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RESUMO 
 

 A despeito dos avanços tecnológicos e expansão do conhecimento relativos à 

alimentação e nutrição, a ingestão insuficiente de nutrientes, em especial de 

micronutrientes, ainda atinge parcela significativa da população brasileira e mundial, 

considerada um grave problema de saúde pública. Este trabalho complementou os estudos 

do Grupo de Pesquisa em Nutrição em Saúde Pública do Departamento de Nutrição da 

UFPE, os quais foram desenvolvidos nos municípios de Gameleira-PE (Zona da Mata) e 

São João do Tigre-PB (Semi-árido) da região Nordeste do Brasil, com o objetivo de 

caracterizar a composição de micronutrientes em alimentos habitualmente consumidos nos 

municípios citados. Tal informação foi obtida da análise do banco de dados do grupo de 

pesquisa mencionado anteriormente, sendo avaliados no total 21 tipos de alimentos e 20 

preparações incluindo, as áreas rural e urbana das duas regiões. Concentrações de Ca, Fe e 

Zn foram determinadas pela técnica de espectrofotometria de absorção atômica e de 

Vitamina A por espectrofotometria no UV-visível. Os resultados encontrados superaram 

aqueles das tabelas de composição para vários alimentos, especialmente no que se refere 

aos valores de Vitamina A. O processamento culinário modificou a disponibilidade dos 

micronutrientes de forma significante com aumento dos valores de minerais e redução de 

Vitamina A. A avaliação de cada alimento como fonte de nutriente em relação à Ingestão 

Dietética Recomendada para crianças (1-3 anos) e gestantes, revela maior cobertura das 

necessidades relativas aos micronutrientes estudados, para a criança. Considerados os 

alimentos como fonte de cálcio, ferro, zinco e Vitamina A, disponíveis na maioria dos 

domícilios, o perfil alimentar das famílias das duas localidades mostra situação de risco 

para a deficiência desses minerais e vitamina. 

 
Palavras chaves: Disponibilidade de micronutrientes, Cálcio, ferro, zinco e vitamina A. 
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ABSTRACT 
 

The spite of the technological advances and expansion of the knowledge related to 

feeding and nutrition, the insufficient ingestion of nutrients, in special of micronutrients, 

still reaches significant parcel of the Brazilian and world-wide population, considered a 

serious problem of public health. This work complemented the studies of the Group of 

Research in Nutrition in Public Health of the Department of Nutrition of the UFPE, which 

had been developed in the cities of Gameleira-PE (Zone of the bush) and São João do 

Tigre-PB (Semi-arid) of the Northeast Brazil, with the objective to characterize the 

composition of micronutrients in foods habitually consumed in the cited cities. Such 

information was gotten of the analysis of the data base of the group of research previously 

mentioned, being evaluated a total of 21 types of foods and 20 preparations including, the 

areas agricultural and urban of the two regions. Concentrations of Ca, Fe and Zn were 

determined by the technique of spectrophotometry of atomic absorption and Vitamin A for 

spectrophotometry in the UV-visible one. The found results surpassed those of tables of 

composition for some foods, especially as for the values of Vitamin A. The domestic 

processing modified the availability of the micronutrients in a significant form with 

increase of the values of minerals and Vitamin A reduction. The evaluation of each food as 

source of nutrient in relation to the Recommended Dietary Ingestion for children (1-3 

years) and pregnants, shows a greater covering of the necessities related to the studied 

micronutrients, for the child. Considered the foods as calcium source, iron, zinc and 

Vitamin, the available ones in the majority of the homes, the alimentary profile of the 

families of the two localities shows the situation of risk for the deficiency of these minerals 

and vitamin. 

 Keys words: Availability of micronutrients, Calcium, iron, zinc and vitamin A.
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1. INTRODUÇÃO 

A despeito dos avanços tecnológicos e expansão do conhecimento relacionados à 

alimentação e nutrição registrados nas últimas décadas, a ingestão insuficiente de 

nutrientes, em especial de micronutrientes (minerais e vitaminas), ainda atinge parcela 

significativa da população brasileira e mundial, principalmente, de crianças menores de 

cinco anos, gestantes, nutrizes e idosos, considerada um grave problema de saúde pública 

(RAMALHO et al., 2002; SANTOS, 2002; OSÓRIO et al., 2001). 

Verifica-se ao longo da história que um padrão dietético é determinado pelas 

características culturais, sociais, econômicas e políticas de uma sociedade, sendo os hábitos 

e atitudes alimentares conseqüências do mesmo. Mudanças nos padrões de dietas têm sido 

observadas como um fenômeno mundial influenciado pelo atual processo de 

“globalização”, do qual o Brasil não se mostra ausente (MONDINI & MONTEIRO, 1994; 

MONTEIRO et al., 2000).  

Barreto et al. (1998) tomando como base uma família referência, e utilizando 

tabelas de composição de alimentos analisaram a disponibilidade de energia, proteína, 9 

minerais e 8 vitaminas contidas em 22 produtos listados na cesta básica Dieese & Procon 

(1994) e concluíram que uma alimentação adequada, em energia e proteínas, pode não 

prover os demais componentes dietéticos igualmente indispensáveis ao organismo humano. 

Neste sentido, estudo sobre diferenças culturais e regionais de consumo de 

alimentos é tema mundial, com compromisso e recomendações assumidos pelas Nações na 

“Estratégia Global para a Alimentação Saudável”, visando garantir a segurança alimentar. 
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Dados do Estado de Pernambuco em crianças menores de 5 anos demonstram 

prevalência de anemia da ordem de  40,9%, elevando-se para 51,4% no Interior Rural e 

para 70,9% em crianças com idade entre 6-23 meses residentes nesta área, além de uma 

relação inversa entre o consumo mediano de ferro e a prevalência de anemia (OSÓRIO et 

al., 2001).  

Com relação à hipovitaminose A, 19,3% e 3% das crianças menores de 5 anos do 

Estado de Pernambuco apresentam níveis séricos de retinol abaixo de 20 µg/dL e 10µg/dL, 

respectivamente (BATISTA FILHO & ROMANI, 2002). Sabe-se que a deficiência de 

vitamina A promove a ceratinização de epitélios que afeta não somente os olhos, mas 

também o epitélio de revestimento do trato gastrintestinal, respiratório e do aparelho 

geniturinário. Da mesma forma, a integridade do sistema imune pode ser comprometida, 

explicando a associação freqüente entre diarréia, infecções respiratórias e a deficiência de 

vitamina A (SOMMER et al., 1998). 

O zinco tem papel fundamental no organismo humano com amplo desempenho em 

diversos processos metabólicos, atuando na composição de proteínas, estabilidade da 

membrana celular, síntese de ácidos nucléicos e em mais de 300 processos enzimáticos. A 

repercussão da carência de zinco nos sistemas imunológico, endócrino, reprodutor e 

neurológico têm sido evidenciadas por sinais clínicos como diarréia, dermatites, infecções 

respiratórias, imaturidade sexual, distúrbios cognitivos, dificuldade de adaptação ao escuro 

e ausência de palatabilidade, manifestações reversíveis diante da terapia de suplementação 

com esse mineral. Os conhecimentos acumulados sobre o zinco atestam a importância da 

deficiência desse mineral, que mesmo sem apresentar sinais clínicos característicos poderia 

ser considerada um problema de saúde pública ainda negligenciado (GIBSON, 2006; 
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PRASAD, 1998; CONNEL et al., 1997; SANDSTEAD, 1995; COUSINS & HEMPE, 

1991).  

O cálcio está implicado nos dois períodos de maior crescimento humano, o da vida 

intra-uterina até os 2 anos  e o da puberdade até a vida adulta (12 aos 20 anos), uma vez que 

o esqueleto é o tecido de crescimento mais visível, o qual requer um suprimento contínuo 

de cálcio e fósforo durante todo o seu desenvolvimento. Assim, quando da ingestão 

inadequada do cálcio este é mobilizado dos ossos, contribuindo para sua desmineralização e 

enfraquecimento. Portanto, a ingestão adequada desse mineral é um dos principais fatores 

preventivos do raquitismo e da osteoporose. Esta última, uma enfermidade de importância 

social reconhecida pode gerar invalidez com custos elevados de tratamento (FERNANDES 

et al., 1997). A única fonte natural  de cálcio para o organismo humano é aquela 

proveniente da dieta, razão pela qual deve ser garantida a ingestão recomendada para o 

completo crescimento, maturação dos ossos e reposição de perda da massa óssea. 

Trabalhos de comparação de dados entre as diversas tabelas de composição de 

alimentos, disponíveis e utilizadas para planejamento e avaliação de dietas, registram a 

escassez de informações acerca de alimentos regionais e a imprecisão dos valores relativos 

ao conteúdo de micronutrientes em alimentos (PHILIPPI et al, 1995; RIBEIRO et al., 

2003; GARCIA et al., 2003). Esta pode ser uma explicação da inconsistência dos resultados 

de correlação entre a ingestão dietética e o estado nutricional de micronutrientes em 

humanos, quando avaliados os parâmetros bioquímicos e sinais clínicos característicos de 

sua deficiência (COZZOLINO & PEDROSA, 1995). 

Parâmetros de referência para a ingestão dietética de micronutrientes e avaliação de 

sua adequação, especialmente aqueles associados a problemas de saúde pública, dependem 

de informações científicas acuradas, razão pela qual, a Ciência dos Alimentos tem sido 
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impulsionada para a busca de metodologias voltadas para a caracterização de matérias 

primas capazes de explicar a correlação do alimento com os processos de nutrição e 

saúde/doença dos indivíduos. 

Tendo em vista as características multifacetárias que envolvem a alimentação e 

nutrição humana, especialmente no que tange aos aspectos de segurança alimentar e da 

cidadania, torna-se desejável e imprescindível à intensificação de estudos acerca da 

composição química qualitativa e quantitativa de alimentos disponíveis e consumidos pela 

população, em especial aquela de menor poder aquisitivo. Neste sentido, a pesquisa 

cientifica em análises de nutrientes tem como premissa subsidiar a tomada de decisões de 

políticas públicas, razão pela qual o nível de informação por ela produzido deve ser o mais 

exaustivo e acurado possível, o que justifica os objetivos propostos neste trabalho. Salienta-

se a importância dos resultados esperados para assistência a atual Política Nacional de 

Segurança Alimentar (“Projeto Fome Zero”), inclusive no que se refere à fortificação dos 

alimentos, atualmente considerada como um dos itens prioritários na solução das principais 

carências nutricionais.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
2.1 FOME OCULTA 
 
 

O destino das nações é, em parte, determinado pelo padrão de alimentação da 

população. A análise alimentar denuncia os diferentes estágios de uma má nutrição que, ao 

alcançar a fase terminal podem culminar, até mesmo, com a morte dos indivíduos afetados 

(WEISBURGUER, 2000). 

Dados revelam que o Brasil apresenta 32 milhões de brasileiros que passam fome, 

um país onde muitos permanecem sem acesso à alimentação, apesar do crescente aumento 

na produção de alimentos (FAO, 2006). Segundo o IBGE 2003, 27% da população, nas 

áreas urbanas, não tem renda suficiente para garantir uma alimentação satisfatória, 

enquanto nas áreas rurais, este valor sobe para 47%.  

 Atualmente, um outro tipo de má nutrição tem sido identificada como problema 

nutricional mais prevalente no mundo, a denominada a “fome oculta”, definida como a 

carência não explícita de um ou mais micronutrientes. Esta antecede o estágio dos sinais 

clínicos de carência detectáveis e não está necessariamente associado a patologias 

claramente definidas, como as observadas na má nutrição protéico-energética (DE 

ANGELIS, 1999). 

Segundo Josué de Castro (1992), a deficiência de um micronutriente específico 

freqüentemente ocorre de forma combinada a outras deficiências de vitaminas e minerais, 

em razão da estreita associação entre fontes alimentares, vias metabólicas e funções 

fisiológicas de forma que, carências múltiplas podem estar mascaradas pela carência maior 

de um único micronutriente. 
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Embora sem sintomatologia visível, a fome oculta compromete várias etapas do 

processo metabólico, merecendo destaque as alterações observadas no sistema imunológico 

e no desenvolvimento físico e mental do indivíduo.  Esta ocorre quando, por razões 

econômicas, geográficas e/ou educacionais, o indivíduo tem acesso a uma dieta básica, 

pouco diversificada e, normalmente, deficiente em vários micronutrientes, sendo o número 

de famílias afetadas ainda mais expressivo que os acometidos pela desnutrição protéico-

energética (DE ANGELIS, 1999). 

Uma dieta quantitativamente insuficiente e qualitativamente desequilibrada 

principalmente em micronutrientes, coloca o indivíduo em situação de insegurança 

alimentar, tornado-o vulnerável aos efeitos de outras condições adversas, como saneamento 

inadequado e doenças infecciosas (BATISTA, 1999). 

  Trabalhos de âmbito regional realizados em diferentes partes do país têm 

identificado os grupos mais vulneráveis à carência de micronutrientes e a sua elevada  

magnitude, (UNICEF, 2005; RAMALHO et al., 2002; SZARFARC et al., 1997) 

evidenciando que este problema nutricional não é apenas mais um componente da pobreza, 

da desnutrição ou de condições sócio-econômicas adversas e que não se restringe apenas às 

regiões menos privilegiadas do país.  

O estímulo ao aumento do consumo total de alimentos, não necessariamente, 

representa um mecanismo de prevenção e/ou combate às deficiências de micronutrientes. 

Hoje, garantir a qualidade do que é consumido pela população, é a preocupação que precisa 

ser enfatizada nos esforços governamentais empreendidos no combate à fome. Maior 

articulação de múltiplos setores, incluindo o governo, a indústria, a mídia e a sociedade 

civil organizada é fundamental para o sucesso de estratégias e programas que visem 
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combater as deficiências nutricionais, de forma a subsidiar e otimizar recursos e ações no 

contexto de um programa de âmbito nacional. 

 

2.2 IMPORTÂNCIA DOS MICRONUTRIENTES EM SAÚDE PÚBLICA 

2.2.1 FERRO 

A anemia causada pela deficiência de ferro vem aumentando nas últimas décadas, 

acometendo cerca de dois bilhões de habitantes no mundo todo (FISBERG et al., 1998). No 

Brasil, a anemia ferropriva constitui um importante problema de saúde pública, 

representando em termos de magnitude, o principal problema carencial do país em face da 

prevalência nacional, pois atinge 50% dos menores de 2 anos e 35% das gestantes 

(CARVALHO, 1999; BATISTA FILHO, 1999; OSÓRIO 2000; SANTOS 2002a).  

Os principais efeitos adversos associados à anemia na infância são o 

comprometimento do desenvolvimento cognitivo e psicomotor, o aumento da 

suscetibilidade às infecções e a desaceleração do crescimento (DEMAEYER, 1999; WHO, 

2001). Lozoff et al. (1991) em estudo prospectivo realizado na Costa Rica, verificaram que 

as crianças que tiveram anemia nos 12 e 23 meses de idade apresentaram menores escores 

nos testes de desenvolvimento mental e motor aos 5 anos de idade em comparação com 

aquelas que não tinham sido anêmicas. 

A anemia ferropriva no período gestacional pode acarretar problemas para o 

binômio “mãe-filho”, particularmente prematuridade e baixo peso ao nascer (WHO, 2001). 

Também tem sido referido aumento da mortalidade materna por complicações obstétricas, 

aumento da mortalidade perinatal, e recém-nascidos com baixos estoques de ferro 

(UNICEF, 1998), embora pouco se tenha relatado sobre qual seria o ponto de corte da 

concentração de hemoglobina a partir do qual ocorreriam tais efeitos. De fato, níveis de 
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hemoglobina excessivamente altos (Hb>14,0g/dl) ou excessivamente baixos Hb<7,0g/dl) 

estariam associados a resultados adversos para a mãe e o feto (HALLBERG, 1997). 

Ao contrário da desnutrição energético-protéica (DEP) que vem apresentando 

considerável declínio em seus níveis de prevalência ao longo de uma série histórica de 

observações (BATISTA-FILHO, 1999; MONTEIRO et al., 2000), a ocorrência da anemia 

ferropriva se mantém elevada (SANTOS, 2002) tendendo, inclusive, a aumentar de modo 

substancial, em crianças menores de cinco anos, como nos Estados da Paraíba (OLIVEIRA 

et al., 2002) e de São Paulo (MONTEIRO et al., 2000). 

No Estado de Pernambuco, três estudos espaciais aprofundaram aspectos singulares 

sobre o problema: o realizado por Fonseca (1999) detectou anemia em 18,1 % de mulheres 

em idade reprodutiva; Nascimento (2000) relatou que 21,6% dos adolescentes eram 

anêmicos, com distribuição desigual entre os estratos geográficos, com maior prevalência 

no interior rural e na Região metropolitana do Recife e Osório et al. (2001) constataram que 

40,9% das crianças menores de cinco anos apresentaram anemia, sendo o interior rural do 

Estado a área de maior prevalência, com 51,4%. 

Vários estudos destacam a importância da dieta para a manutenção de um adequado 

estado nutricional de ferro, cabendo considerar a qualidade da alimentação, incluindo o 

consumo dietético de ferro de baixa disponibilidade, como também a presença de inibidores 

de sua absorção, como fitatos, cálcio e polifenóis, que contribuem significantemente para o 

desencadeamento da anemia (BOTHWELL et al., 1999; LERNER et al., 1997). 

Deve-se salientar que o ferro da alimentação se encontra sob duas formas 

biodisponíveis: o ferro heme, que possui uma absorção modal de 15-20%, podendo variar 

de 10 a 14%, e o não-heme, em que apenas 5-10% são absorvidos (JOHN, 2005). Nos 

alimentos vegetais, o aproveitamento do ferro alimentar está em torno de 3% elevando-se, 
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nos produtos de origem animal e, excepcionalmente, no leite materno, que embora com 

baixos teores de ferro, apresenta taxas de aproveitamento em torno de 50% (DALLMAN, 

1998).  

 

2.2.2 VITAMINA A 

A vitamina A é um micronutriente vital para a saúde do ser humano e essencial em 

muitos processos fisiológicos, incluindo diferenciação celular, manutenção da integridade 

epitelial, visão, crescimento, reprodução e sistema imunológico. Esta última função leva a 

uma redução na morbidade e mortalidade por algumas doenças infecciosas em crianças, tais 

como doenças diarréicas, sarampo, tuberculose e malária (UNDERWOOD, 1994; WHO, 

1996; SEMBA, 1999). 

Por não ter a capacidade de sintetizar a vitamina A, o ser humano recebe este 

micronutriente de fontes alimentares sob duas formas: 1 – vitamina A pré-formada em 

alimentos de origem animal; 2 – pró-vitamina A na forma de carotenóides, precursores de 

vitamina A sintetizados pelos vegetais. As fontes de vitamina A pré-formada são: leite 

integral e seus derivados, gema de ovo, vísceras e peixes. As fontes dietéticas dos 

carotenóides precursores de vitamina A são as hortaliças e frutas amarelo-alaranjadas e 

verde-escuras e tubérculos (RONCADA, 1998; DINIZ, 1997). 

A carência de vitamina A é uma desordem nutricional, reconhecida pelo 

comprometimento da visão e pelo aumento da morbimortalidade na infância. Nos últimos 

20 anos, a deficiência subclínica de vitamina A, associada a elevados riscos de mortalidade 

e morbidade, principalmente em crianças, tem merecido destaque (VELASQUEZ – 

MÉLENDEZ e RONCADA, 1994; RAMAKRISHNAN e MARTORELL, 1998). 
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Paradoxalmente, a hipovitaminose A é a causa de cegueira de mais fácil prevenção em 

crianças de todo o mundo (WHO, 1995a). 

Além da visão prejudicada pela perda de pigmentos visuais, que se manifesta 

clinicamente como cegueira noturna, a deficiência de vitamina A leva a falhas nas funções 

sistêmicas, caracterizadas por desenvolvimento embrionário comprometido, aborto 

espontâneo, anemia e imunocompetência prejudicada, tendo como manifestações clínicas o 

crescimento prejudicado, cegueira causada por xeroftalmia e ulceração da córnea e 

presença de infecções devido à maior exposição aos agentes infecciosos (GALLAGHER, 

2005). 

Segundo a Iniciativa Micronutriente (Micronutriente Initiative – MI) e o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) a deficiência de vitamina A compromete o 

sistema imune de aproximadamente 40% das crianças com idade inferior a cinco anos em 

países em desenvolvimento, contribuindo com a morte de cerca de um milhão de crianças a 

cada ano. De fato, estudos têm demonstrado uma estreita relação entre vitamina A e 

infecções (PAIVA et al., 2005) e até mesmo processos infecciosos leves a moderados 

podem afetar momentaneamente os valores sangüíneos de retinol. 

De acordo com a OMS (1995a), a deficiência de vitamina A existe tanto na forma 

clínica como na subclínica em várias partes do mundo. Estima-se que 5 a 10 milhões de 

crianças por ano são afetadas por esta deficiência, com manifestações clínicas, em sua 

maioria nos países em desenvolvimento, enquanto, a forma subclínica, estágio em que os 

sinais clínicos ainda não estão evidentes, atinge cerca de 230 milhões de crianças por ano, 

podendo resultar de 250 a 500 mil novos casos de cegueira noturna. 

O Brasil é apontado como uma região de risco de deficiência de vitamina A 

subclínica (RAMALHO et al., 2002). Essa afirmação é sustentada por resultados de estudos 
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realizados a partir da década de 70, que avaliam a situação da hipovitaminose A nas regiões 

Sudeste (RONCADA et al., 1984; FERRAZ et al., 2000; RAMALHO et al., 2001; 

SANTOS et al., 2005) Norte (MARINHO, 2000) e Nordeste (VARELA et al., 1972; 

SANTOS et al., 1996; FERNANDES et al., 2005) do Brasil. 

Vários estudos são unânimes em referir dois fatores responsáveis para esta situação: 

a inadequada ingestão de alimentos que contêm vitamina A associada a uma dieta pobre em 

gorduras, provocando assim uma absorção deficiente deste micronutriente; e a freqüência 

de episódios infecciosos. O reconhecimento deste fato de extrema importância para a saúde 

infantil é referido pela OMS (2000) que aponta a situação de déficit de vitamina A 

associada a 23% das mortes por diarréia em crianças brasileiras. 

O Nordeste brasileiro foi identificado como uma área típica de hipovitaminose A 

(CASTRO, 1946; ICNND, 1965; BATISTA FILHO e TORRES, 1982; ROMANI, 1982; 

SANTOS et al., 1996). O inquérito nutricional realizado no Brasil em 1963, denominado 

Nutrition Survey of Northeast Brazil e financiado pelo Interdepartmental Committee on 

Nutrition for National Development (ICNND), estudou grupos de famílias em 16 

localidades de seis estados, constatando que 60% das crianças menores de cinco anos 

apresentavam níveis de retinol inferiores a 20 µg/dL (<0,70 µmol/L), indicando um 

problema grave de saúde pública (ICNND, 1965). 

Em 1999, Santos elaborou um documento técnico no qual apresentou o mapeamento 

e a distribuição da ocorrência da hipovitaminose A no Brasil, baseado em estudos sobre a 

prevalência da deficiência de micronutrientes demonstrando mais uma vez, que a carência 

de vitamina A está bem caracterizada no Nordeste brasileiro, considerando-a como um 

problema de saúde pública de moderado a severo, sobretudo na região do Semi-árido. 
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 2.2.3 ZINCO 

A deficiência de zinco, não vinha merecendo a devida atenção, como uma carência 

nutricional específica de relevância em saúde pública, quando comparada com as 

deficiências de ferro, vitamina A e iodo. No entanto, nessa última década, passou a obter 

cada vez mais uma posição de destaque no panorama da epidemiologia nutricional 

(SILVA-SANTANA et al., 2002).   

A deficiência crônica e endêmica de zinco tem distribuição cosmopolita, sendo mais 

prevalente em áreas onde a população apresenta um baixo consumo de produtos de origem 

animal, principalmente carne, e subsiste com a ingestão protéica de origem vegetal, raízes e 

tubérculos, alimentos de baixo conteúdo de zinco (MAKONNEM et al., 2003). 

Estima-se que cerca de 10% da população da Europa Ocidental, da América do 

Norte, Região Norte da África e Região Mediterrânea encontram-se em risco de 

inadequado consumo de zinco. Enquanto que aproximadamente, 25% habitam espaços 

geográficos situados na América Latina, Caribe, Sul e Sudeste da Ásia e África (HOTZ e 

BROWN, 2004). 

Prasad (1998) e Gibson (1998), estudando a dieta de populações rurais do Irã e da 

Turquia têm descrito casos de deficiência leve e moderada de zinco, devido ao fato das 

proteínas vegetais, serem mais consumidas nessas regiões do que aquelas de origem animal. 

A baixa concentração de zinco na dieta, a quantidade de zinco perdido durante o 

beneficiamento do alimento e a inibição da absorção do zinco por algumas substâncias, 

como o fitato, presentes nas dietas ricas em vegetais, foram apontadas como as mais 

importantes causas de deficiência desse mineral. 

 Raros são os estudos de base populacional, descrevendo a prevalência da 

deficiência de zinco na população brasileira. Na região Nordeste, Silva-Santana et al. 
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(2002) e Silva (2005), encontraram prevalência elevada em pré-escolares de creches 

públicas das Cidades de João Pessoa e em Recife, respectivamente, apontando para um 

grave quadro carencial. 

Os grupos de riscos expostos à carência desse micronutriente são crianças e 

adolescentes na fase de crescimento, vegetarianos, idosos, alcoólatras, bem como gestantes 

e lactantes, em situações em que a necessidade desse nutriente está aumentada (KING, et 

al., 2000; OLIVEIRA e MARCHINI, 1998; SALMENPERÃ, 1997). Algumas 

complicações que ocorrem durante a gravidez têm sido correlacionadas com a deficiência 

de zinco, destacando-se o trabalho de parto mais prolongado, hipertensão gravídica, 

hemorragias post partum, abortos e má-formação congênita (ROSADO, 1998). 

O íon zinco é o mais abundante elemento intracelular, sendo que apenas 1 % do 

total do zinco no organismo encontra-se circulando nos vasos (KESSALAK, 2000), o que 

faz com que seja difícil avaliar quais as reais conseqüências da hipozincemia, uma vez que 

a dosagem sérica não necessariamente reflete a concentração total do zinco no organismo. 

Estudos a respeito da importância deste íon mostram que seu papel na fisiologia geral do 

organismo são múltiplos, e que a deficiência de zinco pode levar a diferentes graus de 

alteração em diversos sistemas (PRASAD, 1997). 

  As principais características clínicas e subclínicas da deficiência do zinco em 

humanos são retardo do crescimento linear, atraso na maturação sexual e esquelética, 

dermatite orificial e acral, diarréia, alopecia, mudanças comportamentais, anormalidades na 

adaptação ao escuro, disfunções imunológicas e maior suscetibilidade às infecções 

intermitentes. A deficiência do mineral pode, ainda, alterar o controle do apetite, causando 

anorexia e hipogeusia, por ação direta do sistema Nervoso Central, modificando a 
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responsividade de receptores aos neurotransmissores (SALGUEIRO et al., 2002; 

PRASAD, 1998; BLACK, 1998; OMS, 1998). 

Evidências recentes sugerem que a deficiência de zinco pode estar associada com 

déficit de atividade física, atenção e desenvolvimento motor, que são problemas de 

ocorrência freqüente em crianças desnutridas (SIKLAR et al., 2003). 

Estados fisiológicos que aumentam as necessidades de zinco, a exemplo da fase de 

crescimento em crianças e na adolescência, gestação e amamentação, ou ingestão alimentar 

deficiente, podem precipitar o aparecimento de alterações bioquímicas ou funcionais da 

deficiência de zinco (OLIVEIRA e MERCHINI, 1998). 

HAMBIDGE (1992) refere que a diarréia crônica pode relacionar-se com á 

hipozincemia. BLACK e SASAWAI (1998) ressaltam que, além do papel funcional celular, 

o zinco tem importante papel na estrutura do enterócito intestinal. Dessa forma assim como 

a diarréia pode levar à deficiência de zinco pelo déficit absortivo, a hipozincemia pode 

causar ou agravar a diarréia, levando ao estabelecimento de um ciclo vicioso. 

BRYCE et al., (2005) identificou em seu estudo que a diarréia está associada com a 

mortalidade entre crianças <5 anos (18%), sendo responsável por 1.9 milhões de mortes, 

em países em desenvolvimento.  Reduções significativas na duração e episódios de 

diarréias em crianças nesta faixa etária, quando da administração de zinco na fase aguda da 

doença, foram observadas por BHUTTA et al., 2000; FONTAINE, 2001; BAQUI et al., 

2002; STRAND et al., 2002. Recomendações atuais para administração de zinco em 

crianças de 6 – 59 meses com diarréia aguda são de 20mg/dose e para crianças < 6meses é 

de 10mg/dose (WHO/UNICEF, 2004). 

SAZAWAL et al. (1997) utilizando suplementação de zinco (10mg/dia) na dieta de 

609 crianças de 6 -35meses durante 1 semestre, mostrou uma redução significativa na 
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morbidade por Infecções Respiratórias Agudas (IRAs). A suplementação de zinco fortalece 

o sistema imune prevenindo o estabelecimento de infecção (SINGH. et al 1998; 

LINCASTRO et al 1999;  DRIESSEN  et al 2000). As IRAs, predominantemente 

pneumonia, causam aproximadamente quatro milhões de mortes  todos os anos, 

contabilizando um terço de todas as mortes infantis em países em desenvolvimento 

(DENNY,  1996; GARENNE et al., 1997).  

Estudo de metanálise, avaliando a suplementação de zinco e doenças infecciosas, 

mostrou redução de 41% na incidência de pneumonia em crianças da Índia, Jamaica, Peru e 

Vietnam. E ainda redução de 18% na incidência e de 25% na prevalência de diarréia em 

crianças residentes em países da América Latina, Caribe, Sul e Sudeste da Ásia (BHUTTA 

et al., 1999).  

Segundo Larson (2004), a suplementação diária de zinco (20mg), por 10-14 dias, 

reduz a duração e a severidade da doença diarréica e, provavelmente, o desenvolvimento de 

diarréia prolongada ou persistente, além de diminuir o risco de episódios futuros por 3 a 4 

meses. 

Uma metanálise realizada com 33 estudos de intervenção analisou o efeito da 

suplementação de zinco e o crescimento de crianças que apresentavam baixo peso e 

estatura, em vários países, sendo verificado que a suplementação tem efeito estatístico 

significativo no crescimento linear ganho de peso corpóreo nessas crianças, e que outras 

deficiências podem estar presentes, mas não se correlacionam com o retardo no 

crescimento (BROWN et al., 2002). 

O zinco tem sido muito pesquisado nas últimas décadas, principalmente no que 

concerne à sua presença e papel na fisiologia do Sistema Nervoso Central. Tem sido bem 

descrito em regiões do córtex, cerebelo e sistema límbico, apresentando função reguladora 
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sobre a atividade excitatória de receptores específicos. De modo que, sua deficiência pode 

afetar a fisiologia auditiva e levar ao aparecimento de quadros clínicos que cursam com 

perda auditiva e/ou zumbido (HOWELL et al., 1999; PETERS et al., 2000). 

Hotz et al. (2004), avaliando o estado nutricional de zinco em mulheres (12-

49anos), escolares (6-12 anos) e pré-escolares (0-5anos), no México, observaram que 30% 

dos pré-escolares e das mulheres e 25% dos escolares apresentaram baixa concentração 

sérica de zinco. Estes autores observaram que este fato estava associado ao baixo consumo 

de zinco, avaliado através do recordatório de 24 horas, e as precárias condições sócio-

econômicas dos entrevistados. 

 

2.2.4 CÁLCIO 

O cálcio é o mineral que aparece em maior quantidade no organismo. Este 

micronutriente desempenha papel estrutural e mecânico, expresso na massa, dureza e 

resistência de ossos e dentes. Exerce também função reguladora do metabolismo celular, 

participando das atividades do hormônio paratiróideo (PTH), calcitotinina e vitamina D 

(WEAVER e HEANEY, 2003).  

Uma boa saúde óssea está associada a hábitos alimentares saudáveis, especialmente 

com ingestão adequada de cálcio, que deve ser estimulada desde os primeiros anos de vida 

(OLIVEIRA, 2003). O suprimento suficiente de cálcio no período de formação do osso, 

principalmente durante a infância e adolescência, é de fundamental importância para uma 

melhor densidade óssea, propiciando na idade adulta e terceira idade, um fator de menor 

risco de desenvolvimento de osteoporose e, conseqüentemente, de fraturas (DAWSON-

HUGHES, 1999). 
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As principais fontes dietéticas de cálcio são: leites e derivados, vegetais folhosos, 

salmão, sardinha, raízes, tubérculos e leguminosas. Em uma dieta habitual a absorção de 

cálcio compreende em média de 20% a 30%. Diversos nutrientes e constituintes dos 

alimentos afetam a absorção do cálcio, sendo o inibidor mais potente o ácido oxálico que 

forma um composto insolúvel ao combinar-se com esse mineral, (o oxalato de cálcio). 

Outros elementos importantes também inibem a absorção de cálcio: o ácido fítico, presente 

nas folhas e grãos integrais; as fibras, presente nas celuloses, hemicelulose e ligninas que 

são encontradas em grandes quantidades nos alimentos integrais e nos talos de hortaliças 

(HEANEY, 1999; GUÉGUEM e POINTILLART, 2000).  

O consumo de cálcio no Brasil é muito baixo. A ingestão média de leite é em torno 

de 300 ml por dia, que fornece aproximadamente 30% das necessidades diárias de cálcio. 

Os demais alimentos não lácteos correspondem a 15% das necessidades totais (DUTRA DE 

OLIVEIRA, 1998). Admite-se, que menos de 25% da população adulta apresente consumo 

adequado de cálcio. A maioria das mulheres recebe menos de 500mg de cálcio através da 

dieta, quantidade esta abaixo das recomendações nutricionais de 1-1,5g para mulheres na 

pré e pós-menopausa (FERNANDES, 1998). Se quantidades adequadas de cálcio não estão 

sendo fornecidas pela dieta, o cálcio será mobilizado nos ossos para a corrente sanguínea. 

Isto reduz o conteúdo desse mineral nos ossos, o qual aumentará a sua fragilidade. 

O desenvolvimento de massa óssea necessita de quantidades de cálcio assim como 

fósforo, vitamina D e outros nutrientes. Comparadas à idade adulta, grandes quantidades de 

cálcio são necessárias para o desenvolvimento do esqueleto, portanto a ingestão adequada 

deste mineral exerce impacto significante no desenvolvimento da massa óssea máxima até a 

época da puberdade e por toda a adolescência. O risco de desenvolver osteoporose na vida 
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adulta depende especialmente da massa óssea máxima alcançada na idade jovem 

(LANZILLOTTI et al., 2003). 

As necessidades desse mineral variam de acordo com as alterações no crescimento 

relacionados à idade. A taxa de deposição de cálcio em crianças no primeiro ano de vida é 

mais alta que em qualquer outro período. Na fase de crescimento puberal (no estirão), as 

necessidades voltam a ser elevadas (WEAVER e HEANEY, 2003).  

Como o cálcio está envolvido em inúmeros processos metabólicos, a deficiência de 

cálcio pode ser manifestada de diferentes formas: cãibras musculares, dor músculo-

esquelética, cólicas menstruais e osteoporose. A deficiência de cálcio agrava a hipertensão 

arterial (BELIZAM et al., 1999; CRIQUI et al., 1998), e tem sido associada com uma 

maior incidência de câncer do cólon intestinal e de mama (LIPKIN et al., 1999).  

O baixo aporte de cálcio na criança pode causar o raquitismo, com os sintomas 

típicos de arqueamento das pernas e outras deformações do esqueleto, motivadas pelo 

amolecimento dos ossos. Nos adultos, esta deficiência dá origem a osteomalácia que cursa 

com dores ósseas profundas (HOUSE, 1999). 

 Estudos realizados em diversos países têm demonstrado uma ingestão de cálcio 

insuficiente à boa formação dos ossos em crianças e adolescentes, sendo o problema é 

ainda mais grave no sexo feminino. Um estudo conduzido por Ortega et al. (1998), mostrou 

que 60% das crianças menores de 5 anos e 40% entre 6 e 11 anos tinham uma alimentação 

com teor de cálcio insuficiente a boa formação óssea.  Lerner et al. (2000), avaliaram o 

consumo de cálcio de 300 alunos do município de Osasco - SP e verificaram que somente 

6.2% dos meninos e 2.8% das meninas apresentaram um consumo de cálcio acima do 

recomendado para a idade. 
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Com o avançar da idade há uma diminuição progressiva da massa óssea que 

predispõe o indivíduo à osteoporose e suas conseqüências, estando associada a diversos 

fatores como raça, sexo, atividade física e ingestão inadequada de cálcio por períodos 

prolongados (BRYANT, 1999). Considerando o aumento da expectativa de vida, a 

osteoporose tornou-se um grande desafio para a saúde pública, causando um alto impacto 

sócio-econômico no mundo (FERNANDES et al., 1998). 

Segundo definição da Organização Mundial da Saúde, a osteoporose é uma doença 

caracterizada por baixa massa óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, 

levando a fragilidade e, como conseqüência, riscos de fraturas ósseas (CHAN et al., 2002). 

As mulheres têm maior tendência em desenvolver osteoporose que homens. Segundo 

Szejnfeld (2000), isto ocorre na proporção de 4:1, pois as mulheres possuem pico de massa 

óssea menor e sofrem perda de massa óssea acelerada após a menopausa. 

 Russo (2001) destaca que dados alarmantes sobre a osteoporose foram apresentados 

durante o Congresso Mundial da International Osteoporosis Foundation (IOF), realizado 

em 2000, em Chicago, indicam que nada menos que 200 milhões de pessoas no planeta 

estão sofrendo desta doença. Soares, 2002 salienta que no Brasil são estimadas mais de 10 

milhões de pessoas com osteoporose.  

 

2.2.5.FORTIFICAÇÃO DE ALIMENTOS 

Educação alimentar, suplementação com medicamentos e a fortificação de 

alimentos são medidas que têm sido recomendadas para equilibrar e garantir uma 

alimentação saudável. Pela fortificação são adicionados certos micronutrientes, como 

vitaminas e minerais a alimentos de uso massivo, visando garantir a sua ingestão adequada 

(TORÜN, 1998). 
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Segundo a OMS, são reconhecidos quatro tipos de fortificação. A “fortificação em 

massa ou universal” que consiste na adição de micronutrientes aos alimentos consumidos 

pela grande maioria da população, sendo regulada pelos governos, a qual é indicada em 

países onde diferentes grupos populacionais apresentam risco elevado para 

desenvolvimento de anemia. A fortificação em “mercado aberto”, por iniciativa da indústria 

de alimentos em fortificar seus produtos, com o objetivo de elevar o valor comercial do 

produto. A “fortificação direcionada”, que consiste na fortificação de alimentos consumidos 

por grupos de alto-risco para anemia e a “fortificação comunitária ou domiciliar”, uma 

abordagem recente que está sendo explorada em países em desenvolvimento, em que são 

adicionados suplementos às refeições das crianças (LYNCH, 2005). 

Há muitos anos, os cientistas trabalham para o desenvolvimento da tecnologia da 

fortificação de alimentos, posto ser esta uma medida relevante para a solução de problemas 

de deficiências de micronutrientes. Sabe-se, no entanto, que fortificar um alimento é muito 

mais do que adicionar compostos a ele, uma vez que, entre outros fatores, o sucesso da 

fortificação depende da interação entre os elementos e da biodisponibilidade deles 

(MEHANSHO, 2002). 

A fortificação representa várias vantagens como: alta cobertura populacional, o fato 

de não modificar os hábitos alimentares e de apresentar baixo risco de toxicidade. Contudo 

suas dificuldades podem estar ligadas ao consumo massivo do alimento, sua distribuição e 

preço. Para se alcançar o efeito desejado, os programas de fortificação devem considerar a 

quantidade consumida do alimento fortificado e a concentração do micronutriente no 

mesmo (DARY & MORA, 2002). 

Salienta-se que a fortificação dos alimentos não tem objetivo farmacológico ou 

terapêutico e que não soluciona todos os problemas, visto não ser possível colocar todos os 
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micronutrientes em um único alimento. Para que um programa de fortificação de alimentos 

dê bons resultados, deve-se determinar a prevalência da deficiência do micronutriente, 

conseguir o suporte da indústria de alimentos e usar compostos de alta biodisponibilidade, 

além disso, a quantidade de micronutrientes a ser adicionada nos alimentos não deve 

ultrapassar o valor determinado pela RDA (Recommended Dietary Allowance), sob pena de 

causar efeitos colaterais e/ ou mudanças nas características do produto (MERTZ, 1997). 

Alimentos usados como transportadores para o processo de fortificação, devem 

reunir certos requisitos, sendo o principal deles:  ser amplamente consumido pelos grupos 

de risco. (SALGUEIRO et al., 2002). 

TORRES et al. (1996) comprovaram a eficácia da fortificação do leite fluido, no 

combate à carência de ferro em crianças menores de quatro anos. Nesse estudo, realizado 

no Brasil, no município de Angatuba (SP), foram acompanhadas duzentos e sessenta e nove 

crianças, que receberam, por dia, durante doze meses, um litro de leite fortificado. Antes do 

início do trabalho, a anemia estava presente em 62,3% das crianças e, no final de doze 

meses, a anemia estava presente em 26,5% das crianças, mostrando assim, a viabilidade e a 

eficácia da fortificação do leite fluido como medida de intervenção no combate à carência 

de ferro em pré-escolares. 

Um estudo realizado com a população urbana pobre da Guatemala, mostrou a 

fortificação de alimentos como uma importante contribuição no aumento geral da ingestão 

de vitamina A (KRAUSE et al., 1998).  O uso de óleo vegetal fortificado com vitamina A é 

uma técnica bem estabilizada, simples e de baixo custo. No Brasil, a vitamina A adicionada 

no óleo usado na alimentação básica para cozimento de arroz, mostrou um significativo 

aumento das reservas desta vitamina no fígado das pessoas com as quais se fez o estudo 

(DARY & MORA, 2002).  
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A recente introdução da biofortificação pode representar um novo e importante 

papel, como parte de um sistema integrado, que visa à redução da deficiência de 

micronutrientes no Mundo (McCLAFFERTY B & RUSSELL, 2002). Trata-se de uma 

técnica da engenharia genética, que consiste em adicionar os micronutrientes na semente 

dos alimentos sendo uma estratégia cientificamente possível, efetiva e complementar a 

outros métodos de erradicação das deficiências de micronutrientes (WELCH, 2002). As 

sementes biofortificadas com minerais e vitaminas não modificam a aparência, o gosto, a 

textura ou o preparo do alimento e podem ser usadas para consumo direto ou na produção 

de alimentos enriquecidos, atendendo as expectativas dos produtores e consumidores 

(McCLAFFERTY B & RUSSELL, 2002). 

Nas Filipinas, o Instituto Internacional de Pesquisas em Arroz, que faz estudos em 

biofortificação, já está produzindo sementes de arroz, enriquecidas com ferro 

(McCLAFFERTY B & RUSSELL, 2002). A vitamina A também é usada pela engenharia 

genética na produção de sementes fortificadas. Pesquisadores da Universidade de Freiburg, 

na Alemanha, que estudam a biofortificação, introduziram β caroteno no endosperma do 

arroz para a produção do chamado “Golden Rice”(BEYER  et al., 2002). 

O desejável seria que todos tivessem acesso e informação suficientes a uma 

alimentação capaz de suprir todas as suas necessidades nutricionais. Enquanto não se 

consegue isto, os programas de fortificação, nas condições atuais de certos países, como o 

Brasil, talvez possa contribuir para a ingestão adequada de micronutrientes pela população 

(SALGUEIRO et al., 2002). 
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3.OBJETIVOS 

 

3.1. Geral 

-Caracterizar a composição de micronutrientes em alimentos habitualmente 

consumidos em Municípios do Semi-Árido e Zona da Mata da Região Nordeste. 

 

3.2. Específicos 

- Classificar, por grupos, os alimentos disponíveis nos domicílios para o consumo 

familiar; 

  

- Determinar as concentrações de cálcio, ferro, zinco e vitamina A nos alimentos e 

preparações identificadas; 

 

-Verificar diferenças na disponibilidade dos micronutrientes dos alimentos 

consumidos pelas duas populações; 

 

- Avaliar mudanças nas concentrações dos micronutrientes em estudo decorrentes 

do processo de preparo habitual nas duas populações; 

 

- Avaliar cada alimento como fonte de nutriente em relação à Ingestão Dietética 

Recomendada (IDRs) para criança (1-3 anos) e  gestantes. 
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4. MATERIAL e MÉTODOS 

4.1 – Localização dos Municípios 

O município de Gameleira está localizado na Mesoregião da Zona da Mata e na 

Microrregião Meridional do Estado de Pernambuco, limitando-se ao norte com Ribeirão, ao 

sul com Água Preta, a leste com Rio Formoso e Ribeirão e a oeste com Água Preta. A área 

municipal ocupa 259,7 km2 e representa 0,26% do Estado de Pernambuco. De acordo com 

o censo 2000 do IBGE, a população residente total é de 24.003 habitantes, sendo 16.663 

(69,4%) na zona urbana e 7.340 (30,6%) na zona rural. 

 

   
 
 

                                                                                                                    São João do Tigre 
 
 

                                                                                                                   Gameleira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sub-regiões do Nordeste: 1 • Meio norte, 
2 • Sertão, 3 • Agreste e 4 • Zona da Mata

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sert%C3%A3o_nordestino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agreste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_da_Mata_%28Nordeste%29
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O município de São João do Tigre  está localizado no estado da Paraíba (Brasil), 

situado na microrregião do Cariri Ocidental (semi-árido nordestino). Sua área é de 816 km² 

representando 1.446% do Estado, 0.0525% da Região e 0.0096% de todo o território 

brasileiro. O município foi criado em 1962 e de acordo com o IBGE, no ano de 2006 sua 

população era estimada em 4.729 habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Paraiba_Municip_SaoJoaodoTigre.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Cariri_Ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
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4.2 –Desenvolvimento da Pesquisa 

 A proposta deste trabalho foi de complementar os estudos do grupo de pesquisa em 

Nutrição em Saúde Pública do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de 

Pernambuco, envolvendo dois sub-temas: “Avaliação de hábitos alimentares, insegurança 

alimentar e necessidades funcionais segundo gênero, idade, etnia, renda e territórios” e, 

“Desenvolvimento de métodos de educação alimentar visando a Segurança Alimentar”. 

 Tais estudos foram desenvolvidos com intuito de avaliar a situação de saúde 

alimentar e nutricional, bem como, de seus fatores determinantes, em conglomerados 

urbanos e rurais do Nordeste. Para tanto foram selecionados os Municípios de Gameleira na 

Zona da Mata meridional do Estado de Pernambuco, e de São João do Tigre, no Semi-

árido, no Estado da Paraíba, tendo em vista o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

apresentado por estes Municípios, 0,59% e 0,527% respectivamente, com perspectiva de 

implantação de projetos de intervenção voltados para os objetivos básicos de segurança 

Alimentar e Nutricional. Trata-se de um estudo transversal em populações, de modo a 

representar um sítio sentinela para avaliação da situação basal e de eventuais resultados de 

intervenções nas áreas de produção agropecuária e de educação nutricional. 

 A delimitação do sítio sentinela em cada município foi proposta com 250 famílias 

de modo a possibilitar comparações em relação aos objetivos gerais e específicos da 

pesquisa. No município de Gameleira foram entrevistadas 502 famílias, das quais 251 

pertenciam a área urbana e 251, na área rural. No município de São João do Tigre, foram 

entrevistadas 458 famílias, sendo 250 na área urbana e 208 na área rural. Por não encontrar 

neste último Município o número de famílias previsto no estudo, este foi completado no 

município vizinho, Umbuzeiro – PB. 
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O estudo constou de visitas domiciliares, para o levantamento de dados ambientais, 

socioeconômicos, demográficos, de saúde e nutrição, produção agrícola e agropecuária e 

políticas públicas direcionadas às famílias.   

Os dados de disponibilidade de alimentos na família foram obtidos a partir de 

entrevistas realizadas nos domicílios, com a dona da casa ou pessoa responsável pela 

preparação dos alimentos (ANEXO1).  Na ocasião, foi perguntado sobre todos os alimentos 

e preparações utilizadas pela família nos 7 dias anteriores à entrevista, versando sobre o 

tipo de  alimento adquirido, a quantidade consumida e o preço destes alimentos, dados que  

foram registrados considerando a forma crua do alimento. A fim de obter-se uma maior 

exatidão no registro dos volumes e porções dos alimentos, estes foram mensurados em 

unidades, gramas e mililitros, utilizando-se provetas graduadas e balança de marca Plena, 

modelo MEA-06100, com intervalos de 1g.  Os dados foram, digitados em Epi-Info, versão 

6.0, compondo um banco de dados. 

 

4.3- Casuística  

Este estudo foi desenvolvido com base no método de “porção em duplicata” que 

consiste na tomada da duplicada de cada alimento oferecido ou disponível para análise 

química em laboratório com vista à obtenção do seu valor nutricional (COZZOLINO, 

1997). 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram avaliados os alimentos consumidos 

por 50 % das famílias investigadas nos dois municípios selecionados (Gameleira-PE e São 

João do Tigre-PB), incluindo as zonas rural e urbana, correspondendo a 12 alimentos, de 
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cada município. Tal informação foi obtida a partir de análise realizada no banco de dados 

anteriormente citado.  

Conhecidos os alimentos habitualmente consumidos pela metade da população 

investigada, retornou-se às áreas de estudo da pesquisa para a aplicação de um questionário 

específico para cada município (APÊNDICES A e B), composto pela lista destes alimentos, 

bem como o modo de preparo, a disponibilidade naquele momento, local de compra e 

marca utilizada de cada um, com vista à coleta de amostras dos referidos alimentos para 

determinações laboratoriais de suas concentrações de ferro, cálcio, zinco e Vitamina A. 

Constou ainda da lista dos alimentos as preparações: sarapatel, feijoada, buchada e 

dobradinha, considerados típicos na região Nordeste. 

No total, aleatoriamente, foram inquiridas 25 famílias em cada localidade, posto que 

se repetiam os tipos e marcas dos alimentos utilizados, assim como o local de compra e a 

forma de preparo dos mesmos, mostrando ser comum o hábito alimentar da população em 

cada Município. 

O questionário foi respondido pela pessoa responsável pela elaboração das refeições 

da família. Raros foram os domicílios que tinham o alimento disponível, de forma a 

fornecê-lo para amostra. Por esta razão optou-se pela aquisição destes no comércio local, 

conforme tipo e marcas informados, assim como a elaboração das preparações em 

laboratório, segundo os modos de preparo descritos e registrados nos questionários. 
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4.4 – Amostras de alimentos 

 No total foram analisados 21 tipos de alimentos e 20 preparações, conforme hábito 

das populações investigadas. Todas as análises foram realizadas em triplicata somando 156 

amostras.  

 

4.4.1-Coleta das amostras laboratoriais 

As amostras laboratoriais, ou seja, aquelas destinadas ao laboratório para análise 

foram obtidas por oferta de algumas famílias e/ou compradas no comércio de cada 

localidade, a exemplo do que é feito pela população. 

Os alimentos perecíveis foram transportados em caixa térmica, sendo 

imediatamente encaminhados ao laboratório de Experimentação e Análise de Alimentos 

(LEAAL), do Departamento de Nutrição desta Universidade, e congelados (-18ºC) por um 

período de 24horas. Posteriormente foram submetidos aos procedimentos analíticos 

pertinentes. 

 No laboratório foram analisadas amostras primárias, ou seja, aquelas colhidas de um 

lote, e amostras globais, estas constituídas de quantidades iguais, provenientes de lotes 

diversos de um mesmo gênero alimentício (Decreto-Lei nº 269/2002). 

 

4.4.2 Elaboração das preparações 

Para a elaboração das preparações executadas no Laboratório de Técnica Dietética 

do Departamento de Nutrição-UFPE, utilizaram-se amostras primárias ou globais, 

reproduzindo o modo de preparo citado pelas famílias inquiridas (APÊNDICE C).  
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 Na ocasião foram controlados o tempo e a temperatura de cocção, bem como 

determinados os indicadores de conversão obtidos pela relação entre o peso do alimento 

processado(g) e o peso do alimento no estado inicial(g) (PHILIPPI, 2003). Salienta-se que 

o descongelamento dos gêneros alimentícios ocorreu sob refrigeração. 

 

4.4.3-Preparação das amostras Analíticas 

No laboratório, as amostras foram pesadas, trituradas em multiprocessador de uso 

doméstico, espalhadas pratos rasos de vidro e desidratadas em estufa com temperatura 

controlada a 40ºC, por aproximadamente, 24 horas. Após secagem, foram novamente 

trituradas, peneiradas, acondicionadas em frascos com tampa rosqueada, devidamente 

identificados, e armazenadas, em temperatura ambiente, para análises (AOAC, 2000). 

 

4.5 - Limpeza dos materiais 

Todos os materiais utilizados na pesquisa foram previamente desmineralizados, 

sendo primeiramente lavados com detergente e água corrente e imersos em ácido nítrico a 

10% por 24 horas. Em seguida os mesmos foram lavados duas vezes em água destilada e 

mantidos nesta por 24horas. Posteriormente foram imersos em água deionizada também 

pelo período de 24 horas, secos em estufa ventilada a 45ºC e após, acondicionados e 

vedados em sacos plásticos ou envolvidos com papel filme até o momento do uso.  

 

4.6- Determinações físico-químicas 

4.6.1 - Umidade 

A umidade foi determinada por método gravimétrico, antes e após desidratação das 

amostras, em estufa regulada a 105ºC, até peso constante (AOAC, 2000). 
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4.6.2- Cinzas 

Para obtenção das cinzas, as amostras foram pesadas em cadinhos, carbonizadas em 

Bico de Bunsen e em seguida transferidas para mufla a 450ºC por 24 horas. Os cadinhos 

com as cinzas foram retirados da mufla, cobertos com vidro relógio, envoltos com papel 

filme e colocados em dessecador até a próxima etapa.  

 

4.6.3 - Preparo das cinzas em solução para determinação de minerais 

As cinzas foram diluídas em 10mL de ácido clorídrico concentrado (HCl) e o ácido 

evaporado em chapa aquecida a ± 60ºC. Em seguida, as cinzas foram novamente diluídas 

com 20mL de HCl (0,1N) e submetidas a aquecimento por mais 5 minutos. Ao término do 

processo, as diluições foram filtradas em papel isento de cinzas Whatman (41), e lavadas 

com cinco porções consecutivas de, aproximadamente, 5mL de solução HCl (0,1N), sendo 

recolhidas em  balões volumétricos de 100mL devidamente desmineralizados. Em seguida, 

o volume do balão foi aferido com a mesma solução. As amostras foram, transferidas para 

frascos de polipropileno com tampa, devidamente desmineralizados e acondicionados em 

refrigeração até a etapa de determinação dos minerais.  

 

4.6.4 – Determinação de minerais 

A leitura dos minerais foi realizada no Laboratório de Análise Ambiental, do Centro 

Regional de Ciências Energéticas e Nucleares, Recife-PE, utilizando Espectrofotômetro de 

Absorção Atômica, (VARIAN, Spectr AA-220 Fast Sequential), devidamente calibrado 

com soluções padrões dos minerais em estudo. Foi utilizada curva de calibração 0,5; 1,0; 

1,5 e 2,5 mg/L, para cada mineral (Zn, Ca e Fe) e a exatidão das análises foi verificada 
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valendo-se do padrão de farinha de milho SRM 8413 (U.S. Departament of Commerce 

National Bureau of Standards, Gaithersburg, MD).   

 

4.6.5 - Análise da Vitamina A 

Alíquotas de aproximadamente 5g das amostras trituradas e homogeneizadas, 

conforme descrito no item 4.4.3 foram transferidas para frascos de tampa rosqueada, sendo 

em seguida envolvidos com papel filme e papel alumínio e armazenados no freezer à 

temperatura de -20oC para análise posterior. 

Após descongelamento, foram pesadas 0,1µg de cada amostra e colocadas em tubos 

cônicos de vidro, identificados, e adicionados 50% de glicerol, sendo maceradas por 

aproximadamente 15 minutos. Em seguida foi transferido para cada amostra 1 mL de 

hidróxido de potássio alcoólico 10% para promover a precipitação das proteínas. Os tubos 

com as amostras foram agitados em agitador de tubos por alguns segundos, depois 

colocados em banho-maria a 60°C por 20 minutos e resfriados. Foram adicionados em 

cada tubo 4ml de hexano (C6H14), para extração do retinol. As amostras foram 

homogeneizadas, por 1 minuto no agitador de tubos, e centrifugadas a 3000 rpm por 10 

minutos. 

Com o auxilio da pipeta, o sobrenadante de cada amostra foi transferido para tubos 

de ensaio de 5mL com tampas, envolvidos com papel alumínio e protegidos da luz. 

Realizou-se a leitura (D1) em espectrofotômetro (GENIS 10 UV/VS), nos comprimentos de 

onda 325nm e 460nm para retinol e carotenóides totais, respectivamente.  Após a leitura as 

amostras foram submetidas à irradiação ultravioleta por 1h, e em seguida efetuou-se uma 

segunda leitura nos mesmos comprimentos de onda (D2). 
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 A concentração de vitamina A, em microgramas (µg) de retinol, foi obtida pela 

diferença entre as leituras, multiplicada pelo fator, conforme as fórmulas abaixo 

preconizadas por Bessey e colaboradores (1946): 

 

-Concentração µg RE/100mL (alimentos de origem animal) = ( D1-D2) x 637 x 106

-Concentração µg RE/100mL (alimentos de origem vegetal) = ( D1-D2) x 1274 x 106

 

  4.7 -Análise estatística 

Os dados foram analisados pela ANOVA, utilizando Teste de DUNCAN, para 

comparação entre localidades e amostras cruas e cozidas, a um nível estatístico de 5% de 

significância. O programa utilizado foi “Statistic for Windows 6.1” (STATSOF, 1997). 

 

 

4.8 -Aspectos éticos 

Atendendo à Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde o projeto desta 

pesquisa foi submetido à apreciação e aprovado pelo Comitê de Ética do Centro de 

Ciências da Saúde desta Universidade (ANEXO 2).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Os micronutrientes são elementos essenciais ao organismo humano, cuja 

necessidade deve ser suprida pela dieta. A disponibilidade familiar de alimentos, por sua 

vez, é fonte de dados que permite a identificação do perfil dietético de uma dada população, 

apresentando forte influencia de fatores sócio-econômicos, culturais e regionais. Pesquisas 

Nacionais sobre a disponibilidade domiciliar de alimentos demonstram tal relação, além de 

mudanças no padrão alimentar da população brasileira (MONTEIRO, 2000; POFs, 2003). 

 A TABELA 1, descrita abaixo, mostra os alimentos semanalmente adquiridos, por 

mais de 50% das famílias investigadas em Gameleira-PE e São João do Tigre-PB, 

municípios da Zona da Mata e Semi-árido da região Nordeste do Brasil. 

 
TABELA 1: Relação dos alimentos adquiridos para consumo por mais de 50% das famílias de Gameleira-PE e São 
João do Tigre-PB, municípios da Zona da Mata e Semi-árido da região Nordeste do Brasil. 

PERCENTUAL DE FAMÍLIAS 

GAMELEIRA SÃO JOÃO DO TIGRE 

GRUPOS DE ALIMENTOS 
 

área urbana área rural área urbana área rural 

CEREAIS E DERIVADOS 
 
Fubá 

 
 

90,8% 

 
 

92,8% 

 
 

72,4% 

 
 

74,2% 
Arroz 90,0% 96,0% 91,0% 96,0% 
Macarrão 73,3% 82,5% 57,7% 58,1% 
Bolacha 55,4% 54,2% 56,4% 60,5% 

Pão francês - - 58,7% 61% 
LEGUMINOSAS 
Feijão 

 
86,8% 

 
96% 

 
96,2% 

 
96,8% 

RAÍZES E TUBÉRCULOS 
Farinha de mandioca 
 

 
55,8% 

 
59,4% 

 
83,3% 

 
91,1% 

CARNES E PESCADOS 
Charque 

 
74,9% 

 
84,5% 

 
- 

 
- 

Frango  51,4% 59,4% - - 
OVOS 
Ovos 

- -  
57,1% 

 
67,2% 

LEITES E DERIVADOS 
Leite em pó integral 

 
80,5% 

 
74,5% 

 
- 

 
- 

Leite de cabra - - 51,9% 59,9% 
AÇÚCAR E DOCES 
Açúcar 

 
92,8% 

 
97,2% 

 
94,9% 

 
96% 

ÓLEOS E GORDURAS 
Óleo de soja 

 
86,4% 

 
86,1% 

 
85,9% 

 
92,7% 

BEBIDAS 
Café 

 
80,9% 

 
88,4% 

 
89,1% 

 
93,6% 
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De acordo com os dados apresentados, verifica-se que apenas 12 alimentos são 

consumidos por mais de 50% das famílias, em cada região, os quais também figuram na 

relação daqueles obtidos em inquéritos nacionais realizados pelo IBGE entre o período de 

1977 a 2003 (POFs, 2003). No entanto, esse número mostra-se inferior aos 17 alimentos 

encontrados no estudo multicêntrico sobre consumo alimentar (INAN, 1997), e aos 22 itens 

alimentares contidos  na “cesta básica”  DIEESE E PROCON”, 1994. 

Dentre os alimentos listados na TABELA 1, observa-se o açúcar como o alimento 

de maior representatividade na dieta das famílias, sendo utilizado em 97,2% e 96,0% dos 

domicílios nas áreas rurais da Zona da Mata e Semi-árido, respectivamente. Na área urbana 

de ambas as regiões, o açúcar é encontrado em mais de 90% dos lares. O óleo de soja, 

assim como o açúcar, considerado essencialmente calórico mostra-se presente em elevados 

percentuais de domicílios nas duas regiões, principalmente na área rural do Semi-árido 

(92,7%). Situação semelhante ocorre em relação ao café (93,6%). 

Considerados os grupos de alimentos, verifica-se um reduzido número de alimentos 

por grupo, o que demonstra uma limitada variação na dieta em ambas as regiões estudadas. 

No grupo CEREAIS e DERIVADOS, o fubá destaca-se como o mais consumido na Zona 

da Mata, tanto na área rural (92,8%) quanto na urbana (90,8%). O contrário se observa em 

relação ao pão, citado apenas pelas famílias do Semi-árido, permitindo inferir o uso do fubá 

como substituto do pão, na região da Zona da Mata. Quanto ao macarrão este é utilizado 

por maior número de famílias na Zona da Mata, sendo 73,3% na área urbana e 82,5% na 

área rural, respectivamente. A bolacha figura como consumida por mais de 50% das 

famílias em ambas as regiões, todavia, com percentuais semelhantes (54 a 60%).  

A primazia do arroz e feijão na dieta brasileira, tida como “prato típico nacional” e 

base da alimentação no país, é ratificada neste estudo, tendo em vista o elevado percentual 



 48

de famílias que alegam consumi-los. Os menores percentuais de arroz 90% e de feijão 

86,8% foram encontrados na área urbana do município de Gameleira. 

A farinha de mandioca foi a única representante do grupo RAÍZES e 

TUBÉRCULOS, mostrando-se presente em mais de 80% dos domicílios do Semi-árido 

(83,3% e 91,1%) número superior ao encontrado nas áreas urbana (55,8%) e rural (59,36%) 

da Zona da Mata.  Interessante notar neste grupo a ausência da batata-inglesa, macaxeira, 

inhame e batata-doce, alimentos tradicionais no Nordeste do país, o que confirma mudanças 

no padrão alimentar das populações, inclusive daquelas de baixo poder aquisitivo (SILVA, 

1998; MONTEIRO, 2000). 

No que diz respeito aos grupos de alimentos de origem animal: CARNES e 

DERIVADOS/ OVOS/ LEITE e DERIVADOS, os resultados deste estudo indicam que na 

Zona da Mata predomina o consumo do leite de vaca integral em pó e de charque, seguido 

da carne de frango, principalmente na área rural. No entanto, no Semi-árido, apenas o ovo e 

o leite de cabra constam como disponíveis em mais de 50% dos domicílios. Salienta-se que 

esse tipo de leite é produto da criação local, beneficiado pela cooperativa no Município e 

distribuído como um programa de Governo. 

Segundo Gibson (1998), dietas de populações rurais de países em desenvolvimento 

são baseadas em cereais e leguminosas, enquanto o consumo de alimentos de origem 

animal é baixo, o que em longo prazo pode contribuir para o aumento do risco de 

deficiências principalmente de micronutrientes como ferro e o zinco. 

SAMPAIO (2002), analisou comparativamente o consumo de alimentos entre países 

da América Latina e da União Européia, concluindo que, todos os países integrantes do 

grupo considerado mais desenvolvido, têm um nível relativamente elevado de consumo de 

proteínas de origem animal, o que não foi observado para os países da América Latina, com 
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exceção do Uruguai. Nesse estudo, o autor classificou os países da América Latina em 4 

grupos relativamente homogêneos e o Brasil foi inserido no 2º grupo para qual foi 

verificado consumo médio de 1921,58kcal/dia/habitante proveniente de alimentos de 

origem vegetal e 353,69kcal/dia/habitante de origem animal, o que corresponde  

aproximadamente a 88g/dia de proteína de origem animal. 

Em ambas as regiões, nota-se ainda a ausência do grupo frutas e verduras 

consideradas veículos de vitaminas e minerais. Apenas o alho, tomate, cebola, pimentão e 

coentro foram mencionados com a finalidade de tempero, em pequeníssimas quantidades.  

Situação semelhante foi identificada no estudo Multicêntrico (INAN, 1997) realizado em 5 

regiões metropolitanas, mostrando alto consumo de arroz, açúcar e óleo, e da mesma forma 

legumes, frutas e verduras não foram citados entre grupos mais consumidos. 

Dados de consumo estimados pelas POFs de 1962 e 1988, assim como do ENDEF 

1975, já mostravam declínio importante no consumo de frutas e verduras em áreas 

metropolitanas brasileiras, posto que, em 1962 o consumo era de 3,8%, passando para 2,1 

em 1975 e chegando a 2,5% em 1988 (MONTEIRO, 2000).  

Vários estudos no Brasil, realizados com grupos populacionais, especialmente 

adolescentes (< de 14 anos), relatam o alto consumo de alimentos energéticos (açúcar e 

gorduras) em detrimento das frutas e hortaliças, na maioria das vezes ausentes da dieta 

(GARCIA et al, 2003; GAMBARDELLA et al, 1999; GAMBARDELLA, 1995). 

Na POF de 2003 identifica-se a diminuição no consumo de frutas e verduras em 

todas as regiões do Brasil tanto na área urbana, quanto na rural, constatando serem 

alimentos, historicamente, consumidos em quantidades inadequadas no Brasil. Se 

considerada a recomendação da OMS, do consumo de pelo menos 400 g/dia de legumes, 
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verduras e/ou frutas, percebe-se à distância entre o que é consumido e o que é 

recomendado. 

 Todavia, Queiroz et al. (2006) quantificando as quantidades de minerais nas frutas 

mais consumidas no Brasil (banana, mamão, maçã, abacate, manga, melão, pêra, laranja, 

tangerina entre outras) encontraram baixas concentrações de cálcio, ferro e zinco em todas 

as frutas analisadas, corroborando com os achados de Miller-Ihli (1996), mostrando que as 

frutas não são fontes desses minerais. 

Das informações colhidas nos questionários desta pesquisa (APÊNDICES A e B), 

chamou atenção o fato de, praticamente, todos os alimentos adquiridos, pelas famílias  

entrevistadas serem comprados em supermercados,  o que ocorreu tanto na área urbana 

quanto na área rural, nas duas localidades. Única exceção foi a carne de boi, adquirida em 

frigorífico.  Até mesmo a farinha de mandioca, produzida e comercializada no “mercado da 

farinha”, do município de Gameleira, é adquirida pelas famílias nas lojas locais de 

supermercado. 

 A quase totalidade dos produtos utilizados pelas famílias de ambas as localidades 

são industrializados, destacando-se o feijão “carioca” e o arroz “parbolizado” este último 

proveniente de indústrias do Estado de Goiás, conforme descrito nos rótulos. Todas as 

marcas de fubá tinham na embalagem a indicação de “enriquecido com ferro e ácido 

fólico”.  Todavia nos alimentos provenientes de São João do Tigre, também constou 

amostras de feijão e fubá compradas em supermercados vendidas a granel. No município de 

Gameleira o leite integral em pó, disponível em todos os domicílios visitados era de uma 

mesma marca. Ressalta-se que, as marcas de menor preço foram as mais utilizadas. 

Na tentativa de superar a falta de informações sobre o consumo habitual de 

preparações típicas regionais, identificada quando da análise do banco de dados utilizado 
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neta pesquisa, optou-se por investigar a tendência  de consumo de algumas dessas 

preparações, incluindo-as nos questionários deste estudo. 

 Neste sentido foram eleitas: a feijoada, dobradinha, sarapatel e buchada, tendo em 

vista tratar-se de preparações a base de feijão, embutidos, vísceras e sangue, ingredientes 

fonte de proteínas e micronutrientes. No entanto da análise dos questionários verificou-se 

que tais preparações são consumidas esporadicamente, por algumas famílias durante 

eventos considerados festivos. A maioria dos domicílios referiu não consumir tais 

preparações alegando serem de difícil preparo ou por desconhecer como elaborá-las. 

As TABELAS 2, 3, 4 e 5 apresentam as concentrações de cálcio, ferro, zinco e 

vitamina A, determinadas por análise direta, nos alimentos e preparações de consumo 

habitual das famílias investigadas comparadas as duas regiões. Os mesmos dados foram 

confrontados com as informações contidas em duas tabelas de composição de alimentos 

(TACO, 2006; ENDEF, 1975) ao nível de referencial, tendo em vista o uso destas como 

instrumento para estimativa do valor nutricional de dietas. 

A ausência de valores de desvio padrão nos dados informados nas tabelas de 

composição impossibilitou a análise estatística entre estas e os resultados encontrados em 

laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 



 52

TABELA 2- Concentração média de cálcio em alimentos de consumo habitual em Gameleira -PE e São João 
do Tigre –PB, municípios da Zona da Mata e Semi-árido do Nordeste do Brasil. 

 Cálcio (mg) 
Gameleira 

 
São João do 

Tigre 
ALIMENTOS 

100g 
Média ± DP Média ± DP 

TACO ENDEF 

Açúcar 2,79±0,06a 2,81±0,08a 8 1 
Bolacha 23,87±0,33a 24,18±0,21a 20 - 
Café em pó 98,67±0,26a 75,44±0,57b 107 141 
Fubá 1,09± 0,08b 2,59±0,35a 3 2 
Farinha de mandioca 4,52±0,09b 5,10±1,02a - 5,4 
Leite de vaca em pó integral 587,53±1,68 - 890 912 
Leite de cabra integral - 136,29±0,44 112 134 
Pão francês - 21,60±3,09 16 75 
Arroz parbolizado  14,31±0,35a 13,38±1,27a 7 33 
Feijão carioca  80,48±1,57b 89,47±1,25a 123 123 
Macarrão sem ovos 21,64±1,98a 19,95±0,32a 19 18 
Charque  12,63±0,36 - 15 7 
Frango inteiro 12,43±0,45 - 7 17 
Ovo de galinha inteiro  - 54,216±0,26 42 53 

 Médias iguais na horizontal, no mesmo alimento, não diferem significativamente ao nível de 5% de 
significância pelo Teste “t” de student. 

 
 

De acordo com os dados da TABELA 2 o alimento que apresentou maior teor de 

cálcio foi o leite de vaca integral em pó (587,53±1,68mg) utilizado nos domicílios de 

Gameleira, seguido do leite de cabra (136,29±0,44mg) do município de São João do Tigre. 

Constata-se dos resultados analisados no leite de vaca em pó integral, valores 

correspondentes a aproximadamente 2/3 daqueles informados nas tabelas de referência. 

Ressalta-se que apenas uma marca de leite em pó foi analisada por ser a mais consumida 

pelas famílias entrevistadas, provavelmente decorrente da vantagem de preço apresentada. 

Comparando as concentrações de cálcio nos alimentos provenientes dos dois 

municípios constatam-se valores maiores e estatisticamente significantes no café (98,67 ± 

0,21mg) oriundo de Gameleira, enquanto em São João do Tigre, o feijão (89,47±1,25mg), 

farinha de mandioca (51,00±1,02mg) e o fubá (2,59±0,35 mg). 
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Quando cotejados com os dados das tabelas, os resultados de cálcio revelam-se 

superiores no macarrão (21,64±1,98mg), bolacha (23,87±0,33mg) e farinha de mandioca 

(45,21±0,09mg) do município de Gameleira. Também alimentos de São João do Tigre 

mostraram resultados superiores às tabelas como: leite de cabra (136,29±0,44mg), farinha 

de mandioca (51,00±1,02), macarrão (19,95±0,32mg), bolacha (24,18±0,21mg) e ovo 

inteiro (54,216±0,26mg). 

No que tange aos valores de ferro nos alimentos analisados, nota-se na 

TABELA 3, que o café em pó foi o alimento que apresentou a maior concentração 

desse mineral, seguido do feijão, bolacha, farinha de mandioca e fubá utilizados pelas 

famílias das duas regiões. 

TABELA 3- Concentração média de ferro em alimentos de consumo habitual em Gameleira -PE e São João 
do Tigre –PB, municípios da Zona da Mata e Semi-árido do Nordeste do Brasil. 

 Ferro (mg) 
Gameleira São João do 

Tigre 
ALIMENTOS 

100g 
Média ± DP Média ± DP 

TACO ENDEF 

Açúcar 0,23±0,03a 0,25±0,02a 0,2 0,01 
Bolacha 2,59±0,12a 2,62±0,58a 2,2 - 
Café em pó 5,65±0,14b 7±0,63a 8,1 4,41 
Fubá 2,49 ± 0,360b 2,65±0,721a 0,9 0,91 
Farinha de mandioca 0,16±0,117a 0,20±0,48a - 0,48 
Leite de vaca integral em pó  0,48 ± 0,008 - 0,5 0,47 
Leite de cabra  - 0,19±0,061 0,1 0,05 
Pão francês - 2,18±0,164 1,0 2,53 
Arroz parbolizado  0,97±0,14a 0,88±0,08a 1,0 1,8 
Feijão carioca  4,38±0,06a 4,97±0,78a 8,0 5,02 
Macarrão sem ovos  0,32±0,01a 0,46±0,14a 0,3 3,86 
Charque crua 1,73±0,09a - 1,5 2,02 
Frango inteiro 1,01±0,006 - 0,5 1,04 
Ovo de galinha inteiro  - 2,14±0,01 1,6 1,83 

Médias iguais na horizontal, no mesmo alimento, não diferem significativamente ao nível de 5% de significância pelo 
Teste “t” de student. 
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Embora o café em pó tenha se apresentado como um dos alimentos com maior teor 

de ferro, torna-se necessário lembrar que seu consumo ocorre na forma de infusão com 

concentração entre 5 e 10%. 

Comparando-se os dados dos dois municípios verifica-se diferença significante de 

ferro no café (7±0,63mg) e fubá (2,65±0,72mg) a favor de São João do Tigre.  

Quando comparados com as tabelas de referência, os valores obtidos por análise 

direta, mostram-se mais altos na bolacha e no fubá de ambas as regiões. Também foram 

encontrados valores maiores no leite de cabra (0,19±0,061mg), macarrão  (0,46±0,14mg), e 

ovo (2,14±0,01mg)de São João do Tigre. 

TABELA 4 - Concentração média de zinco em alimentos de consumo habitual em Gameleira -PE e São João 
do Tigre –PB, municípios da Zona da Mata e Semi-árido do Nordeste do Brasil, respectivamente. 

 Zinco (mg) 
Gameleira São João do 

Tigre 
ALIMENTOS 

100g 
Média ± DP Média ± DP 

TACO ENDEF 

Açúcar 0,01±0,0a 0,01±0,0a <LQ* 0 
Bolacha 0,98±0,27a 0,78±0,10a 1,1 - 
Café 0,56±0,22a 0,57±0,006a 0,5 0,35 
Fubá 0,37±0,16a 0,96±0,04a 1,1 0,37 
Farinha de mandioca 0,30±0,006b 0,33±0,006a - 0,37 
Leite de vaca em pó integral 3,37 ±0,049 - 2,7 3,34 
Leite de cabra  - 0,52±0,066 0,4 0,3 
Pão francês - 0,52±0,066 0,4 0,3 
Arroz parbolizado  1,21±0,04 a 1,23±0,20a 1,3 2,02 
Feijão carioca  2,77±0,08a 2,89±0,31a 2,9 3,65 
Macarrão sem ovos  0,83±0,06a 0,90±0,06a 0,7 - 
Charque  4,15±0,70a - 3,89 4,93 
Frango inteiro 1,54±0,02 - 1,2 1,85 
Ovo de galinha inteiro - 1,15±0,01 1,1 1,11 

Médias iguais na horizontal, no mesmo alimento, não diferem significativamente ao nível de 5% de 
significância pelo Teste “t” de student. 
*LQ=0,001mg/100g de Zn   
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Na TABELA 4 são apresentados os resultados da disponibilidade do zinco nos 

alimentos analisados. Verificam-se maiores valores na charque (4,15±0,70 mg) e leite de 

vaca em pó (3,37 ±0,049 mg), estes provenientes de Gameleira. Em São João do Tigre o 

alimento com maior disponibilidade de zinco foi o feijão (2,89±0,31 mg), alimento de 

origem vegetal. Comparadas as duas localidades constata-se diferença significante nas 

concentrações de zinco apenas na farinha de mandioca (0,33±0,006 mg) de São João do 

Tigre, superior aos valores encontrados no produto de Gameleira, fabricado no próprio 

município. 

Com relação às tabelas de composição de alimentos, os resultados laboratoriais 

encontrados mostram-se superiores no leite de vaca em pó (3,37 ±0,049mg), macarrão 

(0,83±0,06mg;0,90±0,06 mg) ,café (0,56±0,22 mg;57±0,006mg), no leite de cabra 

(0,52±0,066mg), e ovo (1,15±0,01mg). 

Santos e col. (2004), analisando alimentos consumidos por adultos moradores do 

Rio de Janeiro, empregando a técnica de espectrometria de massa com fonte de plasma 

induzido (ICPMS), encontraram concentrações de zinco na carne (7,2±0,09mg), no leite 

(5,6±0,05 mg) e no açúcar (0,02±0,003mg) superiores aos resultados apresentados na 

TABELA 4 deste estudo. A diversidade entre os dois trabalhos poderia ser explicada pelo 

uso de técnicas analíticas diferentes. Todavia, valores menores de zinco encontrados no 

café (0,29±0,004mg), no arroz (0,86±0,03mg) e no feijão (0,30±0,02mg), pelos mesmos 

autores, permitem inferir que a procedência do alimento também pode justificar as 

discrepâncias encontradas. 

Examinando os dados dispostos na TABELA 5, referentes aos resultados de 

vitamina A, os maiores valores encontrados podem ser observados no leite de vaca integral 

em pó (280,18± 0,06mg) e ovo (113,37± 0,11mg) sendo o último proveniente do Semi-
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árido, onde o ovo de “capoeira” é mais utilizado. Verifica-se que os alimentos oriundos de 

São João do Tigre: fubá, feijão e macarrão apresentaram valores mais elevados, com 

diferença significativa. 

TABELA 5- Concentração média de Vitamina A em alimentos de consumo habitual em Gameleira -PE e São 
João do Tigre –PB, municípios da Zona da Mata e Semi-árido do Nordeste do Brasil. 

Vitamina A  ( µg ER) 
Gameleira São João do Tigre

ALIMENTOS 
100g 

Média ± DP Média ± DP 
TACO ENDEF 

Açúcar 0±0a 0±0a 0 0 
Bolacha 0±0a 0±0a 0 0 
Café 0±0a 0±0a 0 0 
Fubá 11,56± 0,11b 16,46 ±0,46a <LQ* 17 
Farinha de mandioca 0±0a 0±0a 0 0 
Leite de vaca em pó integral 280,18± 0,06 - 361 257 
Leite de cabra - 27,21± 0,21 35 28 
Óleo de soja 0±0a 0±0a 0 0 
Pão francês - 0 0 0 
Arroz parbolizado  0±0a 0±0a 0 0 
Feijão carioca  2,31±0,03b 2,96±0,01a 0 0 
Macarrão sem ovos  10,35±0,03b 11,97±0,02a <LQ* 0 
Ovo de galinha inteiro  - 113,37± 0,11 79 140 
Charque  2,03±0,006a - <LQ* 0 
Frango inteiro 21,11 ± 0,02 - 7 27 

Médias iguais na horizontal, no mesmo alimento, não diferem significativamente ao nível de 5% de significância  
pelo Teste “t” de student. 
*LQ= 10µg Eq Re 
 
 

Em ambas as regiões, não foram encontrados valores de vitamina A no café, arroz, 

açúcar, óleo de soja e farinha de mandioca de bem como, no pão francês de São João do 

Tigre, resultados concordantes com as tabelas de referência. Quanto dos demais alimentos, 

resultantes da análise direta, a proximidade dos valores foi maior em relação à tabela do 

ENDEF.  

Faganello (2002), analisando a participação da proteína animal na dieta da 

população metropolitana do Recife, encontrou uma menor contribuição das proteínas na 

dieta, nos grupos integrantes do estrato entre 2-3 salários mínimos. 
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Enes, et al (2006), com base nos dados da POF 2002/2003 analisaram a 

disponibilidade de energia e nutrientes no âmbito dos domicílios de família brasileiras, de 

acordo com as classes de rendimento, e constataram que quanto menor a renda familiar, 

maior importância é dada à aquisição de cereais e derivados, tendo em vista o papel deste 

grupo como fonte de energia. Os autores verificaram ainda que a contribuição do grupo de 

carnes no conteúdo energético total disponível para as famílias de maior rendimento 

duplicava quando comparada às famílias mais pobres. 

  Tendo em vista as considerações dos autores acima mencionados, a baixa 

disponibilidade das carnes na maioria dos domicílios integrantes deste estudo, poderia ser 

considerada um viés do hábito alimentar, termo utilizado para designar costume ou modo 

de alimentação de uma pessoa ou comunidade, baseado na freqüência de disponibilidade e 

consumo de determinados alimentos.  

 Neste sentido optou-se por analisar, também, os alimentos adquiridos por mais de 

15% das famílias, porém abaixo do ponto de corte de 50%, estabelecido nesta pesquisa 

como mostra a TABELA 6 

TABELA 6- Relação dos alimentos de origem animal consumidos por mais de 15% e menos de 50% das famílias de 
Gameleira e São João do Tigre, municípios da Zona da Mata e Semi-árido da região Nordeste do Brasil. 

 

GAMELEIRA SÃO JOÃO DO TIGRE GRUPOS DE ALIMENTOS 
 Área urbana Área rural Área urbana Área rural 

Mortadela 42,3% 44,2% - - 
Peixe salgado 23,9% 43,0% - - 
Carne Bovina sem osso - - 20,5% 48,0% 
Charque - - 34,6% 33,1% 
Frango inteiro - - 28,9% 46,9% 
Queijo coalho - - 19,2% 22,0% 
Carne Bovina com osso - - 18,0% 18,6% 
Frango peito - - 25,0% 38,5% 
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De acordo com a tabela acima apresentada, nota-se o consumo de mortadela por 

mais de 40% das famílias de Gameleira, tanto da área urbana quanto da área rural. Verifica-

se ainda o consumo de peixe salgado, com predominância na área rural (43%). 

Diferentemente da Zona da Mata, na região do Semi-árido destaca-se uma maior variedade 

de produtos de origem animal, apesar de adquiridos por menos de 50% das famílias. 

Todavia chama a atenção o consumo na área rural de carne bovina sem osso (48,0%)maior 

que carne bovina com osso(18,6%) e do frango (46,9%) quando comparado aos demais 

tipos, o que poderia estar relacionado ao preço e rendimento do produto. 

As TABELAS 7, 8, 9,e 10 mostram os valores de cálcio, ferro, zinco e vitamina A, 

determinados por análise direta, nos alimentos considerados fontes protéicas disponíveis 

nos dois municípios, comparados entre as duas regiões e as informações contidas nas 

tabelas de referência (TACO e ENDEF).  
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TABELA 7-Concentração média de Cálcio em alimentos de origem animal consumidos 
por mais de 15% e menos de 50% das famílias de Gameleira e São João do Tigre, 
municípios da Zona da Mata e Semi-árido da região Nordeste do Brasil. 

 

*alimentos disponíveis em >50% em Gameleira                                                                                                                                  is em 

 

 TABELA 9-Concentração média de Zinco em alimentos  de origem animal consumidos por 
mais de 15% e menos de 50% das famílias de Gameleira e São João do Tigre, municípios da 
Zona da Mata e Semi-árido da região Nordeste do Brasil. 

*alimentos disponíveis em >50% em Gameleira 

TABELA 8-Concentração média de Ferro em alimentos de origem animal 
consumidos por mais de 15% e menos de 50% das famílias de Gameleira e 
São João do Tigre, municípios da Zona da Mata e Semi-árido da região 
Nordeste do Brasil. 

  *alimentos disponíve >50% em Gameleira 

Ferro(mg) ALIMENTOS 
100g Gameleira São João

do Tigre 
 TACO ENDEF 

Charque * 1,73±0,09a 1,73±0,16a 1,5  
   

   

  

2,02
Carne bovina 
com osso  

- 1,46±0,05 1,9 1,72

Carne bovina 
sem osso 

- 1,24±0,11 1,3 2,02

Frango inteiro 1,01±0,006a 0,61±0,07b 0,5 1,04
Frango peito  - 0,38±0,02 0,4 0,72 
Mortadela  1,23±0,05 - - 1,21 
Peixe salgado 1,58±0,087 - 0,2 0,37 
Queijo coalho - 0,24±0,02 - - 

 
TABELA 10-Concentração média de Vitamina A em alimentos de origem animal 
consumidos por mais de 15% e menos de 50% das famílias de Gameleira e São João 
do Tigre, municípios da Zona da Mata e Semi-árido da região Nordeste do Brasil,. 

           *alimentos disponíveis em >50% em Gameleira

Vitamina A(µg ER)   ALIMENTOS 
100g Gameleira São João do 

Tigre 
TACO  ENDEF

Charque * 2,03±0,006a 1,99±0,02b <LQ  
   

    

  

0
Carne bovina 
com osso 

- 7,90±0,05 <LQ 0

Carne bovina 
sem osso  

- 4,02±0,06 <LQ 0

Frango inteiro  21,11±0,02b 22,69±0,01a 7 27
Frango peito  - 4,28± 0,03 4 6 
Mortadela  22,15 ± 0,02  - 25 
Peixe salgado  30,22 ± 0,03 - 39 36 
Queijo coalho  - 118,69±0,06 - - 

 

Cálcio(mg) ALIMENTOS 
100g Gameleira São João do 

Tigre 
TACO  ENDEF

Charque * 12,63±0,36b 17,13±0,86a 15  
   

    

  

   

7
Carne bovina com 
osso  

- 15,07±0,14 4 9

Carne bovina sem 
osso  

- 9,84±0,042 6 10

Frango inteiro  12,43±0,45a 9,10±0,41b 7 17
Frango peito  - 13,25±0,06 

  
7 11 

Mortadela 21,89±0,637 - - 85
Peixe salgado 28,61±0,06 - 20 26 
Queijo coalho  - 297,1±1,82 - - 

Zinco(mg) ALIMENTOS 
100g Gameleira São João do 

Tigre 
TACO  ENDEF

Charque * 4,15±0,70a 4,15±0,70a 3,89  
   

    

  

4,93
Carne bovina com 
osso  

- 3,77±0,08 3,7 3,67

Carne bovina 
 sem osso crua 

- 2,79±0,13 2,8 4,93

Frango inteiro  1,54±0,02a 1,32±0,3a 1,2 1,85
Frango peito  - 0,70±0,24 0,6 0,8 
Mortadela  2,17±0,03 - - 2,3 
Peixe salgado 1,63±0,061 - 0,3 0,99 
Queijo coalho  - 0,34±0,01 - - 
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Observa-se que apenas dois alimentos, a charque e o frango inteiro são comuns nas 

famílias de ambas as localidades. Em relação a charque, não houve diferença 

estatisticamente significante para ferro e zinco quando confrontadas as regiões. No entanto, 

o mesmo não se observa para o Cálcio e a Vitamina A. No que tange a carne de frango, a 

concentração de Vitamina A foi maior no alimento proveniente de São João do Tigre. 

Comparados os valores da carne bovina com e sem osso, constata-se vantagem para 

a primeira, com relação a todos os micronutrientes analisados. Percebem-se ainda valores 

maiores nas carnes vermelhas em relação às carnes brancas, independente do local de 

procedência. 

Neste grupo de alimentos protéicos de origem animal os valores resultantes da 

análise direta em relação às tabelas de composição, mostram-se mais discrepantes quando 

avaliados os valores de cálcio e vitamina A. Similaridade dos valores de zinco são 

observados com ambas as tabelas e para o ferro apenas com a TACO. 

Quanto ao queijo coalho este deixou de ser comparado pela inexistência do mesmo 

nas tabelas referenciadas. Na prática, a falta de tabelas de composição que contemple 

alimentos regionais geralmente conduz ao uso de dados relativos a alimentos considerado 

similar, podendo sub ou superestimar a concentração de determinados nutrientes, 

especialmente no que diz respeito às vitaminas e aos minerais.  

Como visto, os resultados deste estudo confirmam trabalhos anteriores realizados 

em vários países (SILVA et al., 2003; KIM, 2003; JAFFÉ & ADAM, 1987; WINDHAM et 

al., 1985) constatando a necessidade de atualização das tabelas de composição química de 

alimentos. Dados incompletos para alimentos e nutrientes e falta de clareza na metodologia 
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das análises químicas são alguns dos fatores que tornam o uso dessas tabelas pouco 

confiáveis. 

A análise qualitativa da dieta e quantitativa de cálcio, ferro, zinco e vitamina A nos 

alimentos corroboram o alto índice de anemia e hipovitaminose A encontrado em regiões 

de baixo desenvolvimento sócio-econômico no país. Além do reduzido número de famílias 

com acesso a alimentos de origem animal ricos nestes minerais, soma-se a baixa ingestão 

de hortaliças e frutas, responsáveis pelo aporte de vitaminas ao organismo, principalmente 

vitamina C, nutriente facilitador da absorção e biodisponibilidade do ferro presente na 

dieta. 

A diversidade de alimentos e os inúmeros métodos eleitos para o seu preparo 

determinam uma grande variedade de pratos tradicionalmente consumidos nas diversas 

regiões do Brasil, constituindo-se em um componente relevante da nossa cultura. Aliado ao 

aspecto cultural, atualmente existe um forte apelo às questões nutricionais da alimentação e 

à associação entre dieta e saúde. Assim, o conhecimento da composição química e valor 

nutricional de alimentos contribui para aumentar o conhecimento sobre a dieta mais 

adequada em termos nutricionais e de saúde em geral. 

Em virtude disso tem sido recomendada a análise de alimentos prontos para 

consumo, cujos dados são escassos nas tabelas disponíveis (PEDROSA et al, 1994; 

RIBEIRO et al, 1995; TORRES et al, 2000). Embora na Tabela Brasileira de Composição 

de alimento (TACO) constem valores de alimentos cozidos, a quantidade de informações 

mostra-se ainda insuficiente.  
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Tendo em vista a grande variedade de alimentos disponíveis no mercado e métodos 

de cocção empregados na elaboração dos mesmos, a análise nutricional do alimento na 

forma crua, tem sido discutida quando da avaliação de dietas em diferentes regiões do país 

e do mundo (GUANHENG et al, 2005). Neste trabalho os dados apresentados nos 

GRÁFICOS 1, 2, 3 e 4, mostram as diferenças encontradas nas concentrações de cálcio, 

ferro, zinco e vitamina A, respectivamente, nos alimentos submetidos a processamento 

culinário empregado pelas famílias nos dois municípios, avaliados em base seca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 1. Modificações no teor do Cálcio nos alimentos, de acordo com o processamento culinário  
empregado pelas famílias de Gameleira (A) e São João do Tigre (B). 
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GRÁFICO 2.Modificações no teor de Ferro nos alimentos, de acordo com o processamento culinário 
empregado pelas famílias de Gameleira (A) e São João do Tigre (B). 
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GRÁFICO 3. Modificações no teor de Zinco nos alimentos, de acordo com o processamento culinário 
empregado pelas famílias de Gameleira (A) e São João do Tigre (B). 
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GRÁFICO 4. Modificações no teor de Vitamina A nos alimentos, de acordo com o processamento culinário 
empregado pelas famílias de Gameleira (A) e São João do Tigre (B).  
 
 
 
 

No computo dos resultados apresentados nos gráficos, podem ser constatadas 

mudanças significantes nas concentrações dos micronutrientes estudados, decorrentes do 

processamento culinário habitualmente utilizado pelas famílias de Gameleira e São João do 

Tigre. Verifica-se que alimentos de origem animal, submetidos à fritura (cocção seca), 

resultam preparações com teores de cálcio, ferro e zinco aumentados, com diferença 

significante, quando comparados com as preparações do citado grupo de alimentos, 

processados por cocção úmida, e este aos alimentos na sua forma crua. (Tabelas- 

APÊNDICES D e E).   
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Tais resultados podem ser justificados, uma vez que a perda de umidade decorrente 

do método de fritura concentra nutrientes, enquanto durante a cocção úmida parte dos 

minerais pode ser transferida para o meio de cocção ocasionando perdas, especialmente  

quando o líquido é desprezado. (GOKOGLU et al, 2003). 

Neste sentido, destacam-se os valores menores para cálcio, ferro e zinco na 

preparação de arroz cozido, se comparados os dois municípios. Tal diferença pode ser 

explicada, tendo em vista a maneira como esse alimento é habitualmente elaborado pelas 

famílias de Gameleira, ou seja, desprezando-se a água de cozimento, o que enfatiza a 

importância da técnica culinária na preservação do nutriente na dieta.  

GUANHENG et al, (2005) analisando a cocção de arroz desprezando ou não a água 

de cocção, também encontrou maior redução nos teores de zinco e ferro no arroz cuja água 

de cocção foi desprezada. 

No que diz respeito aos valores de vitamina A, verifica-se no GRÁFICO 4 valores 

aumentados nos alimentos vegetais submetidos à cocção úmida (cozido) e diminuídos nas 

preparações com alimentos de origem animal, nos dois processos de cocção,em ambas as 

regiões, contrariando os achados em relação aos minerais. 

HARDY et al. (1999) estudando alimentos submetidos a calor seco e calor úmido 

encontraram redução de vitamina A, decorrentes dos dois processos empregados, em 

relação ao alimento in natura. 

Os valores de Vitamina A aumentados obtidos neste trabalho para os alimentos 

vegetais submetidos a cocção úmida podem ter ocorrido em virtude do molho acrescentado 

ao macarrão e de temperos para o feijão como: tomate, cebola, pimentão, incluindo 

pequena porção de charque escaldada. 



 66

A avaliação do padrão de consumo de alimentos de uma população é um indicador 

indireto do estado nutricional e de saúde naquela comunidade. Além disso, a avaliação 

qualitativa de grupos de alimentos na dieta torna–se instrumento importante na 

identificação de comportamentos alimentares prejudiciais à saúde e bem estar dos 

indivíduos, especialmente nos estágios de vida cujas necessidades orgânicas estão 

aumentadas e que constituem os chamados grupos de risco: crianças, gestantes e nutrizes. 

Por outro lado, o conhecimento acerca da concentração de nutrientes nos alimentos 

tem papel fundamental na classificação dos mesmos com fonte alimentar. Segundo a 

ANVISA (1998), considera-se fonte de nutriente o alimento que em 100g ou 100ml forneça 

no mínimo 7,5% da Ingestão Dietética Recomendada (IDR) de referência, no caso de 

líquidos e 15% da IDR, no caso de sólidos. Quando fornecem no mínimo 15% e 30%, em 

se tratando de líquidos e sólidos respectivamente, estes são considerados de alto teor ou 

ricos naquele nutriente de interesse. 

Tendo em vista a prevalência de anemia, hipovitaminose A e as conseqüências da 

deficiência de zinco e cálcio em crianças e gestantes, considerados grupos de risco do ponto 

de vista da segurança alimentar, as DRIs de criança com idade de 1-3 anos e de gestante 

foram tomadas como referência para a classificação dos alimentos semanalmente 

adquiridos pela maioria das famílias dos municípios representantes da Região da Zona da 

Mata e do Semi-árido do Nordeste. 

Os dados calculados da referida classificação encontram-se nos APÊNDICES F e G 

e os resultados  apresentados nas TABELAS 11 e 12 a seguir. 
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TABELA 11.  Classificação dos alimentos provenientes dos municípios de Gameleira-PE e São João do Tigre-PB,  
conforme atendimento da Ingestão Diária Recomendada  (DRIs) de Cálcio, Ferro, Zinco e Vitamina A para crianças 
de 1-3 anos. 

Alimentos de Gameleira considerados 
Fontes (≥15% das DRIs) 

Alimentos de São João do Tigre 
considerados Fontes (≥15% das DRIs) 

Micronu-
trientes 

Consumidos por 50% das 
famílias 

Consumidos por ≥15% 
e < de 50% das famílias 

Consumidos por 50% 
das famílias 

Consumidos por ≥15% e 
< de 50% das famílias 

Cálcio -Feijão 
-Leite de vaca 
integral em pó 

- -Feijão 
-Leite de cabra in 
natura* 
 

 
-Queijo coalho* 

     
Ferro -Feijão* 

-Arroz 
-Charque* 
-Bolacha* 
-Fubá* 
-Frango inteiro 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-mortadela 
-Peixe salgado* 
 

-Feijão* 
-Arroz 
-Ovo inteiro* 
-Bolacha* 
-Fubá* 
-Pão* 

-Carne com osso* 
-Carne sem osso* 
-Charque* 
 

     
zinco -Feijão* 

-Arroz* 
-Charque* 
-Frango inteiro* 
-macarrão 
 

 
 
 
 
-mortadela* 
 -Peixe salgado* 
 

-Feijão* 
-Arroz* 
-Ovo inteiro 
-Macarrão 
 

-Carne com osso* 
-Carne sem osso* 
-Charque* 
-Frango inteiro* 
Frango peito 
 

     
Vitamina 
A 

- - -Ovo inteiro 
 

-Queijo coalho* 
 

DRIs p/ crianças= (Ca= 500mg, Fe=5mg, Zn= 4,1mg e Vit.A.= 400µg 
* alimentos ricos, ou seja  ≥30% das DRIs) 
 

Constata-se na TABELA 11 que no atendimento à Ingestão Diária Recomendada 

para crianças de 1 a 3 anos, dos 12 alimentos adquiridos por mais de 50% das famílias de 

cada município (TABELA 1), apenas 8 alimentos de ambas as regiões foram classificados 

como fonte de um ou mais micronutrientes em estudo. 
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Verifica-se que o feijão figura como fonte de cálcio, ferro e zinco, tanto na Zona da 

Mata, quanto no Semi-árido.  

Em Gameleira, além do feijão são fontes de zinco e ferro: charque, arroz e frango 

inteiro, sendo o primeiro considerado rico nesses minerais, enquanto o arroz e o frango 

inteiro ricos em zinco. O macarrão é fonte apenas de zinco, o leite de vaca integral em pó, 

somente de cálcio e o fubá é fonte e rico em ferro. 

Em São João do Tigre dos 8 alimentos classificados, além do feijão, somente o leite 

de cabra in natura é fonte de cálcio. Como fonte de ferro e zinco, soma-se ao feijão: o arroz, 

e o ovo inteiro. Figuram como fonte unicamente de ferro, a bolacha, o fubá e o pão e para o 

zinco, o macarrão. Somente o ovo dentre os 12 alimentos disponíveis nos domicílios 

mostrou-se fonte de Vitamina A. 

Dos alimentos de origem animal adquiridos por menos de 50% das famílias de 

Gameleira, a mortadela e o peixe salgado são fontes de ferro e zinco, sendo o último rico 

nesses minerais e a mortadela rica somente em zinco.  

Em São João do Tigre, a charque, assim como a carne de boi, independente se com 

ou sem osso mostram-se alimentos ricos tanto em ferro quanto em zinco, enquanto o frango 

inteiro, apenas rico em zinco. 

Por último, verifica-se o queijo de coalho como alimento rico tanto em cálcio 

quanto em vitamina A. 
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TABELA 12.  Classificação dos alimentos provenientes dos municípios de Gameleira-PE e São João do Tigre-
PB, conforme atendimento da Ingestão Diária Recomendada  (DRIs) de Cálcio, Ferro, Zinco e Vitamina A para 
gestantes. 

 

 Gameleira São João do Tigre 
micronutrientes Fonte 

≥15% das DRIs 
Fonte 

≥15% das DRIs 
 Consumidos por 

50% das famílias 
Consumidos por 

≥15% e < de 50% 
das famílias 

Consumidos 
por 50% das 

famílias 

Consumidos por ≥15% e 
< de 50% das famílias 

Cálcio - - -  -Queijo coalho 
 

     
Ferro -Feijão - -Feijão - 
     
zinco -Charque* 

-Feijão 
-mortadela 
-peixe salgado 

-Feijão 
 

- Carne bovina sem osso 
-Carne bovina com osso * 
-Charque crua * 
 

     
Vitamina A - - -  

-Queijo coalho 

DRIs  p/gestante= (Ca= 1200mg, Fe=27mg, Zn= 11mg e Vit.A.= 800µg ER). 
* alimentos ricos ou seja, ≥30% das DRIs. 
 
 

Tomando como referência a Ingestão Dietética recomendada para gestantes, 

observa-se na tabela acima que do total de 12 alimentos disponíveis na maioria dos 

domícilios de Gameleira, apenas o feijão apresenta-se como fonte de ferro e zinco e a 

charque rica em zinco. Em São João do Tigre somente o feijão é fonte de ferro e zinco.  

Todavia considerados os alimentos adquiridos por menos de 50% das famílias de 

ambos os municípios figuram como fonte exclusivamente de zinco,  a mortadela e o peixe 

salgado provenientes de Gameleira assim como as carnes bovinas sem e com osso de São 

João do Tigre, sendo esta última citada rica neste mineral juntamente com a charque. 

No Semo-árido, verifica-se ainda o queijo coalho como fonte de cálcio e de 

Vitamina A. 
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A ausência de alimentos protéicos de origem animal, considerados fontes de cálcio, 

ferro, zinco e Vitamina A nos domícilios de mais de 50% das famílias residentes nos dois 

municípios, pode ser responsável em longo prazo pela deficiência desses micronutrientes 

em gestantes das duas regiões. 

Da avaliação do perfil alimentar da população de Gameleira –PE, e São João do 

Tigre-PB, municípios representantes da Região da Zona da Mata e Semi-árido, 

considerando os alimentos como fonte de cálcio, ferro, zinco e Vitamina A, disponíveis na 

maioria dos domícilios, é possível inferir situação de risco para a deficiência desses 

minerais e vitamina em ambas as localidades. 

Todavia se incluídos os alimentos disponíveis em menos de 50% e mais de 15% das 

famílias, constata-se melhores condições de disponibilidade de cálcio, ferro, zinco e 

vitamina A para São João do Tigre, onde um maior percentual de famílias referiu utilizar 

semanalmente alimentos protéicos de fonte animal, e teve no total um maior número de 

alimentos classificados como fonte desses micronutrientes quando comparado a Gameleira.  

Espera-se que a avaliação do perfil dietético de populações de municípios com 

baixo Índice de Desenvolvimento Humano, sirva de base para estudos integrados nas áreas 

econômica, educacional e cultural que proporcione uma compreensão dos determinantes do 

comportamento e desenvolvimento de hábitos alimentares, bem como, sua relação com a 

saúde, de modo a fomentar ações de direito e cidadania, em substituição a políticas  

paliativas de intervenção à fome. 
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6. CONCLUSÕES 
 
Os resultados desta pesquisa permitem concluir que: 
 
 
- A dieta das famílias dos municípios de Gameleira e São João do Tigre é constituída de um 

número reduzido de alimentos, na sua maioria de origem vegetal rica em carboidratos e 

lipídeos. Frutas e hortaliças não figuram na maioria dos domicílios. 

 

-As concentrações de Cálcio/Ferro/Zinco e Vitamina A nos alimentos habitualmente 

consumidos pelas famílias dos dois municípios, superam em vários alimentos, as 

informações constantes das tabelas de composição utilizadas como referência,  

especialmente em relação aos valores de Vitamina A. 

 

-O processamneto culinário modificou a disponibilidade dos micronutrientes de forma 

significativa com aumento para os valores de minerais e redução de Vitamina A. 

 

-Na avaliação de cada alimento como fonte de nutriente em relação à Ingestão Dietética 

Recomendada, a cobertura das necessidades relativos aos micronutrientes estudados, foi 

melhor para  crianças  quando confrontadas com as gestantes. 

 

- Considerados os alimentos como fonte de cálcio, ferro, zinco e Vitamina A, disponíveis 

na maioria dos domícilios, o perfil alimentar das famílias das duas localidades mostra 

situação de risco para a deficiência desses minerais e vitamina. 
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7. RECOMENDAÇÕES 

Diante da interferência do processamento na disponibilidade de micronutrientes encontrada 

neste trabalho é recomendado: 

 

-Estudos a cerca da avaliação de modificações do valor nutricional de alimentos e dietas 

decorrentes de diferentes tipos de preparo conforme utilizados pela população. 

 

-Elaboração de Tabelas de composição de alimentos contemplando alimentos e preparações 

na sua forma crua e como habitualmente consumida regionalmente. 
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ANEXO 1 

 
FORMULÁRIO 11-CONSUMO FAMILIAR-INQUERITO ALIMENTAR DE 7DIAS 

ANOTE TODO O LAIMENTO DE CONSUMO FAMILIAR DURANTE OS ÚLTIMOS 7 DIAS 
 

 

Nome do entrevistado: Entrevistador: 
 
Município :Gameleira     1     São João do Tigre     2 

QST nº 

 

CEREAIS E DERIVADOS ALIM 
CONS. 

QTD. CONSUMIDA UNIDADE PREÇO QUANTIDADE (g) 

Arroz      
Arrozina      
Aveia      
bolacha      
Bolos      
Biscoito      
Cremogema      
Farinha de trigo      
Fubá      
Macarrão      
Maisena      
Milho em conserva      
Milho em espiga      
pão      
LEGUMINOSAS ALIM 

CONS. 
QTD. CONSUMIDA UNIDADE PREÇO QUANTIDADE (g) 

ervilha      
fava      
feijão      
soja      

RAÍZES E TUBÉRCULOS ALIM 
CONS. 

QTD. CONSUMIDA UNIDADE PREÇO QUANTIDADE (g) 

Banana comprida      
Batata doce      
Batata inglesa      
Farinha de mandioca      
Inhame      
macaxeira      

CARNES E PESCADOS ALIM 
CONS. 

QTD. CONSUMIDA UNIDADE PREÇO QUANTIDADE (g) 

Bovina sem osso      
Bovina com osso      
Bacon/toucinho      
Carne enlatada      
Charque      
Fígado bovino      
Galinha      
Lingüiça      
Peixes e frutos do mar      
Porco      
Salsicha      
vísceras      

OVOS, LEITE E QUEIJOS ALIM 
CONS. 

QTD. CONSUMIDA UNIDADE PREÇO QUANTIDADE (g) 

creme de leite      
iorgute      
leite condensado      
leite de cabra      
leite desnatado      
leite em pó      
leite in natura      
ovos      
queijo      
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VERDURAS ALIM 
CONS. 

QTD. CONSUMIDA UNIDADE PREÇO QUANTIDADE (g) 

Acelga       
alface      
Alho      
Beterraba      
Cebola      
Cebolinha      
Cenoura      
Chuchu      
Coentro      
Jerimum      
Maxixe      
pepino      
Quiabo      
Repolho      
Tomate      
vagem      

FRUTAS ALIM 
CONS. 

QTD. CONSUMIDA UNIDADE PREÇO QUANTIDADE (g) 

Abacate      
Abacaxi      
Acerola      
Banana      
Cajá      
Caju      
Carambola      
Coco      
Goiaba      
Graviola      
Jaca      
Laranja      
Limão      
Maçã      
manga      
mangaba      
maracujá      
melancia      
melão      
Pitomba      

AÇÚCARES E DOCES ALIM 
CONS. 

QTD. CONSUMIDA UNIDADE PREÇO QUANTIDADE (g) 

Achocolatado      
Açúcar      
Balas e doces      
Doce de leite      
ÓLEOS E GORDURAS ALIM 

CONS. 
QTD. CONSUMIDA UNIDADE PREÇO QUANTIDADE (g) 

Azeite      
Maionese      
Manteiga      
Margarina      
Óleo de cozinha      

BEBIDAS E DIVERSOS ALIM 
CONS. 

QTD. CONSUMIDA UNIDADE PREÇO QUANTIDADE (g) 

água de coco      
aguardente      
café      
cerveja      
chá      
Refresco em pó      
 refrigerante      
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APÊNDICE A 
 

QUESTIONÁRIO 
                                    

Nome do entrevistado: Entrevistador: 
 
Município: Gameleira 

QST nº 

Endereço: 
 

Zona: 

 
ALIMENTOS MODO DE PREPARO TEM 

DISPONÍVEL? 
ONDE COMPRA? MARCA 

CEREAIS 
Arroz  
 
Integral (      ) 
 
Parbolizado (      ) 
 
Polido (     ) 

 
 
 
 
 
 
 

   

Macarrão 
 
Com ovos (     ) 
 
Sem ovos (   ) 

 
 
 
 
 
 

   

Fubá 
 
Refinado (  ) 
 
flocos (   ) 

 
 
 
 
 
 

   

Bolacha  salgada     
LEGUMINOSAS 

Feijão 
 
carioca    (     ) 
 
mulatinho (      ) 
 
macassar   (      ) 
 
preto  (      ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

RAÍZES E 
TUBÉRCULOS 

Farinha de mandioca 
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CARNES E 
PESCADOS 

MODO DE PREPARO TEM 
DISPONÍVEL? 

ONDE COMPRA? MARCA 

Charque  
 
 

   

Galinha 
 
Inteira  (    ) 
 
Partes:   (    )  

    

mortadela     
Peixe 
 
Água salgada (    ) 
 
Água doce  (   ) 

    

OVOS, LEITES E 
QUEIJOS 

    

Leite em pó     
Ovos     

VERDURAS     
Alho     
Cebola     
Tomate     
Coentro     

AÇÚCARES E 
DOCES 

    

Açúcar     
ÓLEOS E 

GORDURAS 
    

Óleo de cozinha     
BEBIDAS E 
DIVERSOS 

    

Café     
PREPARAÇÕES 

TÍPICAS 
    

Buchada  
 

   

Feijoada  
 

   

Sarapatel     
Dobradinha     
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APÊNDICE B 
 

QUESTIONÁRIO 
                                    

Nome do entrevistado: Entrevistador: 
 
Município: São João do Tigre 

QST nº 

Endereço: 
 

Zona: 

 
ALIMENTOS MODO DE PREPARO TEM 

DISPONÍVEL? 
ONDE COMPRA? MARCA 

CEREAIS 
Arroz  
 
Integral (      ) 
 
Parbolizado (      ) 
 
Polido (     ) 

 
 
 
 
 
 
 

   

Macarrão 
 
Com ovos (     ) 
 
Sem ovos (   ) 

 
 
 
 
 
 

   

Fubá 
 
Refinado (  ) 
 
flocos (   ) 

 
 
 
 
 
 

   

Bolacha  salgada     
LEGUMINOSAS 

Feijão 
 
carioca    (     ) 
 
mulatinho (      ) 
 
macassar   (      ) 
 
preto  (      ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

RAÍZES E 
TUBÉRCULOS 

Farinha de mandioca 
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CARNES E 
PESCADOS 

MODO DE PREPARO TEM 
DISPONÍVEL? 

ONDE COMPRA? MARCA 

Charque  
 
 

   

Galinha 
 
Inteira  (    ) 
 
Partes:   (    )  

    

Carne de boi 
 
Com osso (     ) 
 
Sem osso (     ) 

    

PÃO     
OVOS, LEITES E 

QUEIJOS 
    

Leite in natura 
de cabra (   ) 
de vaca (   ) 

    

Ovos     
Queijo 
de vaca (  ) 
de cabra (   ) 

    

VERDURAS     
Alho     
Cebola     
Tomate     
Coentro     

AÇÚCARES E 
DOCES 

    

Açúcar     
ÓLEOS E 

GORDURAS 
    

Óleo de cozinha     
BEBIDAS E 
DIVERSOS 

    

Café     
PREPARAÇÕES 

TÍPICAS 
    

Sarapatel     
Dobradinha     
Buchada     
Feijoada     
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APÊNDICE C 

 

 

Modos de preparo 
 

Preparações 

Gameleira São João do Tigre 
 

Arroz cozido 
Peso cru=150g 

IC=2,3 

 Cozido em água fria na proporção 1:4, 
acrescido de 5g de sal em fogo brando por 
20minutos a 110OC. Ao final do processo teve 
a água de cozimento desprezada. 
 
 

Cozido em água fria na proporção 1:2, 
acrescido de 5g de sal em fogo brando a 
110OC até a secagem total (25minutos). 

Macarrão cozido 
Peso cru=20g 
IC=2,5  

Cozido em água fria na proporção 1:5, com 5g 
de sal e fogo brando por 15minutos a 112OC. 
Molho: refogado de óleo e colorau. 
 
 

Cozido em água fria na proporção 1:5, com 5g 
de sal e fogo brando por 15minutos a 112OC. 
Molho: refogado de óleo, tomate, cebola e 
extrato de tomate. 

Feijão cozido 
Peso cru=200g 
IC=2,61 

Cozido na própria água do remolho de 
24horas, por 50minutos a 125OC, acrescido de 
5g de sal, tomate, cebola, pimentão e charque 
dessalgada. 

Cozido na própria água do remolho de 
24horas, por 50minutos a 125OC, acrescido de 
5g de sal, tomate, cebola, pimentão e charque 
dessalgada. 

Galinha inteira 
cozida 
Peso cru=1kg 
IC=0,75 

Cortada em partes, lavada, temperada com 
cominho, sal, alho, tomate, cebola, pimentão e 
extrato de tomate. 
Refogada em óleo e cozida com acréscimo de 
água a 115OC por 45 minutos. 

Cortada em partes, lavada, temperada com 
cominho, sal, alho, tomate, cebola, pimentão e 
extrato de tomate.Refogada em óleo e cozida 
com acréscimo de água a 115OC por 45 
minutos 

Galinha inteira frita 
Peso cru=300g 
IC=0,84 

Idem ao processo anterior e posteriormente 
frita em óleo de soja  por 10 minutos. 

Idem ao processo anterior e posteriormente 
frita em óleo soja por 10 minutos. 

Peixe(salgado) frito 
Peso cru=145g 
IC=0,70 

Dessalgado em água por 15 minutos, escorrido 
e frito em óleo de soja por 15 minutos. 

- 

Mortadela  frita 
Peso cru=187g 
IC=0,93 

Frita em óleo de soja por 10 minutos. - 

Charque frita 
Peso cru=83g 
IC=0,62 

Cortada, escaldada em água por 15 minutos, 
escorrida e frita em óleo de soja também por 
15 minutos. 

Cortada, escaldada em água por 15 minutos, 
escorrida e frita em óleo de soja também por 
15 minutos. 

Carne sem osso 
guisada 
Peso cru=150g 
IC=0,92 

- Cortada, temperada com cominho, sal, alho, 
tomate, cebola, pimentão e extrato de tomate. 
Refogada em óleo e cozida com acréscimo de 
água a 110OC por 50 minutos. 

Carne com osso 
guisada 
Peso cru =200g 
IC=0,90 

- Idem ao processo anterior. 

Galinha peito 
guisada 
Peso cru=100g 
IC=0,7 

- Cortado, lavado, temperado com cominho, sal, 
alho, tomate, cebola, pimentão e colorau. 
Refogada em óleo e cozida com acréscimo de 
água a 115OC por 35 minutos. 
 

 

IC= Índice de conversão 
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APÊNDICE D 
 
 
Média das concentrações dos minerais em alimentos cru e preparados na cidade de Gameleira do 
Estado de Pernambuco 

 Gameleira 

 Vitamina A Cálcio Ferro Zinco 
Arroz cru 0,0±0,0a 15,56±0,003b 0,89±0,003a 1,24±0,004a

Arroz cozido 0,0±0,0a 7,12±0,004a 0,39±0,01b 0,86±0,003b

Macarrão cru 11,46±0,03b 55,31±3,16a 0,57±0,10a 1,18±0,06ª 

Macarrão cozido 12,66±0,27a 44,50±1,76b 0,24±0,0003b 0,94±0,01b

Feijão Cru 2,67±0,02b 117,57±0,04a 5,84±0,004a 3,69±0,003ª 

Feijão cozido 3,85±0,19a 102,72±0,05b 5,55±0,04b 3,41±0,03b

Charque crua 3,37±0,02a 20,45±0,57b 1,99±0,002b 4,32±0,002b

Charque frita 3,32±0,01b 46,20±0,03a 3,92±0,002a 7,92±0,002a

Galinha inteira crua** 84,83±0,03ª 15,42±0,003c 1,11±0,008c 1,87±0,003c

Galinha inteira cozida** 68,88±0,07b 25,01±0,12b 1,65±0,05b 1,95±0,0003b

Galinha inteira frita** 57,63±0,04c 33,93±0,20a 1,90±0,01a 2,02±0,005a

Peixe cru* 83,87±0,02a 39,65±0,003b 2,90±0,09b 3,00±0,04b

Peixe frito* 52,28±0,01b 53,21±0,003a 3,05±0,004a 3,12±0,003ª 

Mortadala crua* 48,12±0,03a 22,72±0,02b 1,41±0,04b 2,24±0,03b

Mortadala frita* 43,73±0,02b 22,81±0,01a 1,75±0,007a 2,30±0,02a

 
Médias iguais na vertical , no mesmo alimento cru e processado, não diferem significativamente ao 
nível de 5% de significância  pelo seguintes métodos: * Teste “t” de student; ** ANOVA utilizando 
o teste de Duncam para comparação. 
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APÊNDICE E 
 

Média das concentrações de minerais em alimentos cru e preparados na cidade de São João do Tigre 
do Estado de Paraíba. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 São João do Tigre 

 Vitamina A Cálcio Ferro Zinco 

Feijão Cru* 3,35±0,01b 103,25±0,001a 8,20±0,001a 3,55±0,01a

Feijão cozido* 6,04±0,04a 74,23±0,002b 4,97±0,09b 3,25±0,001b

Macarrão cru* 13,48±0,03b 48,67±0,002a 0,49±0,0004a 1,09±0,03a

Macarrão cozido* 14,13±0,003a 35,45±0,003b 0,21±0,008b 0,96±0,02b

Arroz cru* 0,0±0,0a 17,56±0,02a 0,88±0,08a 1,35±0,07ª 

Arroz cozido* 0,0±0,0a 15,67±0,04b 0,67±0,01b 1,19±0,01b

Charque crua* 3,31±0,03a 18,77±0,002b 1,93±0,01b 3,65±0,004b

Charque frita* 3,19±0,01b 49,23±0,003a 2,92±0,02a 7,32±0,01ª 

Frango inteiro cru** 78,56±0,003a 15,97±0,002c 1,12±0,001c 1,92±0,025c

Frango inteiro cozido** 71,10±0,02b 26,33±0,002b 1,75±0,0005b 2,0±0,0002b

Frango inteiro assado** 45,88±0,02c 34,55±0,003a 1,93±0,004a 2,15±0,01a

Carne sem osso crua* 14,81±0,02a 10,22±0,001b 3,93±0,0003b 3,86±0,03b

Carne sem osso cozida* 9,39±0,01b 15,32±0,002a 5,99±0,05a 4,91±0,0002a

Frango peito cru* 15,93±0,09a 14,21±0,002b 1,42±0,10a 2,63±1,12a

Frango peito cozido* 13,02±0,05b 19,22±0,002a 1,68±0,17a 2,25±0,31a

Queijo de coalho cru* 253,43±0,03a 300,63±0,69b 0,38±0,008b 0,40±0,005b

Queijo de coalho frito* 236,29±0,04b 312,44±0,005a 0,43±0,0003a 0,87±0,001a

Carne com osso crua* 32,84±0,01a 15,88±0,001b 3,96±0,0006b 4,24±0,0006b

Carne com osso 
cozida* 

17,98±0,03b 19,00±0,002a 6,04±0,004a 5,91±0,0004a

Ovo cru** 147,87±0,13ª 55,56±0,58c 2,19±0,002c 1,18±0,0002c

Ovo cozido** 138,17±0,03b 63,44±0,0006b 2,54±0,0003b 1,30±0,01b

Ovo frito** 136,26±0,06c 90,12±0,002a 2,92±0,0001a 1,35±0,003ª 

 

Médias iguais na vertical , no mesmo alimento cru e processado, não diferem significativamente ao 
nível de 5% de significância  pelo seguintes métodos: * Teste “t” de student; ** ANOVA utilizando 
o teste de Duncam para comparação. 
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APÊNDICE F 
 
 

 
Tabela (DRIs) crianças 1-3 anos 
 

 

Gameleira São João do Tigre ALIMENTOS E 
PREPARAÇÕES (100g) % 

DRIs 
Cálcio 

% 
DRI  

Ferro 

% 
DRIs  
Zinco 

% 
DRIs 
Vit. A 

% 
DRIs 

Cálcio 

% 
DRI  

Ferro 

% 
DRIs  
Zinco 

% 
DRIs 
Vit. A 

Leite de vaca integral em 
pó * 18 1 10 9

- - - -

Café * 2 8 1 0 1 10 1 0
fubá 0 50 9 3 1 53 10 4
Macarrão, sem ovos, cru 5 6 20 3 5 9 22 3
Arroz integral cru 4 19 30 0 3 18 30 0
Feijão carioca cru 20 88 68 1 22 99 70 1
Açúcar cristal 1 5 0 0 1 5 0 0
Bolacha cream cracker 6 52 14 0 6 72 10 0
Charque crua 3 35 101 1 4 35 101 1
Mortadela crua 5 25 53 6 - - - -
Peixe cru  7 32 40 8 - - - -
Frango  inteiro cru 3 20 38 5 2 12 32 6
Farinha de mandioca 1 3 7 0 1 4 8 0
Carne bovina sem osso 
crua com gordura  - - - - 2 34 68 1
Carne bovina  com osso 
crua com gordura  
 - - - - 5 39 92 2
Frango peito  cru - - - - 3 8 17 1
Queijo coalho cru - - - - 74 5 8 30
Ovo de galinha inteiro 
cru - - - - 14 43 28 28
PAO francês - - - - 5 44 13 0
leite de cabra - - - - 34 4 8 7

*café em infusão (10%) e leite reconstituído (12,5%) 
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APÊNDICE G 
 

 
 
Tabela (DRIs) gestante 
 
 

 

Gameleira São João do Tigre ALIMENTOS E 
PREPARAÇÕES (100g) % 

DRIs 
Cálcio 

% 
DRI  

Ferro 

% 
DRIs  
Zinco 

% 
DRIs 
Vit. A 

% 
DRIs 

Cálcio 

% 
DRI  

Ferro 

% 
DRIs  
Zinco 

% 
DRIs 
Vit. A 

Leite de vaca integral em 
pó* 6 0 4 4

- - - -

Café * 1 1 0 0 0 2 0 0
fubá 0 9 3 1 0 10 4 2
Macarrão, sem ovos, cru 2 1 7 1 2 2 8 1
Arroz integral cru 1 4 11 0 1 3 11 0
Feijão carioca cru 7 16 25 0 7 18 26 0
Açúcar cristal 0 1 0 0 0 1 0 0
Bolacha cream cracker 2 13 9 0 2 13 7 0
Charque crua 1 6 38 0 1 6 38 0
Mortadela crua 2 5 20 3 - - - -
Peixe cru  2 6 15 4 - - - -
Frango  inteiro cru 1 4 14 3 1 2 12 3
Farinha de mandioca 0 1 3 0 0 1 3 0
Carne bovina sem osso 
crua com gordura  - - - - 1 5 25 1
Carne bovina  com osso 
crua com gordura  
 - - - - 2 5 34 1
Frango peito  cru - - - - 1 1 6 1
Queijo coalho cru - - - - 25 1 3 15
Ovo de galinha inteiro 
cru - - - - 5 8 10 14
PAO francês - - - - 2 8 7 0
leite de cabra - - - - 11 1 3 3

 

*café em infusão (10%) e leite reconstituído (12,5%) 
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