordenadora da visita entrou em contato com a 

coordenadora do projeto por estar interessado no Projeto e, com motivação e 

interesse dos seus estudantes da Flórida em conhecer o trabalho no Brasil. 

Nas oficinas, as receitas foram propostas pelos coordenadores seis 

meses antes para a compra de material, planejamento das receitas e tradução 

das receitas que iriam ser executadas pelos pelo grupo de alunos e, são 

elaboradas, degustadas, comentadas e adaptadas para o grupo. Ao final do 

período de execução do projeto (2 semanas) todos os participantes fizeram 

avaliação oral onde relataram sobre a participação no projeto. 

 

3- RESULTADOS 

As oficinas constituíram um espaço propício para a apreensão de 

conhecimentos, informações, trocas de experiências e convivência com novos 

hábitos culturais entre os discentes do Brasil e dos EUA no que se refere às 

mudanças de atitudes mesmo que pontuais como: inserção de novos alimentos, 

troca de experiências e vivência cultura de estudantes de nutrição. Os 

participantes também aprenderam a manipular alimentos garantindo a segurança 

microbiológica no contexto brasileiro e tiveram a oportunidade de conhecer e 

degustar alimentos que são somente cultivados aqui.  

A aprovação das receitas se tornou concreta através dos depoimentos 

dos alunos, assim como da professora, que posteriormente enviou uma carta à 

coordenadora do projeto em agradecimento e já perguntando sobre a 

disponibilidade da mesma em recebê-los novamente ano de 2017. Cumprindo 

com o objetivo de promover conhecimentos que permitam aos participantes 
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aprender a culinária local além de reafirmar as estratégias de educação 

nutricional para a mudança de comportamentos e dos hábitos alimentares, 

tornando relevante a promoção de um estilo de vida saudável, obtivemos 

comentários positivos sobre o sabor, apresentação dos pratos e, portanto boa 

reação  do grupo ao conhecer a origem das preparações e no preparo dos 

alimentos prontos. 

Outro fator importante foi ensinar aos participantes o aproveitamento 

integral dos alimentos e sobre os hábitos e costumes da culinária mineira. Um dos 

aspectos mais frisados durantes os encontros foi a reutilização das cascas das 

frutas, sempre atentando para evitar desperdício e aumento do consumo de 

fibras. Tais orientações foram muito elogiadas e comentadas por todos os 

participantes. 

Para a próxima oficina, já marcada para o ano de 2017 serão elaborados 

questionários de avaliação de modo a medir satisfação e conhecimentos 

adquiridos dos participantes. 

 

5- CONCLUSÕES 

As metodologias aplicadas tiveram impacto positivo e capacitaram os 

participantes a promover hábitos alimentares após depoimentos dos participantes. 

Através dessas ferramentas tornou-se possível proporcionar uma experiência de 

vivência e reflexão aos participantes sobre as relações entre alimentação, cultura 

e saúde, motivando-os à conhecer e experimentar nossos hábitos alimentares. 

Os resultados mostram que Oficinas de Culinária podem constituir uma 

importante metodologia para inserção de novos alimentos. 

A troca de experiências entre os acadêmicos de Nutrição, tornou-os mais 

sensíveis às questões culturais e de costumes e, com maior capacidade de 

discutir e intervir de forma positiva num contexto internacional. Isso é importante, 

pois dentre a atuação de nutricionistas há aqueles que trabalham em Navios que 

fazem cruzeiros internacionais ou em aeroportos. 
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RESUMO –- Para reduzir os impactos da Diabetes mellitus, torna-se necessário estabelecer 

estratégias de educação nutricional para a mudança de comportamentos e dos hábitos 
alimentares, tornando relevante a promoção de um estilo de vida saudável. O projeto “Saberes e 
sabores em oficinas de culinária” e a elaboração do livro com receitas testadas nessas oficinas 
objetivaram promover conhecimentos que permitam aos participantes da Associação dos 
diabéticos de Ouro Preto - ASSODIOP, aprender a conviver com a sua doença, aderindo melhor 
ao tratamento. O projeto é realizado no laboratório de técnica dietética (ENUT-UFOP), onde são 
preparadas e degustadas receitas nutritivas e equilibradas, fazendo reflexões coletivas sobre 
culinária, saúde e prazer. Observa-se maior adesão ao tratamento através do conhecimento da 
seleção de alimentos saudáveis, garantindo-lhes melhores benefícios da terapia nutricional. Com 
base em entrevistas, conclui-se que as oficinas são positivas sobre a saúde dos participantes, 
permitindo-lhes promover hábitos alimentares saudáveis no contexto familiar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes mellitus; Hábitos alimentares; Educação em saúde. 

 
 

1- INTRODUÇÃO 

Por meio da culinária propõe-se uma experiência de vivência e reflexão 

sobre as relações entre alimentação, cultura e saúde. Isso porque este tema 

permite superar o caráter estritamente biológico que marca o discurso sobre 

alimentação saudável seja no âmbito técnico-científico, seja nos meios de 

comunicação. Além disso, contribui para o resgate da prática de cozinhar como 

atividade a ser valorizada, no cotidiano. 

A alimentação é requisito básico para a obtenção de saúde e pensando 

que a promoção da saúde depende da educação do cidadão, é que estudos sobre 

educação alimentar e nutricional para melhora da qualidade de vida e saúde 

vêem crescendo. Ao fazer educação nutricional não se está apenas lidando com 

nutrientes, mas com todo o universo de interações e significados que compõe o 

fenômeno do comportamento alimentar, associados a atributos sócio-culturais. 

Para educar a população é preciso que haja modelos capazes de olhar o 
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indivíduo enquanto sujeito de sua história, e não enquanto doença, tendo o 

aconselhamento dietético e suas práticas cotidianas como referência para o 

atendimento (RODRIGUES; SOARES e BOOG, 2005). 

De acordo com FARIAS (2005) a falta de informação sobre o valor 

nutritivo dos alimentos, aliado ao desconhecimento de seu preparo e 

aproveitamento máximo, são fatores que contribuem para o desperdício, que se 

apresenta como um grande problema na produção, distribuição, comercialização 

e preparo. 

A criação de modelos aplicáveis de promoção e prevenção de saúde 

através de vivências com a culinária e cultura local valoriza o saber e sabor de 

cada receita através da orientação e coordenação das ações de alimentação e 

nutrição nos diferentes níveis de atenção.  

 

2- MÉTODOS 

O método utilizado consiste em uma intervenção baseada em atividades 

de grupo, com encontros semanais, voltados para a comunidade assistida. Esses 

encontros são no formato de oficinas de culinária, realizadas quinzenalmente, 

para preparação de receitas saudáveis, adequadas à dietoterapia do diabetes. 

A seleção dos participantes baseou-se nos seguintes critérios: ser 

associado da ASSODIOP, estar interessado no Projeto, pertencer à comunidade 

local e à comunidade acadêmica, ser portador de doenças crônicas (Diabetes, 

Hipertensão e Doença Cardiovascular) ou outros com motivação e interesse em 

melhorar a alimentação. 

Nas oficinas, as receitas são propostas pelos participantes ou pelo grupo 

de alunos pertencentes ao projeto e são elaboradas, degustadas e comentadas. 

Ao final do período de execução do projeto ( 2 semestres) foi elaborado pelos 

alunos, sob supervisão, um livro de receitas , disponibilizado a todos os 

participantes, para que as receitas fossem  seguidas na íntegra, e reproduzidas 

no ambiente familiar. 

 

3- RESULTADOS 

As oficinas constituíram um espaço propício para a apreensão de 

conhecimentos, informações e troca de experiências no que se refere às 
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mudanças de atitudes mesmo que pontuais (redução da glicemia, mudança de 

hábitos alimentares, inclusão de novos alimentos). 

Os participantes se capacitaram para manipular alimentos garantindo a 

segurança microbiológica dos mesmos. Tais informações a respeito da segurança 

microbiológica são passadas durante as oficinas e contribuem para melhora do 

estado de higiene e sanitização dos alimentos. 

A aprovação das receitas contribuiu para permanência dos integrantes no 

projeto. Sabe-se que as receitas serão refeitas pelos participantes em suas casas, 

devido aos comentários sobre o sabor, apresentação dos pratos e a reação 

positiva da família ao conhecer a origem das preparações. 

Outro fator importante foi ensinar aos participantes o aproveitamento 

integral dos alimentos. As folhas e vegetais podem ser congelados e 

posteriormente utilizados na preparação de bolos e pães, com as folhas, vegetais 

e talos. Um dos aspectos mais frisados durantes os encontros foi a reutilização 

das cascas das frutas, sempre atentando para evitar o desperdício e o aumento 

do consumo de fibras. Tais orientações e dezenas de receitas testadas pelo grupo 

passaram a compor o “Saberes e sabores em oficinas de culinária: receitas”, que 

foi presenteado a todos os participantes.  

 

5- CONCLUSÕES 

As metodologias aplicadas tiveram um impacto positivo na saúde e 

capacitaram os participantes a promover hábitos alimentares saudáveis no seu 

contexto familiar após depoimentos dos participantes. Através dessas ferramentas 

tornou-se possível proporcionar uma experiência de vivência e reflexão aos 

participantes sobre as relações entre alimentação, cultura e saúde, motivando à 

mudança e manutenção de bons hábitos alimentares. 

Os resultados mostram que a Oficina de Culinária pode constituir uma 

importante metodologia para a reeducação alimentar, proporcionando melhor 

habilidade para escolha e preparo de alimentação saudável, de baixo custo, 

garantindo melhor qualidade de vida da população assistida e maior envolvimento 

dos acadêmicos de Nutrição, tornando-os estes mais sensíveis às questões 

sociais e, com maior capacidade de discutir e intervir de forma positiva no cuidado 

dos distúrbios nutricionais. 
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Finalmente, a elaboração do livro de receitas, fechou com “chave de ouro” 

as atividades realizadas no Projeto de Extensão, pois foi fruto da interação entre 

os participantes e a equipe do Projeto. 
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RESUMO – Citocinas pró-inflamatórias aumentadas estão associadas à obesidade abdominal e 
vêm sendo estudadas como possíveis marcadores precoces de alterações metabólicas. Uma vez 
que a expressão destas moléculas é regulada, entre outros fatores, por alterações epigenéticas, a 
metilação de promotores de genes que as codificam também podem auxiliar nesta busca. Neste 
sectido, este estudo teve como objetivo avaliar a metilação da interleucina-18 (IL-18) em 
associação à obesidade e alterações metabólicas. Foram avaliados 40 profissionais de saúde, 
aparentemente saudáveis, em relação à antropometria, parâmetros metabólicos, inflamatórios e à 
metilação do promotor de IL-18. Observou-se uma correlação negativa entre a metilação de IL-18 
e o IMC, a circunferência da cintura e a pressão arterial diastólica. Indivíduos com maior 
metilação de IL-18 também apresentaram maior ingestão de sódio. Estes resultados sugerem que 
a metilação de IL-18 pode ser um interessante biomarcador na complexa relação entre obesidade 
e alterações metabólicas, como a elevação da pressão arterial. 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: epigenética; obesidade; síndrome metabólica; inflamação 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A inflamação, em níveis subclínicos, vem sendo relacionada ao 

desenvolvimento de desordens metabólicas, como obesidade e diabetes (Bondia-

Pons et al., 2012). 

 Várias citocinas têm sido associadas a alterações bioquímicas e à 

síndrome metabólica, entre elas, altas concentrações de Interleucina-18 (IL-18), 

uma citocina pró-inflamatória, produzida por macrófagos e células de Kupffer, têm 

sido descritas em relação à obesidade, diabetes tipo 2 (Zilverschoon et al., 2008), 

resistência à insulina (Ahmad et al., 2013) e aterogênese (Gerder et al., 2002). 

 Neste contexto, a busca por biomarcadores de síndrome metabólica e 

comorbidades associadas tem se tornado foco de diversos estudos, de forma a 

permitir o diagnóstico e intervenção precoces, e o advento dos estudos 

epigenéticos (modificações covalentes reversíveis do genoma, sem alteração na 

sequência do DNA) têm permitido a utilização de novos parâmetros, em nível 

molecular (Osborn, Olefsky; 2012). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram avaliados 35 indivíduos adultos (idade média: 28,8 ± 6,1 anos, 

80,5% do sexo feminino), profissionais de saúde aparentemente saudáveis do 

município de Viçosa, quanto à antropometria, ingestão dietética, atividade física e 

hábitos de vida. A coleta foi realizada no período de 2012 a 2013, no Laboratório 

de Metabolismo e Composição Corporal da Universidade Federal de Viçosa, e 

analisada no Centro de Alimentación y Fisiología da Universidad de Navarra 

(Espanha). Os voluntários foram avaliados em jejum de 12 horas quanto à 

composição corporal, por impedância bioelétrica, aferição da pressão arterial e 

coleta de sangue. Após centrifugação do sangue a 2500 rpm, a 4ºC, por 10 

minutos,  e obtenção de soro e plasma, foram avaliados marcadores bioquímicos 

e inflamatórios. As células mononucleares foram obtidas por centrifugação com 

solução de separação (Polymorphprep ®). O DNA foi extraído das células 

mononucleares por kit específico, conforme recomendações do fabricante, tratado 

com bissulfito de sódio e as citosinas metiladas foram avaliadas por High 

Resolution Melting (HRM) para o promotor de IL-18 (F: 5’ 

GAAAGAGGTATAGGTTTTGGAAGG 3’; R: 5’ 

CAATTCCTTACTAACTATCCAAACAA 3’). Os indivíduos foram categorizados 

conforme mediana da metilação do promotor de IL-18 e a análise estatística 

realizada no programa SPSS 18.0). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A metilação do promotor de IL-18 esteve negativamente correlacionada ao 

índice de massa corporal e à circunferência da cintura, bem como à pressão 

arterial sistólica (Figura 1). 

 De fato, sabe-se que marcadores inflamatórios estão aumentados em 

indivíduos obesos, especialmente na obesidade abdominal (Shimidt et al., 2015). 

 A metilação de IL-18 não esteve associada à prática de atividade física (p= 

0,258), no entanto, indivíduos com maior metilação apresentavam uma maior 

ingestão diária de sódio (p=0,016). 
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A metilação da citosina na posição 5’ do anel pirimidínico é a mais 

importante e mais estudada alteração epigenética em mamíferos (Tammen et al., 

2013), e, quando localizadas na região promotora de um dado gene, está 

associada à sua menor expressão (Ross, 2003). Desta maneira, espera-se que 

indivíduos com menor metilação do promotor de IL-18, apresente em determinado 

momento, maior expressão desta citocina, o que sugere-se que possa ser 

observado mesmo em indivíduos jovens e ainda sem alterações, como observado 

neste estudo. De fato, após análises de regressão linear, observou-se que a 

circunferência da cintura foi um preditor da metilação de IL-18, mesmo após 

ajuste por sexo e idade (β= - 0,538; r²= 0,270; p= 0,011). Zorilla et al. (2007) 

sugeriram o papel da IL-18 como moduladora da ingestão alimentar e da 

adiposidade, no entanto, seus níveis elevados em obesos podem ser devido à 

resistência à sua ação, tal como ocorre com a insulina ou a leptina (Zilverschoon 

et al., 2008). 

 

 

Figura 1: Correlação entre a metilação do promotor de IL-18 e parâmetros 

antropométricos e metabólicos. 

  

4. CONCLUSÃO 

 

 A hipometilação do promotor de IL-18 pode ser um possível biomarcador 

precoce da obesidade, estando associada a alteração na pressão arterial 

sistólica. 
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RESUMO: A adolescência é uma época de grandes mudanças na vida de um 
indivíduo e vários fatores influenciam: a família, o ciclo de amizades, a condição 
socioeconômica e o ambiente escolar. O presente estudo foi realizado na 
disciplina Metodologia Científica (EDU303) do curso de Nutrição da Universidade 
Federal de Ouro Preto, no segundo semestre de 2015. O objetivo principal foi 
investigar e comparar se a condição socioeconômica de adolescentes de 11 a 13 
anos influencia seus hábitos alimentares. A investigação foi realizada através de 
aplicação de questionários com jovens de uma escola pública e outra particular da 
cidade de Ouro Preto-MG. Os resultados apontaram que as escolas devem adotar 
medidas efetivas na orientação nutricional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: alimentação escolar; adolescentes; condições 
socioeconômicas. 
 

1-INTRODUÇÃO 

 

A infância e a adolescência são períodos de intensas transformações, as 

quais são influenciadas pelos hábitos familiares, amizades, valores e regras 

sociais e culturais (Bertazzi et al., 2009, pág. 3086). Os hábitos e aprendizagens 

desse período repercutem em vários aspectos da vida adulta. A alimentação é um 

dos fatores que contribuem para o aparecimento de doenças crônico-

degenerativas no ser humano, que são hoje a principal causa de mortalidade no 

adulto (Ramos, Stein, 2000, pág. 229). Costumes inadequados na infância e na 

adolescência podem ser fatores de risco para o aparecimento de doenças como 

obesidade, diabetes e hipertensão. 

O ambiente escolar, no qual o adolescente passa grande parte do seu dia a 

dia, é de grande influência nesse aspecto. A seguinte pesquisa investigou a 

alimentação de adolescentes entre 11 a 13 anos em duas escolas, sendo uma da 

rede pública e outra da rede privada da cidade de Ouro Preto-MG, enfocando a 

relação entre condições socioeconômicas e hábitos alimentares.  
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A escola é um espaço de socialização em que os adolescentes constroem 

seus valores. Por isso, é importante inseri-los em uma cultura alimentar saudável 

desde os primeiros anos escolares. O ambiente escolar deve tornar-se um espaço 

para ações e reflexões acerca do assunto e este estudo contribuirá com a 

construção do perfil alimentar das escolas, além de colaborar com a melhoria na 

alimentação estudantil na cidade de Ouro Preto. 

              

2-MATERIAL E MÉTODO 

  

O presente estudo teve como objetivo geral investigar a existência de 

correlações entre as condições socioeconômicas dos adolescentes e sua 

alimentação na escola. 

A pesquisa foi realizada através de aplicação de questionários que 

possuíam questões abertas e fechadas e foi aplicado a 80 adolescentes com 

idade entre 11 e 13 anos, em duas escolas do município de Ouro Preto: uma 

pública e outra particular. Os questionários abordaram quais lanches os alunos 

levavam para a escola e analisou as suas preferências alimentares. Dos 

alimentos presentes no questionário, os não-saudáveis eram: refrigerantes, 

salgados, doces, chips, biscoito salgado e biscoito recheado. E os saudáveis 

eram: sanduíche natural, frutas, suco natural e fatia de bolo. Após a aplicação dos 

questionários, os dados foram analisados e comparados com o objetivo de obter 

um panorama inerente à merenda escolar em cada uma das instituições. 

  

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Após a análise dos questionários, constatou-se que na rede pública, 75% 

dos alunos optaram por lanches não-saudáveis e apenas 25% optaram por 

lanches saudáveis. Já na rede particular, notou-se que 65% dos alunos optaram 

por lanches mais saudáveis e 35% por não-saudáveis. Tendo em vista esses 

resultados, o aluno de rede particular tem maior percepção de uma alimentação 

saudável em relação ao aluno da rede pública conforme tabela abaixo: 
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TABELA 1- Resultados da preferência alimentar dos adolescentes 

LANCHES Rede Pública 
(%) 

Rede particular 
(%) 

Saudáveis 25 65 

Não-saudáveis 75 35 

TOTAL 100 100 
  

A escola pública oferece alimentação aos jovens (Lei estadual nº18.372), 

que apesar de balanceada e de acordo com os padrões nutricionais, ela não é 

bem aceita por todos os alunos. Na rede pública pesquisada não é permitida a 

venda de qualquer alimento nas dependências da instituição. Porém, a escola não 

impede que o aluno traga de casa um lanche que, na maioria das vezes não é 

saudável. 

Na rede particular não é oferecido qualquer tipo de alimentação gratuita, 

mas há cantinas terceirizadas que vendem alimentos não gordurosos e 

produzidos sem gorduras saturadas e trans (Lei estadual nº18.372).  Na rede 

particular, observou-se que dentre os alunos pesquisados, a maioria preferia 

trazer o lanche de casa. Mas é essencial lembrar que a segurança alimentar e 

nutricional vai muito além da disposição de alimentos em quantidade suficiente; 

deve ser entendida como a realização do direito universal à alimentos de 

qualidade, sem contudo, comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais, embasada em práticas alimentares promotoras de saúde 

(CASTRO,2007). 

 
 

 

4-CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista os dados analisados, podemos afirmar que o contexto 

socioeconômico no qual o adolescente está inserido, exerce influência sobre seus 

hábitos alimentares. Vários motivos levam a essa situação, dentre eles: falta de 

instrução e acompanhamento familiar, a carência financeira que os levam a optar 

por refeições menos saudáveis, as crenças antiquadas e até mesmo questões 

valorativas relacionadas à cultura.  

 Para Viunisk (2005) apud Sousa (2006), a escola tem potencial para 

estimular hábitos alimentares saudáveis, através do desenvolvimento de 
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programas educativos que promovam modificações nos alimentos 

comercializados nas cantinas, explicando o porquê das alterações realizadas e 

incentivando a substituição e não simplesmente a proibição. 

Assim, a escola deve se adaptar ao perfil dos alunos e adotar medidas 

efetivas na orientação nutricional a esses jovens, a fim de contribuir para 

prevenção de doenças crônicas, pois alcançar níveis de saúde que promovam o 

desenvolvimento social depende de uma alimentação saudável desde os 

primeiros anos da vida. 
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RESUMO – O objetivo deste estudo foi avaliar as ações de Educação Nutricional ofertadas para 
idosos em ILPI situadas na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Métodos: Pesquisa descritivo-
exploratória que utilizou a revisão narrativa com foco no tema da educação nutricional para 
idosos. A síntese analítica foi qualitativa e com base nela elaborou-se roteiro de entrevista para 
idosos e nutricionistas. O instrumento utilizado para conhecer as características dos serviços de 
nutrição foi baseado no protocolo de atividades do nutricionista em ILPI do Conselho Regional de 
Nutrição. Resultados: Foram entrevistados seis nutricionistas e 23 idosos. As ILPI foram 
avaliadas com grau de excelência, com base no score do instrumento utilizado. Conclusão: Para 
os idosos a alimentação é algo importante e está associada diretamente com a saúde e bem 
estar. As ações de Educação Nutricional são feitas a partir da demanda da ILPI, sendo a 
freqüência e variedade dessas atividades limitadas, por apresentarem perfil de idosos com maior 

déficit cognitivo. 
PALAVRAS-CHAVE: Idoso, alimentação saudável, promoção de saúde, institucionalização. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O envelhecimento caracteriza-se por um processo natural e individual, 

que ocasiona uma série de mudanças fisiológicas, metabólicas, anatômicas, 

sociais e psicológicas. (SOUZA, 2013). A população idosa está exposta a um 

maior risco de desnutrição e excesso de peso, devido à redução das funções 

cognitivas e fisiológicas que prejudicam o consumo e a absorção dos nutrientes. 

No idoso, diversos fatores estão relacionados a mudanças nas práticas 

alimentares favorecendo o isolamento e solidão, podendo ocorrer desinteresse na 

ingestão dos alimentos (SANTOS; RIBEIRO, 2011).  

A implantação de ações de vigilância em saúde e de Educação Alimentar 

e Nutricional (EAN) tem sido crucial para a promoção da saúde e prevenção dos 

distúrbios nutricionais para os cuidados ao idoso institucionalizado. Mas a 

educação nutricional na terceira idade ainda é pouco explorada e há necessidade 

de estudos que investiguem o tema, para que as propostas de educação 

continuada tenham adesão e impacto positivo na vida desses indivíduos (RAUEN 

et al., 2008).  
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As Instituições de Longa Permanência (ILPI) são moradias especializadas 

com função de proporcionar assistência gerontológica e geriátrica conforme as 

necessidades de seus residentes, possibilitando a eles um cotidiano de respeito e 

qualidade de vida (SOUZA, 2013). Diante da crescente demanda da população 

institucionalizada, faz-se necessária a prática do nutricionista dentro das ILPI, 

implantando programas alimentares adequados, mediando e promovendo melhor 

atendimento nas dimensões biológicas, sociais e psicológicas do comportamento 

alimentar (BENETTI et al., 2014).  

O objetivo deste estudo foi avaliar e qualificar as ações de promoção da 

saúde, com foco na Educação Nutricional, ofertadas para idosos residentes em 

ILPI situadas em Belo Horizonte. Pretendeu-se ainda avaliar a percepção dos 

residentes nestas instituições em relação a sua alimentação de modo geral.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

Pesquisa descritivo-exploratória de abordagem quantiqualitativa realizada 

entre março e junho de 2016, em ILPI localizadas na região centro-sul de Belo 

Horizonte. O estudo faz parte de um projeto maior sobre qualidade de vida dos 

idosos, aprovado pelo Comitê de Ética da PUC (CAAE: 31471114.4.0000.5137).  

Utilizou-se inicialmente a revisão narrativa, com foco no tema da 

educação nutricional para idosos. A síntese analítica foi qualitativa e com base 

nos achados elaborou-se roteiro de entrevista semi-estruturada para idosos e 

nutricionistas. O instrumento utilizado para conhecer as características dos 

serviços de nutrição e dos cuidados nutricionais ofertados foi elaborado a partir do 

protocolo de atividades do nutricionista em ILPIs do Conselho Regional de 

Nutrição (CRN).  

Todas as ILPI localizadas na região estudada foram contatadas e a 

amostra total do estudo foi dada a partir do interesse da instituição em participar 

da pesquisa. Foram entrevistados 6 nutricionistas e 26 idosos. Os critérios de 

inclusão dos idosos foram ter residência fixa na instituição e não ter déficit 

cognitivo.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir do contato telefônico com as instituições, apenas 12 das 22 ILPI 

mapeadas na região tiveram interesse em participar do estudo, sendo somente 
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uma de natureza filantrópica. Foram entrevistados seis Nutricionistas, sendo cinco 

do sexo feminino, com tempo de formação médio de 6 anos. Verificou-se que três 

dos respondentes não tiveram a disciplina de Nutrição e Gerontologia na grade 

curricular da graduação e que apenas um dos profissionais não possui nenhuma 

especialização.  

Dos entrevistados, cinco são os responsáveis técnicos perante o 

Conselho Regional de Nutrição (CRN). De acordo com o regulamento técnico da 

Anvisa que define as normas para funcionamento das ILPI, o nutricionista deve 

permanecer na instituição no mínimo 4 horas semanais (ANVISA, 2005). Em 

nosso estudo a média da carga horária desses profissionais nas instituições foi de 

7 horas semanais.  

As ILPI foram avaliadas com grau de excelência nos indicadores do 

estado nutricional, com base no score classificatório do instrumento utilizado e as 

mesmas possuem um perfil de residentes com maior grau de dependência.  

Nas ILPI participantes a média de idosos com capacidade cognitiva para 

responder o questionário foi de aproximadamente dois indivíduos, totalizando 26 

respondentes. O mesmo foi estruturado com questões relacionadas à 

alimentação, bem como duas perguntas referentes às atividades que são 

desenvolvidas pelo nutricionista. Observou-se que quando questionados sobre as 

atividades desenvolvidas muitos se confundiam ou relatavam não lembrar-se. As 

ações de EAN precisam ser adaptadas à capacidade cognitiva e interesses dos 

idosos e as metodologias utilizadas devem ser de fácil aplicação e entendimento, 

propiciando momentos de lazer e recreação para o idoso (LIMA et al., 2016).  

Em relação à qualidade da alimentação servida, os respondentes em sua 

maioria (53,64%) classificaram a qualidade e variedade das refeições como boa e 

fazendo a auto avaliação, 50% dos idosos relataram ter uma alimentação muito 

boa.  

Alguns estudos como o de Moimaz e colaboradores (2009), referem que 

vários fatores podem influenciar na percepção da alimentação, tais como a 

limitação corporal, estilo de vida, alterações na boca, dentre estes o último citado, 

está diretamente associado ao aspecto psicossocial, uma vez que a boca é um 

órgão que tem a missão biológica de sobrevivência física (por meio da 

alimentação), sobrevivência social (comunicação), além da autoestima e 

autovaloração.  
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4 CONCLUSÃO 

 Verificou-se que as ações de Educação Alimentar e Nutricional são feitas 

a partir da demanda da ILPI e a frequência dessas atividades é menor por 

apresentarem perfil de idosos com maior déficit cognitivo. Para os idosos a 

alimentação é algo importante e está associada diretamente com a saúde e bem 

estar. Ressalta-se a dificuldade para encontrar na literatura relatos de 

experiências dirigidas aos idosos e principalmente avaliações sobre as estratégias 

utilizadas. Pesquisas futuras são importantes para determinar quais intervenções 

serão mais efetivas.  
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RESUMO – o objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre o consumo de ultraprocessados e 
hipertensão arterial em crianças. Trata-se de um estudo transversal com 378 crianças de 8 e 9 
anos. O consumo alimentar foi avaliado pela média de três recordatórios 24h. Para classificação 
da pressão arterial utilizou-se a recomendação da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial. 
Para comparação entre os tercis de consumo de ultraprocessados e os níveis pressóricos, 
utilizou-se a análise ANOVA, com Post Hoc Teste de Tukey. A prevalência de hipertensão arterial 
foi de 6,9%. As crianças que estavam no terceiro tercil de consumo de ultraprocessados 
apresentaram maiores valores de pressão arterial sistólica. Este estudo identificou associação 
entre o maior consumo de ultraprocessados e maiores níveis de pressão arterial sistólica. 

 
PALAVRAS-CHAVE: alimentos industrializados; consumo alimentar; hipertensão; crianças. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

Ultraprocessados (UPP) são formulações industriais que apresentam como 

ingredientes os aditivos, estabilizantes, antioxidantes e conservantes. Além disso, 

estes produtos são caracterizados pela presença reduzida ou ausência de 

alimentos in natura ou minimamente processados (MONTEIRO, et al., 2016).  

O seu consumo tem sido associado às desordens metabólicas, como 

alterações do perfil lipídico em crianças (RAUBER et al., 2011), síndrome 

metabólica em adolescentes (TAVARES et al., 2011) e excesso de peso na 

população em geral (LOUZADA et al., 2015). No entanto, ainda não se tem 

nenhum trabalho que avaliou o efeito do consumo destes produtos na pressão 

arterial de crianças. 

Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre o consumo 

de ultraprocessados e hipertensão arterial em crianças pré-púberes. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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Trata-se de um estudo transversal realizado com 378 crianças de 8 e 9 

anos, do município de Viçosa-MG. Os participantes deste estudo fizeram parte da 

Pesquisa de Avaliação da Saúde do Escolar (PASE), que teve como objetivo 

avaliar a saúde cardiovascular deste público infantil no município de Viçosa, MG, 

Brasil. 

Não foram incluídas crianças em uso de medicamentos que pudessem 

alterar o estado nutricional, e com distúrbios do trato gastrointestinal ou 

orofaríngeo que acarretassem alterações do consumo alimentar. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Viçosa (UFV) (parecer nº 663.171). Todos 

os pais ou responsáveis pelas crianças assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido.  

 O consumo alimentar foi avaliado pela média de três recordatórios 24 

horas, aplicado em dias não consecutivos, sendo uma das avaliações referente 

ao fim de semana. Para auxiliar os participantes na determinação do tamanho das 

porções ingeridas, foram utilizados utensílios caseiros e figuras de porcionamento 

de alguns alimentos em álbum fotográfico. A análise dos dados dietéticos foi 

realizada com o auxílio do software Diet Pro® 5i, versão 5.8 para quantificar o 

consumo de energia. 

As medidas da pressão arterial foram realizadas por meio de aparelho 

automático (Omron® HEM 907 Veron Hills, Illinois, EUA). A criança foi colocada 

em repouso por, pelo menos, 5 minutos em ambiente tranquilo, sentada e com o 

braço direito no mesmo nível do coração. A pressão arterial foi aferida três vezes, 

sendo considerada a média das duas últimas. Para classificação utilizou-se a 

recomendação da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial (2010), que 

considera como hipertensa a criança com pressão arterial maior que o percentil 

95 da amostra. 

Para comparação entre os tercis de consumo de ultraprocessados e os 

níveis pressóricos, utilizou-se a análise ANOVA, com Post Hoc Teste de Tukey. 

As análises foram realizadas no software SPSS 20.0 e o nível de significância 

estatística considerado foi de 5%. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Foram avaliadas 378 crianças, sendo 52,1% (n=197) do sexo feminino e 

68,5% (n=259) eram não brancos. O consumo médio calórico diário foi de 1401 

Kcal, sendo 40,8% (571,6 Kcal) atribuído ao consumo de produtos UPP.  

A prevalência de hipertensão arterial foi de 6,9% (n=26). As crianças que 

estavam no terceiro tercil de consumo de UPP apresentaram maiores valores de 

pressão arterial sistólica (Tabela 1). 

 

Tabela 1- Associação entre o consumo de ultraprocessados e a média da 
pressão arterial. 

 ANOVA, Post Hoc Teste de Tukey, p<0,05 

PAS: Pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica. Valores em negrito indicam 

significância estatística. 

 

 Os resultados deste trabalho evidenciam as mudanças que vêm ocorrendo 

no padrão alimentar da população. Foi observado um elevado consumo de UPP 

pelas crianças, sendo que quase metade da ingestão energética foi proveniente 

destes produtos. O maior consumo de UPP se associou aos maiores valores de 

pressão arterial sistólica. Além disso, verificou-se baixa prática de atividade física 

pelas crianças, em detrimento ao aumento do tempo de tela.   

 Estudos realizados com crianças demonstraram que a prevalência de 

hipertensão arterial é crescente neste grupo (CHRISTOFARO et al., 2011; 

RINALDI et al., 2012). Apesar da ausência de estudos que investigaram a 

associação entre o consumo de UPP e alterações na pressão arterial, já é 

conhecida a relação entre o consumo de alimentos ricos em açúcar, gorduras e 

sódio com alterações nos níveis pressóricos (YANG et al., 2012).  

A ingestão de UPP tem aumentado nos últimos anos devido às mudanças 

no estilo de vida das pessoas, que cada vez mais buscam alternativas práticas e 

rápidas para o consumo (BRASIL, 2014). Estas são condições que corroboram 

para o aumento da prevalência de hipertensão arterial entre as crianças.  

4. CONCLUSÃO 

Variável 1º Tercil 2º Tercil 3º Tercil p-valor 

PAS 102,79 (9,12)a 101,56 (8,09)a 104,36 (8,79)b 0,038* 

PAD 60,78 (7,54) 59,98 (6,24) 61,66 (6,44) 0,145 
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Houve associação entre o maior consumo de ultraprocessados e maiores 

níveis de pressão arterial sistólica nas crianças pré-púberes. Mais estudos são 

necessários a fim de avaliar o impacto do consumo de UPP nos níveis 

pressóricos, para melhor avaliação das políticas publicas de saúde.  
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RESUMO – A análise microbiológica de fórmulas lácteas infantis (FLI) e de utensílios utilizados 
em seu preparo oriundos de um lactário hospitalar no Rio de Janeiro revelou a presença de 
diferentes bactérias Gram-negativas. Alguns dos isolados pertencem a espécies patogênicas 
que podem causar doenças aos lactentes. Substâncias antimicrobianas (SAM) produzidas por 
bactérias podem ser capazes de reduzir ou impedir o crescimento de patógenos associados a 
um mesmo nicho. Neste trabalho, quarenta e oito isolados foram testados quanto à produção de 
SAM e 31 (64,6%) mostraram atividade inibitória contra pelo menos uma das bactérias utilizadas 
como indicadoras. Cinco isolados de utensílios, 3 Acinetobacter baumannii/calcoaceticus (JE3, 
JE6 e JE4) e 2 Enterobacter cloacae (ME1 e BIE1), foram os mais promissores e inibiram 
patógenos alimentares como Bacillus cereus e Salmonella enterica sorotipo Typhi, além de 
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis e P. vulgaris, sugerindo que as SAM produzidas por 
estes isolados possam ter potencial de aplicação na área de alimentos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: substâncias antimicrobianas, fórmulas lácteas infantis, lactário. 
 
 
INTRODUÇÃO 

   As fórmulas lácteas infantis (FLI) apesar de constituírem um recurso usado 

para a alimentação infantil, têm preocupado bastante as organizações de saúde 

pelo fato de não serem estéreis, o que facilita a contaminação por agentes 

microbiológicos. Além disso, falhas relacionadas à higienização correta dos 

utensílios contribuem para a contaminação microbiana (USAI et al., 2013) 

comprometendo, assim, a segurança das FLI e saúde dos lactentes. 

Estudos realizados em um lactário hospitalar no Rio de Janeiro detectaram 

a contaminação de FLI e de utensílios utilizados em seu preparo por diferentes 

patógenos Gram-negativos (MORAES et al., 2015; ARAÚJO et al., 2015). Muitas 

destas bactérias são de grande importância devido à produção de diversos 

fatores de virulência, motivando, assim, pesquisas relacionadas à produção de 

substâncias antimicrobianas (SAM), que podem ser capazes de reduzir ou impedir 

o crescimento bacteriano (YANG et al., 2014).  

Ao contrário dos conservantes e dos antibióticos, a utilização de aditivos 

com propriedades antimicrobianas tem se tornado uma potente arma na 
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preservação de alimentos. Dentre eles destacam-se as SAM que geralmente são 

substâncias naturais capazes de retardar ou inibir o crescimento e reprodução 

dos micro-organismos ou até mesmo causar a sua morte. Atualmente, são 

descritas SAM produzidas por animais, plantas, insetos e bactérias como, por 

exemplo, o peróxido de hidrogênio, ácidos orgânicos, antibióticos e bacteriocinas 

(YANG et al., 2014). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 O esquema abaixo ilustra o resumo da metodologia empregada:  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Trinta e um isolados foram capazes de produzir algum tipo de substância 

antimicrobiana contra pelo menos uma das bactérias utilizadas como indicadoras, 

entretanto, 5 isolados denominados JE3, JE6, JE4, ME1 e BIEI foram os mais 

promissores, sendo capazes de inibir patógenos alimentares como Bacillus 

cereus, Salmonella enterica sorotipo Typhi, Klebsiella pneumoniae, Proteus 

mirabilis e Proteus vulgaris, conforme a Tabela 1. Exemplos da inibição de P. 

vulgaris e B. cereus pelo isolado JE6 estão apresentados na Figura 1. 

O espectro de ação dos isolados produtoras de SAM mostrou-se 

extremamente relevante para a indústria alimentar porque B. cereus e Salmonella 

spp. estão no grupo das bactérias mais associadas a doenças transmitidas por 

alimentos no Brasil (SVS, 2016). 
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Tabela 1: Produção de SAM por bactérias Gram-negativas isoladas de utensílios 

usados no preparo de fórmulas lácteas infantis  

 

IV SEMINÁRIO 

ÇÃO  

Figura 1: Produção de SAM pelo isolado JE6 contra (A) P. vulgaris e (B) B. 

cereus. 

 

Além da inibição de Salmonella e de B. cereus, vale ressaltar alguns 

agentes infecciosos Gram-negativos encontrados em alimentos como, Klebsiella e 

Proteus podem carrear genes de resistência a antibióticos, tornando o tratamento 

dos casos, quando necessário, mais difícil. Estes agentes raramente são inibidos 

por bacteriocinas de bactérias Gram-positivas (FLEMING et al., 2010; 

DAMACENO et al., 2015). Dessa forma, faz-se necessário o estudo de SAM 

produzidas por bactérias Gram-negativas que sejam ativas contra estes micro-

organismos. 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho mostra a produção de SAM por isolados de Acinetobacter 

baumannii/calcoaceticus e Enterobacter cloacae oriundos de utensílios usados no 

preparo de FLI. São necessários mais estudos para se determinar a natureza 

química destas SAM e como podem ser usadas como agentes na redução ou 
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inibição do crescimento de patógenos em alimentos, em especial, em fórmulas 

lácteas infantis. 
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RESUMO – o objetivo deste estudo foi avaliar o consumo alimentar de crianças matriculadas em 
escolas públicas e privadas de Viçosa-MG. Trata-se de um estudo transversal com 378 crianças 
de 8 e 9 anos. O consumo alimentar foi avaliado pela média de três recordatórios 24h. Para 
comparar a média de consumo das escolas foi efetuado o teste T de Student. Observou-se maior 
consumo de arroz (p<0,001), feijão (p<0,001), embutidos (p=0,027), frituras (p=0,016) e biscoitos 
(p=0,009) pelos estudantes das escolas públicas. Os estudantes de escolas privadas tiveram 
maior consumo de carnes (p=0,005), açúcares e doces (p<0,001) e bebidas industrializadas 
(p<0,001). As preparações mais consumidas na merenda escolar foram: arroz (76,5%), feijão 
(44,1%) e feijão tropeiro (17,6%). Foram observadas diferenças na ingestão dos grupos 
alimentares entre estudantes de escolas públicas e privadas e acredita-se que esta ocorra devido 
às condições socioeconômicas das famílias em que os indivíduos estão inseridos.  

 
PALAVRAS-CHAVE: alimentos industrializados; consumo alimentar; crianças. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos ocorreram mudanças no padrão alimentar da população, 

sendo observado o aumento da ingestão de produtos prontos para o consumo 

(SPARRENBERGER et al., 2015). Acredita-se que o ambiente e as condições 

sociais que o indivíduo está inserido influenciam a ingestão destes alimentos 

(BIELEMAN et al., 2015).  

Nas escolas públicas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) é responsável por regulamentar a merenda escolar, devendo atender as 

necessidades nutricionais e melhorar a formação dos hábitos alimentares 

saudáveis (BRASIL, 2013).  

Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar se existem diferenças no 

consumo alimentar entre crianças matriculadas em escolas públicas e privadas de 

Viçosa - MG. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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Trata-se de um estudo transversal de base-populacional realizado com 378 

crianças de 8 e 9 anos, matriculadas em escolas urbanas, públicas e privadas do 

município de Viçosa-MG. Os participantes deste estudo fizeram parte da Pesquisa 

de Avaliação da Saúde do Escolar (PASE), que teve como objetivo avaliar a 

saúde cardiovascular deste público infantil no município de Viçosa, MG, Brasil. 

Não foram incluídas crianças em uso de medicamentos que pudessem 

alterar o estado nutricional, e com distúrbios do trato gastrointestinal ou 

orofaríngeo que acarretassem alterações do consumo alimentar. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Viçosa (UFV) (parecer nº 663.171). Todos 

os pais ou responsáveis pelas crianças assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido.  

O consumo alimentar foi avaliado pela média de três recordatórios 24 

horas, aplicado em dias não consecutivos, sendo uma das avaliações referente 

ao fim de semana. Para auxiliar os participantes na determinação do tamanho das 

porções ingeridas, foram utilizados utensílios caseiros e figuras de porcionamento 

de alguns alimentos em álbum fotográfico. A análise dos dados dietéticos foi 

realizada com o auxílio do software Diet Pro® 5i, versão 5.8 para quantificar o 

consumo de energia. Para comparação da média de consumo entre as escolas foi 

realizado o teste T de Student. As análises foram realizadas no software Stata 

versão 13.0 e o nível de significância estatística considerado foi de 5%. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se que 52,1% (n=197) das crianças eram do sexo feminino, 

68,5% (n=259) eram não brancos e 70,9% (n=268) eram de escolas públicas. O 

consumo de arroz (p<0,001), feijão (p<0,001), embutidos (p=0,027), frituras 

(p=0,016) e biscoitos (p=0,009) foram maiores nos estudantes das escolas 

públicas. Os estudantes de escolas privadas tiveram maior consumo do grupo das 

carnes (p=0,005), açúcares e doces (p<0,001) e bebidas industrializadas 

(p<0,001) (Tabela 1). 

Na avaliação da merenda escolar, as preparações que tiveram maiores 

frequências no cardápio foram: arroz (76,5%), feijão (44,1%) e feijão tropeiro 

(17,6%). 
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Tabela 1- Comparação das médias de consumo diário dos alimentos entre as 

crianças de escolas públicas e privadas. Viçosa, MG, 2015. 

Teste T de Student. Valores em negrito indicam significância estatística. 

 

 Os resultados deste estudo evidenciam diferenças na ingestão dos grupos 

alimentares de acordo com o tipo de escola. Os estudantes das escolas públicas 

apresentaram consumo significativamente maior de arroz e feijão comparado aos 

estudantes das escolas públicas. Chaves et al., (2009) avaliou os cardápios 

elaborados pelo PNAE e verificou que em pelo menos um dia da semana era 

oferecido tutu de feijão (15,5%) e feijão tropeiro (11,6%). Sendo assim, atribui-se 

a esse resultado, o fato de estudantes de escolas públicas consumirem estes 

alimentos não somente nas refeições realizadas em casa, mas também na 

merenda escolar. 

Devido o feijão tropeiro estar entre as preparações mais oferecidas na 

escola, e o mesmo ser composto por linguiça e bacon, tais ingredientes podem ter 

contribuído para o maior consumo de embutidos e frituras. Ressalta-se ainda, que 

os embutidos são mais baratos que a carne, no qual o consumo foi maior entre 

estudantes das escolas privadas. Acredita-se então, que o consumo desses 

alimentos seja influenciado pela condição socioeconômica da família 

(SCHLINDWEIN; KASSOUF, 2006). 

Grupos Pública Privada p 

Leite (mL) 138,1 146,9 0,503 

Arroz (g) 117,7 86,9 < 0,001 

Feijão (g) 101,6 54,5 < 0,001 

Verduras e legumes (g) 49,2 58,3 0,086 

Carnes (g) 29,7 39,9 0,005 

Frutas (g) 64,6 84,8 0,059 

Embutidos (g) 19,3 13,6 0,027 

Fast food (g) 46,3 54,2 0,243 

Açúcares e doces (g) 36,9 60,4 < 0,001 

Fritura (g) 70,0 56,5 0,016 

Biscoitos (g) 106,1 90,9 0,009 

Bebidas Industrializadas (mL) 214,6 282,5 < 0,001 
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Atribui-se a maior ingestão de biscoitos por estudantes de escolas públicas 

ao fato de consumirem os mesmos em substituição ao grupo das frutas nas 

pequenas refeições. Observou-se uma tendência ao maior consumo de frutas por 

estudantes de escolas privadas. Os biscoitos são alimentos com maior densidade 

energética, por isso, promovem maior saciedade e são menos onerosos que as 

frutas (ANIZELLI et al., 2015).   

Os estudantes das escolas privadas tiveram maior consumo de açúcares e 

doces e de bebidas industrializadas. Alguns estudos associaram o consumo 

destes alimentos à maior escolaridade materna e renda familiar. Acredita-se que o 

maior poder de compra das famílias está associado ao consumo destes alimentos 

(BIELEMAN et al., 2015; SPARRENBERGUER et al., 2015).  

 

4. CONCLUSÃO 

Este estudo identificou diferenças no consumo dos alimentos entre os 

escolares de escolas públicas e privadas. Acredita-se que o PNAE tenha papel 

fundamental na formação de hábitos alimentares saudáveis, sendo observado um 

menor consumo de alimentos prontos para o consumo pelos escolares da rede 

pública, com exceção para o biscoito. 
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RESUMO - Uma das práticas que cada vez é mais comum entre lutadores é a perda de peso 
rápida, com o intuito de obterem maiores chances de sucesso nas competições. O estudo 
objetivou identificar as estratégias utilizadas para perda de peso por lutadores em período pré-
competição. Foram entrevistados 30 atletas das modalidades de jiu-jitsu e kickboxing. Os 
métodos mais utilizados para promover a perda de peso foram a diminuição da ingestão de 
gorduras (76,47%), exercícios intensos (64,70%) e ingestão de dietas hipocalóricas (47,06%). O 
mestre e os colegas de treino foram os que tiveram maior influência no comportamento dos 
atletas quanto à perda de peso. Pode-se concluir que há necessidade do profissional 
Nutricionista nos locais dessas práticas esportivas para orientar sobre a perda de peso de forma 
saudável, melhorando o desempenho e evitando o risco de lesões e agravos à saúde. 

 
PALAVRAS-CHAVE: luta; perda de peso; competição; atletas. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

As competições nas modalidades de lutas são divididas em categorias 

definidas por faixas de peso que visam equilibrar as disputas, o que conduz o 

atleta a reduzir sua massa corporal na tentativa de enfrentar atletas menores e 

mais fracos, acreditando que aumentarão as chances de sucesso nas 

competições (BERNARDI; NUNES, 2012). 

Bordignon e Escobar (2015) mostram que os atletas de combate têm 

dificuldade de manter o peso corporal de acordo com sua categoria e perdem 

grande quantidade de peso em dias e/ou horas antes das competições. No dia 

em que é feito a pesagem, o atleta é desclassificado se estiver fora do peso 

esperado para a categoria. Devido a essas particularidades da modalidade, os 

atletas acabam utilizando métodos, muitas vezes agressivos, de perda de peso 

para se enquadrar nessas condições competitivas (BARROSO et al., 2008). 

Diante disso, o objetivo deste estudo foi identificar as estratégias utilizadas 

para perda de peso por lutadores em período pré-competição. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Antes da realização do presente trabalho, o estudo foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Redentor (parecer no 

1.641.989 /2016). Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento 



 

Livre e Esclarecido após terem sido esclarecidos sobre a metodologia da 

pesquisa. Foram excluídos desta pesquisa os indivíduos menores de 18 anos e 

maiores que 45 anos, não praticantes de kickboxing e jiu-jitsu e atletas que não 

apresentavam experiência em competições. 

Os atletas responderam um questionário adaptado de Artioli (2008) com 

questões sobre estratégias, frequência, quantidade, tempo e influência para 

perda de peso no período pré-competição. A quantidade e tempo para perda de 

peso foi autorelatada pelos participantes. Os atletas que respondiam 

negativamente à questão sobre o uso de estratégias para perda de peso, eram 

dispensados das outras questões. O questionário foi respondido pelos 

competidores, sob supervisão do pesquisador, o qual esteve disponível para tirar 

dúvidas, sem interferir nas respostas emitidas. 

Para a análise dos dados, utilizou-se estatísticas descritivas com o 

auxílio do software Microsoft Office Excel. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente estudo avaliou 30 atletas de dois centros de treinamento da 

cidade de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) das modalidades de jiu-jitsu (76,67%) 

e kickboxing (23,33%), sendo a maioria do masculino (93,33%), com idade média 

de 28,9±9,59 anos, variando entre 18 e 45 anos. A maioria dos atletas (56,66%) 

utilizava métodos para perda de peso antes da competição.   

Entre os atletas que utilizavam métodos para perda de peso antes da 

competição, 76,47% reduziam a ingestão de gorduras, 64,70% realizavam 

exercícios intensos e 47,06% consumiam dietas hipocalóricas (Tabela 1). Fabrini 

et al. (2010) também observaram em seu estudo com judocas que os atletas 

utilizavam o aumento do número de atividades físicas além das habituais (76,1%) 

e restrição calórica (59,8%) como as principais estratégias para redução de peso 

em períodos pré-competitivos. Dietas com baixo valor energético contribuem 

para a perda de massa muscular, aumento do risco de fadiga, lesões e doenças, 

além de reduzir o desempenho do atleta (ACSM, 2009). 

Os métodos mais utilizados “as vezes” foram pular uma ou duas 

refeições (41,18%), treinar propositadamente em locais quentes (35,29%) e 

diminuir a ingestão de líquidos (29,41%). A consequência da perda hídrica 



 

prolongada resulta na desidratação, podendo prejudicar o desempenho do atleta 

durante o exercício, pois essa condição afeta as funções fisiológicas e a 

temperatura corporal (NOBREGA, 2007). 

 

Tabela 1 - Métodos utilizados para a perda de peso, descrita em frequência relativa (%).  

Métodos Frequência 

 Sempre Ás vezes Raramente Nunca Já usei 

Pular 1 ou 2 refeições 23,53% 41,18% 5,88% 17,65% 11,76% 

Jejum 11,76% 11,76% 11,76% 64,70% - 

Dieta hipocalórica 47,06% 23,53% 5,88% 17,65% 5,88% 

Diminuir ingestão de líquidos 17,65% 29,41% 17,65% 29,41% 5,88% 

Diminuir ingestão de 
carboidratos 

35,29% 29,41% 11,76% 17,65% 5,88% 

Diminuir ingestão de gorduras 76,47% 5,88% - 11,76% 5,88% 

Uso de diurético e/ou laxante 5,88% 5,88% 17,65% 58,82% 11,76% 

Provocar vômitos - - 11,76% 82,35% 5,88% 

Fazer exercícios excessivos 64,70% 5,88% 17,65% 5,88% 5,88% 

Treinar em locais quentes 23,53% 35,29% - 35,29% 5,88% 

Usar sauna - 5,88% - 88,23% 5,88% 

Treinar com agasalhos, sacos 
plásticos ou roupas de borracha 

29,41% 23,53% 11,76% 29,41% 5,88% 

 

Em relação a quantidade e tempo para perda de peso pré-competição, 

observou-se que os participantes perdiam em média 3,8kg em 16,6 dias antes 

da competição. O mestre e os colegas de treino foram os que tiveram maior 

influência no comportamento dos atletas quanto à perda de peso (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Grau de influência para perda de peso, definida pelo valor de maior frequência. 

 Grau de influência 

Muita  Razoável Não sei Pouca  Nenhuma  

Colegas de treino 47,06% 5,88% - 23,53% 23,53% 

Médico - - - - 100,00% 

Preparador físico 17,65% 5,88% 5,88% 29,41% 41,18% 

Mestre 64,70% 17,65% - 5,88% 11,76% 

Pais 5,88% - - 11,76% 82,35% 

Nutricionista 23,53% - 11,76% 23,53% 41,18% 

Parceiro(a) 5,88%     

 

O nutricionista é o profissional capacitado para planejar adequadamente 

a perda de peso de forma saudável, garantindo a alimentação e hidratação 

apropriadas para um bom desempenho em treinamentos e competições, além 



 

de prevenir lesões, doenças e preservar a saúde (BORDIGNON; ESCOBAR, 

2015).   

 

4. CONCLUSÕES 

 

A maioria dos atletas utilizava estratégias para perda de peso antes da 

competição, as vezes estratégias agressivas, influenciados principalmente pelo 

mestre e colegas de treino, o que torna necessária a presença do profissional 

Nutricionista nesses locais de práticas esportivas para orientar os lutadores 

sobre a perda de peso de forma saudável, melhorando o seu desempenho, 

evitando lesões e agravos à saúde.  
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RESUMO – Trata-se de um estudo cujo objetivou foi comparar se a presença de componentes 
imunológicos no leite humano (LH) cru e após processo de pasteurização em amostras obtidas em 
um banco de leite humano (BLH) teriam diferenças significativas. Foram avaliadas 80 amostras de 
LH divididas entre pré (n=40) e pós pasteurização (n=40), nas quais foram analisadas 
concentrações de interleucina 4 (IL-4), interleucina 10 (IL-10), interleucina  17 (IL-17), interferon-
gamma (IFN), adiponectina, resistina e leptina por meio da técnica enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA). A análise dos dados foi realizada pelo software Prisma, utilizando o teste t de 
student, a nível de significância de 5%. Os resultados mostraram que após a pasteurização do LH, 
a concentração de leptina aumentou enquanto que a concentração de adiponectina sofreu 
redução. Não havendo diferença significativa para os demais componentes avaliados. De maneira 
geral, a pasteurização afeta parcialmente a composição imunológica do LH. 
PALAVRAS-CHAVE: alimentação; saúde; alimentos; amamentação; imunologia. 
 

INTRODUÇÃO 

Ao nascer, o neonato apresenta um sistema imunológico imaturo, sendo 

então mais susceptível a diversas infecções bacterianas e virais. Dessa forma, o 

consumo do leite humano (LH) através da amamentação além de ser responsável 

pelo crescimento e desenvolvimento adequado, representa também o principal 

componente imunológico para os recém-nascidos. Na impossibilidade de receber 

o LH da própria mãe, é possível recorrer a um Banco de Leite Humano (BLH) e 

receber o leite doado e pasteurizado, para nutrição e garantia do desenvolvimento 

imunológico infantil (MENEZES et al., 2014). Neste contexto, o presente estudo 

objetivou comparar a concentração de componentes imunológicos no LH cru e 

após o processo de pasteurização. 

MATERIAL E MÉTODOS 
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 Foram avaliadas 80 amostras de LH coletadas em um BLH referência de 

Minas Gerais. Estas estavam divididas entre amostras pré-pasteurização (n=40) e 

pós-pasteurização (n=40), ambas congeladas e armazenadas em tubos de ensaio 

de vidro com tampa de rosca em volumes de 5ml, e cada par de amostra pré e 

pós pasteurização era proveniente de uma mesma doadora, possibilitando a 

realização de análises pareadas.  

 Inicialmente as amostras foram descongeladas à temperatura de 4ºC por 

12 horas, e centrifugadas em velocidade de 4000rpm por 10min com auxílio de 

uma centrífuga resfriada. Em seguida o creme foi desprezado, retirando as 

alíquotas para análise através do sobrenadante da amostra.  

As concentrações de IL-4, IL-10, IL-17, IFN-gamma, adiponectina, resistina 

e leptina foram medidas através da técnica ELISA, utilizando kits Duo Set da 

marca R&D Systems de acordo com o protocolo indicado pelo fabricante, sendo 

realizados em duplicata de acordo com o recomendado. A análise estatística dos 

dados foi realizada com auxílio do software Prisma, por meio do teste T de 

Student pareado e adotou-se o nível de significância de 5%. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A concentração de adipocinas pré e pós-pasteurização está representada 

na Figura 1. Entre as adipocinas avaliadas, não houve alteração no conteúdo de 

resistina após a pasteurização. Por outro lado, observou-se redução da 

concentração da leptina e aumento da adiponectina após a esterilização do leite. 

 

Figura 1 – Concentração de adipocinas no leite cru e pós pasteurização de 

amostras coletadas em um Banco de Leite Humano de referência de Minas 
Gerais. 
 
 A Figura 2 apresenta a concentração de citocinas pré e pós-pasteurização. 

Não foram observadas alterações significativas de concentração de IL-4, IL-10, IL-

17 e IFN-gamma. 
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Figura 2 – Concentração de citocinas e interferon no leite cru e pós pasteurização 

de amostras coletadas em um Banco de Leite Humano de referência de Minas 
Gerais. 
  

 Ewaschuk et al. (2011) também realizou um trabalho que objetivou avaliar 

os níveis de citocinas no LH pré e pós pasteurização, no qual apresenta 

resultados divergentes ao presente estudo, constatando redução de IL-10 no leite 

pós pasteurização frente os índices sem alteração de IL-10 após o processo 

submetido neste estudo. Por outro lado, a ausência de variação significativa na 

concentração de IL-4 observada pelo mesmo autor, corrobora com os achados 

deste estudo, que também não observou alteração nas concentrações desse 

anticorpo (EWASCHUK et al., 2011). 

 Em outro estudo realizado por Chang et al. (2013) que buscou avaliar a 

concentração de componentes imunológicos do LH fresco e pasteurizado. Os 

autores não observaram alterações nos níveis de leptina entre o leite fresco e pós 

pasteurização. Diferente dos resultados obtidos neste estudo em que os níveis de 

leptina foram significativamente reduzidos após a pasteurização (CHANG et al., 

2013). 

 Ressalta-se que não foi possível identificar os estágios de lactação em que 

as amostras se encontravam, tornando-se um limitante do estudo. Tal limitação 

pode ter influenciado nos resultados, como no aumento da concentração de 

adiponectina observado após a pasteurização, tendo em vista que o estágio de 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 
Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

lactação da mãe pode interferir significativamente na composição do leite humano 

(CHANG et al., 2013). 

CONCLUSÃO 

 A partir das análises realizadas observou-se que entre as citocinas e 

adiponectinas presentes no leite coletado, IL-4, IL-10, IL-17, IFN-gamma e 

resistina, não se alteraram após a pasteurização do leite. Em contrapartida, a 

leptina apresentou redução da concentração, enquanto a adiponectina sofreu 

aumento após pasteurização deste. 

 De acordo com as informações apresentadas, o LH fresco continua a ser o 

alimento ideal para os recém-nascidos. Os resultados sugerem que o processo de 

pasteurização tenha influência, menor ou maior em relação ao componente 

avaliado, sobre a concentração de fatores imunológicos no LH. Entretanto, a 

frequente necessidade de se recorrer ao BLH para se obter alimentação segura a 

recém-nascidos impossibilitados de receber o LH da própria mãe, indica a 

importância de se estudar e aprimorar os métodos de processamento do leite 

doado para garantir a nutrição e desenvolvimento adequados a essa população. 
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RESUMO – O estudo teve como objetivo examinar espacialmente o ambiente alimentar no 
entorno das escolas das Regiões Urbanas (RU) de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estudo de nível 
agregado, tendo como unidade de análise escolas de Juiz de Fora em 2016. Foram estudados o 
ambiente alimentar e o Índice de Vulnerabilidade da Saúde (IVS). Estabelecimentos alimentares 
foram categorizados de acordo com o grau de processamento da predominância dos alimentos 
comercializados. Das 372 escolas analisadas, 55,38% eram privadas. Dentre elas, 145 (38,98%) 
localizavam-se se regiões de baixa vulnerabilidade, 151 (40,32%) de média vulnerabilidade e 76 
(20,43%) de vulnerabilidade alta ou muito alta. Escolas localizadas em áreas mais vulneráveis 
apresentaram em seus arredores menores quantidades de todos tipos de comércios alimentares. 
Escolha e consumo alimentar em entornos escolares de Juiz de Fora se restringem, muitas 
vezes, a alimentos ultraprocessados, sendo um fator de risco para a obesidade em crianças e 
adolescentes. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Ambiente; Criança; Adolescente; Consumo de Alimentos; Obesidade. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A obesidade infanto-juvenil é um importante problema de saúde pública 

(PAES; ONG; LAKSHMAN, 2015). A adequada disponibilidade de alimentos 

saudáveis é necessária para que crianças e adolescentes possam adotar hábitos 

alimentares adequados (CROMLEY; MCLAFFERTY, 2002). Esses indivíduos, no 

entanto, têm acesso facilitado a lanchonetes do tipo fast-food ou locais de venda 

de alimentos utraprocessados a uma curta distância de suas escolas, estando 

expostos a ambientes alimentares de baixa qualidade (LEITE et al., 2012).  

O presente estudo objetivou examinar espacialmente o ambiente alimentar 

no entorno das escolas das Regiões Urbanas (RU) de Juiz de Fora, Minas Gerais, 

como fator de risco para obesidade de crianças e adolescentes. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
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Estudo de nível agregado (ecológico), exploratório, tendo como unidade de 

análise as escolas das RU de Juiz de Fora, MG, no ano de 2016. Foram 

estudadas, como variáveis ambientais, o ambiente alimentar de Juiz de Fora e o 

Índice de Vulnerabilidade da Saúde (IVS). O primeiro foi mensurado por meio do 

georreferenciamento dos estabelecimentos de venda de alimentos cadastrados 

de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 

(IBGE, 2014). O IVS foi construído a partir de metodologia desenvolvida pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (BELO HORIZONTE, 2013). Os 

estabelecimentos foram categorizados de acordo com o grau de processamento 

da predominância dos alimentos comercializados em: 1) in natura ou 

minimamente processados (açougues, hortifrutigranjeiros, laticínios e peixarias; 2) 

processados (delicatessens, padarias e restaurantes); 3) ultraprocessados 

(ambulantes, bomboniéres, hipermercados, lanchonetes, minimercados e 

supermercados) (MONTEIRO et al., 2016).   

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (CEP/UFJF), parecer 522.694/2014.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Das escolas analisadas, 166 (44,62 %) eram públicas e 206 (55,38 %) 

privadas. Dentre elas, 145 (38,98 %) localizavam-se se regiões de baixa 

vulnerabilidade, 151 (40,32 %) de média vulnerabilidade e 76 (20,43 %) de 

vulnerabilidade alta ou muito alta. Dentre os estabelecimentos comerciais de Juiz 

de Fora, destacou-se a presença de minimercados (17,8 %, N= 748) e 

lanchonetes (28,8 %, N= 1.206). Apenas 9,5 % (N= 397) vendiam por 

predominância alimentos in natura ou minimamente processados. 

Escolas localizadas em RU de maiores IVS apresentaram em seus 

arredores menores quantidades de todos os tipos de comércios de alimentos, 

tanto os saudáveis, como os não saudáveis (Tabela 1). Configuraram-se como 

desertos alimentares, áreas urbanas socioeconomicamente vulneráveis, onde não 

há acesso a alimentos saudáveis a preços acessíveis (GARTIN, 2012). Embora 

alguns comércios de alimentos estejam presentes nos desertos alimentares, 

como minimercados e lanchonetes, os gêneros alimentícios disponíveis são, em 
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sua maioria, de baixa qualidade e de alta durabilidade nas prateleiras (BEAULAC; 

KRISTJANSSON; CUMMINS, 2009). 

 

Tabela 1 – Distribuição dos estabelecimentos de venda de alimentos, 

categorizados pelo grau de processamento da predominância dos alimentos 

comercializados, a um raio 500 m das escolas, de acordo com o IVS das RU onde 

estão localizadas. Juiz de Fora, MG, 2014. 

  

In Natura ou 

Minimamente 

Processados 

Processados Ultraprocessados Total 

IQR Média P50 IQR Média P50 IQR Média P50 IQR Média P50 

IVS 

Baixo 
18 16,7 13 88 75,0 58 27 48,8 25 53 91,2 43 

IVS 

Médio 
7 6,4 4 18 19,5 17 41 61,4 38 95 118,9 70 

IVS 

Alto ou 

Muito 

Alto 

3 2,5 2 8 8,0 8 33,5 45,9 26,5 86,5 87,6 50,5 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A escolha e o consumo alimentar em entornos escolares de Juiz de Fora 

se restringem, muitas vezes, a alimentos ultraprocessados, sendo um fator de 

risco para a obesidade em crianças e adolescentes. 
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RESUMO – O estudo objetivou avaliar características e hábitos alimentares de estudantes 
universitários recém-ingressos nos cursos de Nutrição e Ciências Biológicas da universidade 
federal de juiz de fora. Estudo observacional, transversal, constituído por amostra de 112 
estudantes. Perfis socioeconômico e alimentar foram avaliados por instrumento auto preenchido. 
Na amostra, 73,21% dos indivíduos eram mulheres; 83,93% com renda superior a um salário 
mínimo; 70,54% praticavam atividade física regularmente; 63,39% eram eutróficos. Consumo 
regular de frutas declarado foi baixo (34,82 %). Em relação ao feijão, consumo habitual declarado 
foi satisfatório (70,54 %). Relação significativa (p< 0,05) foi encontrada entre renda inferior a um 
salário mínimo e consumo insuficiente de verduras e legumes. Também foi encontrada relação 
significativa entre a não prática de atividade física e baixo consumo de salada, carne vermelha 
com gordura e frango com pele. Os resultados demonstraram que universitários recém-ingressos 
apresentaram padrão alimentar inadequado em diversos aspectos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Consumo de Alimentos; Estado Nutricional; Universitários; Renda. 
 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O consumo alimentar influencia diretamente o estado nutricional dos 

indivíduos, sendo a população universitária um grupo vulnerável no ponto de vista 

nutricional, uma vez que começa a passar por várias mudanças, sendo algumas 

relacionadas à alimentação (BERTIN et al., 2008). 

O estudo teve como objetivo avaliar características e hábitos alimentares 

de estudantes recém-ingressos na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Estudo transversal, constituído por uma amostra selecionada por 

conveniência de 112 estudantes recém matriculados nos cursos de Nutrição e 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Minas 
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Gerais. A coleta dos dados foi realizada entre março de 2015 e março de 2016. O 

perfil alimentar foi avaliado por meio de perguntas do questionário do Sistema de 

Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico (VIGITEL) (BRASIL, 2013). Medidas de peso corporal e a estatura 

foram autodeclaradas e para a avaliação do estado nutricional foi adotado o 

critério da Organização Mundial de Saúde (OMS,1998). O nível de significância 

de 0,05 (5%) foi adotado em todos os procedimentos analíticos.   

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres 

Humanos da UFJF (parecer nº 936.249).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A maioria (64,29%, n= 72) dos estudantes eram do curso de Nutrição; 

73,21% eram do sexo feminino; a média de idade foi de 20 anos (+ 5,13 anos). 

Quanto ao Índice de Massa Corporal (IMC), a média encontrada foi de 22,13 

Kg/m² (+ 3,32 kg/m²), sendo que 69,61% encontravam-se eutróficos e 18,63% 

tinham excesso de peso. 83,93% declararam possuir renda média domiciliar 

mensal maior que um salário mínimo. Foi encontrada associação entre renda e 

consumo de salada crua (p= 0,035) e de legumes cozidos (p= 0,025), indivíduos 

de menor renda apresentaram consumo insuficiente desses alimentos. Sabe-se 

que a renda é um determinante importante para o consumo de alimentos 

(DRENOWSKI, 2003).  

Relativo à prática de atividade física, 70,54% (n= 79) praticavam ao menos 

uma vez por semana. Foi encontrada associação entre os que não praticavam e o 

baixo consumo de salada (p= 0,026), carne vermelha com gordura (p= 0,017) e 

frango com pele (p= 0,007) (Tabela 1). A atividade física regular e a alimentação 

saudável atuam diretamente na prevenção de doenças (BARRETO et al., 2005).  
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Tabela 1 – Relação entre prática de atividade física e consumo alimentar de uma 

amostra de universitários. Juiz de Fora, 2016. 

Variáveis de consumo Pratica AF* Não Pratica AF Total 

 N % N % N % 

Feijão       

< 5 dias por semana 24 30,38 9 27,27 33 29,46 

≥ 5 dias por semana                             55 60,62 24 72,73 79 70,54 

Salada Crua        

< 5 dias por semana 42 53,16 25 75,76 a 67 59,82 

≥ 5 dias por semana                             37 46,84 8 24,24 45 40,18 

Legumes cozidos        

< 5 dias por semana 53 67,09 26 78,79 79 70,53 

≥ 5 dias por semana                             26 32,91 7 21,21 33 29,47 

Carne Vermelha com Gordura        

< 5 dias por semana 46 58,23 27 81,82 b 73 65,18 

≥ 5 dias por semana                              33 41,77 6 18,18 39 34,82 

Frango com Pele       

< 5 dias por semana 32 41,56 23 69,70 c 55 50,00 

≥ 5 dias por semana                             45 58,44 10 30,30 55 50,00 

Frutas       

< 5 dias por semana 49 62,03 24 72,73 73 65,18 

≥ 5 dias por semana                              30 37,97 9 27,27 39 34,82 

Refrigerante ou Suco Artificial        

< 5 dias por semana 7 21,79 10 30,30 17 16,83 

≥ 5 dias por semana                              61 78,21 23 60,70 84 83,16 

* Atividade Física; a Associação significativa (p= 0,026); b Associação significativa (p= 

0,017); c Associação significativa (p= 0,007).  

 

4 CONCLUSÕES  

 

Os resultados encontrados demonstraram que universitários recém-

ingressos apresentaram um padrão alimentar inadequado. Questões relacionadas 

à renda e à prática de atividade física podem apresentar influências ao consumo 

alimentar.  
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RESUMO – Atualmente, vem surgindo a necessidade de desenvolver novos produtos alimentícios 
que sejam capazes de fornecer nutrientes essenciais, assim como benefícios adicionais à saúde. 
O objetivo desse trabalho foi determinar a composição nutricional de petit suisse sabor açaí com 
polidextrose e bactéria probiótica. Primeiramente, elaborou-se o queijo petit suisse, em seguida, 
incorporou-se ao mesmo a polidextrose e a cultura probiótica comercial contendo Lactobacillus 
acidophilus e Bifidobacterium lactis. De acordo com os dados obtidos, as formulações de petit 
suisse sabor açaí sem e com polidextrose e probióticos atenderam as exigências dos padrões em 
relação aos teores de umidade e proteína.  

 
PALAVRAS-CHAVE: alimentação saudável; carboidratos totais; proteínas, umidade.     

 

1. INTRODUÇAO 

 

Os probióticos são definidos como microrganismos vivos administrados 

em quantidades adequadas que promovem benefícios a saúde do hospedeiro, 

favorecendo o equilíbrio da microbiota intestinal (SANTOS; BARBOSA; 

BARBOSA, 2011). Entre as espécies que se sobressaem em um indivíduo 

saudável, encontram-se bactérias do ácido lático e, mais especificamente, 

bactérias dos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium predominante no intestino 

delgado e grosso, respectivamente (COSTA; ROSA, 2010). Já a fibra alimentar, é 

a parte comestível de plantas ou carboidratos análogos que são resistentes à 

digestão e absorção no intestino delgado de humanos, com fermentação 

completa ou parcial no intestino grosso, favorecendo efeitos benéficos no cólon 

(AACC, 2001).  

De acordo com a lista de ingredientes com alegação de propriedades 

funcionais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a polidextrose é 

considerada uma fibra alimentar (BRASIL, 2016). O açaí possui elevado valor 

nutricional, contem significativa quantidade de antocianinas, além de ser um 

alimento rico em proteínas, fibras, lipídios, vitamina E e minerais (BERNAUD; 
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FUNCHAL, 2011). Os componentes antioxidantes têm a capacidade de inibir ou 

diminuir os processos de oxidação gerada pelos radicais livres no organismo.  

O queijo petit suisse é fabricado no Brasil industrialmente por 

centrifugação da coalhada para a separação do soro, obtendo-se o queijo “quark”, 

que é utilizado como base para o queijo petit suisse. (VEIGA; VIOTTO, 2001).  

O objetivo desse trabalho foi determinar a composição centesimal de petit 

suisse sabor açaí com polidextrose e bactéria probiótica. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A elaboração do petit suisse foi baseada segundo a tecnologia de 

fabricação descrita por Souza et al. (2011) com algumas modificações. Após a 

definição da formulação desejável de petit suisse sabor açaí com 14% de açúcar, 

35% de polpa de açaí previamente pasteurizada (80 ºC por 20 minutos), 

incorporou-se à mesma a cultura probiótica comercial contendo Lactobacillus 

acidophilus e Bifidobacterium lactis (Chr. Hansen, Valinhos - SP, Brasil) e 2% de 

polidextrose (Danisco®, Cutia - SP, Brasil).  

Os resultados foram expressos como média e desvio padrão de três 

repetições do experimento. Em caso de distribuição normal, os resultados foram 

analisados por meio de análise variância (ANOVA) e a diferença entre as médias 

foi definida pelo teste F ao nível de 5% de significância. As análises estatísticas 

foram realizadas com o auxílio do software Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS – versão 18.0). 

 As determinações dos teores de umidade, proteína, lipídios e cinzas 

foram realizadas em triplicata de acordo a Association of Official Analytical 

Chemists - AOAC (2005).      

 

3. RESULTADOS 

 

Segundo o regulamento técnico de identidade e qualidade do queijo petit 

suisse (BRASIL, 2000), esse produto é classificado como um queijo de alto teor 

de umidade (>55%) e deve conter no mínimo 6% de proteína. De acordo com os 

dados obtidos (Tabela 1), as formulações de petit suisse sabor açaí sem e com 

polidextrose e probióticos atenderam as exigências dos padrões de umidade e 
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proteína. Em relação à umidade, houve diferença significativa entre as 

formulações (p≤0,05), sendo que o petit suisse sabor açaí sem adição de 

polidextrose e probiótico apresentou maior teor de umidade.  

 

Tabela 1 - Composição centesimal de queijos petit suisse sabor açaí com e sem 

adição de polidextrose e probiótico 

Composição centesimal 

(g/100g de peso fresco) 

Petit suisse sabor açaí 

Com adição de 

polidextrose e 

probióticos 

Sem adição de 

polidextrose e 

probióticos 

Umidade 64,77±0,29b 70,74±0,25a 

Proteínas 6,24±0,06a 6,46±0,15a 

Lipídios 8,97±0,72a 10,38±1,61a 

Cinzas 0,54±0,09a 0,61±0,17a 

Carboidratos totais 19,46±0,85a 11,80±1,66b 

Valores são representados pela média±desvio padrão; 
Letras diferentes na mesma linha expressam diferença significativa pelo teste de Tukey ao nível 
de 5% de significância. 

  

Em relação aos teores de proteínas, cinzas e lipídeos, não houve 

diferença significativa entre as formulações de petit suisse com e sem 

polidextrose e bactérias probióticas (Tabela 1). E essa diferença pode ser 

explicada pela adição da polidextrose, que é uma fibra alimentar e, nesse caso, 

foi quantificada como carboidratos totais.  

 

4. CONCLUSAO  

 

Por meio do presente trabalho podemos obter a composição centesimal de 

petit suisse, sabor açaí com polidextrose e bactéria probiótica. Pode-se verificar 

que este produto se encontra dentro das especificações exigidas, tanto para a 

umidade do petit suisse, quanto para a quantidade de proteínas pré 

estabelecidas, e a adição de polidextrose e bactérias probióticas determinou a 

diminuição da umidade e aumento dos teores de carboidratos totais.   
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RESUMO – A incorporação do sorgo na alimentação humana pode servir de estratégia para o 
controle da obesidade. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do consumo de sorgo extrusado 
nos parâmetros antropométricos em homens com excesso de peso. Trata-se de estudo crossover, 
randomizado, com duração de 8 semanas e 4 semanas de washout, em que os participantes 
consumiram preparações a base de sorgo integral extrusado (teste) ou trigo integral extrusado 
(controle) no desjejum. Os parâmetros antropométricos (peso, estatura, perímetro da cintura e 
índices relacionados) foram avaliados no início e ao final de cada período de intervenção. O 
consumo de sorgo extrusado levou à redução do peso corporal, perímetro da cintura, relação 
cintura/estatura e índice de conicidade. A ingestão de trigo extrusado não levou à perda de peso. 
Portanto, o consumo de sorgo integral extrusado pode ser útil para auxiliar no controle do 
sobrepeso e da obesidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sorghum bicolor L.; obesidade; antropometria. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O consumo de cereais integrais contribui para reduzir os riscos de 

comorbidades associadas à obesidade (FARRAR et al., 2008). O sorgo 

apresenta-se como uma possibilidade de consumo aos cereais convencionais por 

ser uma excelente fonte de compostos bioativos, como ácidos fenólicos, 

flavonoides, taninos, antocianinas, vitamina E, além de fibra alimentar, que 

contribuem para a elevada capacidade antioxidante do cereal. Os produtos à base 

de sorgo podem, portanto, ser úteis para reduzir o risco de doenças crônicas 

(AWIKA e ROONEY, 2004).  

A incorporação do sorgo na alimentação humana pode servir de 

estratégia para o controle da obesidade (AWIKA e ROONEY, 2004). Estudo 

demonstrou que o sorgo rico em taninos reduziu o ganho de peso em animais 

(AL-MAMARY et al., 2001). Apesar das evidências em estudos com animais, 

ainda não se sabe se o sorgo pode modular o peso corporal em humanos. Diante 

disso, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do consumo crônico de 
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preparações à base de sorgo extrusado nos parâmetros antropométricos de 

homens com excesso de peso. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de estudo crossover, randomizado, simples cego. O estudo 

consistiu de dois períodos de 8 semanas com 4 semanas de washout. Foram 

selecionados homens, com idade entre 18 e 40 anos, índice de massa corporal 

(IMC) ≥ 27,0 e ≤ 34,9 kg/m2, perímetro da cintura ≥ 90 cm, sem alterações no 

perfil lipídico e glicêmico, ausência de doenças crônicas e agudas, bem como de 

desordens e alergias alimentares.  

Diariamente os voluntários compareceram ao laboratório, onde foram 

oferecidas aleatoriamente as preparações (bebidas ou cereal matinal) à base de 

sorgo integral extrusado (teste) ou à base de trigo integral extrusado (controle) no 

desjejum. Aos finais de semana, receberam as preparações porcionadas para 

consumir em casa. Os participantes foram orientados a seguir um plano alimentar 

com restrição calórica de 500 kcal/dia, e a manter o padrão de atividade física 

habitual. A quantidade de sorgo consumida diariamente foi baseada em uma 

porção usual de cereal matinal (40g). A quantidade de trigo extrusado foi 

calculada de modo a manter conteúdo similar de calorias, macronutrientes e fibra 

alimentar que a porção com sorgo extrusado. Os cereais foram consumidos com 

leite ou iogurte. 

Ao início e ao final de cada período de intervenção foram realizadas as 

avaliações antropométricas (peso, altura, perímetro da cintura e diâmetro 

abdominal sagital). Foram calculados o índice de massa corporal (IMC), relação 

cintura/quadril (RCQ), relação cintura/estatura (RCE) e índice de conicidade 

(ICO). 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Viçosa (CAAE: 13630513.0.0000.5153). Todos os 

participantes foram esclarecidos quanto ao objetivo do estudo e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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24 participantes (idade média 25,6 ± 4,6 anos) completaram o estudo. O 

consumo de sorgo integral extrusado no desjejum por 8 semanas resultou em 

redução do peso corporal, IMC, perímetro da cintura (PC) e consequentemente 

redução do RCE e ICO, indicadores de obesidade central (Tabela 1). Já para o 

grupo que consumiu trigo não houve redução do peso, mas reduziu PC, RCE e 

ICO. 

 

Tabela 1 – Características dos participantes ao início e ao final da intervenção, 

por tratamento. 

Características 
Grupo Sorgo (teste) Grupo Trigo (controle)  

Inicial Final p(1) Inicial Final p(1) p(2) 

Peso (Kg) 90,38±10,35 89,53±10,99 0,047 90,19±10,66 89,21±10,96 0,105 0,715 

IMC (kg/m²) 29,07±1,49 28,79±1,84 0,047 29,01±1,80 28,70±2,13 0,108 0,768 

PC (cm) 99,30±5,56 97,92±6,70 0,009 99,01±5,92 97,58±6,88 0,031 0,967 

RCQ  0,92±0,05 0,91±0,04 0,282 0,92±0,04 0,92±0,04 0,590 0,630 

RCE 0,56±0,03 0,55±0,04 0,019 0,57±0,04 0,56±0,04 0,023 0,785 

ICO 1,27±0,05 1,26±0,06 0,018 1,27±0,05 1,26±0,06 0,034 1,000 

DAS (cm) 21,83±1,65 21,75±1,78 0,670 21,88±1,54 21,59±2,04 0,303 0,467 
IMC: índice de massa corporal; PC: peso corporal; RCQ: relação cintura-quadril; RCE: relação citura-estatura; DAS: 
diâmetro abdominal sagital. 
(1) Comparação entre baseline e endpoint em cada intervenção, por meio do teste t de Student pareado (p<0,05) 
(2) Efeito dos tratamentos –comparação do Δ das alterações entre as duas intervenções por meio do test t de Student 
(p<0,05) 

 

A redução no peso corporal pode ser atribuída ao maior teor de fibra, 

amido resistente e compostos bioativos do sorgo em relação ao trigo 

(POQUETTE et al., 2014; ANUNCIAÇÃO et al., 2016). O sorgo integral, com 

elevado teor de fibras e amido resistente, pode aumentar a saciedade. Além 

disso, os taninos podem complexar com o amido do sorgo formando amido 

resistente, contribuindo assim para menor ingestão calórica. 

Outro estudo também observou redução no PC após o consumo de cereal 

integral associado à dieta com restrição calórica em adultos com excesso de peso 

(MAKI et al., 2010). O excesso de adiposidade abdominal está associado a 

distúrbios metabólicos tais como resistência à insulina e hipertrigliceridemia 

(DESPRES, 2006). Portanto, o consumo de sorgo pode ser útil para o controle da 

obesidade e desordens associadas. 

 

4. CONCLUSÕES 
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O consumo de sorgo extrusado por 8 semanas reduziu o peso corporal, 

perímetro da cintura e indicadores de obesidade central em homens com excesso 

de peso. Portanto, a inclusão de sorgo integral à dieta pode auxiliar no controle da 

obesidade e na redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis. 
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RESUMO – Estudo transversal avaliou consumo alimentar e estado nutricional de gestantes de 
alto risco, apontando fatores associados à prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 
nessa população. Avaliou-se dados socioeconômicos, gestacionais, antropométricos, clínicos, 
estado de saúde e consumo alimentar, por recordatório 24 horas e questionário de frequência 
alimentar. Para as análises estatísticas foram utilizados os testes Kolmogorov-Smirnov, qui-
quadrado, t Student Simples e Mann Whitney adotando nível de significância de 5%. De 125 
gestantes avaliadas 16,8% apresentavam HAS. Quanto ao estado nutricional 70,8% da população 
apresentava excesso de peso prévio à gestação e 75,5% no momento atual avaliado. Os aspectos 
associados à prevalência de HAS nesta população foram o Índice de Massa Corporal (IMC) pré 
gestacional (p=0,017), IMC atual (p=0,009), Circunferência Braquial (p=0,002), histórico familiar de 
HAS (p=0,035), presença de intercorrências (p=0,009) e consumo de alimentos embutidos 
(p=0,007). A atenção nutricional durante a gestação de risco pode atuar minimizando riscos de 
complicações materno-fetal. 
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação; Saúde; Alimentos; Hipertensão Arterial Sistêmica; Gestação. 

 
INTRODUÇÃO 

 A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) ocupa a segunda causa de 

mortalidade materna no Brasil, juntamente com outras Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (ROLIM et al., 2014). Tal intercorrência compreende um fator de 

risco para as gestantes, e quando associada a outras características individuais 

específicas, o Ministério da Saúde brasileiro classifica a gestação como de alto 

risco, visto a maior probabilidade de evolução desfavorável para o binômio 

materno-fetal (BRASIL, 2000). Sabe-se que o atendimento nutricional durante o 

pré-natal atua como uma das estratégias para prevenção e controle da HAS, que 

por meio do acompanhamento clínico e educação alimentar, promove mudanças 

de hábitos favorecendo melhores desfechos ao binômio materno-fetal (MOURA et 

al., 2010). 

Nesse contexto, o presente estudo objetivou avaliar o consumo alimentar e 

o estado nutricional de gestantes de alto risco, apontando fatores associados à 

prevalência de HAS nessa população.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 Trata-se de um estudo transversal, realizado com gestantes adultas, 

atendidas em ambulatório ligado a hospital universitário de Minas Gerais. Foram 

avaliados dados socioeconômicos, clínicos e gestacionais, além de histórico de 

saúde individual e familiar.  

Com a avaliação antropométrica aferiu-se peso, altura, índice de massa 

corporal (IMC) e circunferência braquial (CB).  Para avaliação do consumo 

alimentar, aplicou-se o questionário de frequência alimentar (QFA) composto por 

16 itens de alimentos e o recordatório de 24 horas (R24h), utilizando o software 

DietWin 2014.6.30.13554 para avaliar composição energética e de nutrientes. 

 A análise estatística foi realizada com o auxílio do software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 19. Aplicando-se inicialmente o 

teste Kolmogorov-Smirnov para avaliação da normalidade dos dados, em 

seguida, a análise descritiva por meio do cálculo das frequências e medidas de 

tendência central e de dispersão. Por fim foram realizadas análises univariadas 

em que foram aplicados os testes qui-quadrado para estimativa de associação 

entre duas variáveis qualitativas, t Student Simples e Mann Whitney, para 

comparação de médias e medianas, respectivamente. Para todas as análises foi 

adotado o nível de significância de 5%. As entrevistas e coleta de dados foram 

realizadas com assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e de 

acordo com o comitê de ética local. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram avaliadas 125 gestantes com mediana de idade igual a 31 (IC95% 

29,7–31,9) anos e idade gestacional de 25 (IC95% 6-39) semanas. Do total da 

população, 55,2% (n=69) já possuíam filhos e 38,4% (n=48) apresentaram 

problemas na gestação atual, sendo que 16,8% (n=21) apresentavam HAS. 

 Dentre as mesmas, 10,4% (n=13) faziam uso de anti-hipertensivos, 16,0% 

(n=20) já apresentavam como comorbidade pré-existente e 80,8% (n=101) relatou 

histórico familiar de HAS.  

 Através da análise das medidas antropométricas, há relevante prevalência 

de excesso de peso anterior à gestação e no momento da avaliação (Figura 1).  A 

mediana de ganho de peso até o atendimento nutricional foi de 6,65kg.  
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Figura 1 – Classificação do estado nutricional com base no IMC pré-gestacional e 

atual de gestantes de alto risco atendidas em ambulatório ligado a hospital 
universitário em Belo Horizonte/MG, Brasil, 2014-2015. 

 

Por meio das análises univariadas, CB (p=0,002), IMC pré-gestacional 

(p=0,017) e atual (p=0,009), presença de intercorrência gestacional (p=0,009), 

histórico familiar de HAS (p=0,035) e consumo de embutidos (p=0,007) se 

associaram à prevalência de HAS. Porém tais variáveis não se ajustaram ao 

modelo multivariado.  

Ressalta-se que sobrepeso e obesidade são fatores que aumentam o risco 

de desenvolvimento de HAS, devido às adaptações nas quais o sistema 

cardiovascular materno deve realizar ao longo da gestação com o aumento da 

volemia e débito cardíaco, consequentemente redução da resistência periférica e 

alterações metabólicas (REBELO et al., 2014; ZANATELLI et al., 2016). 

Em relação ao consumo alimentar avaliado pelo QFA, o consumo semanal 

de alimentos embutidos ganhou destaque dentre os alimentos ultraprocessados, 

sendo resaltado em 50,4% (n=62) dos questionários. Já por meio do R24h, 

destaca-se ingestão diária elevada de sódio (4506,8 mg/dia), com valores 

ultrapassando significativamente o limite máximo estipulado pelas Dietary 

reference intakes (DRI’s) do Institute Of Medicine (IOM) comparado a Tolerable 

Upper Intake Level (UL) que corresponde a 2300 mg/dia para gestantes. 

Estes dados apresentam pontos alarmantes, uma vez que o consumo 

excessivo de sódio de forma habitual favorece a ocorrência de irreversíveis 

mudanças no mecanismo de controle fisiológico do conteúdo de sódio nos fluidos 
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corporais apropriado ao seu funcionamento como agravante aos fatores de risco 

já apresentados (MARTELLI, 2014).  

CONCLUSÕES 

O presente estudo mostra a importância da identificação e controle precoce 

dos fatores de risco para desenvolvimento de HAS na gestação, assim como seu 

tratamento do ponto de vista nutricional. Apontando dessa forma, os benefícios 

promovidos à população, podendo refletir positivamente no desfecho gestacional. 
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RESUMO – Partindo-se da premissa de que os alimentos orgânicos podem contribuir na 
promoção da saúde e na prevenção de doenças e considerando a crescente prevalência de 
sobrepeso, obesidade e doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), assim como os preceitos 
da Agroecologia e as situações de alta vulnerabilidade dos trabalhadores rurais, o presente 
estudo promoveu reflexões sobre saúde e avaliou os hábitos alimentares, o perfil sócio-
epidemiológico e nutricional dos trabalhadores rurais pertencentes a dois produtores orgânicos 
(SP). Com uma metodologia qualiquantitativa, reiterou-se como a cultura e renda familiar 
determinam os hábitos alimentares e constatou-se elevados percentuais de gordura corporal e 
valores da Circunferência de Cintura correlacionados ao risco aumentado para o desenvolvimento 
de DCNTs. Bons sinais clínicos também foram observados. Dessa forma, a realização de mais 
estudos sobre agricultores, seus hábitos alimentares e ações de promoção da saúde são 
imprescindíveis para diagnosticar precocemente comorbidades e preconizar os princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
PALAVRAS-CHAVE: alimentos naturais; trabalhadores rurais; avaliação nutricional; condições 
sociais; agroecologia. 
 

1. INTRODUÇÃO  
 

Mudanças nos padrões alimentares humanos, em suas composições 

corporais e em suas atividades físicas têm sido observadas nas últimas décadas 

no Brasil e em diferentes partes do mundo de forma diversificada, acompanhando 

as transições demográficas e socioeconômicas. Cabe ressaltar que as alterações 

nos aspectos culturais, dentro da ótica da transição nutricional, promoveram 

alterações nos hábitos alimentares tradicionais e contribuíram para a atual 

escolha alimentar, assim como para o aumento e prevalência de sobrepeso, 

obesidade e Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) (LOURENÇO et al., 

2008; POPKIN, 2006). 

Dentro do contexto atual do Sistema Único de Saúde (SUS) aponta-se a 

necessidade de novas políticas públicas para a promoção da saúde, através da 

Educação em Saúde e Nutricional, do repensar da alimentação e da qualidade 

dos alimentos, pois sabe-se que a alimentação constitui um pilar fundamental 
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para a manutenção e recuperação da saúde.   

           Partindo-se, portanto, da premissa de que os alimentos naturais, sem 

agroquímicos, podem contribuir na promoção da saúde e na prevenção de 

doenças e considerando os preceitos da Agroecologia e as situações de alta 

vulnerabilidade dos trabalhadores rurais, além das escassas produções teóricas 

sobre o perfil sócio epidemiológico desses trabalhadores, o presente estudo se 

propôs a estudar os hábitos alimentares, o perfil social, epidemiológico e 

nutricional dos trabalhadores rurais pertencentes a dois produtores orgânicos 

(Fazenda Pereiras, Itatiba, SP e Vila Yamaguishi, Jaguariúna, SP), e promover 

reflexões sobre saúde com os mesmos.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Através da metodologia Social, Qualiquantitativa e Transversal embasada 

na Pesquisa Participante composta por quatro instrumentos (questionário 

semiestruturado do perfil social e epidemiológico; questionário de frequência 

alimentar; avaliação nutricional; e caderno de campo), foram realizadas 

avaliações sobre as condições de vida, os aspectos culturais, nutricionais e os 

hábitos alimentares dos trabalhadores rurais, possibilitando a compreensão da 

realidade social dos grupos em suas diferentes dimensões e interações 

(BRANDÃO, 1983). 

O cronograma do estudo foi dividido em duas etapas  e foram realizados 

cinco encontros com cada grupo, sendo os primeiros direcionados ao 

esclarecimento de dúvidas a respeito da pesquisa e a coleta do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e os demais para a coleta de dados e 

realização das devolutivas. Todos os encontros sucederam de forma participativa, 

com rodas de conversas, propiciando trocas de saberes e a construção do vínculo 

entre todos os envolvidos.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Diante os resultados alcançados, ambos os grupos apresentaram baixo 

consumo de frutas, legumes, verduras e cereais integrais e elevado consumo de 

açúcares e gorduras (Figuras 1 e 2). Dessa forma, pode-se relacionar os perfis 
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nutricionais analisados aos hábitos alimentares dos agricultores e também ao 

aumento do risco de desenvolver DCNTs demonstrado, similarmente, pela 

relação C/Q e CC desses trabalhadores rurais (Tabelas 1 e 2). 
 

Figura 1 – Questionário de Frequência Alimentar (Fazenda Pereiras). 
 
Tabela 1 – Perfil Nutricional e Epidemiológico (Fazenda Pereiras). 

Trabalhadores Rurais  Mulheres = 3 Homens = 1 Total = 4 
 

Perfil Nutricional 
 

Eutrofia: 3 
 

Sobrepeso: 1 
 

Eutrofia: 3 
   Sobrepeso: 1 

 
Valores de CC(cm) considerados como risco para 

doenças associadas à obesidade:  
Risco elevado ≥94cm homem e ≥80 mulher  

Risco muito elevado ≥102 homem e ≥88 mulher 
(OMS – Organização Mundial da Saúde, 2000) 

 
 
 

Risco elevado: 2 
 

 
 

 
Risco elevado: 1 

 

 
 

 
Risco elevado: 3 

 

 
Relação cintura-quadril (cm) 

Pontos de corte: > 0.90 homem e >0.85 mulher  
(OMS – Organização Mundial da Saúde, 2000) 

 
Risco de Desenvolver 

Doenças Crônicas Associadas 
à Obesidade: 1 

 
Risco de Desenvolver Doenças 

Crônicas Associadas à 
Obesidade: 1 

 
Risco de Desenvolver Doenças 

Crônicas Associadas à Obesidade: 
2 

Presença de DCNT Bronquite: 1 0 Bronquite: 1 
 
 

   

 Figura 2 – Questionário de Frequência Alimentar (Vila Yamaguishi). 
 
Tabela 2 – Perfil Nutricional e Epidemiológico (Vila Yamaguishi). 

Trabalhadores Rurais  Mulheres = 7 Homens = 8 Total = 15 
 
 

Perfil Nutricional 

 
Eutrofia: 3 

   Sobrepeso: 3 
Obesidade grau I: 1 

 
Eutrofia: 4 

   Sobrepeso: 1 
Obesidade grau I: 2 

Obesidade grau III: 1 

 
Eutrofia: 7 

   Sobrepeso: 4 
Obesidade grau I: 3 

Obesidade grau III: 1 
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4. CONCLUSÕES  
  

Constatou-se que os trabalhadores rurais de produções orgânicas 

possuem riscos nutricionais, assim como os trabalhadores rurais de produções 

convencionais. Os hábitos alimentares de ambos os grupos acabam se 

assemelhando e infere-se que a baixa faixa salarial é um fator que limita a 

qualidade de vida e influencia o próprio consumo alimentar, desfavorecendo, o 

equilíbrio nutricional necessário. Porém, diferentes sinais clínicos, como olhos 

vívidos, cabelos luminosos, peles coradas e disposição física, além a 

sociabilidade com colegas de trabalhos, também foram observados. Logo, avalia-

se que o diferencial entre esses grupos são os fatores externos, como as 

condições de trabalho,  as relações de coleguismo e a não exposição aos 

agroquímicos. Portanto, destaca-se a importância de ações preventivas, como as 

abordadas pelo presente estudo contribuindo, assim, com o diagnóstico precoce 

de comorbidades e a necessidade de mais estudos sobre agricultores e seus 

hábitos alimentares.  
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Valores de Circunferência de Cintura(cm) considerados 
como risco para doenças associadas à obesidade:  

Risco elevado ≥94cm homem e ≥80 mulher  
Risco muito elevado ≥102 homem e ≥88 mulher 
(OMS – Organização Mundial da Saúde, 2000) 

 
 

Risco elevado: 0 
Risco muito elevado: 5 

 
 

Risco elevado: 1 
Risco muito elevado: 4 

 
 

Risco elevado: 1 
 Risco muito elevado: 9 

Relação cintura-quadril (cm) 
Pontos de corte: >0.90 homem e >0.85 mulher  
(OMS – Organização Mundial da Saúde, 2000) 

Risco de Desenvolver Doenças 
Crônicas Associadas à 

Obesidade: 6 

Risco de Desenvolver Doenças 
Crônicas Associadas à 

Obesidade: 6 

Risco de Desenvolver Doenças Crônicas 
Associadas à Obesidade: 12 

 
Presença de DCNT 

 
 

 
Asma: 1 

   Hipertensão: 4 
    154/90  – Estágio I 
    144/97 – Estágio I 

     170/119 – Estágio III 
     182/106 – Estágio III 

 
 

Hipertensão: 4 
Asma: 1 
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RESUMO – A pesquisa avaliou os hábitos alimentares e o perfil sócio-epidemiológico e nutricional 
das agricultoras da Associação de Mulheres Agroecológicas – AMA, do Assentamento Vergel, em 
Mogi-Mirim-SP, as quais produzem alimentos orgânicos. Com aumento de doenças crônicas-
degenerativas e correlações dessas com a alimentação, acrescido de demonstrações de que o 
uso de agrotóxico causa doenças, observa-se na sociedade brasileira maior preocupação com a 
alimentação. Logo, pesquisar quem produz alimentos saudáveis deve ser uma prioridade. Com 
rodas de conversas, questionário sobre incidência e prevalência de doenças e coleta de dados 
antropométricos, realizou-se reflexões sobre hábitos alimentares, avaliou-se as condicionantes 
sociais das agricultoras e de seus familiares e mapeou-se os precários acessos aos serviços de 
saúde. Constatou-se a alta prevalência de hipertensão arterial, dores lombares, obesidade, 
consumo elevado de carboidrato simples e gordura, além de, questões de gênero, como o 
alcoolismo dos maridos sendo esse o maior sofrimento das 8 participantes das Rodas de 
Conversas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: agroecologia, perfil sócio-epidemiológico, trabalhadoras rurais, hábitos 

alimentares, avaliação nutricional. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Decorrente a transição epidemiológica brasileira, com a crescente 

prevalência de doenças crônicas-degenerativas, a população em geral tem se 

interessado por questões de saúde. Compreende-se, portanto, que é essencial 

difundir a educação em saúde entre coletivos, principalmente entre aqueles que 

se encontram em situações de alta vulnerabilidades, como os agricultores, para 

assim, enriquecer as trocas de saberes e a produção de novos conhecimentos 

sobre o processo saúde-doença. 

Dessa forma, o presente trabalho teve o objetivo de avaliar o estado 

nutricional e traçar o perfil social e epidemiológico de agricultoras rurais 

pertencentes à Associação de Mulheres Agroecológicas (AMA) – Hortoflorestal 

VERGEL, de Mogi-Mirim-SP, cuja singularidade é o cultivo de alimentos 

orgânicos. O estudo relacionou seus hábitos alimentares, culturas e crenças e 

gerou uma reflexão sobre a importância de uma alimentação equilibrada e 

saudável, dentro das possibilidades financeiras e culturais das agricultoras. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS   

 

Adotou-se uma metodologia social qualitativa e foram utilizadas estratégias 

pedagógicas participativas, como Rodas de Conversas, com uma amostra de 8 

agricultoras. Explicou-se em um primeiro encontro a pesquisa e realizou-se a 

coleta do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Nos demais 

encontros, refletiu-se sobre o valor nutricional dos alimentos, o impacto desses 

nas doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) e os hábitos alimentares. Em 

um dos encontros também realizou-se um almoço, proporcionando, assim uma 

troca de sabores. Aplicou-se um recordatório alimentar de 24 horas (R 24h) e no 

auxílio desse utilizou-se um álbum fotográfico de porções alimentares (LOPES; 

BOTELHO, 2013). Para a avaliação dos perfis antropométricos e nutricionais das 

agricultoras, aferiu-se quatro pregas cutâneas (PCT, PCB, PCSE, PCSI) e quatro 

circunferências (CB, CP, CC e CQ), de acordo com o protocolo de Frisancho 

(1990), o peso, altura e a pressão arterial. No último encontro, realizou-se a 

devolutiva às agricultoras. Por nos referenciarmos em obras de Paulo Freire 

(1996) e no referencial da Pesquisa Participante (Brandão, 1990) pretendeu-se 

durante os encontros mensais, totalizados em cinco encontros, problematizar a 

realidade das agricultoras. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante as Rodas de Conversa e visitas ao assentamento rural notou-se a 

necessidade e a espontaneidade das agricultoras ao se abordar assuntos como o 

estresse e a dupla jornada de trabalho, as relações familiares, a obesidade, 

gravidez, hipertensão entre outros.  

As precárias condições socioeconômicas e as histórias de vida dessas 

agricultoras se encontraram por meio do Movimento Sem Terra, que possibilitou 

uma relação estreita entre as famílias. Um fato curioso que ocorreu durante a 

pesquisa foi a participação desse grupo de agricultoras no quadro “Mandando 

Bem” do programa “Caldeirão do Huck”, transmitido aos sábados na emissora 

Globo. Essa participação trouxe ás agricultoras novas oportunidades de 

capacitação, melhorando a qualidade de seus serviços.  
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Observou-se o cansaço devido ao excesso de trabalho e seu reflexo na 

alimentação. Segundo o R 24h, os alimentos mais comumente consumidos e 

citados encontram-se na Tabela 1.  

 
 ALIMENTOS MAIS CONSUMIDOS  

1. Café com açúcar 6. Macarrão com molho vermelho 11. Alface 

2. Chá preto 7. Ovo frito 12. Óleo 

3. Pão francês 8. Linguiça 13. Sal 

4. Arroz branco 9. Salsicha  

5. Feijão carioca 10. Cenoura  

Tabela 1 – Alimentos mais consumidos pelas agricultoras rurais da Associação de 

Mulheres Agroecólogicas (AMA), do Assentamento Vergel, Mogi-Mirim, SP.  

 

As refeições mais realizadas foram aquelas de maior porte, como o almoço 

e o jantar. O café da manhã, uma refeição que deve incluir 25% do valor 

energético consumido no dia, não mostrou ter muita importância sendo 

representado, na maioria dos casos, pelo consumo de 1 xícara pequena de café 

com açúcar e uma unidade de pão francês. A maioria das agricultoras não relatou 

ter o hábito de realizar a colação e o lanche da tarde, principalmente, devido ao 

excesso de trabalho, consumindo apenas um copo americano de água nestes 

períodos. A ceia, por sua vez, foi bem representada pelo consumo de um copo 

americano de chá preto.  

Observou-se baixo consumo de carboidratos complexos, de leite e 

derivados e de frutas. Notou-se uma forte relação do consumo de frutas, verduras 

e legumes sazonais. O baixo consumo de água entre as agricultoras (média 600 

ml) pode estar diretamente relacionado com a desidratação, avaliada por sinais 

clínicos, como pele e cabelos secos e com a alta frequência de dores musculares. 

A presença de hipertensão (PAS> 140mm Hg) foi constatada em 50% das 

mulheres e pode ser associada ao alto consumo de açúcar, óleo e sal, como 

verificado no R 24h. De acordo com a avaliação nutricional, 50% das mulheres 

estavam obesas, 25% com sobrepeso e 25% eutróficas. 

Na devolutiva, ressaltou-se a importância da ingestão de água e do 

consumo de frutas e verduras; refletiu-se sobre a avaliação nutricional e 

antropométrica; questionou-se o hábito de utilizar muito óleo na preparação de 

alimentos comuns como o arroz e feijão, como também, o uso excessivo do sal e 
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açúcar. Sugeriu-se outras preparações como assados e grelhados. Notado 

também o alto consumo de café, aproveitou-se para explicar que seu consumo 

excessivo pode trazer problemas gástricos e ósseos. 

  
4. CONCLUSÕES 

 

Apesar dessa amostra ser pequena, o número de casos de obesidade 

surpreendeu, pois esperava-se encontrar uma porcentagem menor devido ao fato 

das mulheres serem agricultoras rurais. O fato da associação ser predominante 

feminina pôde explicar o interesse por reflexões sobre saúde e prevenção de 

doenças. As agricultoras tinham informações atualizadas sobre a importância da 

alimentação, principalmente, em relação aos produtos orgânicos e os 

convencionais.  

As precárias condições de vida, o “estresse” diário, acentuado pelo 

alcoolismo dos maridos e outros problemas familiares, assim como a dupla 

jornada de trabalho, provavelmente, são alguns dos fatores responsáveis pela 

alimentação desequilibrada e pelo desencadeamento da compulsão alimentar em 

algumas das agricultoras, a qual está relacionada à prevalência de obesidade 

neste grupo e à insegurança alimentar. 

Devido ao número restrito de estudos sobre agricultores e seus hábitos 

alimentares, a importância desse estudo na atenção primária indica que se trata 

de um grupo de risco, necessitando de ações de prevenção da morbidade e na 

mortalidade por DCNTs, salientando também, que o mapeamento em larga escala 

destes trabalhadores, do ponto de vista nutricional, é emergencial.  
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RESUMO – A obesidade está associada com um estado pró-inflamatório de baixo grau e ao 
estresse oxidativo. A atividade dos componentes isolados do sorgo contra o estresse oxidativo foi 
demonstrada in vitro. Este estudo objetivou avaliar o efeito do consumo de sorgo extrusado nos 
marcadores inflamatórios e de estresse oxidativo em homens com excesso de peso. Trata-se de 
estudo crossover, com duração de 8 semanas e 4 semanas de washout, em que os participantes 
consumiram preparações a base de sorgo integral extrusado (teste) ou trigo integral extrusado 
(controle) no desjejum. Foram avaliados marcadores de estresse oxidativo e resposta inflamatória, 
por método colorimétrico, no início e ao final de cada período de intervenção. Os marcadores 
inflamatórios não alteraram após consumo de ambos cereais. O consumo de sorgo extrusado 
aumentou a glutationa peroxidase. Portanto, o consumo de sorgo tem potencial para reduzir o 
estresse oxidativo, que desempenha papel importante na patogênese de doenças crônicas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sorghum bicolor L.; obesidade; glutationa peroxidase. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A obesidade, especialmente a visceral, está associada com um estado 

pró-inflamatório de baixo grau e ao estresse oxidativo (MATSUDA e 

SHIMOMURA, 2013). Os fitoquímicos presentes nos cereais, como os compostos 

fenólicos, atuam na proteção do organismo contra o estresse oxidativo e seus 

efeitos, devido às suas propriedades antioxidantes (TAYLOR et al., 2014). O 

sorgo destaca-se por ser uma excelente fonte de compostos bioativos que 

incluem os flavonoides, taninos, antocianinas e vitamina E, que contribuem para a 

elevada capacidade antioxidante do cereal (AWIKA e ROONEY, 2004). 

A atividade dos componentes isolados do sorgo contra o estresse 

oxidativo foi demonstrada in vitro (YANG et al., 2009). Apenas um estudo avaliou 

o efeito agudo da farinha de sorgo em marcadores de estresse oxidativo em 

indivíduos saudáveis (KHAN et al., 2015). No entanto, até o momento não foram 

encontrados estudos que avaliaram o efeito do consumo crônico de sorgo integral 

sobre marcadores de estresse oxidativo e resposta inflamatória em humanos. 
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Assim, este estudo objetivou avaliar o efeito do consumo de sorgo integral 

extrusado sobre marcadores de estresse oxidativo e de resposta inflamatória em 

homens com excesso de peso. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de estudo crossover, randomizado, simples cego. O estudo 

consistiu de dois períodos de 8 semanas com 4 semanas de washout. Foram 

oferecidas aleatoriamente aos participantes as preparações (bebidas ou cereal 

matinal) à base de sorgo integral extrusado (teste) ou à base de trigo integral 

extrusado (controle) no desjejum. Foram selecionados homens, com idade entre 

18 e 40 anos, índice de massa corporal (IMC) ≥ 27,0 e ≤ 34,9 kg/m2, perímetro da 

cintura ≥ 90 cm, sem alterações no perfil lipídico e glicêmico, ausência de 

doenças crônicas e agudas, bem como de desordens e alergias alimentares. 

Diariamente os voluntários compareceram ao laboratório, onde 

consumiram as preparações. Aos finais de semana, receberam as preparações 

porcionadas para consumir em casa. Os participantes foram orientados a seguir 

um plano alimentar, preconizando-se uma restrição calórica de 500 kcal/dia, e a 

manter o padrão de atividade física habitual. A quantidade de sorgo consumida 

diariamente foi baseada em uma porção usual de cereal matinal (40g). A 

quantidade de trigo extrusado foi calculada de modo a manter a mesma 

quantidade de leite ou iogurte que foi oferecida com a porção de sorgo, além de 

oferecer conteúdo similar de calorias, macronutrientes e fibra alimentar que a 

porção com sorgo extrusado. 

Ao início e ao final de cada período de intervenção (após 8 semanas) foi 

coletada amostra de sangue de cada voluntário, por punção venosa, por técnico 

treinado, após jejum noturno de 12h. Interleucina-6, interleucina-10 e fator de 

necrose tumoral-α foram avaliados simultaneamente por imunoadsorção 

enzimática (ELISA), utilizando o kit Milliplex for Map Human Cytokine. A 

capacidade antioxidante total do plasma foi mensurada por ensaio colorimétrico, 

por meio do Total Antioxidant Capacity Assay Kit (Biovision). A glutationa 

peroxidase foi mensurada por método colorimétrico, utilizando o kit EGPX-100. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Viçosa (CAAE: 13630513.0.0000.5153). Todos os participantes foram 
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esclarecidos quanto ao objetivo do estudo e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram do estudo 22 homens (idade média 26,0 ± 4,6 anos). Não 

houve alteração nos marcadores inflamatórios avaliados em ambos os grupos. 

Em relação aos marcadores de estresse oxidativo, houve aumento de glutationa 

peroxidase após o consumo de sorgo extrusado por 8 semanas (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Marcadores inflamatórios e de estresse oxidativo dos participantes no 

baseline e endpoint por tratamento (n = 22). 

Características 
Grupo Sorgo (teste) Grupo Trigo (controle)  

Inicial Final p(1) Inicial Final p(1) p(2) 

IL-6 (pg/mL) 1.04±1.03 1.10±0.77 0.734 1.04±1.31 0.96±0.49 0.709 0.612 

IL-10(pg/mL) 2.79±5.77 1.64±1.85 0.353 1.22±0.89 1.52±1.84 0.332 0.253 

TNF-α (pg/mL) 6.68±3.83 6.29±3.72 0.709 5.98±3.23 6.19±3.22 0.669 0.601 

GPx (U/L) 102.93±49.28 126.68±38.70 0.013 99.45±32.94 114.81±35.82 0.143 0.533 

CAT (mM 
Trolox) 

0.51±0.04 0.51±0.04 0.495 0.54±0.03 0.52±0.06 0.190 0.468 

n = 22 participantes. Dados foram expressos como média ± desvio-padrão. IL-6: interleucina-6; IL-10: interleucina-10; TNF-α: fator de 
necrose tumoral α; GPx: glutationa peroxidase; CAT: capacidade antioxidante total do plasma. 

(1) Comparação entre o baseline e endpoint em cada intervenção, resultados obtidos por meio do teste t de Student pareado (p<0,05). 

(2) Efeito dos tratamentos –comparação do Δ das alterações entre as duas intervenções por meio do test t de Student (p<0,05). 

 

Diferentemente do nosso estudo, Lewis (2008) observou que farelos de 

sorgo rico em compostos bioativos suprimiram a atividade da glutationa 

peroxidase em animais. Em outro estudo, a atividade da GPx sérica aumentou 

significativamente após a perda de peso em mulheres (Bougoulia et al., 2006). 

Nossos resultados sugerem que o consumo de sorgo integral extrusado pode 

reduzir o estresse oxidativo pelo aumento de enzimas antioxidantes, como a 

glutationa peroxidase, e pela redução do peso (dados ainda não publicados). 

 

4. CONCLUSÕES  

 

O consumo de sorgo extrusado levou a aumento da glutationa 

peroxidase. Devido à sua elevada atividade antioxidante, o consumo de sorgo tem 

potencial para reduzir o estresse oxidativo, que desempenha um papel importante 
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na patogênese de doenças crônicas não transmissíveis, tais como diabetes, 

aterosclerose e câncer. 
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RESUMO – O objetivo desse estudo foi avaliar a interferência do tempo de maceração entre 96 e 
168 horas a temperatura ambiente sobre o perfil de compostos voláteis de fermentado de 
jabuticaba.  Os compostos voláteis (1-propanol, álcool isoamílico e álcool isobutílico) foram 
determinados por meio de cromatografia gasosa. Pode-se concluir que o tempo de maceração 
interferiu nas concentrações dos compostos voláteis avaliados, podendo destacar uma tendência 
ao aumento dos teores de 1-propanol e diminuição de álcool isoamílico com o aumento do tempo 
em que a levedura permaneceu em contato com o mosto da jabuticaba em temperatura ambiente. 

 
PALAVRAS-CHAVE: 1-propanol; Álcool isoamílico; Álcool isobutílico. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Decreto nº 6.871, de 04 de junho de 2009 do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (MAPA), que regulamenta a Lei n° 

8.918, de 14 de julho de 1994, fermentado de frutas é a bebida com graduação 

alcoólica de quatro a quatorze por cento em volume, a 20 °C, alcançada da 

fermentação alcoólica do mosto de fruta madura, sã e fresca (BRASIL, 2009).  

Na indústria alimentícia não se conhece as potencialidades da jabuticaba.  

Devido ao seu curto prazo e a rápida degradação da jabuticaba prejudica o uso 

industrial dessa fruta, pela dificuldade em transportá-la e armazená-la. Sendo 

assim, o consumo mais comum da jabuticaba é in natura (OLIVEIRA et al., 2003).  

Com isso, a produção do fermentado de jabuticaba é bastante interessante, pois 

sua composição é semelhante à dos tradicionais vinhos de uva, utilizando a 

mesma levedura.  

A aceitabilidade do fermentado de jabuticaba é influenciada por seu sabor, um 

equilíbrio entre as concentrações de ácido e açúcares e pelo seu aroma, que é 

determinado por um conjunto de compostos voláteis. A harmonia destes 

componentes é fundamental para manter o valor nutritivo e a qualidade na bebida 

(BARBONI; CANNAC; CHIARAMONTI, 2010). As leveduras utilizadas na 

produção dos fermentados possuem a capacidade de sintetizar diferentes 

concentrações de compostos voláteis em função de distintos fatores, 

principalmente a variedade e os nutrientes do mosto que servirão de substrato 
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para o metabolismo desses micro-organismos (USSEGLIO-TOMASSET,1988) 

durante o tempo de fermentação. 

Diante do exposto o objetivo desse trabalho foi avaliar a interferência do tempo 

de maceração entre 96 e 168 horas sobre o perfil de compostos voláteis de 

fermentado de jabuticaba.   

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os fermentados de jabuticaba foram elaborados com tempos distintos de 

maceração (fermentação na fase tumultuosa). O fluxograma de fabricação dos 

fermentados de jabuticaba está representado na Figura 1.  

 

Figura 1 - Fluxograma de produção do fermentado de jabuticaba  

 

Os compostos voláteis foram determinados por meio de cromatografia gasosa, 

segundo a OIV (2014). Foram quantificados os compostos voláteis 1-propanol, 

álcool isoamílico e álcool isobutílico. O padrão interno utilizado foi o 4-metil-2-

pentanol (1g/L). As soluções padrões foram preparadas pela referência dos 

compostos avaliados e do padrão interno.  

Foi utilizado um cromatógrafo a gás Shimadzu GC-17A, modelo QP5050, 

com detector de ionização de chama (FID), equipado com uma coluna capilar 

Supelco PAG de dimensões 30 m x 0,25 mm de espessura do filme x 0,25 μm de 

diâmetro interno. O ar sintético foi usado como gás de ignição (175 mL/min) e 

manutenção da chama, o hélio como gás de arraste (1 mL/min) e o gás 

hidrogênio responsável pela chama do detector (20 mL/min). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 Os valores médios dos compostos voláteis obtidos nos ensaios de 

caracterização dos fermentados de jabuticaba estão descritos na Tabela 1. A 

presença do álcool 1-propanol nos fermentados de jabuticaba variaram de 52,14 

(mg.L-1) a 72,13 (mg.L-1). Podemos observar que há tendência de elevação dos 

teores desse álcool superior com o aumento do tempo de maceração. A presença 

do mesmo está associada ao odor de álcool e de frutas, e sua concentração 

depende do estado sanitário da jabuticaba, uma vez que ele origina-se de 

contaminações bacterianas (DELFINI et al.,1999). Em vinhos tintos é desejável 

que essa concentração fique abaixo de 68 mg/L (CABANIS; CABANIS, 2000). De 

acordo com Burdock (2002) a concentração desse composto em bebidas 

alcoólicas fermentadas deve estar entre 600 e 6.300 mg/L, sendo sua presença 

responsável pelo aroma alcoólico e sabor característico de frutas maduras. 

 

Tabela 1 - Valores das concentrações dos compostos voláteis nos fermentados 

de jabuticaba 

 
Álcoois 

Tempo de maceração (horas) 

96 horas 120 horas 144 horas 168 horas 
1-Propanol (mg/L) 52,14 56,14 60,72 72,13 

Álcool isoamílico (mg/L) 209,37 193,58 179,98 185,11 

Álcool isobutílico (mg/L) 64,26 62,18 59,43 62,22 

 

 O álcool isoamílico oferece ao fermentado uma característica picante, 

muitas vezes indesejada (DELFINI et al., 1999), apresentando aroma pungente 

característico de whisky e sabor repulsivo. Seus valores em bebidas alcoólicas 

fermentadas não devem ser superiores a 4 mg/L (BURDOCK, 2002). Os 

fermentados de jabuticaba apresentaram valores bem elevados (entre 209,37 e 

179,98 mg/L) (Tabela 1). 

Segundo Cabanis e Cabanis (2000), a concentração do álcool isobutílico 

em vinhos tintos situa-se entre 9,0 mg/L e 148,0 mg/L. Neste trabalho, os valores 

encontrados variam de 59,43 mg/L a 64,26 mg/L (Tabela 1). Os álcoois superiores 

encontrados em fermentados ocorrem como subprodutos da fermentação da 

Saccharomyces cerevisiae. Segundo Jackson (2008), em concentrações de até 

300 mg/L eles, geralmente, contribuem para o aroma dos fermentados, mas, em 

concentrações superiores, afetam negativamente as suas características 
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sensoriais e a saúde. A síntese dos álcoois superiores é favorecida pela presença 

de oxigênio, alta temperatura e materiais em suspensão no mosto em 

fermentação. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

 Pode-se concluir que o tempo de maceração interferiu nas concentrações 

dos compostos voláteis avaliados, podendo destacar uma tendência ao aumento 

dos teores de 1-propanol e diminuição de álcool isoamílico com o aumento do 

tempo em que a levedura permaneceu em contato com o mosto da jabuticaba em 

temperatura ambiente. 
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RESUMO: Objetivou-se avaliar associação entre perfil da produção de alimentos para 
autoconsumo e estado nutricional da família, em domicílios de agricultores familiares. Analisou-se 
perfil da produção por técnica de agrupamento Two Steep Cluster e estado nutricional pelos 
índices de massa corporal, segundo faixa etária, relação cintura estatura e relação cintura quadril. 
O perfil da produção para autoconsumo gerou dois cluster, sendo que 51,8% dos domicílios 
encontram-se no cluster com maior variedade de alimentos (cluster 2). O perfil da produção para 
autoconsumo associou-se à presença de distrofia no domicílio (baixo peso e/ou excesso de 
peso), mas não especificamente aos casos de baixo peso, sobrepeso, obesidade e presença de 
integrante com risco cardiometabólico na família. 
PALAVRAS-CHAVE: perfil alimentar; produção para autoconsumo; análise de agrupamentos; 
estado nutricional 

 

1. INTRODUÇÃO 

A produção para autoconsumo garante autonomia na alimentação da 

família uma vez que os alimentos produzidos são destinados ao consumo da 

mesma. Esta produção possibilita o acesso direto aos alimentos, de forma 

variada, com cultivo de frutas, verduras e legumes, e criação de animais que 

fornece carne, ovos e leite para consumo (MENACHE et al., 2008; GRISA et al., 

2010). A produção para autoconsumo relaciona-se à soberania alimentar e 

promoção da segurança alimentar e nutricional das famílias de agricultores, 

propiciando melhoria no acesso e na diversidade de alimentos e consequente 

influencia no consumo alimentar e estado nutricional (GRISA et al., 2009). 

Objetivou-se avaliar associação entre perfil da produção de alimentos 

para autoconsumo e estado nutricional da família, em domicílios de agricultores 

familiares. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Estudo do tipo transversal, realizado em domicílios de agricultores 

familiares da zona rural de um município da Zona da Mata Mineira. Para seleção 
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amostral realizou-se sorteio dos domicílios a partir da lista de agricultores 

familiares cadastrados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

municipal.  

A produção de alimentos para autoconsumo foi avaliada, em visita 

domiciliar, por lista de alimentos (DUTRA, 2013). A avaliação do estado 

nutricional se deu pelos índices de massa corporal (IMC), segundo faixa etária e 

relação cintura estatura (RCE). Considerou-se baixo e/ou excesso de peso como 

distrofia nutricional.  

Para análise do perfil da produção, os alimentos foram reunidos em 15 

grupos, segundo características nutricionais, sendo que os não produzidos por 

pelo menos 5% das famílias foram excluídos ou agrupados, de acordo com as 

características dos alimentos (BRASIL, 2006). Para cada grupo incluído na 

amostra tinha-se, no mínimo, 5 domicílios, respeitando a amostra mínima de 75 

domicílios (NEUMAN et al., 2007). Os grupos de alimentos formados foram: feijão; 

carne de porco (incluindo toucinho); carne de frango e ovos; peixes; leite e 

queijos; hortaliças tipo A (abobrinha, berinjela, brócolis, cebola, couve-flor, jiló, 

quiabo, pepino, pimentão, vagem, repolho, tomate, alho); hortaliças tipo B 

(abóbora, beterraba, cenoura, chuchu); frutas tipo A (abacaxi, goiaba, laranja, 

mexerica, limão, maracujá, acerola), frutas tipo B (banana, mamão, manga, 

abacate); folhosos (alface, agrião, almeirão, couve, espinafre, rúcula, taioba); 

milho e fubá; bolo e broa; doces de fruta e de leite; banha de porco; e café. 

Utilizou-se técnica de agrupamento Two Steep Cluster na identificação do 

perfil da produção para autoconsumo, repetindo a análise ordenando por todos os 

grupos de alimentos, gerando 15 modelos. O melhor modelo foi selecionado 

considerando qualidade do agrupamento; número de grupamentos gerados em 

cada ordenação; importância dos preditores; composição dos cluster; produção 

para autoconsumo (em %) de cada grupo de alimentos dentro de cada cluster; 

razão entre o tamanho do maior e do menor cluster (LOUREIRO, 2015), sendo 

formado por dois cluster. Realizou-se análise descritiva, teste de qui-quadrado de 

Pearson e Exato de Fisher para avaliar associação, e odds ratio para verificar 

magnitude da mesma, adotando α de 5%. Utilizou-se software SPSS for Windows 

versão 21.0. 

Este Estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Viçosa (Pareceres 196/2011; 
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241.906/2013), sendo que todos os indivíduos assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e receberam retorno quanto ao estado 

nutricional. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O perfil da produção para autoconsumo foi representado por dois cluster, 

sendo o cluster 1 formado por: folhosos, frutas A e B, hortaliças A e B, frango e 

ovos, feijão, leite e queijos. Já o cluster 2 apresentou, além dos mesmos 

alimentos do cluster 1, os alimentos café, bolo ou broa e banha de porco. Dos 79 

domicílios avaliados, a maioria (51,8%; n=41) pertencia ao cluster 2. Os grupos de 

alimentos peixe, fubá e milho, e doce de fruta ou de leite, incluídos na análise de 

agrupamento, não caracterizaram o perfil da produção e não foram incluídos nos 

cluster.  

 

Tabela 1 – Distrofia nutricional no domicílio, segundo perfil de produção para 

autoconsumo. 

Distrofia nutricional 

no domicílio 

Perfil da Produção para autoconsumo 
p* 

Cluster 1 % (n) Cluster 2 % (n) 

Sobrepeso 50 (18) 50 (18) 0,757 

Obesidade 49,2 (29) 50,8 (30) 0,748 

Baixo peso 41,9 (18) 58,1 (25) 0,225 

Distrofia 70,6 (12) 29,4 (5) 0,036** 

RCQ elevada 51,7 (31) 48,3 (29) 0,260 

RCE elevada 46,7 (28) 53,3 (32) 0,650 

*Qui-quadrado de Pearson; **Teste Exato de Fisher. 

Distrofia: presença de baixo e/ou excesso de peso no domicílio. 

 

O perfil da produção para autoconsumo associou-se à presença de 

distrofia (baixo peso ou excesso de peso) no domicílio (p=0,036), sendo que 

famílias com pelo menos um integrantes com distrofia, apresentaram 30% menos 

chance de pertencer ao cluster 2 (OR: 0,301; IC: 0,094-0,959) (Tabela 1). 

A distrofia nutricional, com presença de baixo e/ou excesso peso, é uma 

realidade também nos domicílios rurais brasileiros. Um dos fatores determinantes 

das distrofias é o nível socioeconômico, sendo relacionado à disponibilidade de 

alimentos, acesso à informação e estilo de vida (MONTEIRO et al., 2004). 
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Os alimentos que pertencem apenas ao cluster 2 fazem parte dos hábitos 

alimentares característicos dessa região, marcados pela grande quantidade de 

açúcar no café, bolos e doces, e consumo de vegetais refogados, inclusive com 

gordura de porco (GRISA et al., 2009; PRIORE et al., 2002). Apesar destes 

alimentos apresentarem elevada densidade energética, contribuindo para o 

excesso de peso, estes não associaram-se com a presença de sobrepeso ou 

obesidade no domicílio.  

 

4. CONCLUSÕES 

O perfil da produção para autoconsumo associou-se à presença de 

distrofia no domicílio, mas não especificamente à ocorrência de integrante da 

família com baixo peso, sobrepeso, obesidade e risco cardiometabólico na família. 

Sugere-se elaboração de mais estudos que relacionem o padrão da produção de 

alimentos para autoconsumo e o estado nutricional dos agricultores e de suas 

famílias, com o intuito de traçar estratégias para redução destas distrofias 

nutricionais no meio rural. 
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RESUMO – As espécies de café de maior importância econômica cultivadas no Brasil são Coffea 
arabica e Coffea canephora. O café cru de ambas as espécies é comercializado e valorizado de 
acordo com a qualidade dos grãos. A qualidade do produto final depende de vários fatores, tais 
como: a espécie, a forma de realização da colheita, o beneficiamento do grão, o armazenamento, 
a torrefação e a moagem. Poucos trabalhos relacionando as propriedades físico-químicas e a 
qualidade da bebida de café são encontrados na literatura. Neste contexto, o objetivo do presente 
estudo foi analisar algumas propriedades físico-químicas (pH e acidez titulável total) de café 
conilon, relacionando-as com a qualidade da bebida. O resultado obtido no presente estudo indica 
que há variação do valor de pH entre as amostras, enquanto que a acidez presente no grão cru 
do café conilon não influenciou na qualidade da bebida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: café conilon, qualidade do café, análises físico-químicas. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
A acidez no café tem influência direta sobre o sabor e aroma da bebida. 

Ela é determinada pela concentração do íon de hidrogênio (pH), no qual está 

relacionado com o grau de ionização ou de dissociação de um determinado ácido 

presente em uma solução aquosa ácida ou da mistura de ácidos (WOODMAN, 

1985). 

Considerada como importante atributo para análise sensorial do produto, 

a intensidade da acidez percebida no café varia em função do estádio de 

maturação dos frutos, local de origem, tipo de colheita, forma de processamento, 

tipo de secagem e condições climáticas durante a colheita e secagem 

(SIQUEIRA; ABREU, 2006). 

Estudos mostram que a diminuição da qualidade do café não está 

associada com o pH, mas com a elevação da acidez e essa estaria associada ao 

número de defeitos dos grãos, como ardidos e pretos, já que o grão verde 

apresenta menores teores de acidez (PEREIRA, 1997; PIMENTA; 2001). Além 

disso, o aumento da acidez tem sido associado com a fermentação de café 

durante o processo de secagem, com uma relação inversa com a qualidade, 
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quanto maior a acidez pior a qualidade do café (FRANCA, MENDONÇA; 

OLIVEIRA, 2005; MARTINEZ et al., 2013). 

Neste estudo, objetivou-se determinar o valor de pH e da acidez titulável 

total presentes em amostras de café conilon cru, classificadas quanto a qualidade 

da bebida e analisar a influência desses compostos sobre a qualidade da bebida. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
O café beneficiado foi a matéria-prima utilizada neste estudo. Foram 

fornecidas 38 amostras de café conilon de cooperativas e comércios de café do 

estado do Espírito Santo, Brasil.  

As amostras foram submetidas ao teste sensorial de degustação, no 

Laboratório de classificação e degustação de café do Instituto Federal do Espírito 

Santo - Campus de Alegre. O teste foi realizado por três julgadores credenciados 

(R-Grader), de acordo com o protocolo de degustação do Coffee Quality Institute, 

onde o café é submetido a torra com intensidade de média a média-escura e 

avaliado utilizando uma escala de notas de 6 a 10 pontos para diferentes 

atributos. Após a avaliação dos cafés obtém-se a pontuação total para posterior 

classificação do mesmo (UCDA, 2010).  

Posteriormente ao teste sensorial, as amostras foram moídas em 

granulometria fina (20 mesh) embaladas separadamente em embalagens de 

polietileno/ alumínio, seladas e armazenados à -18 ºC até o momento da 

realização da análise.Para análise de pH foram pesadas 5 g de café moído e 

adicionados 50 mL de água destilada, agitando-se por 40 minutos em agitador 

magnético. Em seguida, foi realizada a leitura em potenciômetro à temperatura 

ambiente (IAL, 2008). 

A acidez titulável total foi realizada a partir do mesmo extrato da análise 

de pH. Foram adicionadas de 2 a 3 gotas de fenolftaleína e foi feita uma titulação 

com NaOH 0,1 mol L-1 até pH 8,2, sob temperatura ambiente. Os resultados foram 

expressos em mL de NaOH 0,1 mol L-1 por 100g de amostra (IAL, 2008). 

O planejamento experimental do presente estudo foi feito a partir do 

resultado da classificação sensorial das 38 amostras de café conilon. No total 

foram 4 tratamentos baseados na classificação sensorial do café: Fino, Prêmio, 

Médio - Boa Qualidade Usual (BQU) e Razoável- Boa Qualidade Usual (BQU)/ 
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Comercial, com o número de três repetições para cada classificação. O 

delineamento foi o inteiramente casualizado. Inicialmente, foi feita análise de 

variância e, para os casos de F significativo, aplicou-se o teste de comparações 

múltiplas de Tukey. A análise estatística foi realizada no software R e o nível de 

significância foi de 5%. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na Tabela 1 estão apresentados os valores médios de pH e acidez 

titulável total obtidos para o café conilon cru determinados neste estudo. 

 

Tabela 1 - Valores médios de pH e acidez titulável total (mL NaOH 0,1mol L-1 
100g-1 de amostra) para café conilon cru. 

Classificação pH Acidez 

Fino 5,84 ± 0,05 a 98,30 ± 8,44 a 

Prêmio 6,01 ± 0,03 a,b 89,31 ± 2,19 a 

Médio- BQU 6,07 ± 0,11b 93,34 ± 6,20 a 

Razoável- BQU/ comercial 6,01 ± 0,05 a,b 97,63 ± 7,92 a 

*Média de três repetições ± desvio padrão (DP). 
** Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si, ao nível de 
5% de significância pelo teste F, para acidez e, pelo teste de Tukey, para o  pH. 

 

Conforme os resultados apresentados na Tabela 1 observa-se que houve 

diferença significativa entre as amostras classificadas como bebida fina e médio- 

BQU quanto ao valor de pH, sendo que a primeira apresentou menor valor de pH 

em relação à segunda, e estas não se diferenciaram dos demais tratamentos. Já 

para acidez titulável total, observa-se pela Tabela 1 que não houve diferença 

significativa entre as amostras, sugerindo que a acidez presente no grão cru não 

influencia a qualidade da bebida. 

Os resultados obtidos neste trabalho para pH divergem com a literatura, 

pois estudos mostram que a diminuição da qualidade do café não está associada 

com o pH, mas com a elevação da acidez (PEREIRA, 1997; PIMENTA; 2001). 

Carvalho et al. (1994), em seu estudo, constataram uma relação inversa da 

acidez presente nos grãos de café beneficiado com a qualidade do café, 

encontrando maiores valores de acidez em cafés de pior qualidade. 
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4. CONCLUSÃO 

 
O resultado obtido no presente estudo indica que o valor de pH pode 

influenciar a qualidade da bebida, visto que uma bebida de melhor qualidade 

apresentou valor de pH menor que uma bebida de qualidade inferior. A acidez 

presente no grão cru do café conilon não influencia a qualidade da bebida. 
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RESUMO – O objetivo desse estudo foi elaborar uma cerveja sabor maracujá, avaliando a 
interferência das concentrações de polpa (5%, 10% e 15%) e a realização de dry hopping durante 
o processo de produção (com e sem) sobre a dominância temporal das sensações. De acordo 
com o teste dominância temporal das sensações, a conclusão mais relevante foi que o sabor de 
maracujá foi a sensação predominante em todas amostras analisadas e interação entre o dry 
hopping e as maiores concentrações de polpa pronunciou o sabor alcoólico e o gosto ácido das 
cervejas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: qualidade sensorial; fruit beer; lúpulo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com o decorrer dos anos, a produção e consumo da cerveja disseminaram 

pelo mundo e, nesse mercado, o Brasil tem significativa participação. O interesse 

em produzir bebidas com qualidade e sabores que sejam cada vez mais 

apreciados estimula o surgimento das microcervejarias. Trata-se de 

empreendimentos que visam produzir cerveja de qualidade e com sabores, cores 

e aromas diferenciados (FERREIRA et al., 2011). Entre elas, tem-se as cervejas 

adicionadas de frutas, conhecidas como fruit beer. O maracujá-amarelo que é 

uma das frutas mais cultivadas no Brasil e no mundo.  

O método conhecido como dry hopping é uma tecnologia onde o lúpulo é 

normalmente adicionado na cerveja fria, visando transferir componentes de aroma 

para a cerveja com menor perda possível (sem evaporação) e com mínimas 

transformações químicas (sem carga térmica, e menos influência do fermento) 

(FORSTER; GAHR, 2013). Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi 

elaborar uma cerveja sabor maracujá, avaliando a interferência das 

concentrações de polpa e a realização de dry hopping durante o processo de 

produção sobre a dominância temporal das sensações. 

 

 

 



 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e 

Nutrição Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CERVEJA COM ADIÇÃO DE MARACUJÁ  

 

A água e o malte foram submetidos ao aquecimento iniciando-se a 

brassagem, de acordo com a seguinte rampa de temperaturas: 53,4 °C por 30 

minutos; 66,7 °C por 45 minutos e 75,6 °C por 10 minutos. Após a brasagem, 

efetuou-se a filtração por circulação do mosto, para reter as cascas de malte com 

o melhor aproveitamento do mosto. Em seguida, elevou-se a temperatura e 

aguardou à fervura para adição dos lúpulos. No tempo zero de fervura adicionou-

se o lúpulo de amargor Hallertau Magnum, depois com 30 minutos de fervura foi 

adicionado outro lúpulo que confere amargor (Savinjski Golding) e, para finalizar, 

após 50 minutos de fervura foi adicionado o lúpulo aromático (Hallertau Saphir). 

Após esta etapa, o mosto foi resfriado até a temperatura de 18 a 20 ºC para 

inoculação das leveduras. Nessa etapa a levedura foi adicionada ao mosto e, 

posteriormente, ocorreu a fermentação alcoólica por cinco dias. A etapa seguinte 

foi a maturação em câmara fria a 9 ºC por 20 dias. Após esse período, foi 

adicionada a polpa de maracujá nas concentrações pré determinadas (5%, 10% e 

15%), realizou-se o dry hopping (com e sem) e o priming. 

 

2.2 DOMINÂNCIA TEMPORAL DAS SENSAÇÕES  

 

Foram recrutados 19 consumidores de cerveja artesanal interessados em 

participar da pesquisa, com disponibilidade de tempo e sem restrições quanto ao 

consumo deste produto. Foi utilizado o método sequencial proposto por Wald 

(AMERINE et al.,1965), onde testes triangulares são aplicados para selecionar os 

membros do painel com boa capacidade discriminatória (MEILGAARD et al., 

1999).  

Três sessões preliminares foram realizadas, assim como descrito por Albert 

et al. (2012). A avaliação foi feita em ordem monádica em copos plásticos brancos 

descartáveis codificados com números aleatórios de três dígitos. O software 

SensoMaker foi utilizado para obter os dados e para calcular as curvas de TDS. 

Duas linhas foram desenhadas no display gráfico, TDS, o "nível do acaso" e o 

"nível de significância". O "nível do acaso” corresponde a taxa de dominância que 
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um atributo pode obter por acaso e “nível de significância” se refere ao valor 

mínimo desta proporção que deve ser igual para ser considerada de forma 

significativa (PINEAU et al., 2009).  

O projeto foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Ouro Preto sob o número de CAAE 51665315.9.0000.5150. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 1 ilustra as representações gráficas dos resultados da análise de 

dominância temporal das sensações.  

 

(A) 

 

(D) 

 

(B) 

 

(E) 

 

(C) 

 

(F) 

Figura 1 - Representações gráficas para a dominância temporal das sensações 

de cervejas artesanais sabor maracujá, as quais: (A) 5% de polpa de maracujá e 

sem dry hopping; (B) 10% PM e sem DH; (C) 15% PM e sem DH; (D) 5% PM e 

com DH; (E) 10% PM e com DH; (F) 15% PM e com DH 

PM: polpa de maracujá; DH: dry hopping 

 

Apesar dos próprios provadores terem determinado o tempo de análise (30 

s), pode-se verificar que em todas as amostras houve uma tendência de terminar 

a percepção de sabores/sensações após 20 s (Figura 1). Em todas as amostras o 

sabor de maracujá foi a sensação predominante na maior parte do tempo 
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avaliado, o qual foi diminuindo sua persistência ao longo do tempo. No entanto, 

na amostra com 10% de polpa de maracujá sem dry hopping o sabor de maracujá 

predominou por mais tempo em relação às outras amostras, mascarando assim 

as demais sensações. Observou que com 5% de polpa de maracujá e sem dry 

hopping (Figura 1A) a sensação de amargor foi a primeira a ser percebida, porém, 

com o aumento da concentração de polpa o sabor de maracujá foi evidenciado, 

mascarando esse gosto (Figuras 1B e C). Na amostra com 15% de polpa de 

maracujá e sem dry hopping (Figura 1C) a percepção dos gostos amargo e ácido 

pode ser atribuída à dificuldade dos provadores diferenciarem estes atributos.  

Com relação ao dry hopping, pode-se perceber uma interação entre esse 

procedimento e as maiores concentrações de polpa, pronunciando o sabor 

alcoólico e o gosto ácido nas mesmas. Pode ser percebido também que, nestas 

amostras, os picos para a sensação sabor de maracujá foram inferiores às 

demais (Figuras 4D, E e F). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

De acordo com o teste dominância temporal das sensações, a conclusão 

mais relevante foi que o sabor de maracujá foi a sensação predominante em 

todas amostras analisadas e interação entre o dry hopping e as maiores 

concentrações de polpa pronunciou o sabor alcoólico e o gosto ácido das 

cervejas. 
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RESUMO – O hábito da prática de exercícios físicos é algo crescente em todo o mundo, 
principalmente dentro das academias. Esse aumento também vem acompanhado de uma maior 
demanda por suplementos nutricionais. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi realizar um 
estudo por meio de pesquisa de campo sobre a prescrição e consumo de whey protein da cidade 
de Diamantina-MG. Para isso foram avaliadas 300 pessoas frequentadoras de 3 academias 
distintas escolhidas de acordo com o maior número de alunos. Para tanto, aplicou-se um 
questionário composto por 10 questões distribuídas em 2 tópicos: vida acadêmica e uso de 
suplementos alimentares. Os resultados encontrados apontam para a prescrição inadequada de 
whey protein em detrimento de uma alimentação equilibrada. Fazem-se então necessários 
maiores esforços a serem concentrados na educação nutricional do público em geral, 
principalmente em locais de prática esportiva. 

 
PALAVRAS-CHAVE: atividade física; nutrição esportiva; perfil de consumidor; saudabilidade; 
suplemento alimentar 

 

1. INTRODUÇÃO  

Atualmente há uma forte tendência à prática de exercícios físicos 

regulares, que são utilizados não somente como forma de se obter uma vida 

saudável, mas também por estética. Isso fez com que houvesse um aumento no 

número de academias espalhadas pelo país, e consequentemente do consumo 

de suplementos alimentares. No passado, esses produtos eram consumidos 

somente por atletas e depois foram adotados também pelos praticantes de 

atividade física. (RODRIGUES, 2014). 

Pesquisas realizadas em academias brasileiras mostram que suplementos 

a base de proteínas do soro de do leite bovino resultante da fabricação de queijo, 

conhecidos como Whey Protein são os mais consumidos. (PEREIRA et al.,2009; 

SILVA et al.,2011). 

As proteínas do soro representam cerca de 20% do teor proteico presente 

no leite. Essas por sua vez, possuem peptídeos bioativos que contém alto teor de 

aminoácidos essenciais, principalmente os de cadeia ramificada tais como a 

leucina, vanila e a isoleucina. A maior parte é composta pela β-lactoglobulina e 

αlactoalbumina que contribuem para o aumento de captação de aminiácidos para 
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o interior da célula o que favorece a hipertrofia muscular. (HARAGUCHI, ABREU 

e PAULA, 2006).  

Diante deste contexto, este trabalho teve como finalidade fazer um estudo 

por meio de pesquisa de campo sobre a prescrição e consumo de whey protein 

da cidade de Diamantina-MG. 

 

2. MATERIAL E MÉTODO  

O presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa de cunho descritivo 

com coleta de dados realizada através de um questionário adaptado de Philippi 

(2004) sem identificação, com questionamentos acerca de prescrição e consumo 

de whey protein. O mesmo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e 

encontra-se autorizado à execução sobre o número: 01071601. A pesquisa foi 

realizada em três academias distintas da cidade de Diamantina-MG, por 

abordagem direta do pesquisador aos alunos das academias. Foram respondidos 

300 questionários em 3 (três) dias não consecutivos, em dois horários de pico 

distintos. O critério utilizado para a escolha das academias foi o número de alunos 

inscritos. Um banco de dados referente às respostas dos questionários foi 

elaborado e analisado com auxílio do programa IBM SPSS© versão 20.0 

(MAROCO, 2007). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Dentre os participantes, 44% consomem whey protein, sendo que, 80% 

destes cursaram ou cursam o ensino superior (Figura 1). Esse dado é semelhante 

ao encontrado por Pereira. et. al (2009) nos consumidores desse suplemento em 

academias de Curitiba-PR, no qual, verificou-se que 57,2% possuíam ensino 

superior completo ou incompleto. De acordo com Pereira et al. (2009) isso quer 

dizer que “(...)população encontrada nos estudos está acima da média da 

população brasileira”. Este resultado pode ser explicado pela presença de três 

instituições de ensino superior no município. 

Apesar de boa parte dos consumidores de whey protein possuírem ensino 

superior, é notável que existe resistência à procura de médicos e nutricionistas 

para a prescrição. Pois pelo grau de instrução dessas pessoas elas sabem quais 

profissionais podem indicar o melhor produto para as demandas de seu 

organismo. Isso pode ser devido ao mito, que segundo Hirschbruch et al. (2008), 
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“(...) de que o nutricionista "não gosta" ou "é contra" a prescrição de 

suplementos”. 

 

 

Figura 1 – Percentual dos consumidores de whey protein e escolariadade dos 

mesmos. 

 

A criação desse mito ocorreu porque esses profissionais prescrevem 

suplementos somente a pessoas que realmente tem necessidade, o que acaba 

afastando boa parte dos praticantes de atividade física que acreditam que a 

utilização deste e/ou outros suplementos são cruciais para a obtenção dos 

resultados pretendidos. 

 

4. CONCLUSÃO  

Nas condições da presente pesquisa realizada com frequentadores de 

academias de Diamantina-MG os resultados obtidos levaram a concluir que a 

indicação sem a devida orientação profissional não teve relação com o nível 

econômico e escolar. Portanto há a necessidade de se fazer a educação 

nutricional do publico em geral, uma vez que os suplementos em si não são 

nocivos à saúde, porém a indicação inadequada pode fazer com que causem 

impactos negativos na saúde e também nos objetivos do individuo com a prática 

de exercício físico. 
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RESUMO – Os serviços de alimentação coletiva são identificados como uma grande fonte 
geradora de resíduos provenientes das etapas de seleção/armazenamento, produção e consumo 
dos alimentos. O objetivo do estudo foi identificar e quantificar durante quatro semanas os 
resíduos sólidos não alimentares gerados em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) de 
Ensino Superior Federal. A UAN gerou um total de 124,149 kg de resíduos sólidos não 
alimentares, e o setor que mais produziu resíduo foi a cozinha, correspondendo a 94,20% do total 
de resíduos gerados. O papelão foi o componente mais gerado na cozinha com uma produção de 
43,9%. O refeitório produziu um total de 26,019 kg de resíduos, sendo que 65,40% 
correspondiam ao resíduo papel, composto principalmente por guardanapos, e 34,60% de 
plásticos, provenientes das embalagens de doces industrializados e copos descartáveis. O per 
capita de resíduos sólidos não alimentares gerados na UAN foi de 3,43 g por comensal.  
. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Resíduos Sólidos não Alimentares, Serviço de Alimentação, Meio Ambiente, 
Restaurante Universitário, Sustentabilidade  

 

INTRODUÇÃO 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, define resíduos 

como sendo “restos das atividades humanas, considerados pelos geradores como 

inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo apresentar-se no estado sólido, 

semi-sólido ou líquido, desde que não seja passível de tratamento convencional” 

(ABNT, 2004)  

Uma vez que as Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) produzem 

grandes quantidades de refeições, também geram quantidades significativas de 

resíduos provenientes desde o processo de preparação até o consumo final das 

mesmas (REZENDE, 2009).    

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar de forma 

qualitativa e quantitativa, os resíduos sólidos não alimentares gerados no 
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Restaurante Universitário setorial do Campus de Alegre - ES da Universidade 

Federal do Espírito Santo, e sua destinação final. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

O estudo foi realizado no Restaurante Universitário (RU) setorial do 

Campus de Alegre - ES, da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), teve 

duração de 22 dias, aproximadamente quatro semanas, entre maio e junho de 

2016.  

Os dados foram coletados através da pesagem direta e individualizada 

dos resíduos não alimentares advindos da produção e do consumo das refeições, 

separados pelos funcionários da UAN. Os resíduos avaliados foram: papel, 

papelão, vidro, lata, plásticos, madeira, garrafas de óleo, embalagens laminadas e 

plásticos de carnes.  A pesagem foi feita em balança tipo plataforma com 

capacidade para 200 quilos, de uso da UAN estudada. Os resíduos gerados na 

cozinha e no refeitório do RU foram pesados separadamente. A quantificação dos 

resíduos foi obtida pelo peso individual (Kg ou g) de cada tipo de resíduo gerado 

no almoço e jantar.  

 Após a coleta e quantificação, foi calculada a proporção (%) dos 

diferentes tipos de resíduos sólidos não alimentares gerados na UAN em relação 

a quantidade total de resíduos gerados, e determinada a quantidade per capita de 

cada tipo de resíduo em relação ao número de refeições servidas nas quatro 

semanas de coleta de dados. Essa proporção foi feita de forma separada para os 

resíduos gerados na cozinha e no refeitório advindo do consumo das refeições. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de realização do trabalho, a UAN produziu um total de 

124,149 kg de resíduos sólidos não alimentares provenientes da cozinha e do 

refeitório do RU.   

Os resíduos não alimentares foram gerados principalmente na área de 

pré-preparo e preparo (cozinha) correspondendo a 75% do total dos resíduos 

gerados, enquanto os resíduos do refeitório corresponderam a 24,97% do total. 

Dentre os resíduos gerados na cozinha do RU, o papelão foi o 

componente de maior abundância, com uma geração de 43,082 kg, seguido pela 

madeira, plásticos de carnes, plástico, latas, garrafas de óleo, embalagens 
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laminadas, papel e vidro, totalizando 98,130 kg de resíduos sólidos não 

alimentares  (Tabela 1). 

Tabela 1 - Tipo e Quantidade de resíduos sólidos não alimentares gerados na 

cozinha do RU da UFES de Alegre-ES, no período de maio a junho de 2016. 

*Média de 22 dias de estudo 

Na tabela 2 são demonstrados os resíduos gerados no refeitório. O papel 

(guardanapo) foi o resíduo de maior quantidade, seguido do plástico, sendo 

gerados um total de 26,019 kg de resíduos sólidos não alimentares, nos 22 dias 

de estudo. 

 

Tabela 2 - Tipo e Quantidade de residuos sólidos não alimentares gerados no 

refeitório do RU da UFES de Alegre-ES, no período de maio a junho de 2016. 

 

O resultado total obtido do rendimento per capita dos resíduos gerados na 

cozinha e refeitório do RU foi de 3,43 kg/pessoa.  

Tipo de Resíduo 
Quantidade 

(Kg) 
% 

* Média 

Diaria(Kg) 

Papelão 43,082 43,90 1,95 

Madeira 

Plástico Carne      

19,482 

11,0 

19,85 

11,20 

0,88 

0,5 

Plástico 8,709 8,87 0,39 

Lata 5,348 5,44 0,24 

Embalagens 

Laminadas 

Papel   

Garrafa de Óleo  

6,0 

              

              2,0 

1,509 

6,11 

             

               2,03 

1,53 

0,27 

 

0,09 

0,06 

Total  98,130 100%  4,38 

Tipo de Resíduo Quantidade (Kg) % 

Papel 17,019 65,4 

Plástico 9,00 34,6 

Total 26,019 100% 
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Quanto à destinação final dos resíduos não alimentares gerados no RU 

da UFES–Alegre, esses são coletados pela prefeitura do município. Depois de 

coletados os resíduos recicláveis são levados para a Associação de Catadores de 

Materiais Reciclados de Alegre (ASCOMA). Na associação os resíduos como 

papel, papelão, plástico e embalagens laminadas são separados, prensados e 

vendidos para uma empresa de materiais recicláveis de Cachoeiro de Itapemirim 

– ES.  

A madeira que chega à associação é doada para uma padaria do distrito 

do Café, situado no Município de Alegre - ES. Já as latas são vendidas para o 

ferro velho de Alegre – ES, pelos próprios funcionários do ASCOMA. Os resíduos 

constituídos do material vidro, em função da pouca quantidade gerada, são 

descartados de forma inadequada, sendo destinados ao lixo.  

 

CONCLUSÕES 

A UAN estudada gerou 124,149 kg de resíduos sólidos não alimentares, e 

o setor que mais gerou resíduos foi a cozinha, sendo o papelão como o 

componente mais gerado. A UAN gerou um per capita de 3,43 kg de resíduos por 

comensal. 

O destino final dos resíduos sólidos inorgânicos gerados pela UAN 

apresenta-se parcialmente adequado, sendo que aqueles possíveis de serem 

recicláveis são destinados à reciclagem pela a Associação de Catadores de 

Materiais Reciclados de Alegre (ASCOMA), e aqueles não recicláveis são 

destinados ao “lixão”. 
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RESUMO – O objetivo foi verificar a distribuição espacial do ambiente alimentar saudável segundo 
os quartis de renda dos setores censitários na zona urbana de Viçosa-MG. Trata-se de um estudo 
exploratório realizado em todos os setores censitários urbanos de Viçosa-MG no período de 
dezembro de 2015 a julho de 2016, por meio de aplicação de questionários nos estabelecimentos 
de venda de alimentos. No presente estudo foram trabalhados os que comercializam 
predominantemente alimentos saudáveis, sendo os locais destes estabelecimentos 
georreferenciados. Avaliou-se a renda da vizinhança segundo quartis do rendimento nominal 
médio mensal das pessoas responsáveis pelos domicílios nos setores censitários. Apenas 12,6% 
dos estabelecimentos do município comercializam predominantemente alimentos saudáveis e 
estes concentram-se na região central, a qual se caracteriza pela presença de setores censitários 
de maior renda. Observaram-se potenciais desertos alimentares no município. 

 
PALAVRAS-CHAVE: alimentos; meio ambiente e saúde pública; renda; análise espacial. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O ambiente alimentar é caracterizado pela distribuição espacial e 

acessibilidade a estabelecimentos de venda de alimentos, sendo que este pode 

favorecer o consumo alimentar adequado quando caracterizado pela presença de 

estabelecimentos que forneçam alimentos saudáveis (TIMPERIO et al., 2004; 

CASPI et al., 2012). 

Vários fatores podem exercer influência na concentração e distribuição 

desses estabelecimentos em ambiente urbano, dentre eles a renda da vizinhança. 

Regiões menos favorecidas economicamente tendem a ter estabelecimentos com 

menor variedade de alimentos e os alimentos saudáveis podem ser menos 

disponíveis, além de, em geral, apresentarem maior custo e pior qualidade 

(MATOZINHOS et al., 2015; SUGLIA et al., 2016). 
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No Brasil existem poucos estudos acerca da avaliação do ambiente 

alimentar saudável de acordo com fatores socioeconômicos. Sendo assim, o 

objetivo do presente estudo foi verificar a distribuição espacial do ambiente 

alimentar saudável segundo a renda dos setores censitários na zona urbana de 

Viçosa-MG. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Estudo exploratório realizado nos setores censitários urbanos de Viçosa-

MG entre dezembro de 2015 e julho de 2016. A avaliação objetiva dos 

estabelecimentos foi realizada com a aplicação de questionários propostos a 

partir da adaptação de instrumento desenvolvido para a realidade brasileira 

(DURAN, 2013). Os locais dos estabelecimentos foram georreferenciados e os 

dados foram trabalhados no Sistema de Coordenadas Planas, Sistema Universal 

Transverso de Mercator (UTM), fuso 23S, datum SIRGAS 2000. 

De acordo com a NOVA classificação dos alimentos por diferentes graus 

de processamento estabelecida por Monteiro e colaboradores (2016) o ambiente 

alimentar saudável foi caracterizado pelos estabelecimentos de venda 

predominante de alimentos saudáveis (alimentos in natura ou minimamente 

processados), os quais representam: sacolões; feiras livre; açougues e peixarias; 

laticínios e frios; lojas de produtos naturais e ambulantes de frutas e hortaliças. 

Para a caracterização da situação econômica da zona urbana de Viçosa, 

foram utilizados os dados de valor do rendimento nominal médio mensal das 

pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes (com e sem 

rendimento) (IBGE, 2010), sendo os setores classificados conforme quartis da 

renda média mensal individual. 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa (Parecer nº 1.821.618). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Conforme levantamento realizado no período da coleta de dados, Viçosa 

apresentava um total de 656 estabelecimentos de venda de alimentos, sendo que 

12,6% desses estabelecimentos comercializavam predominantemente alimentos 

saudáveis.  
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De acordo com o mapa (Figura 1), observa-se que setores censitários de 

menor renda (1º quartil) encontram-se nas regiões periféricas do município de 

Viçosa-MG. Em contrapartida, nota-se que os setores censitários de maior renda 

(4º quartil) estão localizados na região central e sudeste do município, onde 

existem condomínios residenciais de alto padrão. 

Observa-se no mapa maior concentração de estabelecimentos saudáveis 

na região central do município, que por sua vez é caracterizada pela presença de 

setores censitários de maior renda. Estudo realizado no Brasil também mostrou 

que comércios que vendem alimentos saudáveis foram mais frequentemente 

localizados em vizinhanças com nível socioeconômico mais elevado (DURAN et 

al., 2013). 

 

 
Figura 1 – Distribuição de estabelecimentos de venda de alimentos saudáveis 
entre os setores censitários urbanos de Viçosa – MG, 2016. 
 

A instalação dos estabelecimentos que vendem alimentos nas vizinhanças 

é fortemente determinada pelo mercado econômico e estas lojas tendem a se 

localizar em regiões cujas pessoas possuem maior poder aquisitivo (JAIME et al., 

2011). Dessa forma foi possível visualizar em Viçosa-MG a presença de desertos 

alimentares potenciais, que são regiões socioeconomicamente vulneráveis em 

que há escassez de estabelecimentos de venda dos alimentos saudáveis. Tais 

desertos alimentares limitam a disponibilidade e, consequentemente, as escolhas 

alimentares saudáveis (BEAULAC; KRISTJANSSON; CUMMINS, 2009). 
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4. CONCLUSÕES 
 
 Os estabelecimentos saudáveis concentram-se na região central no 

município de Viçosa-MG, o qual apresenta setores censitários de maior renda. Em 

contrapartida, as regiões periféricas, especialmente as de menor renda, são 

desertos alimentares potenciais, sendo necessário o desenvolvimento de ações 

voltadas para a promoção do ambiente alimentar saudável nessas regiões. 
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IMPACTO DE AGENTES SANITIZANTES NA QUALIDADE

FÍSICO-QUÍMICA DE RÚCULA (Eruca sativa)
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RESUMO – A operação de lavagem associada ao uso de sanitizantes é considerada etapa
crítica para redução no número de micro-organismos em hortaliças. Um ponto de importância
no  momento  da  escolha  do  sanitizante  é  a  manutenção  das  características  sensoriais  e
nutritivas.  Objetivou-se  avaliar  os  efeitos  de  diferentes  métodos  de  sanitização  nas
características  físico-químicas  de  rúcula.  Após  a  sanitização  de  cada  amostra  foram
determinados os valores de pH, acidez total titulável, sólidos solúveis totais, teor de vitamina C,
compostos fenólicos, capacidade antioxidante e índice SPAD. Amostras de rúcula sanitizadas
com soluções de ácido acético e lático a 1% e 2% apresentaram valores de pH inferiores ao
observado na amostra sem sanitizar (p < 0,05) mas não promoveram alterações significativas
para o índice SPAD. O conteúdo de vitamina C foi preservado em rúcula sanitizada com ácido
acético 1%. Conclui-se que houve retenção satisfatória das características físico-químicas de
rúcula sanitizada pelos tratamentos propostos.

PALAVRAS-CHAVE: rúcula; sanitizantes; qualidade; compostos bioativos.

1 INTRODUÇÃO 

A  sanitização  é  uma  etapa  essencial  para  atribuir  qualidade

microbiológica e extensão da vida de prateleira de frutas e hortaliças frescas e

minimamente  processadas  (ROSÁRIO  et  al.,  2017).  Tratamentos  de

sanitização têm sido propostos para substituir os compostos clorados e estes

devem ser avaliados quanto à inativação de micro-organismos e impacto nas

características  físico-químicas  de  hortaliças  (SÃO  JOSÉ;  VANETTI,  2015).

Deste  modo,  objetivou-se  avaliar  o  impacto  de  tratamentos  de  sanitização

alternativos  aos  compostos  clorados  nas  características  físico-químicas  de

rúcula.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

 

As  amostras  de  rúcula  (Eruca  sativa)  foram  obtidas  do  comércio

varejista de Vitória – ES e transportadas em caixas isotérmicas ao laboratório.

As folhas foram selecionadas e lavadas com água corrente. Os tratamentos

aplicados foram ácido lático 1 % e 2 % (Neon®),  ácido acético 1 % e 2 %

(Fmaia®), peróxido de hidrogênio a 3 % (Êxodo Científica®), dicloroisocianurato
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de sódio  (Nippoclor®) e hipoclorito de sódio  (Hidrosteril®), ambos à  200 mg/L.

Amostras  não  sanitizadas  foram  utilizadas  como  controle.  As  soluções

sanitizantes  foram  preparadas  imediatamente  antes  do  uso  e  a  imersão

ocorreu durante 5 min à temperatura de 23 ± 1 ºC.  Para o procedimento de

sanitização foram utilizadas 50 g de amostras imersas em um litro de solução

sanitizante. 

Após os procedimentos de sanitização, as amostras foram avaliadas

quanto  às  características  físico-químicas.  Foram  realizadas  as  análises  de

acidez total titulável, pH, teor de sólidos solúveis totais e o teor de Vitamina C

segundo  recomendações  do  Instituto  Adolfo  Lutz  (2008).  Os  compostos

fenólicos  totais  foram  quantificados  usando  o  reagente  de  Folin-Ciocalteau

(Sigma  Aldrich®)  (SINGLETON  et  al,  1999).  A capacidade  antioxidante  foi

avaliada  pelo  teste  do  1,1-diphenil-2-picril-hidrazil  (DPPH)  (Sigma  Aldrich®)

(BLOIS, 1958). Foi realizada a determinação indireta de clorofila (Índice SPAD),

sendo a leitura realizada em clorofilômetro Minolta Chlorophyll meter (Spectrum

Technologies Inc.®) e os resultados expressos na unidade SPAD (ARGENTA et

al.,  2001).  O  experimento  foi  conduzido  em  delineamento  inteiramente

casualizado com três repetições. Os dados analisados no programa  Genes®,

sendo feita a análise de variância e teste de Tukey, a 5 % de probabilidade

para comparação de médias.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os valores de pH das amostras de rúcula sanitizadas com soluções de

ácido  acético  a  1%  e  2%  e  ácido  lático  a  1%  e  2%  foram  inferiores  ao

observado  na  amostra  controle  (p  <  0,05)  (Tabela  1).  Este  resultado  pode

indicar que o método de sanitização pode ter contribuído para a incorporação

de solução sanitizante ácida e deste modo reduziu o valor de pH. 

O  valor  de  sólidos  solúveis  totais  de  amostras  tratadas  com  ácido

acético  1%  foi  estatisticamente  inferior  (p  <  0,05)  ao  tratamento  com

dicloroisocianurato  de  sódio.  Para  o  índice  SPAD  não  houve  diferença

significativa (p >0,05), sendo observado valor médio de 34,85 unidades SPAD,

o que indica preservação do conteúdo de clorofila após a sanitização. 
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Tabela 1 – Valores médios de pH, sólidos solúveis totais (SST), acidez total 

titulável (ATT), relação SST/ATT e índice SPAD para amostras de rúcula 

tratadas por diferentes sanitizantes.

TRATAMENTO pH
SST

(°BRIX)

ATT
(mg de ácido

cítrico/ 100 g de
amostra)

Relação
SST/ATT

Índice
SPAD

Sem sanitizar 6,20a ± 0,16 4,16 ab ± 0,60 1,18b ± 0,39 3,65a±0,73 31,25a ± 3,70

Ácido acético 1% 4,71b ± 0,24 2,85 b ± 0,22 3,64a ± 0,51 2,78a±0,06 36,23a ± 4,15

Ácido acético 2% 4,64b ± 0,37 3,63 ab ± 0,23 4,33a ± 1,52 2,90a±0,20 36,35a ± 4,09

Ácido lático 1% 4,69b ± 0,19 3,18 ab ± 0,12 2,07a ± 0,73 1,73a±0,83 35,68a ± 1,78

Ácido lático 2% 4,37b ± 0,16 3,13 ab ± 0,10 3,48a ± 0,45 2,91a±0,12 37,07a ± 6,34

Peróxido de
hidrogênio 3%

6,06a ± 0,69 4,33 ab ± 1,22 1,45b ± 0,43 3,37a±1,97 36,67a ± 2,30

Dicloroisocianurato
de sódio 200 mg/L

6,25a ± 0,22 4,63 a ± 1,45 1,37b ± 0,33 3,51a±1,55 29,55a ± 5,86

Hipoclorito de
sódio 200 mg/L

6,41a ± 0,23 3,87 ab ± 1,01 1,36b ± 0,38 2,99a±1,26 33,83a ± 4,26

*Médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferiram entre si pelo Teste de Tukey 5% (p<0,05). SST:
Sólidos Solúveis Totais; ATT: Acidez Total Titulável.

Não foi  observada redução no teor  de  vitamina C em amostras  de

rúcula sanitizadas com ácido acético 1 % e hipoclorito de sódio em relação a

amostras não sanitizadas (p < 0,05), sendo que estas últimas apresentaram

109,00 ± 8,66 mg ácido ascórbico/100 g. Amostras tratadas com ácido lático 1

% apresentaram redução do conteúdo de vitamina C sendo observada 89,00 ±

7,55 mg ácido ascórbico/100 g.  Martínez-Sánchez et  al.  (2006)  observaram

redução significativa deste composto em rúculas sanitizadas com ácido lático

20 mL/L. 

Para  compostos  fenólicos  totais,  foi  observado  que  não  houve

diferença  significativa  entre  as  amostras  não  sanitizadas  e  as  tratadas

(p>0,05).  Isto  indica  a  preservação  das  características  nutricionais  das

hortaliças  após os  tratamentos  de sanitização.  Amostras  de rúcula  tratadas

com peróxido de hidrogênio apresentaram redução significativa da capacidade

antioxidante após o tratamento (p<0,05). 
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4 CONCLUSÃO

Os  tratamentos  propostos  promoveram  boa  retenção  das

características físico-químicas e nutricionais e indica a potencial aplicação dos

tratamentos  propostos  na  sanitização  de  hortaliças.  Porém,  devem  ser

conduzidos estudos no intuito de compreender o efeito destes tratamentos ao

longo do armazenamento bem como a percepção sensorial por consumidores.
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RESUMO – O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e ocupa 57% do estado de Minas 
gerais. O Pequi (Caryocar brasiliense Camb.), também conhecido como ouro do cerrado, é um 
dos principais frutos desse bioma e por ser marcado pela sazonalidade são várias as formas de 
conservação para o consumo entressafra. Uma delas é a aplicação do pequi em doces. Diante 
deste contexto, este trabalho teve como finalidade situar o doce de pequi comercializado em 
Diamantina (MG) entre os produtos à base de pequi e o fruto in natura através do estudo de suas 

características físico-químicas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cerrado; ciência de alimentos; conservação; doce. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e se destaca por possuir 

uma rica diversidade de plantas e animais, ocupando cerca de 57% do estado de 

Minas Gerais. Suas espécies vegetais tem um grande valor econômico e 

nutricional agregados, o que promove a geração de renda em comunidades rurais 

e desenvolvimento de estudos e pesquisas. (CARRAZZA e ÁVILA, 2010; 

RIBEIRO, 2011; COUTO, 2007). 

Dentre os frutos do cerrado destaca-se o pequi (Caryocar brasiliense 

Camb.), também conhecido como ouro do cerrado e amêndoa de espinhos. A 

polpa do pequi é rica nutricionalmente, apresentando elevada concentração de 

carotenoides, os principais pigmentos responsáveis por sua coloração. Além 

disso, o fruto é rico em lipídios, fibras e ácidos graxos insaturados, sendo os mais 

abundantes o ácido oleico e o talamínico. (RIBEIRO, 2011). Por ser uma fruta 

marcada pela sazonalidade, são muitas as alternativas criadas a nível artesanal 

para a conservação do pequi por tempo prolongado. Os principais métodos 

empregados são: congelamento, conservação em salmoura ou em óleo e 

fabricação de farinhas. (CARRAZZA e ÁVILA, 2010). Industrialmente existem 

produtos como os doces em massa e sua polpa em conserva. 
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Diante deste contexto, este trabalho teve como finalidade situar o doce de 

pequi comercializado em Diamantina (MG) entre os produtos à base de pequi e o 

fruto in natura através do estudo de propriedades físico-químicas do alimento. 

 

2. MATERIAL E MÉTODO 

O doce de pequi foi adquirido no mercado local de Diamantina (MG) em 

embalagens contendo 12 unidades de 25g cada. Os pacotes adquiridos foram de 

produção do mesmo lote. Atividade de água foi determinada com a utilização do 

Analisador de Atividade de Água por Ponto de Orvalho (Aqualab modelo 4TE). O 

pH foi determinado com o uso do pHmetro de bancada (Tecnopon). Os testes 

foram realizados em 5 amostras com 3 replicatas cada. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O pequi in natura está situado na faixa de pH dos alimentos de baixa 

acidez, tornando o fruto susceptível à proliferação de Clostridium botulinum 

quando conservado na ausência de oxigênio. Este risco pode acarretar no 

botulismo, doença causada pela ingestão da toxina produzida por C. botulinum no 

alimento (CERESER et al., 2008). Além desta característica, o fruto apresenta alta 

perecibilidade. 

O pH do fruto in natura pode ser observado na Tabela 1, onde também 

estão exemplos de produtos produzidos à base de pequi. O fruto minimamente 

processado (DAMIANI et al., 2008) apresentou pH similar ao fruto in natura. 

Considerando o risco à saúde dos consumidores e o fato do pequi ser um fruto 

altamente perecível e sazonal, Arévalo-Pinedo et al. (2010) estudaram o 

comportamento de pastas acidificadas de pequi e verificaram que pela tecnologia 

aplicada as pastas entrariam na faixa de alimentos ácidos (Tabela 1). Souza et al. 

(2014) propôs a aplicação do pequi em molho, trazendo uma opção ainda mais 

estável pelo baixo pH. O doce de pequi estudado pelo presente trabalho é uma 

alternativa de produto estável pela baixa atividade de água proveniente de sua 

tecnologia de adição de açúcar e concentração, apresentando valor 20% menor 

que o fruto in natura. O pH está abaixo do encontrado no fruto in natura e a 

embalagem permite o acesso ao oxigênio atmosférico. 
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Tabela 1 - Parâmetros físico-químicos do pequi e produtos à base de pequi. 

Pequi pH Aw Referência 

In natura 7,36 - Arévalo-Pinedo et al., 
2010 

In natura 7,00 0,987 Oliveira et al., 2010 

Minimamente 
processado 

7,00 - Damiani et al., 2008 

Pasta acidificada 4,57 - Arévalo-Pinedo et al., 
2010 

Molho 3,50 - Souza et al., 2014 

Doce 6,72±0,10 0,787±0,003 Presente trabalho 

 

4. CONCLUSÃO 

A oferta de doce de pequi encontrado em Diamantina é uma opção de 

produto à base de pequi com vida de prateleira longa pela tecnologia aplicada. 

Este produto permite a oferta de produto à base de pequi por todo o ano e oferece 

um alimento seguro. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar presença de associação entre perfil da produção 
de alimentos para autoconsumo e fatores socioeconômicos, em domicílios de agricultores 
familiares. O perfil da produção foi analisado por técnica de agrupamento Two Steep Cluster e as 
variáveis socioeconômicas e de produção segundo questionário semi-estruturado. Os domicílios 
foram agrupados, quanto ao perfil da produção para autoconsumo, em dois cluster sendo 51,8% 
(n=41) presentes no cluster com maior variedade de alimentos (cluster 2). A renda proveniente da 
produção e recebimento de salário formal associaram ao perfil da produção, sendo que os 
domicílios que não comercializavam parte da produção apresentaram 28,9% menos chance e as 
famílias não assalariadas 3,808 mais chance de pertencer ao cluster 2, respectivamente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: perfil alimentar, produção para autoconsumo; análise de agrupamentos; 
fatores socioeconômicos 

 

1. INTRODUÇÃO 

A produção para autoconsumo é destinada ao consumo da própria família, 

visando garantir autonomia sobre a alimentação. Este tipo de produção possibilita 

o acesso direto aos alimentos, pois estes seguem do local de produção para o de 

consumo, sem intermediações1. Constitui-se como fonte de renda não-monetária, 

contribuindo para maior estabilidade econômica das famílias rurais, além de 

atender a princípios da segurança alimentar e nutricional como diversidade dos 

alimentos e manutenção dos hábitos de consumo2. 

Objetivou-se avaliar associação entre perfil da produção de alimentos 

para autoconsumo e fatores socioeconômicos, em domicílios de agricultores 

familiares. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Estudo transversal, realizado em domicílios de agricultores familiares da 

zona rural de um município da Zona da Mata Mineira. A seleção amostral foi 

aleatória, sendo os domicílios sorteados a partir da lista de agricultores familiares 
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cadastrados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) 

local.  

Avaliou-se a produção de alimentos para autoconsumo, em visita 

domiciliar, utilizando lista de alimentos3,4, e variáveis socioeconômicas (número de 

moradores, idade, renda, segurança alimentar, segundo escala brasileira de 

insegurança alimentar5, e escolaridade do chefe do domicílio), por questionário 

semi-estruturado.  

Para análise do perfil da produção, os alimentos foram categorizados, 

sendo que aqueles não produzidos por pelo menos 5% das famílias foram 

excluídos ou agrupados, respeitando características dos alimentos6,7. Os 

alimentos foram reunidos em 15 grupos (Figura 1). O número de grupos respeitou 

o tamanho amostral, sendo necessário 5 domicílios para cada grupo de alimentos 

presente na análise, ou seja, era necessário, no mínimo, 75 domicílios. 

 

 

Figura 1- Grupos de alimentos produzidos para autoconsumo nos domicílios. 

 

Para a identificação do perfil da produção para autoconsumo utilizou-se 

técnica de agrupamento Two Steep Cluster que agrupa indivíduos conforme 

similaridade dentro do grupo e diferenças entre os grupos. Repetiu-se a análise 

ordenando por todos os grupos de alimentos, gerando 15 modelos. A seleção do 

melhor modelo considerou qualidade do agrupamento (medidas de coesão e 

separação); número de grupamentos gerados em cada ordenação; importância 

dos preditores; composição dos cluster; produção para autoconsumo (em %) de 

cada grupo de alimentos dentro de cada cluster; razão entre o tamanho do maior 

e do menor cluster8. Assim, o modelo escolhido foi formado por dois cluster e 

apresentou qualidade média (0,3), cinco preditores com contribuição satisfatória 

para o modelo (≥ 0,6) e razão entre maior e menor cluster igual a 1,08, indicando 

proximidade do tamanho destes. Realizou-se teste de qui-quadrado de Pearson e 
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Exato de Fisher para avaliar associação, e odds ratio para verificar magnitude da 

mesma, adotando α de 5%. Utilizou-se software SPSS for Windows versão 21.0. 

O Estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da UFV (Pareceres 196/2011; 241.906/2013). Todas as famílias 

assinaram Termo de Consentimento Livre Esclarecido e receberam retorno.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os 79 domicílios avaliados, foram agrupados em 2 cluster, sendo que 

51,8% deles pertenceram ao cluster 2. O cluster 2 diferiu do 1 por conter os 

alimentos café, bolo ou broa, banha e carne de porco. Os grupos de alimentos 

peixe, fubá e milho, e doce de fruta ou de leite não contemplaram o perfil da 

produção (Figura 2).  

 

 

Figura 2 – Perfil da produção de alimentos para autoconsumo nos domicílios. 

 

Ao associar o perfil da produção para autoconsumo com as variáveis 

socioeconômicas, observou-se que a renda oriunda da produção associou-se ao 

perfil, sendo que 68,8% (n=24) dos que vendiam parte da produção, pertenciam 

ao cluster 2 (p=0,008). Os agricultores familiares que não tinham renda 

proveniente da produção apresentaram 28,9% menos chance de pertencer ao 

cluster 2 (IC: 0,0113-0,736). Verificou-se que o recebimento de salário pelas 

famílias associou-se ao perfil da produção, sendo que 75% (n=55) das famílias 

que não recebiam salário pertenciam ao cluster 2 (p=0,021). As famílias não 

assalariadas apresentaram 3,8 vezes mais chance de pertencer ao cluster 2 (IC: 

1,224-11,848). 

A renda familiar influencia no poder de compra de alimentos pelas 

famílias, bem como na produção para autoconsumo. Este tipo de produção pode 

ser fonte de renda, quando comercializam parte da produção, e/ou economia, nos 

casos em que deixam de adquirir os gêneros alimentícios, nos domicílios da zona 
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rural9. Famílias que comercializam parte da produção e que não tem renda fixa, 

por meio de salário formal, veem na produção para autoconsumo, com mais itens 

alimentares, uma forma de garantir o acesso a alimentação2. 

As variáveis número de moradores por domicílio, renda per capita e total, 

segurança alimentar, escolaridade do chefe da família, e presença de crianças ou 

idosos não associou-se ao perfil da produção para autoconsumo. 

 

4. CONCLUSÕES 

Os domicílios nos quais agricultores familiares comercializavam parte da 

produção e não recebiam salário pertenceram, em sua maioria, ao perfil da 

produção para autoconsumo com maior variedade de alimentos. A ausência de 

renda fixa no domicílio permite inferir sobre a necessidade da produção mais 

diversificada, visando garantir as necessidades nutricionais e hábitos alimentares. 
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RESUMO – Frutas e hortaliças são fontes de vitaminas e carotenoides, que estão relacionados à 
prevenção de algumas doenças. No entanto, esses compostos estão sujeitos a degradação por 
inúmeros fatores durante a manipulação e distribuição. O objetivo do presente estudo foi avaliar a 
estabilidade do ácido ascórbico e carotenoides em couve, tomate e cenoura após as etapas de 
recepção, pré-preparo (higienização, descascamento, fatiamento) e distribuição para consumo 
utilizadas rotineiramente em restaurante institucional. Os carotenoides foram extraídos por meio 
de trituração com acetona e o ácido ascórbico por trituração com solução ácida. As análises de 
carotenoides e ácido ascórbico nos extratos foram realizadas por Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência (CLAE). Não foram encontradas diferenças significativas no conteúdo de ácido 
ascórbico, β e α-caroteno durante a preparação e exposição para consumo de tomate e cenoura. 
Porém, a couve apresentou uma redução significativa no conteúdo de ácido ascórbico entre as 
etapas de pré-preparo e distribuição. 
. 

 
PALAVRAS-CHAVE: β-caroteno; vitamina C; estabilidade; tomate; couve; cenoura 

 

INTRODUÇÃO 

As hortaliças possuem em sua composição fibras, minerais e vitaminas, 

como a vitamina C e carotenoides. Tais compostos possuem atividade 

antioxidante, e por isso estudos tem demonstrado que o seu consumo está 

relacionado a redução no risco de desenvolvimento de doenças crônicas, como 

as cardiovasculares e alguns tipos de câncer (CHUN; KIM, 2004; HE et al., 2007). 

Porém, a manipulação, o armazenamento e o processamento inadequado 

podem gerar alterações na composição dessas hortaliças afetando assim seu 

conteúdo nutricional (MALACRIDA; MOTTA, 2006). Frente ao exposto torna-se 

importante avaliar qual o real efeito da manipulação sobre o conteúdo nutricional 

das hortaliças, como forma de contribuir para o aprimoramento das técnicas de 

preparo e, dessa forma, aproveitar os compostos presentes nas hortaliças em sua 

totalidade. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O tomate (Lycopersicom esculentum, var. santa cruz), a cenoura (Daucus 

carot var. nantes) e a couve (Brassica oleracea, var. manteiga) foram 

provenientes da CEASA em Cariacica – ES, e adquiridas de um mercado da 

cidade de Alegre-ES, entre maio e junho de 2016, e eram visualmente maduras.  

O experimento foi conduzido no Restaurante Universitário (RU) do 

Campus de Alegre da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). As etapas 

de manipulação rotineiras das hortaliças foram avaliadas no RU bem como 

acompanhadas e registradas. 

A coleta das amostras foi aleatória, sendo feita após recepção, pré-

preparo (higienização, descascamento e fatiamento), sendo estas, realizados no 

Laboratório de Técnica Dietética (TD), no início e no meio, e ao final da 

distribuição das hortaliças para consumo, no restaurante institucional, avaliando 

as condições de manipulação e consumo das mesmas. 

O processo de extração dos carotenoides foi realizado utilizando 

trituração com acetona resfriada e transferência para éter de petróleo com base 

em Rodriguez et al. (1976). As condições para extração e análise do ácido 

ascórbico (AA) foram desenvolvidas por Campos (2006) e incluiu trituração com 

solução extratora ácida.  

As análises de AA e carotenoides nas hortaliças foram feitas por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). A análise de carotenoides foi 

realizada conforme as condições cromatográficas desenvolvidas por Pinheiro-

Sant’Ana et al. (1998), e as condições para análise de ácido ascórbico foram 

desenvolvidas por Campos (2006). Os carotenoides e o AA foram identificados 

por comparação com tempo de retenção dos padrões. A quantificação foi 

realizada pela construção de curvas de calibração dos padrões carotenoides e de 

AA. 

Todos os dados (carotenoides e AA) foram apresentados como média ± 

desvio padrão de cinco repetições. Fez-se a comparação da análise de variância 

(ANOVA) e teste de Tukey a 5% de probabilidade. As análises estatísticas foram 

realizadas utilizando-se os softwares SAS® (Statistical AnalysisSystems). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre as hortaliças analisadas, a couve apresentou conteúdo 

estatisticamente superior (79,29 mg/100g) (p<0,05) de ácido ascórbico quando 
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comparado ao tomate (11,18 mg/100g), que por sua vez, obteve maior conteúdo 

(p<0,05) quando comparado à cenoura (5,57 mg/100g). 

Com relação ao conteúdo de β-caroteno, observou-se concentrações 

estatisticamente superiores (p<0,05) de β-caroteno na cenoura (4,38 mg/100g), 

seguida da couve (1,71 mg/100g) e menor quantidade no tomate (0,13 mg/100g). 

Somente no tomate e na cenoura foi detectado o α-caroteno. Dentre as 

duas amostras, a cenoura apresentou conteúdo significativamente superior (2,5 

mg/100g) (p<0,05) de α-caroteno quando comparado ao tomate (1,95 mg/100g). 

Diferente do esperado, o conteúdo de ácido ascórbico, β-caroteno e α-

caroteno não diferiram estatisticamente entre as etapas de manipulação e 

exposição para consumo para a maioria das hortaliças analisadas (Tabela 1), 

sugerindo uma excelente estabilidade dos compostos frente às condições de 

preparo e distribuição utilizadas rotineiramente no restaurante institucional. 

Exceção foi observada para o conteúdo de ácido ascórbico da couve, que 

apresentou uma redução significativa durante a etapa de distribuição para 

consumo.  

Tabela 1 - Conteúdo médio* de Ácido ascórbico (AA) e carotenoides hortaliças, 

durante as etapas de manipulação e distribuição em restaurante institucional. 

Compostos 
antioxidantes 

Etapas 
manipulação 

Hortaliças 

Cenoura Tomate Couve 

AA (mg/100g 
MFa) 

Recepção 5,71 + 0,16a 14,26 + 1,10a 85,49 + 8,31a 

Pré-preparo 5,51+ 0,17a 10,66 + 1,24a 82,12 + 8,52a 

Inicio-Distr  5,49 + 0,10a 9,90 + 1,19a 78,59 + 4,69b 

Meio-Distr. 5,56 + 0,78a 9,98 + 0,90a 77,35 + 1,78b 

Final-Distr. 5,60 + 0,60a 11,20+ 4,87a 72,91+ 2,02b 

  

β-caroteno 
(mg/100g MF) 

Recepção 5.28 + 1.19a 0,139 + 0,015a 2,07 + 0,42a 

Pré-preparo 4,66 + 0,71a 0,129 + 0,017a 1,39 + 0,84a 

Inicio-Distr 4,09 + 0,68a 0,160 + 0,008a 1,63 + 0,33a 

Meio-Distr. 4,03 + 0,78a 0,137 + 0,029a 1,80 + 0,27a 

Final-Distr 3,86 + 0,61a 0,126 + 0,008a 1,70 + 0,32a 

     

α-caroteno 
(mg/100g MF) 

Recepção 2,85 + 0,83a 2,19 + 0,55a - 

Pré-preparo 2,68 + 0,14a 1,90 + 0,60a - 

Inicio-Distr 2,91 + 0,34a 2,12 + 0,31a - 

Meio-Distr. 1,96 + 0,42a 1,56 + 0,43a - 

Final-Distr 2,14+ 0,96a 1,01 + 0,12a - 
* Média de 5 repetições + desvio-padrão. Médias nas colunas por hortaliça, seguidas pela mesma 
letra não diferem entre si a 5% de probabilidade pela ANOVA. a MF = Matéria fresca.  
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CONCLUSÃO 

Tomate e cenoura não apresentaram diferenças significativas no 

conteúdo de ácido ascórbico, β e α-caroteno durante a preparação e exposição 

para consumo, o que demonstra a excelente estabilidade dos componentes frente 

às condições de manipulação utilizadas rotineiramente pelo restaurante 

institucional. 

Porém, a couve apresentou uma redução significativa no conteúdo de 

ácido ascórbico entre as etapas de pré-preparo e exposição para consumo. 

Sugere-se que a couve seja preparada próxima ao horário da distribuição para 

consumo e sob refrigeração, evitando assim armazenamento prolongado das 

hortaliças, e a ação dos fatores que possam degradar os nutrientes presentes 

nesses alimentos. 
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RESUMO – O uso de insetos como alimento, para humanos e para nutrição 
animal, tem sido uma alternativa sustentável apontada pela Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, para suprir a crescente demanda 
por alimentos com sistemas de produção ambientalmente responsáveis. O 
objetivo deste trabalho e traçar o perfil de ácidos graxos nas espécies Zophobas 
morio e Gryllus assimilis, como forma de contribuir para as pesquisas 
incentivadas pela organização. O teor de lipídeos no Gryllus assimilis foi de 
21,80% ± 2,65 e de 43,64%± 0,47 no Zophobas morio. O ácido palmítico foi o 
ácido graxo saturado com maior concentração nas amostras, em média 31%, e 
entre os ácidos graxos insaturados, oleico e linoleico foram os mais expressivos. 
Ao comparar com outras fontes de óleos vegetais, nota-se uma semelhança com 
o perfil do óleo de palma, permitindo inferir que possam ser usados em diferentes 
aplicações alimentares.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Zophobas morio; Gryllus assimilis; novos alimentos; ácidos 
graxos saturados; ácido oleico.  
 

 

INTRODUÇÃO 

 Para suprir a crescente demanda por fontes proteicas com sistemas de produção 

ambientalmente responsáveis, o uso de insetos como alimento, para humanos e 

para nutrição animal, tem sido uma alternativa sustentável apontada pela 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Uma vez que, 

os sistemas de produção de alimentos atual apresentam um elevado padrão de 

perdas, além de demandarem uma grande quantidade de água, e ainda pela 

emissão de gases de efeito estufa - proveniente das criações de animais para 

abate, e ainda das grandes áreas florestais requeridas para produção de grãos 

(SPIEGEL et al., 2013).- 1ª ordem: numerado com algarismos arábicos, com Os 

insetos comestíveis podem ser apontados como uma alternativa eficiente para 
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suprir essa demanda, podendo ser incorporado pela indústria alimentícia no 

desenvolvimento de novos produtos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil 

de ácidos graxos nas espécies Zophobas morio e Gryllus assimilis, para contribuir 

com as pesquisas sobre a utilização de insetos comestíveis na alimentação.  

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Os insetos das espécies Zophobas morio e Gryllus assimilis foram doados pela 

empresa MiniRebanhos após serem abatidos em água em ebulição por alguns 

segundos e em seguida, congelados. As amostras foram recebidas congeladas e 

após descongelarem, maceradas com auxílio de um almofariz e pistilo, e na 

sequencia destinadas para a análise de lipídeos. O conteúdo de lipídeos foi 

realizado segundo a Association of Official Analytical Chemists. O óleo foi 

coletado em eppendorfs e encaminhados para o Laboratório de Cromatografia do 

Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais, onde o perfil 

de lipídios foi feito por cromatografia gasosa, usando um Cromatógrafo a Gás 

HP7820A (Agilent) equipado com detector por ionização de chamas.  

 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

A perspectiva da incorporação de insetos na alimentação abre como 

precedente a avaliação das características nutricionais. Para tanto, avaliar o 

conteúdo de lipídios e o perfil de ácidos graxos é importante para inferir sobre a 

qualidade e a contribuição destes na alimentação.  

O teor de lipídeos no Gryllus assimilis foi de 21,80% ± 2,65 e nas amostras 

de Zophobas morio foi 43,64%± 0,47. O alto teor de lipídio presente nesses 

insetos sugere que sejam uma boa fonte de lipídeos, visto que, possuem 

quantidades superiores a muitos alimentos, como as oleaginosas comumente 

utilizadas: soja, girassol, milho e dendê.  

O perfil de ácidos graxos dos óleos extraídos do Gryllus assimilis e das larvas de 

Zophobas morio, são apresentados na Tabela 1. Entre os ácidos graxos 

saturados presentes destacam-se o alto percentual de ácido palmítico (C16:0), 

com concentração média de 31% nas amostras. Entre os ácidos graxos 

insaturados o ácido oleico (C18:1) e o ácido linoleico (C18:2) representaram 

https://www.eppendorf.com/BR-pt/
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praticamente todo o conteúdo de ácidos graxos insaturados presentes. A 

presença de ácidos graxos insaturados é recorrente em diversas espécies de 

insetos. Comparativamente, o perfil de ácidos graxos das duas espécies de 

insetos se assemelha ao óleo de palma. Nesse óleo o conteúdo de ácido 

palmítico (C16:0) varia em média de 35 a 42%, oleico (C18:1) em torno de 40 a 

45% e linoleico (C18:2) em média 10% (DIJKSTRA; SEGERS, 2007). O equilíbrio 

entre o conteúdo de ácidos graxos saturados e insaturados permite inferir que o 

óleo extraído dessas espécies apresenta boa resistência a oxidação, devido à alta 

concentração de ácidos graxos saturados e a baixa quantidade de ácidos graxos 

poli-insaturados. 

 

Tabela 1:  Composição  em  ácidos  graxos  de  óleos  extraído  das    

espécies Gryllus assimilis e Zophobas morio (%). 

Ácido graxo % Gryllus assimilis Zophobas morio 

Láurico (C12:0) 0,1 ± 0,02 0,1± 0,02 

Mirístico (C14:0) 1,0± 0,22 1,0± 0,05 

Palmítico (C16:0) 33,1 ± 1,86 30,7± 0,72 

Palmitoleico (C16:1) 1,75 ± 0,05 1,5± 0,02 

Esteárico (C18:0) 9,03 ± 0,65 7,95 ± 0,06 

Oleico (C18:1) 28,1 ± 0,27 35,95 ± 0,06 

Linoleico (C18:2) 14,59 ± 1,99 15,3± 0,82 

Araquidônico (C20:0) 0,45 ± 0,05 0,2± 0,32 

Saturados 44,6 41,05 

Monoinsaturados 35,05 42,35 

Poliinsaturados 15,55 15,7 

Outros 4,8 ± 0,57 1 ± 0,14 

 

O teor dos ácidos graxos palmítico, esteárico, oleico e linoleico, nos 

insetos avaliados foram os mais elevados. Esses valores são comparáveis à 

maioria dos insetos já pesquisados e apresentados na literatura. 
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Assim como os demais nutrientes presentes em insetos, o perfil de 

ácidos graxos é afetado pela forma com que são alimentados. Os valores 

nutricionais podem variar inclusive dentro do mesmo grupo de espécies em 

função não só dieta a que são submetidos, como também em função do estágio 

de desenvolvimento, como também da forma de abate e habitat (TZOMPA-

SOSA, 2014). 

 

CONCLUSÕES 

Ao avaliar o conteúdo e o perfil de ácidos graxos de insetos comestíveis 

nota-se que esses constituem uma boa fonte lipídeos apresentando um perfil de 

ácidos graxos bastante relevante entre ácidos graxos saturados e  insaturados.  

Pelas características dos perfis sugere-se que óleo tenha boa estabilidade 

oxidativa, em razão da alta concentração de ácidos graxos saturados, podendo 

ser usado em diversas aplicações alimentares. 
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RESUMO – A Doença Inflamatória Intestinal (DII) é um problema de saúde influenciado 
diretamente pelo estado nutricional do paciente. O objetivo do estudo foi avaliar o estado 
nutricional e o perfil dietético dos pacientes com DII. Foi realizado um estudo transversal, de 
junho a outubro de 2016 em um Centro de Referência de Doenças Intestinais de Minas Gerais. 
Foram avaliados 94 pacientes com idade entre 19 e 66 anos, de ambos os sexos, em tratamento 
ambulatorial para DC e RCU, independente da fase atual da doença. Os resultados mostram, 
relacionado ao estado nutricional, que pacientes com DII apresentaram maior prevalência de 
eutrofia e sobrepeso. Quanto a ingestão alimentar, verificou-se uma inadequação de grande parte 
dos nutrientes avaliados, dentre eles, fibras, cálcio, selênio, vitamina D em ambos os sexos e 
doenças. Avaliar o perfil nutricional e dietético desses pacientes ajuda no desenvolvimento de 
melhores estratégias nutricionais, visando redução das deficiências alimentares. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Retocolite Ulcerativa, Doença de Crohn, Avaliação Nutricional, Dietoterapia 

 

1 INTRODUÇÃO  

As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) são caracterizadas por um 

processo inflamatório crônico que acomete o trato gastrointestinal (XAVIER, 

2014). As duas principais formas de manifestação da DII são a Retocolite 

Ulcerativa (RCU) e a Doença de Crohn (DC). Ambas se caracterizam por uma 

disfunção no sistema imune intestinal e apresentam períodos de remissão da 

doença ou de atividade inflamatória (XAVIER, 2014).  

A DC é uma doença inflamatória crônica transmural, ou seja, pode se 

iniciar na camada mucosa estendendo-se por toda a espessura do órgão. É uma 

doença progressiva, que afeta diferentes regiões do trato gastrintestinal, mais 

precisamente, regiões do intestino delgado como o íleo-terminal e o cólon 

proximal (FERNANDES, 2014).  
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A RCU é caracterizada pela presença de lesões erosivas e sangramento 

intestinal decorrente de uma inflamação na mucosa do reto, podendo se estender 

de forma contínua até o cólon (SANTOS et al., 2015). 

A avaliação nutricional e dietética é de suma importância para o manejo 

adequado no tratamento dos pacientes portadores de doença inflamatória 

intestinal, pois permite o reconhecimento precoce de desnutrição e excesso de 

peso, ocorrência de possíveis deficiências nutricionais. (SALVIANO et al., 2007).  

Diante disso, o objetivo do estudo foi avaliar o estado nutricional e o perfil 

dietético dos pacientes com DII, em tratamento ambulatorial em um Centro de 

Referência de Minas Gerais. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Estudo transversal realizado no período de junho a outubro de 2016 em 

um Centro de Referência em Doenças Inflamatórias Intestinais da cidade de Belo 

Horizonte - Minas Gerais. Esse estudo é parte de dois projetos maiores, 

aprovados em Comitê de Ética em Pesquisa (UFMG) protocolos 0070.0.203.000-

11 e 0342.0.203.000-11.  

Os dados foram coletados por meio de Anamnese nutricional e 

analisados: história clínica e familiar do paciente, hábito intestinal, dados 

dietéticos, dados antropométricos e composição corporal por bioimpedância.  

Para análise dietética foi utilizado um Questionário Semiquantitativo de 

Frequência Alimentar (QSFA). Para quantificar os nutrientes ingeridos pelos 

pacientes, foi utilizado o software Dietwin plus. Para avaliar as informações 

coletadas criou-se um banco no programa Excel 2010, fabricado pela Microsoft. 

Para os cálculos estatísticos utilizouse o GraphPad Prism 7. As variáveis 

categóricas, qualitativas foram analisadas através do teste Fisher, já para dados 

quantitativos utilizou- se o teste de normalidade, Kolmogorov – Smirnov. Para as 

comparações utilizou-se o teste de Mann Whitney e o teste T Student. Valores de 

P menores que 0,05 foram considerados significantes.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram avaliados 94 pacientes com idade entre 19 e 66 anos, de ambos 

os sexos, em tratamento ambulatorial para DC e RCU, onde 68 (72,3%) tinham 

diagnóstico de DC e 26 (27,7%) de RCU, evidenciando maior prevalência de DC 
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na amostra estudada. Em relação às características dos pacientes com DII, 

54,3% (51) eram do sexo feminino. Um estudo feito por Magalhães et al, (2014) 

também observou maior predomínio do gênero,sugerindo prevalência dessas 

doenças entre mulheres, num percentual entre 50% a 60% do público estudado.  

Grande parte dos pacientes com DII relatam não consumir bebidas 

alcoólicas e não são tabagistas, mas a maioria é sedentária. Estudo realizado por 

Elia e colaboradores (2007) corrobora com esses achados onde, também não 

ouve amostra significativa de pacientes tabagistas. 

Quanto à idade, a maioria eram de adultos jovens, com idade média de 

38 anos. O peso médio dos pacientes com DII foi de 64,8 kg, a estatura de 164,3 

cm e o IMC médio foi de 24,4 kg/m2 . As circunferências da cintura, abdominal e 

do braço obtiveram média de 82,3 cm, 88,6 cm e 28 cm, respectivamente. A 

média do percentual de gordura corporal foi de 27% enquanto a massa muscular 

foi de 32,8%. 

 Quanto aos sintomas gastrointestinais, os dados desse estudo foram 

semelhantes aos de outros autores como Silviano et al (2007), que similarmente 

detectaram como principal queixa a diarreia, seguida de dor abdominal, distensão 

abdominal e náuseas/vômitos.  

Com relação ao IMC, no presente estudo, houve mais pacientes com 

eutrofia e sobrepeso. Tal achado está de acordo com os dados de Silva et al 

(2010), que relataram o IMC médio de 25,7 kg/m2 nos pacientes de seu estudo.  

Os resultados evidenciam, que há um desequilíbrio na ingestão alimentar 

desses pacientes, observa-se que muitos deles não recebem orientação 

adequada quanto à alimentação. O suporte nutricional adequado deve ser 

instituído para poder reduzir as indicações cirúrgicas e as complicações 

operatórias, mantendo e/ou recuperando as condições nutricionais (MATOS, 

2016).  

 

4 CONCLUSÕES  

Em ambas as doenças estudadas houve inadequação de grande parte 

dos nutrientes avaliados. Sabe-se que alguns sintomas gastrointestinais 

característicos da DII podem favorecer a diminuição da ingestão de vários 

alimentos, em especial os lácteos e os ricos em fibras que também são fontes 

importantes de vitaminas e minerais. Assim, a nutrição tem um papel 
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extremamente importante, educando o paciente de modo que o mesmo perceba a 

importância de uma alimentação saudável com oferta adequada de macro e 

micronutrientes e auxiliando na prevenção e tratamento de deficiências 

específicas de nutrientes que podem ser encontradas em portadores de doença 

inflamatória intestinal. 
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RESUMO – O Brasil é o maior produtor mundial de café beneficiado. Além disso, o país é o 
segundo maior consumidor mundial da bebida. O café tem sido estudado como possível fonte de 
compostos bioativos. Estes compostos interagem com o organismo humano de forma positiva, 
devido às características antioxidantes que estes possuem capaz de inibir a degradação 
oxidativa.  Em vista disso, objetivou-se neste estudo determinar o teor de compostos bioativos em 
amostras de café conilon classificadas quanto a qualidade da bebida. Os resultados obtidos 
mostraram que o teor de compostos bioativos em café conilon cru não varia quanto a qualidade 
da bebida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: café conilon, compostos bioativos, qualidade do café, classificação sensorial 
de café. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o maior produtor mundial de café e o maior exportador do 

produto beneficiado, com 48,42 milhões de sacas colhidas e um total de 34,25 

milhões de sacas exportadas em 2015 (OIC, 2016). Além disso, o Brasil é o 

segundo maior consumidor mundial de café, acima de 20 milhões de sacas, 

sendo 4,90 kg de café torrado, por habitante por ano (6,12 kg de café cru), o 

equivalente a 81 litros por habitante por ano (ABIC, 2015). 

A composição química dos grãos de café arábica é variável em 

conseqüência das condições em que foram produzidos e processados 

(ABRAHÃO et al., 2008). Além dos principais constituintes químicos do café como 

compostos nitrogenados, carboidratos e lipídios, estão presentes compostos 

bioativos, como ácidos clorogênicos, flavonóides, vitaminas, minerais, cafeína e 

melanoidinas (MORAIS et al., 2009; LIMA et al., 2010). Os compostos bioativos, 

por sua vez, possuem atividade antioxidante, podendo atuar contra hipertensão, 

doenças cardiovasculares, câncer entre outras enfermidades (MORAIS et al., 

2009). A explicação para esta ação está relacionada à capacidade que o 

composto antioxidante tem de inibir a degradação oxidativa (ROGINSKY; LISSI, 

2005).  
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Tendo em vista que o café é um produto de elevado consumo, estando 

presente na mesa da maioria dos brasileiros e, considerando sua importância 

como fonte de compostos bioativos, objetivou-se neste estudo determinar o teor 

de compostos bioativos (ácido clorogênico, trigonelina e cafeína) em amostras de 

café conilon cru classificadas quanto a qualidade da bebida. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O café beneficiado foi a matéria-prima utilizada neste estudo. Foram 

fornecidas 38 amostras de café conilon de cooperativas e comércios de café do 

estado do Espírito Santo, Brasil. Estas foram submetidas ao teste sensorial de 

degustação, no Laboratório de classificação e degustação de café do Instituto 

Federal do Espírito Santo - Campus de Alegre. O teste foi realizado por três 

julgadores credenciados (R-Grader), de acordo com o protocolo de degustação do 

Coffee Quality Institute (UCDA, 2010).  

Após o teste sensorial, as amostras foram moídas em granulometria fina 

(20 mesh) embaladas separadamente em embalagens de polietileno/ alumínio, 

seladas e armazenados à -18 ºC até o momento da realização da análise. A 

análise foi realizada no laboratório de Química de Alimentos e no laboratório 

Central Analítica I, do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do 

Espírito Santo. Foram utilizados procedimentos de extração com água quente, 

segundo Vitorino et al. (2001) e a determinação dos compostos bioativos (ácido 

clorogênico (5- ACQ), trigonelina e cafeína) foi feita por cromatografia líquida de 

alta eficiência (CLAE) (ABRAHÃO et al., 2008). 

O planejamento experimental do presente estudo foi feito a partir do 

resultado da classificação sensorial das 38 amostras de café conilon. No total 

foram 4 tratamentos baseados na classificação sensorial do café: Fino, Prêmio, 

Médio - Boa Qualidade Usual (BQU) e Razoável- Boa Qualidade Usual (BQU)/ 

Comercial, com o número de três repetições para cada classificação. O 

delineamento foi o inteiramente casualizado. Inicialmente, foi feita análise de 

variância e, para os casos de F significativo, aplicou-se o teste de comparações 

múltiplas de Tukey. A análise estatística foi realizada no software R e o nível de 

significância foi de 5%. 

 

http://www.coffeeinstitute.org/


 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição 
Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 1 apresenta um exemplo do cromatograma obtido dos 

compostos bioativos presentes no café cru, conforme a metodologia utilizada. 

 

Figura 1- Cromatograma dos compostos bioativos presentes em café conilon cru. 

Na Tabela 1 são apresentados os teores de compostos bioativos 

determinados neste estudo. 

Tabela 1 - Teores médios de ácido clorogênico (5-ACQ), trigonelina e cafeína (% 

base seca) em café conilon grão cru. 

Classificação 5-ACQ Trigonelina Cafeína 

Fino 4,65 ± 0,28 a 0,96 ± 0,03 a 2,52 ± 0,16 a 

Prêmio 4,94 ± 0,09 a 1,04 ± 0,09 a 2,36 ± 0,03 a 

Médio- BQU 4,90 ± 0,14 a 1,03 ± 0,04 a 2,40 ± 0,11 a 

Razoável- BQU/ 

comercial 

4,81 ± 0,46 a 0,99 ± 0,07 a 2,37 ± 0,33 a 

*Média de três repetições ± desvio padrão (DP). 

**Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si, ao nível de 

5% de significância pelo teste F. 

Conforme os resultados apresentados na Tabela 1, não foram observadas 

diferenças significativas quanto ao conteúdo dos compostos bioativos entre os 

tratamentos (classificações), indicando que independente da qualidade da bebida 
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o conteúdo de componentes bioativos no café conilon apresentam teores 

similares. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O resultado obtido no presente estudo indica que, independente da 

qualidade da bebida de café conilon o teor de compostos bioativos não varia. 
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RESUMO: A literatura destaca o fato que cursos de graduação em Nutrição dão pouca 
importância às dimensões ética e humana na formação do nutricionista. Objetivou-se 
problematizar o fato num curso de graduação em Nutrição oferecido por uma Universidade 
Federal brasileira. Analisou-se 118 estudos de caso clínico,  agrupados em pediatria, adulto e 
idoso. Examinou-se as categorias diagnóstico, terapêutica e prognóstico, considerando-se às 
variáveis de expressões humanizadoras: participação do paciente e/ou do cuidador, materiais 
disponíveis, profissional adequado, equipe multiprofissional e alta hospitalar. Os conteúdos das 
disciplinas que compõem a área clínica constituíram também instrumento. Nos resultados, 
observou-se que os discentes parecem não dar importância aos elementos de expressões 
humanizadoras em todas as categorias. A pesquisa aponta para necessidade de mudança de 
conteúdo das disciplinas da área clínica, incluindo a prática clínica e sensibiliza a necessidade de 
problematização do tema, nos projetos políticos pedagógicos dos cursos de Nutrição brasileiros. 

 
PALAVRAS-CHAVE: cuidado clínico humanizado; formação acadêmica; nutrição.  

 

1  INTRODUÇÃO 

Desde a década de 70 existe uma reflexão sobre a transformação do 

atendimento clínico, deslocando-o da assistência para o cuidado humanizado, 

indo desde uma perspectiva de doar-se ao próximo até a integração mais recente, 

de não ter apenas assistência clínica, mas uma atenção de qualidade 

(DESLANDES, 2005). Em 2003 começou a ser discutida amplamente a 

humanização do cuidado no âmbito do SUS, sendo implantado pelo Ministério da 

Saúde a Política Nacional de Humanização (PNH), que visa a implementação de 

estratégias que viabilizam o contato humano entre profissionais da saúde e 

usuários, dos profissionais entre si, e do hospital com a comunidade, 

proporcionando qualidade, resolutividade e eficácia na atenção à saúde 

(CHERNICHARO et al., 2011).  

 

2  MATERIAL E MÉTODOS 

 No intuito de contribuir para o traço de cidadania de reconhecimento do 

direito do paciente de cuidado clínico humanizado na educação clínica, justifica-se 

o estudo. A investigação tem como análise o ensino em Nutrição Clínica oferecido 

por uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) da Região Sudeste do 
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Brasil. O objetivo foi verificar se a formação acadêmica em Nutrição Clínica, 

oferecida pelo curso de graduação em Nutrição da mesma, favorece uma 

profissionalização ao cuidado clínico nutricional humanizado. 

Foram analisados 118 estudos de caso clínico, elaborados entre 2007 e 

2014, por graduandos do 9º período, matriculados na disciplina teórico-prática 

Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica, do Curso de Nutrição de uma IFES 

da Região Sudeste do Brasil. Os casos foram agrupadas considerando-se as 

idades dos pacientes. Obteve-se 3 grupos: crianças e adolescentes (até 18 anos); 

adultos (19 a 59 anos) e idosos (maiores de 60 anos).  

Cada grupo foi particularizado em relação à idade especifica, sexo, 

escolaridade, presença de doença aguda ou crônica, prevalência de doenças, 

diagnóstico nutricional, terapêutica e prognóstico. Contudo, na caracterização do 

diagnóstico nutricional foram considerados os seguintes parâmetros: participação 

do cuidador e/ou do paciente e/ou da equipe multiprofissional, materiais 

disponíveis, profissionais adequados. A terapêutica foi analisada nos quesitos de 

participação do paciente, profissional adequado, materiais e participação de 

equipe multiprofissional. Já no prognóstico foi avaliada a alta acompanhada ou 

não por orientação nutricional. 

Os componentes das categorias diagnóstico nutricional, terapêutica e 

prognóstico são considerados expressões humanizadoras segundo o princípio do 

cuidado clínico humanizado. Quantificou-se os dados obtidos por meio de 

planilhas do Programa Microsoft Excel, 2013. Utilizou-se da estatística descritiva 

(frequência e porcentagem). O projeto de pesquisa foi analisado por um comitê da 

pró-reitoria de graduação da Universidade em questão, sendo aprovado e 

financiado pela instituição. 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 118 Estudos de Casos Clínicos analisados, 14,4% pertenciam ao 

grupo das crianças e adolescentes, 55,1% ao grupo de adultos e 30,5% ao grupo 

de idosos. Em todos os grupos o número de pacientes do sexo masculino foi 

superior, associa-se a isso o fato de muitos homens assumirem riscos que 

interferem em suas condições de saúde, adotando comportamentos pouco 

saudáveis (Secretaria Municipal de Marília, 2009). A escolaridade dos pacientes 

não foi problematizada em mais de 75% dos casos, independente da faixa etária. 
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As particularidades dos pacientes, principalmente pela faixa etária, não são 

incluídas nas ementas das disciplinas analisadas. Isto implica em um déficit 

acadêmico, pois parece incitar o discente a desperceber pontos primordiais dos 

ciclos da vida. As doenças crônicas se sobressaíram. O câncer é a doença mais 

prevalente, responsável por aproximadamente 13% das causas de óbito. Por isto, 

hoje, considerado um problema de saúde pública mundial (BRASIL, 2008). 

Constatou-se que o conteúdo das ementas oferecidas pelo curso da universidade 

em foco, não abordam de maneira aprofundada a atenção ao paciente 

oncológico.  

Observou-se que o diagnóstico foi definido utilizando-se do tecnicismo 

absoluto (triagem, história dietética, registro alimentar, antropometria, exames 

físicos e bioquímicos). A participação do cuidador não foi problematizada em 94% 

dos casos pediátricos, 75% dos casos de adultos e 67% nos pacientes idosos. A 

participação do paciente não foi problematizada em nenhum caso pediátrico, em 

83% dos adultos e 78% dos idosos. Os materiais disponíveis não foram 

problematizados em mais de 94% dos casos independente da faixa etária do 

paciente. Em referência ao profissional adequado, percebe-se sua não 

problematização em 76% dos casos de crianças, 54% de adultos e 61% dos 

geriátricos. A equipe multiprofissional não foi problematizada em 31% dos casos 

pediátricos, em 75% dos adultos e 55% dos idosos. 

Quanto à terapêutica observa-se que a participação do paciente não foi 

problematizada em nenhum dos casos pediátricos, em 80% dos adultos e em 

78% da geriátrica. O quesito profissional adequado não foi questionado em 94% 

dos pacientes pediátricos, 42% dos adultos e 45% dos idosos. Os materiais 

disponíveis não foram examinados em 94% dos casos de crianças, 83% dos 

adultos e 86% dos idosos. Já a presença da equipe multiprofissional no 

atendimento não foi mencionado em 20% dos casos pediátricos, 47% dos adultos 

e 50% dos idosos.  

Na categoria prognóstico, a minoria registrou alta com orientação 

nutricional, 42% dos casos pediátricos, 31% dos adultos e 25% dos geriátricos. É 

preciso que o profissional esclareça ao paciente exatamente tudo que está 

acontecendo, faça com que ele seja sujeito da própria vida, e eduque no sentido 

de prepará-lo para o próprio cuidado no ambiente domiciliar pós-alta (GABRIEL et 

al.,2010). 
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Os conteúdos presentes nas ementas das disciplinas do curso de 

graduação da IFES em pauta, não parecem motivar o discente para um 

comportamento clínico humanizado, já que elas não abordam assuntos como 

diálogo com o paciente e acompanhante, autocuidado do doente, gestão 

hospitalar, equipe multiprofissional, dentre outros fatores associados ao cuidado 

clínico humanizado.  

 

4  CONCLUSÃO 

O ensino em Nutrição Clínica oferecido pela instituição estudada parece 

não propiciar aos discentes formação que lhes proporcionem atitudes que 

compactuem com o direito dos pacientes ao cuidado clínico humanizado. A 

pesquisa explicita a imprescindibilidade de correção desse déficit, apontando a 

necessidade de mudança no conteúdo das disciplinas da área clínica, devendo 

incluir a prática clínica em ambulatórios, hospitais, possibilitando ao discente uma 

melhor visão de como trabalhar em equipe, ter atenção às tecnologias de ponta e 

se manter próximo da realidade dos pacientes e suas necessidades. Portanto, 

incita-se a necessidade de problematização referente ao tema, nos projetos 

políticos pedagógicos dos diversos cursos de Nutrição brasileiros. 
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RESUMO – Os compostos fenólicos, amplamente distribuídos na natureza, possuem 
características bioativas e o café representa uma importante fonte desses constituintes para o 
consumo humano. No entanto, estudos divulgam que o teor desses compostos tem influencia 
negativa na qualidade do café. Diante do exposto, objetivou-se com este estudo determinar o teor 
de compostos fenólicos presente em amostras de café conilon e verificar a influência desses 
compostos sobre a qualidade da bebida. Os resultados obtidos mostraram que o teor de 
compostos fenólicos não interfere na qualidade da bebida do café conilon. 
 
PALAVRAS-CHAVE: café conilon, qualidade do café, classificação sensorial de café.  
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Amplamente distribuídos na natureza, os compostos fenólicos são 

encontrados em todas as plantas e representam o maior grupo entre os 

compostos bioativos constituintes dos vegetais. Entre os alimentos ricos em 

compostos fenólicos estão incluídos cacau, vinho tinto, romãs, chá, café, frutas 

cítricas e nozes, tendo sido o café, relatado em uma recente pesquisa, como um 

dos principais alimentos contribuintes para o consumo de fenólicos da população 

brasileira (CORRÊA et al., 2015). 

Os principais representantes da fração fenólica nos grãos de café cru são 

os ácidos clorogênicos (ACGs) e compostos relacionados, alcançando teores de 

até 14% (em peso seco). Estes compostos apresentam propriedades benéficas à 

saúde, não só devido à sua potente atividade antioxidante, mas também como 

agentes hepatoprotetores, hipoglicemiantes e antivirais (FARAH; DONANGELO, 

2006).  

A desvalorização da qualidade é associada à presença de compostos 

fenólicos no café em quantidades maiores verificadas para determinada espécie, 

sendo responsáveis pela adstringência, interferindo no sabor da bebida. Isto pode 

ser explicado devido à presença do grupo cíclico fenol dos produtos da hidrólise 

do ácido clorogênico durante a torra, os ácidos caféico e quínico (CLIFFORD, 
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1999; MENEZES, 1994). Neste estudo, objetivou-se determinar o teor de 

compostos fenólicos presente em amostras de café conilon, classificadas quanto 

a qualidade da bebida e analisar a influência desses compostos sobre a qualidade 

da bebida. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O café beneficiado foi a matéria-prima utilizada neste estudo. Foram 

fornecidas 38 amostras de café conilon de cooperativas e comércios de café do 

estado do Espírito Santo, Brasil.  

As amostras foram submetidas ao teste sensorial de degustação, no 

Laboratório de classificação e degustação de café do Instituto Federal do Espírito 

Santo - Campus de Alegre. O teste foi realizado por três julgadores credenciados 

(R-Grader), de acordo com o protocolo de degustação do Coffee Quality Institute, 

onde o café é submetido a torra com intensidade de média a média-escura e 

avaliado utilizando uma escala de notas de 6 a 10 pontos para diferentes 

atributos. Após a avaliação dos cafés obtém-se a pontuação total para posterior 

classificação do mesmo (UCDA, 2010).  

Posteriormente ao teste sensorial, as amostras foram moídas em 

granulometria fina (20 mesh) embaladas separadamente em embalagens de 

polietileno/ alumínio, seladas e armazenados à -18 ºC até o momento da 

realização da análise. A análise de compostos fenólicos totais foi realizada no 

laboratório de Química de Alimentos, do Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Espírito Santo, utilizando o método de Folin-Ciocalteau, 

conforme a metodologia proposta por Morais et al. (2009).  

O planejamento experimental do presente estudo foi feito a partir do 

resultado da classificação sensorial das 38 amostras de café conilon. No total 

foram 4 tratamentos baseados na classificação sensorial do café: Fino, Prêmio, 

Médio - Boa Qualidade Usual (BQU) e Razoável- Boa Qualidade Usual (BQU)/ 

Comercial, com o número de três repetições para cada classificação. O 

delineamento foi o inteiramente casualizado. Inicialmente, foi feita análise de 

variância e, para os casos de F significativo, aplicou-se o teste de comparações 

múltiplas de Tukey. A análise estatística foi realizada no software R e o nível de 

significância foi de 5%. 

http://www.coffeeinstitute.org/
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Além dos ácidos clorogênicos, principais representantes da fração 

fenólica encontrada na semente de café, outros compostos fenólicos, tais como 

taninos, ligninas e antocianinas também estão presentes nas sementes de café, 

embora em pequenas quantidades (FARAH; DONANGELO, 2006).  Na Tabela 1 

são apresentados os teores de compostos fenólicos totais determinados neste 

estudo. 

Tabela 1 - Teores médios de compostos fenólicos totais (%, g de equivalente de 

ácido gálico 100g-1 de amostra em base seca) em café conilon, cru e torrado. 

Classificação   Café cru Café torrado 

Fino 5,68 ± 0,52 a 4,43 ± 0,35 a 

Prêmio 5,70 ± 0,29 a 4,42 ± 0,22 a 

Médio- BQU 6,26 ± 0,62 a 4,99 ± 0,35 a 

Razoável- BQU/ comercial 6,19 ± 0,25 a 4,77 ± 0,53 a 

*Média de três repetições ± desvio padrão (DP). 

**Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si, ao nível de 

5% de significância pelo teste F. 

Conforme os resultados apresentados na Tabela 1, tanto para o café cru 

como para o torrado, observa-se que não houve diferença significativa entre as 

quatro classificações de café conilon quanto ao teor de compostos fenólicos, 

sugerindo que o teor de compostos fenólicos nestes cafés não influenciam a 

qualidade da bebida. 

Ribeiro et al. (2014) verificaram maior conteúdo de fenólicos totais em 

café conilon cru igual a 8,5%. Fernandes et al. (2003) encontraram teores de 

polifenóis iguais a 6,18%, em café conilon, submetido à torração média. Morais et 

al. (2009) em seus estudos encontraram valores de fenólicos totais em café 

conilon iguais a 8,92% em torra clara; 7,16 % em torra média e 6,37% em torra 

escura.  
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4. CONCLUSÃO 

 

O resultado obtido no presente estudo indica que o teor de compostos 

fenólicos não interfere na qualidade da bebida de café conilon. 
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RESUMO – A espera do consumidor por certo padrão de qualidade na xícara de café, fez crescer 
a demanda por cafés diferenciados e o setor cafeeiro, em resposta vem investindo cada vez mais 
na produção de cafés com qualidade. Em vista disso, objetivou-se neste estudo determinar o teor 
de açúcares totais em amostras de café conilon classificadas quanto a qualidade da bebida. Os 
resultados obtidos mostraram que o teor de açúcares totais em café conilon cru não varia quanto 
a qualidade da bebida. 

 
PALAVRAS-CHAVE: café conilon, açucares totais, qualidade do café, análises físico-químicas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Espírito Santo é o segundo maior produtor de café no Brasil, cultivando 

predominantemente o café conilon (CONAB, 2015). A qualidade do café está 

diretamente relacionada aos diversos constituintes físicos e químicos, que são 

responsáveis pela aparência do grão torrado, pelo sabor e aroma característicos 

das bebidas, destacando entre esses constituintes os compostos voláteis, 

fenólicos (ácido clorogênico), ácidos graxos, proteínas, açúcares, acidez, índice 

de coloração, degradação de parede celular dos grãos com consequentes 

alterações em seus constituintes e algumas enzimas, cuja presença, teores e 

atividade conferem ao café um sabor e aroma peculiares (PIMENTA, 2008). 

O café cru é comercializado de acordo com sua qualidade, que é avaliada 

segundo o tamanho das sementes, cor, forma, método de processamento, ano-

safra, qualidade da bebida, e presença de sementes defeituosas e de matérias 

estranhas, sendo os dois últimos, os métodos mais utilizados no mundo para 

negociação do café (TOCI; FARAH, 2014).  

Os açúcares totais são constituídos pela soma dos açúcares redutores, 

como glicose e frutose com os açúcares não redutores, representados pela 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814613019067#b0145
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814613019067#b0145
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sacarose (PEREIRA, 2008). No café, os açúcares predominantes são os não 

redutores, particularmente a sacarose, os redutores são encontrados em menores 

quantidades. O teor de açúcares no café pode variar entre a origem, espécies e 

tipo de processamento. No café arábica são encontrados o dobro de sacarose em 

relação ao café conilon, enquanto que este último possui quantidades de 

açúcares redutores maiores que no café arábica (ABRAHÃO, 2007). Os açúcares 

atuam como precursores do sabor e aroma característicos da bebida, dando 

origem a várias substâncias (furanos, aldeídos, ácidos carboxílicos, etc.) que 

influenciam na qualidade do produto final (FERNANDES et al., 2002). 

Além disso, os açúcares têm grande importância na formação de cor 

durante a torra, onde os açúcares redutores, principalmente, reagem com 

aminoácidos, originando compostos coloridos desejáveis, responsáveis pela cor 

marrom do café. Esta reação é conhecida como Reação de Maillard (CARVALHO 

et al., 1989). 

Neste estudo, objetivou-se determinar o valor de açúcares totais presentes 

em amostras de café conilon, classificadas quanto a qualidade da bebida e 

analisar a influência desses compostos sobre a qualidade da bebida 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O café beneficiado foi a matéria-prima utilizada neste estudo. Foram 

fornecidas 38 amostras de café conilon de cooperativas e comércios de café do 

estado do Espírito Santo, Brasil. Estas foram submetidas ao teste sensorial de 

degustação, no Laboratório de classificação e degustação de café do Instituto 

Federal do Espírito Santo - Campus de Alegre. O teste foi realizado por três 

julgadores credenciados (R-Grader), de acordo com o protocolo de degustação do 

Coffee Quality Institute (UCDA, 2010).  

Após o teste sensorial, as amostras foram moídas em granulometria fina 

(20 mesh) embaladas separadamente em embalagens de polietileno/ alumínio, 

seladas e armazenados à -18 ºC até o momento da realização da análise.  

Os teores de açúcares totais foram extraídos pelo método de Lane-

Enyon, citado pela AOAC (1990) e determinados pela técnica de Somogy, 

adaptada por Nelson (1944). Os valores foram expressos em porcentagem, em 

base seca. 

http://www.coffeeinstitute.org/


 

III Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição | VI Congresso Nacional de Alimentação e 

Nutrição Ouro Preto, MG | 27 a 31 de março de 2017 | ISSN 2236-2495 

O planejamento experimental do presente estudo foi feito a partir do 

resultado da classificação sensorial das 38 amostras de café conilon. No total 

foram 4 tratamentos baseados na classificação sensorial do café: Fino, Prêmio, 

Médio - Boa Qualidade Usual (BQU) e Razoável- Boa Qualidade Usual (BQU)/ 

Comercial, com o número de três repetições para cada classificação. O 

delineamento foi o inteiramente casualizado. Inicialmente, foi feita análise de 

variância e, para os casos de F significativo, aplicou-se o teste de comparações 

múltiplas de Tukey. A análise estatística foi realizada no software R e o nível de 

significância foi de 5%. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os teores médios de açúcares totais encontrados nas amostras de café 

conilon, cru e torrado, classificadas quanto à qualidade da bebida, são 

apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Teores médios de açúcares totais (% base seca) de café conilon, grão 

cru e torrado. 

Classificação   Café cru Café torrado 

     Fino 4,27 ± 2,16 a 0,80 ± 0,68 a 

     Prêmio 3,94 ± 0,16 a 0,83 ± 0,50 a 

     Médio- BQU 2,41 ± 0,51 a 0,92 ± 0,48 a 

     Razoável- BQU/ comercial 3,50 ± 0,83 a 0,65 ± 0,66 a 

*Média de três repetições ± desvio padrão (DP). 

**Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si, ao nível de 

5% de significância pelo teste F. 

De acordo com a Tabela 1 observa-se que não houve diferença 

significativa entre as amostras de café cru. Em relação ao teor de açúcares totais 

no café torrado, também não houve diferença significativa entre as amostras de 

café. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados encontrados, não é possível afirmar que há 

relação entre o teor de açúcar total em café conilon, tanto cru como torrado, com 
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o perfil de qualidade da bebida, uma vez que não houve diferença significativa 

com relação ao conteúdo de açúcares totais entre os diferentes tratamentos. 
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RESUMO – O criogel é considerado uma das fases estacionárias mais promissoras para uso 
comercial, como uma alternativa para colunas de leito empacotado, devido à sua excelente 
estabilidade física e química e desejável característica hidrodinâmica. São de fácil preparação in 
situ e os monômeros usualmente utilizados são solúveis em água permitindo a biocompatibilidade 
do leito e o uso de soluções particuladas ou viscosas. O objetivo deste trabalho foi caracterizar um 
criogel supermacroporoso combinado com a imobilização da enzima β-galactosidase. Os criogéis 
foram produzidos pela técnica de criopolimerização de acrilamida e bisacrilamida e, 
posteriormente, ativados covalentemente com glutaraldeído para imobilização da enzima β-
galactosidase. A caracterização morfológica e hidrodinâmica dos criogéis mostrou um gel 
esponjoso com uma estrutura de poros interconectados, com diâmetros entre 10 e 100 μm e com 
uma baixa dispersão axial.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Criogel, Porosidade, Dispersão axial, Imobilização.  

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Monolitos poliméricos como os criogéis, que são geís poliméricos 

formados em condições de temperatura de congelamento, podem ser utilizados 

como suportes para a β-galactosidase. O criogel é um de leito monolítico que 

permite o escoamento desobstruído de soluções particuladas, como o leite ou o 

soro de leite, ricos em lactose. Esta característica do criogel se deve à sua rede 

de mesoporos interconectados que favorecem o processo convectivo dentro do 

leito (LOZINSKY et al, 2001).  

Uma enzima pode ser imobilizada em diferentes tipos de suportes, como 

sílicas, membranas, quitosanas, polímeros entre outros. A imobilização 

enzimática, quando bem sucedida, permite que a enzima seja reutilizada muitas 

vezes, podendo, em alguns casos, aumentar a estabilidade e a atividade da 

enzima. Estudos vem sendo realizados para determinar o melhor suporte e a 

melhor técnica de imobilização para as diferentes enzimas e os seus respectivos 

usos (GULEÇ et al. 2013; KLEINS et al, 2013 e LOZINSKY et al, 2001).  

Considerando a importância de melhorar o processamento de alimentos 

ausentes de lactose, neste trabalho estudou-se o criogel ativado covalentemente 

com glutaraldeído e com β-galactosidase imobilizada em diferentes condições de 

pH.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1. PRODUÇÃO DE CRIOGEL IMOBILIZADO COM β-GALACTOSIDASE 

 

Produção do criogel: A matriz do criogel de poliacrilamida foi produzida pela 

co-polimerização dos monômeros acrilamida e alil-glicidil-éter (AGE) e do 

monômero reticulante N,N-metilenobisacrilamida, com concentração final de 

monômeros de 6% m/v, aos quais foram adicionados 0,25 mL de AGE (KUMAR et 

al., 2006). A polimerização foi iniciada pela adição de persulfato de amônio e 

N,N,N,N-tetrametil-etilenodiamina, seguida da imersão das colunas em banho de 

etanol a -12 °C por 18 h. Os criogéis foram então descongelados, lavados com 

água ultrapura e ativados com glutaraldeído. 

Imobilização da β-galactosidase: Uma solução de 0,8 mg.mL-1 do extrato 

enzimático de β-galactosidase de Aspergillus oryzae foi usada nesses 

experimentos. A imobilização foi realizada em diferentes pH’s (4,0, 7,0 e 9,0). 

Para o procedimento de imobilização, a solução de enzima foi recirculada pelo 

criogel por 9 h, seguida de solução de borohidreto de sódio 0,1 M, a 4 °C por 70 

min. A concentração de proteína imobilizada foi determinada pelo método do 

Bradford.  

 

2.2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA DO BIORREATOR  

 

Amostras secas do criogel foram examinadas em um microscópio 

eletrônico de varredura (MEV). A porosidade dos criogéis ( ) foi estimada por 

meio do teor de água livre e de seus volumes e a fração total de água (w) e a 

capacidade de inchamento (S, kg.kg-1) foram obtidas pro meio da massa seca 

(YAO et al., 2006). 

A dispersão axial no criogel (σ2) e o tempo de retenção médio (tr) foram 

avaliados por meio da medida da distribuição do tempo de residência usando o 

método do pulso de um traçador sob diferentes vazões (0,1 a 1,6 mL.min-1).  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. PRODUÇÃO DE CRIOGEL E IMOBILIZAÇÃO COM β-GALACTOSIDASE 

Os criogéis foram retirados do interior da coluna e secos a 60 °C. Quando 

secos apresentaram fácil manuseio e foram cortados para padronizar a altura do 

suporte. A Figura 1a ilustra um criogel seco, que apresentou uma estrutura rígida, 

porém sensível, de cor esbranquiçada, enquanto que a Figura 1b representa um 

criogel re-hidratado apresentando característica esponjosa e elástica.  

 

Figura 1 – Criogel (a) seco a 60 °C e (b) saturado de água; Criogel imobilizado 
com β-galactosidase - (c) seco, (d) saturado e (e) MEV. 
 

O criogel ativado e imobilizado apresentou uma ligeira coloração amarela 

(Figura 1d) devida ao agente ativador glutaraldeído. A variação no pH da solução 

de -galactosidase não afetou significativamente (p>0,1) a quantidade total de 

proteína imobilizada. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E HIDRODINÂMICA DOS CRIOGÉIS  

 

A avaliação morfológica dos suportes monolíticos supermacroporosos foi 

realizada através da análise de microscopia de varredura (Figura 1e). É possível 

observar macroporos interconectados entre si com tamanhos entre 10 a 100 μm. 

A avaliação hidrodinâmica dos criogéis foi realizada em pH 4, 7 e 9. A 

amostra de criogel puro apresentou maior porosidade (79%) e os criogéis 

ativados e imobilizados apresentaram porosidades variando de 49% até 64%, 

diferença devida ao alto potencial de polimerização do glutaraldeído, mas ainda 

sendo relativamente alta. Os criogéis ativados apresentaram uma redução na 

fração total de água, variando de 63% até 75%, enquanto que o criogel puro, mais 

poroso, 95%. 
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A ativação e posterior imobilização do criogel influenciaram diretamente φ e 

φw e não a capacidade de inchamento (S), cujos valores foram de 16,4 kg.kg-1 

para o criogel puro e de 12,7 a 16,0 kg.kg-1 para criogéis ativados. 

 As curvas de distribuição do tempo de residência apresentaram 

comportamentos similares para as diferentes condições de pH de imobilização. 

Com a diminuição da velocidade de escoamento, as curvas apresentaram-se 

mais espalhadas, indicando que o aumento da velocidade aumentou a dispersão 

convectiva no interior dos poros no leito do criogel. 

Os coeficientes de dispersão axial encontram-se entre 10-8 a 10-5 m2.s-1, 

uma faixa mais ampla de variação daquela obtida por Yao (2006), de 10-7 a 10-6 

m2.s-1. Quanto menor o coeficiente de dispersão axial, maior o grau de resolução 

da mesma e maior separação de biomoléculas.  

 

4. CONCLUSÃO 

Os biorreatores sintetizados apresentaram características morfológicas e 

hidrodinâmicas compatíveis com os valores na literatura. Os poros variaram de 10 

a 100 μm de tamanho, com elevada porosidade e baixo coeficiente de dispersão 

axial, resultando em colunas com elevado potencial para separação de 

biomoléculas. 
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RESUMO – As cozinhas das residências figuram como o local de maior ocorrência de surtos de 
doenças transmitidas pelos alimentos (DTA) no Brasil. As DTA são consideradas um problema de 
saúde pública mundial, afetando anualmente um grande número de pessoas e podendo até 
mesmo causar a morte. O presente estudo pretende avaliar as condições higiênico-sanitárias de 
cozinhas da cidade de Ouro Preto, MG, bem como promover uma campanha educativa que 
permita uma maior divulgação dos procedimentos mínimos necessários durante o preparo e 
armazenamento dos alimentos. O diagnóstico foi realizado por meio de entrevistas, após 
consentimento dos participantes. Foram também coletadas amostras do ambiente, utensílios e 
equipamentos para análises microbiológicas específicas. Os participantes serão convidados a 
integrar a campanha educativa que contribua para aumentar seus conhecimentos sobre a 
manipulação segura dos alimentos preparados em casa.  

 
PALAVRAS-CHAVE: análises microbiológicas; cozinhas residenciais; manipulação de alimentos; 
doenças transmitidas pelos alimentos. 

 

INTRODUÇÃO 

 As doenças transmitidas por alimentos (DTA) abrangem um amplo 

espectro de doenças e são o resultado da ingestão de alimentos contaminados 

com microrganismos ou produtos químicos. A apresentação clínica mais comum 

de DTA toma a forma de sintomas gastrointestinais, podendo também apresentar 

sintomas neurológicos, ginecológicos, imunológicos e outros (WHO, 2015a). 

As DTA são consideradas um problema de saúde pública mundial atingindo 

um grande número de pessoas por ano. Os dados epidemiológicos brasileiros 

apontam as residências como o principal local de ocorrência das DTA no período 

de 2000 a 2015 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

Há ausência de conhecimento apropriado aos manipuladores de alimentos 

nos domicílios sobre a natureza e origem das DTA, com subestimação das 

consequências dessas doenças (LANGIANO et al., 2012). É importante que todos 

os manipuladores de alimentos domésticos sejam devidamente informados tanto 

sobre o risco associado com as práticas inadequadas em relação aos alimentos 

quanto sejam capacitados para o emprego de medidas simples que controlem 

eficazmente os riscos alimentares domésticos (KENNEDY et al., 2011). O objetivo 

do presente estudo é promover condições higiênicas adequadas em cozinhas de 

domicílios de Ouro Preto- MG. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

O projeto teve aprovação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Ouro Preto sob o número CAAE: 53009115.3.0000.5150. 

Inicialmente foi realizada uma amostragem aleatória de 39 domicílios do 

bairro Bauxita, sendo então, realizadas as visitas domiciliares objetivando a 

aplicação de um questionário sobre o conhecimento das pessoas a respeito da 

manipulação adequada dos alimentos e coleta de amostras para análises 

microbiológicas específicas do ambiente (ar), mãos dos manipuladores, utensílios 

e equipamentos (SVEUM et al., 1992). Para todas as análises obteve-se 

contagem geral de fungos filamentosos e leveduras e bactérias aeróbias 

mesófilas (SVEUM et al., 1992).  Até o presente momento foram realizadas 20 

visitas e os resultados estão em fase de tabulação. A partir dos dados obtidos 

serão realizadas palestras educativas abordando os dados coletados e as formas 

de melhorar a segurança dos alimentos, além da elaboração de cartilhas que 

terão caráter educativo neste sentido. Todos os participantes do projeto, 

responsáveis pela manipulação dos alimentos nos domicílios, assinaram um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

De acordo com os resultados obtidos, houve contagem insatisfatória de 

mesófilos (Tabela 1) em 87 % dos domicílios e de bolores e leveduras (não 

demonstrados) em 75 % dos domicílios, principalmente para facas, 

liquidificadores e ambientes. Por outro lado, 16 % dos domicílios apresentaram 

contagens inadequadas de mesófilos e 9 % de domicílios para bolores e 

leveduras em tábuas e geladeiras. Dos 20 domicílios visitados somente 10 

entrevistados aceitaram realizar a análise de mãos, havendo 40 % de contagens 

inadequadas para mesófilos e 10 % para bolores e leveduras. Os microrganismos 

pesquisados são indicadores de condições higiênicas insatisfatórias, além disso, 

a maioria dos microrganismos patogênicos e deteriorantes pertence ao grupo de 

mesófilos. Ressalta-se também que bolores, além de deteriorar alimentos, podem 

produzir toxinas que afetam a saúde do consumidor (FRANCO & LANDGRAF, 

2008). 
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Tabela 1 – Contagem microbiológica de mesófilos aeróbios em equipamentos, utensílios, 

mãos e ambientes de domicílios de Ouro Preto, MG. 

MESÓFILOS 

Casas Faca
1
 Tábua

2
 Liquidificador

3
 Mão

4
 Ambiente

5
 Geladeira

5
 

1 5,0* < 1,0* 1,1 x 10³ - 3,6 x 10¹ 0 

2 3,2 x 10³* 0 2,6 x 10
4*

 - 1,1 x 10² 0 

3 1,6 x 10³ 1,0 x 10¹ 1,2 x 10²* - 1,2 x 10² 0 

4 2,5 x 10² < 1,0* 4,3 x 10
4*

 - 6,2 x 10¹ 4,1 x 10¹ 

5 1,0 x 10
5*

 - 7,5 x 10
4*

 0 8,8 x 10¹ 0 

6 3,0 x 10³* 4,8 x 10¹* 1,0 x 10¹* 2,4 x 10²* 8,5 x 10² 0 

7 7,0 x 10² < 1,0* 3,1 x 10
4*

 3,8 x 10² 6,2 x 10¹ 0 

8 5,0 x 10¹* 0 2,8 x 10³* 5* 6,7 x 10¹ 0 

9 4,7 x 10² 1,2*  5,3 x 10² - 6,7 x 10¹ 0 

10 1,8 x 10³ 1,9* 2,8 x 10³* 4,0 x 10¹* 2,1 x 10¹ 0 

11 7,2 x 10
4*

 9,0 x 10¹* 3,5 x 10¹* 1,0 x 10¹ 1,3 x 10² 1,0 x 10¹ 

12 3,9 x 10³* - 4,5 x 10³* 5,3 x 10³* 1,8 x 10² - 

13 6,5 x 10³ 1,8* 6,8 x 10
4
* - 5,7 x 10¹ 0 

14 4,0 x 10³* 2,7 x 10²  3,2 x 10³* 8,0 x 10¹* 2,7 x 10² 0 

15 3,4 x 10³ < 1,0* 2,0 x 10³* - 2,2 x 10² 1,0 x 10¹ 

16 2,2 x 10³ < 1,0* 0 - 1,6 x 10¹ 2, 1 x 10¹ 

17 5,8 x 10
4*

 9,7 x 10²* 5,0 x 10¹ - 9,3 x 10¹ 1,8 x 10² 

18 6,5 x 10¹* 0 2,8 x 10³ - 5,7 x 10² - 

19 1,7 x 10²* - 1,7 x 10
4
 1,0 x 10¹* 6,2 x 10¹ - 

20 1,4 x 10
4
 - 1,1 x 10²* 1,8 x 10²* 8,8 x 10¹ - 

1
UFC/utensílio 

2
UFC/cm² 

3
UFC/equipamento    

4
UFC/mão       

5 
UFC/cm²/semana 

*Valor estimado - Não houve coleta 
Padrões de referência: Ambiente: 32UFC/cm

2
/semana (APHA, 2001) 

Utensílios e equipamentos: < 50 UFC/ utensílio ou equipamento /cm
2
 (SILVA JUNIOR, 1995) 

Utensílios de mesa: até 100 UFC/utensílio (SILVA JUNIOR, 1995) 

 
Dentre os 20 entrevistados, 50 % acertaram as questões sobre 

conhecimento a respeito da manipulação de alimentos e 15 % acertaram as 

questões sobre a prática adequada na manipulação de alimentos. Tal resultado 

demonstra que, embora metade dos participantes tenha um conhecimento teórico 

sobre o assunto, a prática não é condizente com tal conhecimento. Assim, tanto 

os resultados microbiológicos quanto o diagnóstico obtido no questionário 

demonstraram a importância de uma intervenção educativa objetivando ampliar 

as práticas seguras de manipulação de alimentos. 

 
CONCLUSÃO 
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A maioria dos domicílios avaliados apresentou problemas relacionados a 

higienização do ambiente bem como falta de conhecimento da prática adequada 

na manipulação segura dos alimentos reforçando a importância da divulgação de 

informações sobre o assunto para reduzir os riscos da ocorrência de DTA nas 

residências. 
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RESUMO – Os rótulos são elementos de comunicação entre os consumidores e os produtos e, 
apesar da rotulagem ser obrigatória, não significa que os consumidores a estejam utilizando na 
hora de escolher os alimentos. Grande parte das embalagens de alimentos possuem informações 
muito técnicas e não claras. O objetivo foi avaliar a compreensão dos consumidores sobre a 
rotulagem dos alimentos e aplicação do método Semáforo Nutricional e alertas como ferramentas 
facilitadoras no entendimento. Foram aplicados questionários referentes às informações dos 
rótulos convencionais e adaptados com o Semáforo. Mais de 87% dos consumidores 
desconhecem esta ferramenta, no entanto 85,4% deles acreditam que o rótulo com cores 
facilitaria a compreensão da informação nutricional, tornando-a mais clara. A maioria considerou a 
inserção do semáforo na rotulagem dos alimentos como “importante” e “muito importante”. Faz-se 
necessário verificar o conhecimento dos consumidores sobre rotulagem de alimentos e 
apresentar ferramentas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. 
 
PALAVRAS-CHAVE: rótulos de alimentos; consumo de alimentos; semáforo nutricional; 
informação nutricional; consumidores. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Rotulagem Nutricional é um instrumento muito importante para os 

consumidores no momento da escolha alimentar, já que fornece informações 

sobre o produto selecionado. Entretanto, são encontradas diversas dificuldades 

diante das informações disponibilizadas, que podem ser muito técnicas e poucos 
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compreensivas, o que favorece escolhas alimentares inadequadas e menos 

saudáveis (Araújo 2012; Longo-Silva 2010).  

Uma alternativa para facilitar o entendimento é o Semáforo Nutricional 

criado pela Food Standards Agency (FSA), no Reino Unido, como uma proposta 

de ferramenta simples e intuitiva com objetivo de orientar o consumidor na hora 

da escolha de produtos mais saudáveis (FSA, 2007). Os nutrientes recebem 

cores de semáforo de trânsito de acordo com a quantidade: vermelho para 

excesso, amarelo, média, e verde, pouca quantidade. Para as fibras alimentares, 

verde é para alto teor; amarelo para os produtos fontes; e vermelho, baixa 

quantidade.  

Um estudo brasileiro, de LONGO-SILVA e colaboradores (2010), 

apresentaram uma adaptação do Semáforo Nutricional adotado no Reino Unido 

com pontos de corte apresentados nas normas da ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) e da FSA para ser utilizado nos alimentos presentes nos 

supermercados brasileiros. Além disso, a ANVISA está estudando para 

implementar no Brasil, como proposta para que os consumidores possam fazer 

escolhas mais saudáveis.  

Neste contexto, a Resolução nº 24 de 2010, da ANVISA, tinha como 

propósito tornar obrigatório que a publicidade de alimentos e bebidas com baixo 

teor nutricional com alto teor de açúcar, gorduras e sódio, fosse acompanhada de 

alertas para possíveis riscos à saúde em caso de consumo excessivo. Porém, 

essa resolução foi suspensa através de decisões judiciais, a pedido de indústrias 

alimentícias e publicitárias, que iriam ser prejudicadas (ANVISA, 2010).  

Diante deste contexto, buscou-se avaliar o hábito de leitura e entendimento 

de consumidores de supermercados de Minas Gerais acerca dos rótulos de 

alimentos, bem como obter a opinião dos mesmos sobre a compreensão e 

importância do semáforo nutricional em relação à informação nutricional 

convencional, para melhor compreensão dos rótulos e assim fazer escolhas 

alimentares mais saudáveis.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo do tipo transversal, realizado em duas redes de 

supermercados em municípios do sul de Minas Gerais. Utilizou-se questionário 
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estruturado e pré-codificado, composto por 20 perguntas sobre aspectos 

socioeconômicos e rotulagem nutricional. Em relação às questões referentes ao 

Semáforo Nutricional, foram apresentados aos consumidores participantes da 

pesquisa quatro alimentos industrializados comumente consumidos pela 

população e que possuíam embalagem com informação nutricional “front of pack” 

(informação disposta na parte frontal do produto), com e sem a informação 

nutricional adaptada ao Semáforo. Os produtos que foram expostos receberam na 

parte frontal da embalagem etiquetas autoadesivas/semáforos correspondentes, 

representando fielmente a quantidade dos nutrientes informados pela indústria. 

Além disso, os produtos também receberam etiquetas autoadesivas com 

mensagens de alerta referentes à composição nutricional de cada um dos 

produtos expostos, conforme recomendação da Resolução nº 24/2010 da 

ANVISA. Durante a realização das entrevistas foi utilizado tanto o rótulo 

convencional como o adaptado. Após a orientação junto aos consumidores, foi 

entregue a cada um o folder instrucional sobre o semáforo nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram entrevistados 89 consumidores, os quais assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A mediana da idade foi de 35,5 anos 

(amplitude: 19-82 anos), sendo a maioria do sexo feminino (64%) e solteiros 

(48,3%).  

Apesar de ser observado que o hábito da leitura do rótulo não é uma 

prática comum, a ideia do semáforo nutricional foi bem aceita por todos os 

consumidores abordados. Mais de 87% dos consumidores desconhecem esta 

ferramenta, no entanto 85,4% deles acreditam que o rótulo com cores facilitaria a 

compreensão da informação nutricional, tornando-a mais clara (90%). Cumpre 

ressaltar que 79,8% dos consumidores entrevistados entenderam corretamente o 
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uso de cada uma das três cores do semáforo utilizadas na metodologia 

apresentada. Ademais, a maioria considerou a inserção do semáforo na 

rotulagem dos alimentos como “importante” e “muito importante” (91%).  

O Semáforo Nutricional ao ser apresentado foi apontado pela maioria como 

facilitador do entendimento dos rótulos. A maioria dos participantes da pesquisa 

(85,4%) acredita não ter conhecimento suficiente para compreender totalmente a 

informação nutricional convencional dos alimentos, no entanto disseram que 

passariam a observar a informação nutricional dos alimentos em busca de 

escolhas mais saudáveis tentando relacionar os nutrientes com as cores do 

semáforo. Em relação às mensagens de alerta, 65% dos consumidores referiram 

que não comprariam os produtos alimentícios que as contivessem.  

 

CONCLUSÃO  

 

Diante da constatação de que as DCNT são, em conjunto, as principais 

causas de mortalidade e morbidade na população brasileira e de que a 

regulamentação de alimentos é uma das estratégias apontadas como ferramenta 

para o enfrentamento dessas doenças, faz-se necessário verificar o conhecimento 

dos consumidores sobre rotulagem de alimentos e apresentar ferramentas que 

podem estimular escolhas alimentares mais saudáveis e consequentemente 

utilizadas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis.  
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RESUMO – A publicidade de alimentos direcionada a crianças é um tema que tem merecido 
atenção nos últimos anos devido ao impacto causado na saúde. Neste contexto, a embalagem é 
considerada como excelente veículo de comunicação da indústria alimentícia com os 
consumidores. O objetivo foi analisar a opinião de crianças de escola estadual de Minas Gerais 
sobre as informações contidas nas embalagens de alimentos ultraprocessados. A pesquisa foi 
descritiva, qualitativa, com 36 estudantes do ensino fundamental, às quais participaram de grupos 
focais. A maioria do público estudado ainda não possui discernimento necessário para realizar 
escolhas alimentares saudáveis e são fortemente influenciados pelos atributos das embalagens, 
que oferecem diversão, personagens infantis e excesso de cores. Algumas crianças 
demonstraram desconfiança em relação aos produtos e apontaram necessidade de cautela no 
consumo. Faz-se necessária a criação de estratégias educativas como forma de orientação 
quanto à alimentação saudável, de promoção da saúde e prevenção de doenças.  

 
PALAVRAS-CHAVE: criança; comunicação mercadológica; publicidade de alimentos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O alto consumo de alimentos não saudáveis tem contribuído 

significativamente para mudanças no padrão alimentar refletindo negativamente 

na saúde humana, por serem nutricionalmente pobres e altamente calóricos. 

Fatores como alto consumo de produtos com poucos nutrientes e muito açúcar, 

gordura e sal, lanches e fast foods salgados ou açucarados, consumo rotineiro de 

bebidas açucaradas e atividade física insuficiente, fazem parte de um ambiente 

obesogênico. Como consequência a obesidade e o sobrepeso atingiram 

proporções epidêmicas, sendo que na população brasileira, de acordo com dados 

epidemiológicos, já são considerados como agravos nutricionais, com destaque 

para a obesidade infantil, considerada como problema de saúde pública em 

âmbito global (CRIANÇA E CONSUMO, 2016; ZUCCHI, 2015; OPAS, 2016). 
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A questão da publicidade de alimentos não saudáveis e o direcionamento 

da comunicação mercadológica dirigida às crianças vêm contribuindo para gerar 

mudanças e impactos profundos na saúde e comportamento alimentar da 

população brasileira. As recomendações da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) de 2010 solicita a adoção de políticas de redução do grau de exposição ao 

marketing para crianças, sem comprometer o marketing responsável, com vistas 

na redução aos riscos das doenças não transmissíveis. Nesse sentido, a 

publicidade infantil necessita ser sistematicamente monitorada, pois parte do 

princípio que a criança não possui capacidade cognitiva suficiente para 

compreender as estratégias publicitárias utilizadas e que hábitos alimentares são 

formados nesta fase de desenvolvimento do indivíduo (WHO, 2013; SOUSA, 

2012).  

A embalagem de alimentos ultraprocessados tem sido utilizada com 

frequência como ferramenta eficaz para a publicidade de alimentos. Por diversas 

vezes apoiadas na Informação Nutricional Complementar (INC) das embalagens, 

incutem efeito positivo tendencioso nesses mesmos produtos, persuadindo e 

incentivando o consumo, que em grande parte, possuem alta densidade 

energética e quantidades consideráveis de gordura saturada, sódio e/ou açúcar. 

Essas estratégias têm sido consideradas como balizadoras do comportamento do 

consumidor infantil refletindo negativamente em seus hábitos e escolhas 

alimentares (ZUCCHI, 2015; SOUSA, 2012).  

Com intuito de contribuir nos estudos para a mudança das práticas e 

hábitos alimentares vigentes, principalmente para as crianças, este trabalho tem 

como objetivo avaliar com base na publicidade veiculada pelos meios de 

comunicação, a opinião de estudantes de uma escola pública na cidade de 

Lavras, em relação às informações contidas especificamente em embalagens de 

alimentos ultraprocessados.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

A pesquisa do tipo descritiva e qualitativa, envolvendo 36 crianças de 07 a 

10 anos de idade, estudantes do ensino fundamental da Escola Estadual 

Tiradentes em Lavras-MG. Foi aplicado um questionário com as crianças, por 

meio de reuniões de grupos focais, visando obter informações acerca da 
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compreensão da embalagem de alimentos que compõem o universo infantil. 

Foram selecionados e expostos aos participantes da pesquisa quatro alimentos 

ultraprocessados comumente consumidos por este público, sobre os quais 

versavam as perguntas do roteiro do grupo focal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

De acordo com os relatos obtidos nas reuniões dos grupos focais verificou-

se que a publicidade para a maioria possui caráter informativo sobre o produto e 

suas características. Com relação aos atributos utilizados na embalagem com 

intuito de chamar a atenção para o consumo, foi claramente afirmado que cores, 

imagens e personagens são estratégias de venda e persuasão. A presença da 

INC sugeriu por parte das crianças qualidade adicional para alguns, forte intenção 

de venda por parte dos fabricantes e para outros, há clara demonstração de 

entendimento acerca da natureza persuasiva do discurso publicitário.  

 

CONCLUSÕES 

  

Foi constatado que as crianças apresentam percepções heterogêneas e 

em diferentes níveis em relação às manobras mercadológicas da indústria 

alimentícia nos produtos direcionados ao público infantil. As pesquisas 

comprovam a necessidade de avanços mais significativos quanto à questão 
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objetivando maior envolvimento e comprometimento das famílias, educadores, 

poder público e iniciativa privada objetivando menor exposição das crianças a 

estes produtos alimentícios. No âmbito da pesquisa torna-se indiscutivelmente 

necessária a realização de mais trabalhos que contribuam para mudanças 

significativas no cenário atual da saúde nacional e internacional, especialmente 

das crianças.  
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RESUMO – O crescente interesse na produção de produtos delactosados por meio da hidrólise 
da lactose do leite pela enzima β-galactosidase tem levado necessidade de estudos visando um 
melhor aproveitamento dessa enzima, o que pode ser obtido por meio de técnicas de 
imobilização, que podem ainda, aumentar sua atividade hidrolítica. Os criogéis são uma fase 
estacionária contínua que apresentam como principal vantagem baixa resistência ao escoamento. 
Nesse trabalho foi avaliado um reator composto de um criogel supermacroporoso combinado com 
a imobilização da enzima β-galactosidase. Foi estudado o efeito do pH de imobilização na 
capacidade de ligação proteica ao suporte e na sua capacidade de hidrólise. Observou-se que o 
pH de imobilização não influenciou na quantidade da proteína total imobilizada no criogel, mas 
influenciou diretamente no rendimento da imobilização. Verificou-se um maior rendimento de 
imobilização em pH 4, comparado ao pH 7, embora a atividade recuperada não tenha sofrido 
influência do pH.  
 

PALAVRAS-CHAVE: imobilização, -galactosidase, criogel. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em processos biotecnológicos muito se têm estudado a respeito de 

enzimas imobilizadas e suas vantagens comerciais. A imobilização enzimática, 

quando bem sucedida, permite que a enzima seja reutilizada muitas vezes, 

podendo, em alguns casos, aumentar a estabilidade e a atividade da enzima. 

Uma enzima pode ser imobilizada em diferentes tipos de suportes (sílicas, 

membranas, quitosanas, polímeros). Estudos vem sendo realizados para 

determinar o melhor suporte e a melhor técnica de imobilização para as diferentes 

enzimas e os seus respectivos usos (GULEÇ et al. 2013 e LOZINSKY et al, 

2001). 

A lactose é um dissacarídeo de leites e derivados, alimentos considerados 

fontes de cálcio, importante na alimentação humana. A β-galactosidase é uma 

hidrolase responsável pela quebra da lactose em seus monômeros galactose e 

glicose e está presente no sistema digestivo humano, mas em algumas situações 

sua funcionalidade é limitada. Daí a importância da produção de alimentos 

ausentes de lactose. A β-galactosidase imobilizada em um suporte adequado 

pode facilitar o processamento desses alimentos (JURADO et al, 2002). 
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Monólitos poliméricos como os criogéis, que são geís poliméricos formados 

em condições de temperatura de congelamento, podem ser utilizados como 

suportes para a β-galactosidase (LOZINSKY et al, 2001). 

Considerando a importância de melhorar o processamento de alimentos 

ausentes de lactose, neste trabalho estudou-se a imobilização da β-galactosidase 

em diferentes condições de pH em criogéis supermacroporosos ativados 

covalentemente com glutaraldeído. A proposta apresentada visa permitir a 

reutilização da enzima, além de melhorar sua atividade hidrolítica. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1. PRODUÇÃO DE CRIOGEL IMOBILIZADO COM β-GALACTOSIDASE 

 

A matriz do criogel foi produzida pela co-polimerização dos monômeros 

acrilamida e alil-glicidil-éter e do monômero reticulante N,N-metilenobisacrilamida 

em banho de etanol a -12 °C por 18 h. 

Após a ativação com glutaraldeído, uma solução de 0,8 mg.mL-1 do extrato 

enzimático de β-galactosidase de Aspergillus oryzae (atividade específica de 15,2 

U.mL-1 e teor de proteína de 0,092 mg.mL-1) foi imobilizada em diferentes pH’s (4, 

7 e 9). Para o procedimento de imobilização, a solução de enzima, solubilizada 

antes do uso em tampão de pH desejado, foi recirculada pelo criogel por 9 h. Em 

seguida, uma solução de borohidreto de sódio.  

A concentração de proteína foi determinada pelo método do Bradford. A 

proteína imobilizada (Pf) foi determinada pela diferença entre as proteínas livre 

(P0) e residual. A atividade foi determinada avaliando o teor de glicose liberado na 

reação da enzima com solução de lactose e expressa em termos de μmol de 

glicose produzida por minuto e a atividade específica (Ae) foi dada em termos de 

U por mg de enzima utilizada na reação de hidrólise.  

 

2.2. HIDRÓLISE DA LACTOSE EM CRIOGEL ATIVADO COM β-GALACTOSIDASE 

 

A reação de hidrólise da lactose em criogel imobilizado com                      

β-galactosidase (biorreator) foi realizada a 30 °C. Inicialmente, o biorreator foi 

equilibrado em pH 4,5 e depois percolado pelo substrato (lactose 40 mg.mL-1) a 

0,25 mL.min-1. A atividade enzimática foi calculada na saída do reator, conforme 

descrito no item acima.  
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O rendimento de imobilização da enzima (η) e atividade hidrolítica 

recuperada (AR) da enzima imobilizada foram determinados utilizando as 

equações 1 e 2.  

  
(1 e 2)

em que  é a atividade hidrolítica aparente do criogel ativado (U.mg-1 de gel) e 

U0 é a atividade específica da solução de enzima no início da imobilização (U.mg-1 

de proteína). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A avaliação da hidrólise da lactose em criogéis com porosidade de 59% e 

teor de água de 69% ativados com -galactosidase foi realizada por meio das 

medidas de Ae em cada condição experimental. A Figura 1a apresenta o resultado 

da atividade específica da enzima imobilizada em cada pH estudado, em que é 

possível observar que a atividade específica foi maior para o maior pH. 

 
Figura 1 – (a) Atividade específica imobilizada para cada condição de pH analisada e (b) 
Rendimento da imobilização ( ) e atividade recuperada ( ) para cada condição de pH. 
 

O rendimento da imobilização reflete o quanto de enzima se ligou ao 

suporte em comparação com a quantidade de enzima recirculada pelo mesmo. A 

atividade recuperada compara a atividade específica da enzima ligada ao suporte 

com a atividade da enzima livre, em relação à massa do biorreator. Os dados 

obtidos foram submetidos a análises de variância e ao teste de Tukey (p< 0,1), 

conforme Figura 1b. O rendimento de imobilização apresentou houve uma 

diferença significativa (p<0,1) entre as diferentes condições de pH. O mesmo não 

ocorreu para a atividade recuperada. 

Nota-se que na condição de pH 4,0 houve um rendimento de imobilização 

(37,7% ± 2,9) superior ao encontrado no pH 7,0 (23,0% ± 4,6), podendo indicar 

que o primeiro pH apresenta condições favoráveis para imobilização de proteína. 
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Em contrapartida, não houve diferença significativa para atividade recuperada 

entre as amostras, indicando que apesar do pH 4,0 ter melhor imobilização 

proteica, a enzima imobilizada apresenta baixo poder de hidrólise. A atividade 

recuperada variou de 2,2% ± 1,4 para o pH 4,0 até 4,5% ± 2,8 no pH 9,0. Esse 

ocorrido pode ser justificado pela baixa estabilidade da enzima em pH superior a 

7,0, que quando em solução o sítio ativo encontra-se protegido e não disponível 

para reação. Portanto, após a imobilização, este apresenta-se livre e disponível 

para hidrólise. 

Um comportamento semelhante a este foi encontrado por Guleç et al. 

(2013), que trabalhou com imobilização de -galactosidade de K. lactisvia por 

ligação covalente com glutaraldeído em membranas bioativas com adição de 

polietilenoimina. Neste trabalho observou-se que com o aumento da concentração 

de proteína ligada, não houve aumento da atividade relativa.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os biorreatores sintetizados apresentaram características morfológicas e 

hidrodinâmicas com elevado potencial para separação de biomoléculas. O fator 

pH de imobilização não influenciou na quantidade de proteína total imobilizada no 

criogel, mas influenciou diretamente no rendimento da imobilização. Concluiu-se 

que em pH 4,0 houve um maior rendimento ainda que a atividade recuperada não 

tenha sofrido influência do fator pH de imobilização.  
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RESUMO: A fibra alimentar destaca-se por sua capacidade de redução do risco de algumas doenças 
quando associada à uma dieta adequada. A ingestão diária recomendada é de 25 a 30 gramas para 
adultos saudáveis. Preparações como bolinho de chuva, amplamente encontrado compondo pequenas 
refeições, possui boa aceitação e não contêm fibras. Sendo assim, objetivou-se elaborar bolinhos de 
chuva assados adicionados de fibras. Formulou-se 10 preparações utilizando diferentes concentrações de 
farinha de trigo refinada, farinha de trigo integral e farelo de aveia. As fichas técnicas e análise de 
composição nutricional foram realizadas. A formulação BC3 (25% farinha de trigo refinada e 75% de 
farelo de aveia) destacou-se apresentando redução no teor de carboidratos e aumento de proteínas, ferro 
e fibras, sendo denominada alimento funcional, com alto conteúdo de fibras. Apresentaram maiores 
teores de fibras as preparações que continham de 0 a 20% de farinha de trigo refinada e 60 a 100% de 
farelo de aveia e de 0 a 20% de farinha de trigo integral. 
 
PALAVRAS-CHAVE: farelo de aveia, farinha de trigo integral, bolinho assado. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A fibra alimentar se destaca pela capacidade de redução no risco de algumas 

doenças crônicas não transmissíveis, entretanto, o consumo contínuo de fibras não é de 

fácil execução por variados motivos, tais como, sabor desagradável e sensação de 

distensão abdominal (MACHADO; CAPELARI, 2010; OLIVEIRA et al., 2012). O consumo 

de fibras recomendado aos brasileiros é de 25 a 30g/dia para adultos saudáveis, 

podendo modificar-se com os ciclos de vida e situações patológicas e/ou fisiológicas 

especificas (SAFFIOTI et al., 2014). 

A fim de facilitar a ingestão de fibras tem-se tentado desenvolver produtos 

enriquecidos com este componente (SANTANA et al., 2011). Dessa forma, o objetivo 

deste estudo foi elevar o teor de fibras do bolinho de chuva, amplamente utilizado em 

pequenas refeições, além de ser um alimento de boa aceitação, consumido por todas as 

faixas etárias. 

 

2 MATERIAS E MÉTODOS 

Utilizou-se leite UHT desnatado, margarina light, açúcar cristal, canela em pó, 

ovos, fermento químico, farinha de trigo refinada (FTR) e integral (FTI) e farelo de aveia 

(FA). Elaborou-se 10 formulações, utilizando a regra de mistura do tipo simplex-lattice, 
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para avaliar e otimizar os efeitos das proporções de farinha e farelo de aveia. Fixou-se 

25% de FTR, para garantir a presença de glúten para o bom desenvolvimento da massa 

e as modificações foram realizadas sobre os 75% restantes. 

Através do programa Virtual Nutri Plus, avaliou-se o valor calórico total (VCT), 

teor de carboidrato (CHO), proteína (PTN), lipídio (LIP), fibras, vitaminas A e C, sódio, 

ferro, cálcio e potássio, em porções de 43g. Foi construída uma curva de contorno para 

identificação da região ótima para o preparo do alimento com as melhores 

concentrações de fibra, através do software Statistica 6.0 (StatSoft Inc., U.S. A., 2001). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 encontram-se os teores de macro e micronutrientes das diferentes 

formulações de bolinho de chuva assados. A formulação BC3 se destaca por apresentar 

os maiores teores de PTN e ferro e o menor de CHO, no entanto, apresenta alto teor de 

LIP e a menor concentração de cálcio dentre todas as formulações. 

 

Tabela 1 - Teores de macro e micronutrientes das diferentes testadas (porção: 43g)  

Formulação  VCT 
(kcal)  

CHO  
(g)  

LIP  
(g)  

PTN  
(g)  

Cálcio 
(mg)  

Ferro 
(mg)  

Potássio 
(mg)  

BC1 (padrão)  137,25  26,33  1,64  4,27  50,52  5,36  12,30  
BC2  140,28  26,33  1,64  4,27  52,64  5,17  12,30  
BC3  138,77  23,30  3,01  5,48  48,10  5,48  12,30  
BC4  138,77  26,33  1,64  4,27  51,58  5,26  12,30  
BC5  138,01  24,81  2,33  4,88  49,31  5,42  12,30  
BC6  139,52  25,11  2,33  4,88  50,37  5,32  12,30  
BC7  137,99  25,93  1,87  4,47  50,47  5,34  12,30  
BC8  139,54  26,24  1,87  4,47  51,55  5,25  12,30  
BC9  138,77  24,38  2,56  5,09  49,24  5,41  12,30  
BC10  138,77  25,52  2,10  4,68  50,42  5,33  12,30  
Fonte: Virtual Nutri Plus, versão 3.1. 
BC1 – 100% FTR; BC2 – 25% FTR, 75% FTI; BC3 - 25% FTR, 75% FA; BC4 – 62,5% FTR, 37,5% FTI; BC5 - 62,5% FTR, 37,5% 
FA; BC6 – 25% FTR, 37,5% FTI, 37,5% FA; BC7 – 75,5% FTR, 12,25% FTI, 12,25% FA; BC8 – 37,25% FTR, 50,5% FTI, 12,25% 
FA; BC9 – 37,25% FTR, 12,25% FTI, 50,5% FA; BC10 – 50% FTR, 25% FTI, 25% FA. 

 

Todas as formulações apresentaram a mesma quantidade de potássio e uma 

pequena variação no VCT. A alta concentração de LIP na formulação BC3 pode estar 

relacionada ao teor de LIP presentes no FA, visto que essa preparação é a que 

apresenta maior quantidade deste ingrediente, que é constituído majoritariamente de 

ácidos graxos insaturados, aproximadamente 80% (GUTKOSKI et al., 2009). Assis et al. 

(2009), também identificaram aumento no teor de lipídios em biscoitos incrementados 
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com farinha de aveia, atribuindo o ocorrido ao maior conteúdo lipídico que a aveia 

apresenta quando comparada a farinha de trigo. 

As formulações BC3, BC5 e BC9 podem ser classificadas como alimento com 

alto conteúdo de ferro, as demais formulações classificam-se como fonte de ferro para 

qualquer uma das fases da vida (PADOVANI et al., 2006).Todas as formulações 

apresentaram as mesmas concentrações de vitamina A (24,02mg), C (0,03mg), e sódio 

(218,67mg). 

Foi possível identificar a região ótima, onde as formulações apresentaram maior 

concentração de fibras, a partir da construção de uma curva de contorno, essas regiões 

continham as concentrações de até 20% de farinha de trigo refinada; 60 a 100% de 

farelo de aveia e de 0 a 20% de farinha de trigo integral, ou seja, as formulações que 

apresentaram maior concentração de fibras foram preparadas com maior quantidade de 

farelo de aveia. 

As formulações BC3, BC5, BC6, BC9 e BC10 apresentaram alegação de 

alimento funcional, visto que as concentrações de fibras obtidas foram superiores as 

estabelecidas pela legislação, mínimo de 3g a cada 100g do produto sólido pronto para 

consumo (BRASIL, 2012). As formulações supracitadas podem ser classificadas como 

fonte de fibras, com exceção da BC3, classificada como alimento com alto conteúdo de 

fibras. Quando comparado aos demais cereais, o grão de aveia apresentou 

concentração de fibra relativamente superior, cerca de 9,3g de fibras em 100g, enquanto 

a FTR possui aproximadamente 2,3g (TACO, 2011; SILVA, 2013). 

 

4 CONCLUSÕES 

As novas formulações foram classificadas como alimentos com alto teor ou fonte 

de fibras, sendo algumas caracterizadas como alimentos funcionais. Essas se 

destacaram por serem práticas e de baixo custo, além de apresentarem características 

nutricionais benéficas ao organismo humano, sendo indicadas para inserção no 

cotidiano da população. 
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RESUMO– Adoção e avaliação das condições higiênicossanitárias no comércio ambulante de 
alimentos é de grande relevância para auxiliar na identificação do risco de ocorrência de doenças 
de origem alimentar. Objetivou-se com este estudo analisar as condições higiênicossanitárias no 
comércio ambulante de alimentos do município de Vitória-ES. Para tanto, foi realizado um estudo 
do tipo transversal, observacional e descritivo no período de julho a dezembro de 2016, onde 
foram aplicados, em 46 comércios ambulantes de alimentos, listas de verificação baseados na 
Resolução RDC 216/2004. Os locais visitados apresentaram adequação média igual 42,9 %. 
Diversos itens avaliados no comércio ambulante de alimentos necessitam de melhorias, 
principalmente em itens referentes a condições ambientais e aos manipuladores. Ações de 
supervisão bem como práticas de higiene adequadas e programas de educação sanitária aos 
comerciantes ambulantes são essenciais para obter avanços na qualidade dos alimentos vendidos 
nas ruas e prevenção de doenças de origem alimentar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: manipulação de alimentos; higiene dos alimentos; comércio ambulante, 
vigilância sanitária. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O controle da qualidade dos alimentos é fundamental, pois práticas 

inadequadas de higiene dos manipuladores e nos ambientes de preparo dos 

alimentos podem ocasionar a contaminação dos alimentos (SÃO JOSÉ, 2012). 

Alimentos contaminados com microrganismos patogênicos são umas das maiores 

causas de doenças (ALVES; UENO, 2010). A comida de rua faz parte da refeição 

diária de um grande número de consumidores urbanos, porém devido a 

perecibilidade e o fato de estarem prontos para o consumo, torna-se 

imprescindível o controle pelos órgãos oficiais para proteger a saúde coletiva (DE 

SOUZA et al., 2015). Deste modo, objetivou-se avaliar as condições 

higiênicossanitárias de comércios ambulantes de alimentos na Grande Vitória–

ES. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo do tipo transversal, exploratório, observacional e 

descritivo, no qual foram avaliados 46 comércios ambulantes localizados no 

município de Vitória-ES. Foi utilizada uma lista de verificação das boas práticas de 
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manipulação aplicada por pesquisador treinado. A observação dos itens que 

constavam da lista foi feita durante o horário de funcionamento do ponto de 

venda, sem notificação prévia da data ou hora da pesquisa. Os dados foram 

coletados por meio de uma lista de verificação estruturada com 35 itens baseados 

na Resolução RDC 216/2004 (BRASIL, 2004) e em pesquisa desenvolvida por 

Torres (2008) e Pierre (2008). A lista apresentava itens relacionados às condições 

dos carrinhos (barracas), equipamentos e utensílios utilizados no preparo e 

manipulação de alimentos, manipuladores, armazenamento e manipulação dos 

alimentos, condições ambientais nos arredores do comércio e informações 

relacionadas à licença sanitária. Cada item possui três possibilidades de resposta: 

“C” - Conforme/Adequado; “NC” - Não conforme/Inadequado; “NA” – não se 

aplica. Os dados obtidos foram armazenados em planilhas do Microsoft Excel e 

analisados com auxílio do software IBM SPSS Statistics 22. Foi realizada 

estatística descritiva com uso de valores percentuais. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foram avaliados 46 comércios ambulantes. Em 55% (n= 25) dos locais 

observados havia a comercialização de doces, bebidas, salgados e carnes. Os 

demais locais comercializavam produtos como água de coco, milho cozido, 

lanches (hambúrguer) e cachorro-quente. Os locais visitados apresentaram 

adequação média de 42,9 %. A Tabela 1 apresenta a classificação dos blocos da 

lista de verificação. 

 

Tabela 1- Percentual de atendimento (%) aos itens, por blocos, da lista de 

verificação das condições higiênicossanitárias no comércio ambulante de Vitória-

ES, 2016. 

BLOCO % 

Avaliação dos carrinhos (barracas), equipamentos e 
utensílios. 

61,0 

Manipuladores. 45,0 
Avaliação das boas práticas na manipulação dos 
alimentos. 

63,0 

Avaliação das condições ambientais. 27,0 
Outros. 13,0 
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Na avaliação por blocos verificou-se que, em relação à avaliação das 

condições ambientais, nos arredores da maioria dos pontos de vendas havia 

presença de lixo, animais e objetos em desuso. De acordo com Sousa et al. 

(2014), estabelecimentos sem indícios de insetos e roedores e que apresentem 

apenas objetos pertinentes à atividade demonstram cuidados e aspectos 

higiênicossanitários voltados à prevenção da saúde do consumidor. 

No bloco Manipuladores foram observadas inadequações como a ausência 

da higienização das mãos antes de manipular os alimentos; uso de adornos; e 

unhas não cortadas e com esmalte. De acordo com a Portaria RDC n° 216/2004 

(BRASIL, 2004), os manipuladores de alimentos devem apresentar unhas curtas e 

sem esmalte; e durante a manipulação devem ser retirados todos os objetos de 

adorno pessoal. Cortese et al. (2016) destacaram que os vendedores do comércio 

ambulante de alimentos são fontes de contaminação e relataram que estes não 

higienizavam as mãos durante o preparo dos alimentos, utilizavam o mesmo 

utensílio para servir alimentos crus e cozidos e manipulavam dinheiro e alimento. 

Quanto a avaliação dos carrinhos (barracas), equipamentos e utensílios 

eda manipulação dos alimentos foram observadas falhas como equipamentos 

para armazenamento sob temperatura controlada em mau estado de 

funcionamento/condições inadequadas de higiene e armazenamento de alimentos 

em vasilhames de material absorvente e sem tampa. Em relação ao bloco sobre 

informações relacionadas à licença sanitária (Outros), observou-se que a maioria 

dos comércios ambulantes não mantinha afixado em local visível ao público a 

licença de funcionamento do veículo ou equipamento. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Foi observada precariedade em diversos itens avaliados no comércio 

ambulante de alimentos, sendo necessárias melhorias quanto à regulamentação 

específica para o setor, ações de supervisão que assegurem práticas de higiene 

adequadas e programas de educação sanitária aos comerciantes ambulantes. 

Deste modo, haverá condições de avanços na qualidade dos alimentos vendidos 

nas ruas e prevenção de doenças de origem alimentar. 
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