
NOME: SIAPE:

RAFAELA CORRÊA PEREIRA 3078889

0
45 min 50 min 60 min

Quantidade de aulas semanais
0,00 6,00 0,00

Aulas (em horas de 60 minutos) 2 5,00 10,00 Conversão CH aulas 60 min
0,00 5,00 0,00

Orientação de trabalho de conclusão de curso ou projeto integrador (por orientação) 2 5 10

Co-orientação de trabalho de conclusão de curso ou projeto integrador (por orientação) 1 2 2

Participação em grupos de estudo 1 1 1

Participação em bancas de trabalho de conclusão de curso (por banca) 1 1 1

PESQUISA
Fator de 

ponderação
Quantidade de 

atividades
CH realizada

Coordenação de projetos de pesquisa – com fomento interno 12 1 12

Colaboração em projetos de pesquisa – sem fomento 5 1 5

Participação em grupo de pesquisa 0,5 1 0,5

Orientação de alunos em projetos de pesquisa 1 1 1

Co-orientação de alunos em projetos de pesquisa 0,5 3 1,5

GESTÃO E REPRESENTAÇÃO
Fator de 

ponderação
Quantidade de 

atividades
CH realizada

Participação como titular em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos colegiados (interno ou externo) 2 5 10

PRODUTOS DE ENSINO, PESQUISA E/OU EXTENSÃO
Fator de 

ponderação
Quantidade de 

atividades
CH realizada

Publicação de capítulo de livro 12 1 12

Publicação em revistas Qualis B1 e B2 (de acordo com as áreas de atuação do docente) 10 1 10

Publicação em eventos nacionais 4 1 4

Publicação em eventos regionais 2 3 6

Participação em eventoscomo debatedor, palestrante, ofertante de minicursos ou oficinas 2 1 2

Quantidade de 
atividades

CH realizada

33 88,00

OBSERVAÇÃO: 

OBSERVAÇÃO: 

OBSERVAÇÃO: 

TOTAL

ENSINO
Fator de 

ponderação
Quantidade de 

atividades
CH realizada

OBSERVAÇÃO: 



 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

Bambuí, 17 de janeiro de 2022 

 

 Eu Rafaela Corrêa Pereira, SIAPE nº 3078889, professor (a) do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico, lotado no departamento de Ciências Agrárias, 

declaro que as informações contidas no Relatório Individual de Trabalho – RIT, 

ano/semestre 2021/01 são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade. 

 

 Por ser verdade, firmo o presente. 

 

 
 
 

_______________________________ 
Assinatura 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

Campus Bambuí
Diretoria Geral

Departamento de Ciências Agrárias
Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG

37 3431 4900 - www.ifmg.edu.br

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que os professores abaixo relacionados orientaram
alunos do curso de Engenharia de Alimentos no desenvolvimento do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC), no decorrer do primeiro semestre de 2021.

 

ORIENTADOR ALUNO

Claudia Helena de
Magalhães Maiane Nunes Ferreira

Fernanda Morcatti Coura Pâmella Riavda Martins Nascimento

Gaby Patricia Terán Ortiz
Bruno Sousa Pereira

Thaís Andrade Esmeria

Gustavo Augusto Lacorte
Amanda Costa de Lima Araújo

Maria Silveira Costa

Isabelle Cristina Oliveira
Neves

 

Hélio Andreja dos Reis Silva

Matheus Vitor Alvarenga Teixeira

Jéssica Ferreira Rodrigues

Carla Cristina Oliveira Gonçalves

Rhayane Moreira

Jasmim Lopes Cordeiro

Ana Carolina Martins Ferreira
Oliveira
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Kamilla Soares de
Mendonça

Thais Batista Sousa

Humberto de Oliveira Ponciano

Beatriz de Cássia Pereira Miranda 

Bruna Izidio Teixeira

Rafaela Corrêa Pereira

Marina Costa Ferreira

Lara Ferreira Passos

Lucas Silvestre Soares

Lucas Augusto Rodrigues de
Carvalho Silva

Maxuel Fernando Aparecido Neto

Simone Magela Moreira Maria Eduarda Silva

 

Sônia de Oliveira Duque
Paciulli

Amanda Fátima da Silva Eustáquio

Nayara Cristina Aguiar Ferreira

Talita Amorim Herculano

Felipe Augusto da Silva Araújo

João Pedro Ribeiro Pereira Arsani

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

 

Gaby Patricia Terán Ortiz

Coordenadora de TCC de Engenharia de Alimentos

 

Kamilla Soares de Mendonça

Coordenadora do Curso de Engenharia de Alimentos

 

Bambuí,14 de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Gaby Patricia Teran Ortiz,
Declaração CBA-DCA 1060890         SEI 23209.003414/2020-10 / pg. 2
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Professora, em 14/01/2022, às 09:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Kamilla Soares de Mendonca,
Professora, em 17/01/2022, às 08:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador
1060890 e o código CRC 06B161A2.

23209.003414/2020-10 1060890v1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

Campus Bambuí
Diretoria Geral

Departamento de Ciências Agrárias
Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG

37 3431 4900 - www.ifmg.edu.br

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que os professores abaixo relacionados são
coorientadores de alunos do curso de Engenharia de Alimentos no desenvolvimento
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no decorrer do primeiro semestre de
2021.

 

COORIENTADOR ALUNO

Fábio Pereira Dias
Bruno Sousa Pereira

 

Fernanda Morcatti Coura
Nayara Cristina Aguiar Ferreira

 

Gaby Patricia Terán Ortiz
Amanda Fátima da Silva Eustáquio

 

Isabelle Cristina Oliveira
Neves

 

Lucas Augusto Rodrigues de Carvalho
Silva

Lara Ferreira Passos

Lucas Silvestre Soares

Maxuel Fernando Aparecido Neto

 

Kamilla Soares de Mendonça
Carla Cristina Oliveira Gonçalves

 

Declaração CBA-DCA 1060894         SEI 23209.003414/2020-10 / pg. 1
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Rafaela Corrêa Pereira

 

Hélio Andreja dos Reis Silva

Matheus Vitor Alvarenga Teixeira

 

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

 

Gaby Patricia Terán Ortiz

Coordenadora de TCC de Engenharia de Alimentos

 

Kamilla Soares de Mendonça

Coordenadora do Curso de Engenharia de Alimentos

 

Bambuí,14 de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Gaby Patricia Teran Ortiz,
Professora, em 14/01/2022, às 09:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Kamilla Soares de Mendonca,
Professora, em 17/01/2022, às 08:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador
1060894 e o código CRC 95709AD0.

23209.003414/2020-10 1060894v1

Declaração CBA-DCA 1060894         SEI 23209.003414/2020-10 / pg. 2
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24/11/2020 SEI/IFMG - 0693042 - Declaração

https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=795293&infra_siste… 1/1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí 
Diretoria Geral 

Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura 
Coordenadoria de Educação e Extensão

Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
- www.ifmg.edu.br

DECLARAÇÃO

Declaro que as docentes Gaby Patrícia Terán Ortiz (SIAPE 1467402),  Fernanda Morcatti Coura
(SIAPE 2404881),  Rafaela Corrêa Pereira (SIAPE 3078889) e a técnica-administrativa em
educacão Fernanda Gonçalves Carlos (SIAPE 1585833) atuaram como colaboradoras do GPSENSe -
Grupo de Estudos e Pesquisa em Desenvolvimento de Produtos e Analise Sensorial - no primeiro semestre
letivo do ano de 2020. As atividades realizadas nos períodos presencial, de calendário acadêmico suspenso e
ENP estão declaradas no Relatório de Atividades contido no processo SEI! de número 23209.003241/2020-
21. Este grupo de estudos está cadastrado na Coordenadoria de Educação e Extensão do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – campus Bambuí.

 

Por ser verdade e estar de acordo com os arquivos desta coordenação, assino.

Bambuí,23 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Meryene de Carvalho Teixeira, Coordenador(a) de
Educação e Extensão, em 23/11/2020, às 07:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 0693042 e o código CRC 2024ACFF.

23209.003241/2020-21 0693042v1
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23/08/2021 Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

https://sigaa.ufla.br/sigaa/stricto/banca_pos/certificado/membros_banca.jsf 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
PRPG - P��-R������� �� P��-G��������

 
E������ �� 23/08/2021 10:34

 
 
 

DECLARAÇÃO
 
 

Declaramos que o Prof. Dr. RAFAELA CORRÊA PEREIRA, CPF 092.187.016-73, participou da
BANCA de DEFESA de Mestrado do(a) discente BRUNA APARECIDA AVELAR, intitulada: "INSEGURANÇA
ALIMENTAR E PRÁTICAS ALIMENTARES DURANTE PANDEMIA DE COVID-19 EM DOMICÍLIOS DO SUL DE
MINAS GERAIS" no PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E SAÚDE da UNIVERSIDADE
FEDERAL DE LAVRAS, realizada no dia 23 de Agosto de 2021 às 09:00.
 

Membros da Banca
 

MICHEL CARDOSO DE ANGELIS PEREIRA (Presidente - Membro - A Distância)

RAFAELA CORRÊA PEREIRA (Examinador Interno - Membro - A Distância)

MARIANA ARAUJO VIEIRA DO CARMO (Examinador Externo ao Programa - Suplente - A Distância)

LARISSA LOURES MENDES (Examinador Externo à Instituição - Membro - A Distância)

DAYANE DE CASTRO MORAIS (Examinador Externo à Instituição - Suplente - A Distância)

CAROLINE DE BARROS GOMES (Examinador Externo à Instituição - Membro - A Distância)
 
 
 
 

Número do Documento: 22328
 Código de Verificação: 2c623ef74f

  
 
 
 
 

ATENÇÃO
Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://sigaa.ufla.br/sigaa/documentos/ e

utilize o link Ensino >> Declaração de Participação como Membro de Banca de Pós-Graduação Stricto Sensu
informando o número do documento, a data de emissão e o código de verificação.

 
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela):

https://ufla.br/contato | Copyright © 2006-2021 - UFLA - appserver1.srv1inst1
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27/11/2020 SEI/IFMG - 0577909 - Ofício

https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=665982&infra_sistema=1… 1/2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Reitoria 

Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação 
Coordenadoria de Pesquisa

 
 

 

Ofício Nº 52/2020/CPE/PRPPG/Reitoria/IFMG
Belo Horizonte, 11 de junho de 2020.

 

A Sua Senhoria

Rafaela Correa Pereira

IFMG Campus Bambuí

Assunto: Orientações Recurso Aprovado - Edital 087/2019.

Prezado(a) Senhor(a),    

Vimos informar que o projeto de pesquisa intitulado "DESENVOLVIMENTO DE MILHO VERDE EM PÓ INSTANTÂNEO POR
SECAGEM EM CAMADA DE ESPUMA: CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA" aprovado no processo seletivo do Edital 087/2019 foi
aprovado e contará com os recursos conforme quadro que segue.

 

Despesa Descrição Quantidade Valor (R$) Total (R$)

449018 - Auxílio Financeiro a Estudantes Vide SUAP - - 9.600,00

449152 - Equipamentos e Material Permanente Vide SUAP - - 9.990,00

334030 - Material de Consumo Vide SUAP - - 6.725,00

 

Pedimos atenção ao Ofício Nº 25/2020/CPE/PRPPG/Reitoria/IFMG, que solicita aos (às) pesquisadores(as) com projetos aprovados no
referido edital a manifestação até o dia 26/06/2020 quanto a permanência das atividade dos projetos ou a inativação temporária das
atividades de pesquisa, através de um ofício por meio deste processo.

A indicação do bolsista deve ser feita através do preenchimento do formulário disponível em: https://forms.gle/2GcwrHSweRLCvpYo7.
Solicitamos a gentileza de auxiliar o(s) bolsista(s) no preenchimento do formulário orientando-o a anexar os documentos solicitados
(identidade, CPF e cartão bancário digitalizados e, formato .pdf) e informando-o que a conta para recebimento da bolsa deve ser do
tipo "conta corrente" e preferencialmente do Banco do Brasil.

9 



27/11/2020 SEI/IFMG - 0577909 - Ofício

https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=665982&infra_sistema=1… 2/2

A seleção do bolsista, conforme Edital, é de responsabilidade do coordenador/orientador do projeto, devendo ocorrer de forma
transparente e visando oportunizar a todos os estudantes a participação no processo de seleção, o qual deverá ser amplamente divulgado no
campus de origem.

Todas as solicitações referentes ao projeto supracitado, tais como substituição de materiais, substituição de bolsistas, cancelamento de
bolsas, prorrogação de prazo de execução do projeto e outros devem ser por meio deste processo, anexando-se ao mesmo o formulário
específico ou ofício (na inexistência de formulário), direcionada à Coordenação de Pesquisa (unidade CPE). Anexo a este processo
encontram-se o Edital 087/2019, bem como orientações quanto à solicitação de substituição de materiais no SEI. 

Para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos, estamos à disposição através do endereço eletrônico pesquisa@ifmg.edu.br. 

 

        Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Flavia de Faria Siqueira, Coordenador(a) de Pesquisa, em 11/06/2020, às 20:33, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador 0577909
e o código CRC D61E1457.

Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Buritis - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG
- www.ifmg.edu.br

23208.001826/2020-17 0577909v2
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P����� �� D������ > P������ �� P�������

D���� �� P������ �� P�������
Código: PVDNU75-2021

Título: Rotulagem, qualidade nutricional e consumo de alimentos industrializados

Categoria: PESQUISA

Situação: REGISTRADO

Unidade: DEPARTAMENTO DE NUTRICAO/FCS (11.00.45.04)

Centro: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - REITORIA (11.00)

Palavra-Chave: Perfil de nutrientes, Legislação nutricional, CODEX Alimentarius

E-mail: mariana.mirelle@ufla.br

Período do Projeto: 01/05/2021 a 31/12/2026

Arquivo do Projeto: Visualizar arquivo
Á��� �� C�����������

Grande Área: Ciências da Saúde

Área: Nutrição

G���� � L���� �� P�������

Grupo de Pesquisa: Alimentos e Alimentação Coletiva

Linha de Pesquisa: Alimentos e alimentação coletiva

C���� �� P������

Resumo

O excesso de peso e a obesidade são considerados um dos principais mundiais problemas de nutrição em saúde publicada contemporaneidade,
cuja etiologia está baseada em causas multifatoriais, com destaque para as modificações alimentares que ocorreram no perfil alimentar da
população. Dentre as mudanças alimentares observadas, a substituição crescente de preparações e refeições caseiras por alimentos
ultraprocessados e a dificuldade de fazer boas escolhas alimentares figuram como um dos principais fatores associados ao ganho de peso. Sabe-
se que uma rotulagem nutricional com informações claras e de fácil interpretação é fundamental para auxiliar os indivíduos a realizarem
escolhas alimentares adequadas. Apesar da rotulagem nutricional de alimentos ser obrigatória, seu atual formato não favorece a compreensão
da qualidade nutricional de um produto pelos consumidores. E diante da necessidade de ajustes na rotulagem nutricional obrigatória, foi
publicada uma nova regulamentação para declaração da rotulagem nutricional dos alimentos embalados, que prevê, dentre outras medidas, a
colocação de selos de advertência para produtos com excesso de sódio, açúcar adicionado e gordura saturada, bem como alterações nas regras
de alertas nutricionais. Considerando que essas mudanças legislativas podem impactar no consumo de alimentos desbalanceados
nutricionalmente, acredita-se que a indústria de alimentos investirá na reformulação destes alimentos. Além disso, a categoria de alimentos que
inclui os “substitutos vegetais” para os alimentos de origem animal, apresentados como alternativas supostamente saudáveis, também pode
sofrer impacto das alterações normativas. Assim, vislumbra-se que a indústria adotará estratégias de ajustes e reformulação de produtos, mas
não se sabe se essas alterações melhorarão verdadeiramente a qualidade nutricional ou irão apenas mascarar composições nutricionais
desfavoráveis. Nesse sentido, este projeto objetiva investigar os possíveis efeitos da rotulagem nutricional sobre a composição nutricional, custo
e consumo de alimentos industrializados antes e após a implantação de novas legislações. Para tanto, será conduzida uma pesquisa de natureza
exploratória, transversal e com abordagem quali-quantitativa. O estudo será desenvolvido de forma remota durante o período de distanciamento
social e após a liberação das autoridades sanitárias, a coleta de dados será em supermercados físicos. A seleção dos estabelecimentos
comerciais será feita mediante consulta ao Ranking ABRAS. Os alimentos serão classificados em 15 categorias estabelecidas pelo Sistema
Brasileiro de Categorização de Alimentos da ANVISA. Na embalagem dos alimentos serão pesquisadas as seguintes informações: nome, marca,
tamanho da embalagem, lista de ingredientes, tabela nutricional, peso líquido, prazo de validade e presença de alegações nutricionais e de
saúde. Critérios do CODEX Alimentarius serão empregados para classificação das alegações. Também será investigado o grau de processamento
dos alimentos e classificação dos ingredientes da formulação. Serão avaliadas as técnicas de marketing e propaganda de interesse nutricional ou
de saúde. Para cada produto, serão calculadas três medidas de preço para uma avaliação abrangente do custo. O perfil de nutrientes dos
alimentos será avaliado por meio da aplicação de cinco instrumentos de avaliação internacionais. Os dados serão tabulados em planilhas
específicas e a coleta de dados será feito em dois momentos: antes e após a implantação das novas legislações. Análises de estatística
descritivas, comparativas e multivariadas serão aplicadas aos dados.

M������ �� P������

Nome Categoria Tipo de Participação E-mail
NATASHA CARVALHO E SOUZA DISCENTE COLABORADOR(A) natasha.souza@estudante.ufla.br

MARIANA MIRELLE PEREIRA NATIVIDADE DOCENTE COORDENADOR(A) mariana.mirelle@ufla.br

RAFAELA CORRÊA PEREIRA EXTERNO COORDENADOR(A) ADJUNTO(A) rafacpereiradca@ufla.br

LEANDRA PASSARELLI CASTRO E SOUZA DISCENTE COLABORADOR(A) leandra.souza@estudante.ufla.br

M����������

Modalidade: Integrado

L����� �� E�������

Em Laboratório: Não

Em Campo: Não

Em Local Externo: Não

A �������� ���� �������� �� ��������:

Cultivar: Não

Software: Não

Patente: Não

P����� �� T�������

Rotulagem, qualidade nutricional e grau de processamento de alimentos industrializados da classe dos substitutos vegetais de
produtos lácteos. 
 
Avaliação da rotulagem e qualidade nutricional de produtos de panificação industrializados . 
 

C���� �� P������

Resumo

O excesso de peso e a obesidade são considerados um dos principais mundiais problemas de nutrição em saúde publicada contemporaneidade,
cuja etiologia está baseada em causas multifatoriais, com destaque para as modificações alimentares que ocorreram no perfil alimentar da
população. Dentre as mudanças alimentares observadas, a substituição crescente de preparações e refeições caseiras por alimentos
ultraprocessados e a dificuldade de fazer boas escolhas alimentares figuram como um dos principais fatores associados ao ganho de peso. Sabe-
se que uma rotulagem nutricional com informações claras e de fácil interpretação é fundamental para auxiliar os indivíduos a realizarem
escolhas alimentares adequadas. Apesar da rotulagem nutricional de alimentos ser obrigatória, seu atual formato não favorece a compreensão
da qualidade nutricional de um produto pelos consumidores. E diante da necessidade de ajustes na rotulagem nutricional obrigatória, foi
publicada uma nova regulamentação para declaração da rotulagem nutricional dos alimentos embalados, que prevê, dentre outras medidas, a
colocação de selos de advertência para produtos com excesso de sódio, açúcar adicionado e gordura saturada, bem como alterações nas regras
de alertas nutricionais. Considerando que essas mudanças legislativas podem impactar no consumo de alimentos desbalanceados
nutricionalmente, acredita-se que a indústria de alimentos investirá na reformulação destes alimentos. Além disso, a categoria de alimentos que
inclui os “substitutos vegetais” para os alimentos de origem animal, apresentados como alternativas supostamente saudáveis, também pode
sofrer impacto das alterações normativas. Assim, vislumbra-se que a indústria adotará estratégias de ajustes e reformulação de produtos, mas
não se sabe se essas alterações melhorarão verdadeiramente a qualidade nutricional ou irão apenas mascarar composições nutricionais
desfavoráveis. Nesse sentido, este projeto objetiva investigar os possíveis efeitos da rotulagem nutricional sobre a composição nutricional, custo
e consumo de alimentos industrializados antes e após a implantação de novas legislações. Para tanto, será conduzida uma pesquisa de natureza
exploratória, transversal e com abordagem quali-quantitativa. O estudo será desenvolvido de forma remota durante o período de distanciamento
social e após a liberação das autoridades sanitárias, a coleta de dados será em supermercados físicos. A seleção dos estabelecimentos
comerciais será feita mediante consulta ao Ranking ABRAS. Os alimentos serão classificados em 15 categorias estabelecidas pelo Sistema
Brasileiro de Categorização de Alimentos da ANVISA. Na embalagem dos alimentos serão pesquisadas as seguintes informações: nome, marca,

 UFLA - SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades AcadêmicasA+ A-  Tempo de Sessão: 01:30 SAIR

Semestre atual: 2020.2RAFAELA CORRÊA PEREIRA Alterar vínculo

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E SAÚDE (11.00.45.04.01)

11 



tamanho da embalagem, lista de ingredientes, tabela nutricional, peso líquido, prazo de validade e presença de alegações nutricionais e de
saúde. Critérios do CODEX Alimentarius serão empregados para classificação das alegações. Também será investigado o grau de processamento
dos alimentos e classificação dos ingredientes da formulação. Serão avaliadas as técnicas de marketing e propaganda de interesse nutricional ou
de saúde. Para cada produto, serão calculadas três medidas de preço para uma avaliação abrangente do custo. O perfil de nutrientes dos
alimentos será avaliado por meio da aplicação de cinco instrumentos de avaliação internacionais. Os dados serão tabulados em planilhas
específicas e a coleta de dados será feito em dois momentos: antes e após a implantação das novas legislações. Análises de estatística
descritivas, comparativas e multivariadas serão aplicadas aos dados.

Introdução/Justificativa 
(incluindo os benefícios esperados no processo ensino-aprendizagem e o retorno para os cursos e para os professores da instituição em geral)

Um dos principais problemas de nutrição em saúde pública mundial da contemporaneidade está relacionado ao crescimento dos índices de
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), com destaque para a obesidade (CLARO et al., 2016). No Brasil, essa tendência não é diferente e
os dados mais recentes da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) indicam que seis entre cada dez brasileiros possui excesso de peso (60,3%) e a
obesidade prevalece em 29,5% da população, contrapondo com os 12,2% identificados em pesquisa feita no biênio 2002-2003 (ABESO, 2020;
IBGE, 2020).
A etiologia da obesidade é certamente multifatorial, porém, sedentarismo e hábitos alimentares não saudáveis figuram entre os principais
fatores de risco para o excesso de peso (BIELEMANN et al., 2015). Nesse sentido, o Guia Alimentar Para a População Brasileira (BRASIL, 2014)
propõe como principal recomendação para melhoria da qualidade da alimentação o resgate da alimentação tradicional brasileira, baseada no
consumo predominante de alimentos in natura e minimamente processados e redução da ingestão de alimentos com maior grau de
processamento. Canella et al. (2018) esclarece que essa recomendação do Guia Alimentar é capaz de promover uma melhoria efetiva da
qualidade da dieta por fomentar o consumo de alimentos pertencentes à diversidade biossociocultural e alimentar brasileira e ampliar as
possibilidades de combinações culinárias.
Por outro lado, o incentivo ao menor consumo de alimentos com elevado grau de processamento, chamados de ultraprocessados, se deve ao
fato de serem alimentos com composição nutricional desbalanceada, geralmente altamente energéticos, com baixos teores de fibras dietéticas e
de micronutrientes e teores excessivos de gorduras, sódio e açúcares (MONTEIRO et al., 2019). Esses alimentos são definidos por Louzada et al.
(2015) como formulações industriais elaboradas majoritariamente com constituintes alimentares, substâncias extraídas de alimentos e aditivos
alimentares sintéticos. Monteiro et al. (20219) relata que o consumo frequente de alimentos ultraprocessados foi relacionado em diversos
estudos mundiais de base populacional à ocorrência de uma diversidade de DCNT, especialmente pela composição nutricional desbalanceada,
baixo potencial de saciedade, alteração da flora intestinal e indução de processos inflamatórios.
Contudo, mesmo com o crescimento das evidências que associam o consumo de alimentos ultraprocessados à diversos problemas de saúde, a
Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS (OPAS, 2019) identificou que é crescente entre as famílias da América Latina a substituições de
preparações e refeições caseiras por esses alimentos, impulsionada pela conveniência, acessibilidade, palatabilidade, estratégias de marketing e
publicidade irrestrita desses produtos.
Em um contexto de poucas políticas públicas efetivas para desestimular o consumo frequente de alimentos ultraprocessados, a Educação
Alimentar e Nutricional é apresentada pelo Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas (BRASIL, 2012)
como uma estratégia para promoção da autonomia e reflexão crítica dos sujeitos, para que emancipados sejam capazes de fazer escolhas
alimentares mais conscientes, que certamente impactarão positivamente na saúde. 
O acesso a informações claras, informativas e de fácil interpretação em relação à qualidade nutricional de alimentos industrializados é
fundamental para auxiliar os indivíduos a realizarem escolhas alimentares adequadas. Nesse sentido, Cavada et al. (2012) define o rótulo dos
alimentos como o meio de comunicação entre produto e consumidor e a leitura correta da rotulagem nutricional, que contém as características
nutricionais de um alimento, pode ser uma ferramenta útil para auxiliar na escolha de alimentos para compor uma alimentação equilibrada. 
Apesar da rotulagem nutricional de alimentos ser obrigatória e praticada no Brasil por meio de diversas regulamentações da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA (BRASIL, 2002a; 2002b; 2003a; 2003b), sua estrutura atual não favorece o acesso a informação e dificulta a
compreensão da qualidade nutricional de um produto pelos consumidores. Assim, a presença das informações nutricionais nos rótulos não pode
ser considerada um indicativo de que sua interpretação será feita de correta. 
O estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC (IDEC, 2014) identificou que os consumidores brasileiros possuem baixo
conhecimento para utilização dos rótulos, o que configura um obstáculo para escolhas assertivas. Além disso, a utilização de alegações
nutricionais e de saúde previstas na legislação (BRASIL, 2012; 1999a; 1999b; 2002) foi identificada na pesquisa de Morais et al. (2020) como
um dos maiores problemas observados nos consumidores para a interpretação dos rótulos nutricionais, considerando que muitas dessas
informações induziram ao erro na avaliação da qualidade nutricional de um alimento.
Diante da necessidade de ajustes na rotulagem nutricional obrigatória, a ANVISA publicou em 2020 uma nova regulamentação (Instrução
Normativa n° 74 de 2020 e RDC n° 429 de 2020) que altera os requisitos técnicos para a declaração da rotulagem nutricional dos alimentos
embalados (BRASIL, 2020a; 2020b). As novas legislações têm o objetivo de aumentar a compreensão da rotulagem e facilitar a comparação de
alimentos embalados. 
A maior inovação proposta nessas resoluções é a inserção de um símbolo informativo no formato de lupa na rotulagem frontal, com o intuito de
informar a presença de alto teor de sódio, açúcares adicionados e gorduras saturadas. Além disso, foram propostas alterações para a declaração
das alegações nutricionais, visando evitar contradições com a rotulagem nutricional frontal. A aplicação da nova normatização passa a vigorar
em 24 meses após a data de sua publicação.
Considerando que os alertas previstos na nova rotulagem nutricional frontal podem ser um fator que trarão maior capacidade interpretativa dos
consumidores em relação à aquisição de alimentos desbalanceados nutricionalmente, acredita-se que a indústria de alimentos investirá na
reformulação dos produtos cuja composição nutricional atual os classificariam como aptos a receberem os selos de advertência. Além disso,
outra categoria de alimentos que pode ser impactada pela nova rotulagem seriam os “substitutos vegetais” para os alimentos de origem animal
destinados ao público vegetariano, vegano e flexitariano como alternativas supostamente saudáveis, mas que frequentemente são classificados
como alimentos ultraprocessados. 
A manutenção do mercado consumidor em ambos os casos certamente dependerá das possíveis estratégias de ajustes e reformulação de
produtos que a indústria precisará realizar. Contudo, não se sabe se essas alterações serão de fato direcionadas à melhoria da qualidade
nutricional dos alimentos ou se serão conduzidas com o objetivo de mascarar “desbalanços nutricionais” e se esquivar da necessidade de
colocação de um selo de advertência nutricional. Nesse sentido, este projeto objetiva investigar os possíveis efeitos da rotulagem nutricional
sobre a composição nutricional, custo e consumo de alimentos industrializados antes e após a implantação de novas legislações.
Do ponto de vista pedagógico, busca-se com o desenvolvimento desse projeto fomentar a aplicação de conceitos teóricos discutidos nos cursos
de graduação e pós-graduação, promover a aproximação dos discentes com a prática profissional e oportunizar o treinamento em técnicas de
pesquisa científica.

Objetivos

Objetivo geral: avaliar o efeito da rotulagem nutricional sobre a composição de nutrientes, custo e consumo de diferentes classes de alimentos
industrializados antes e após implantação de nova legislação.
 
Objetivos específicos:
- Criar um banco de dados com as informações presentes na embalagem de diferentes classes de alimentos industrializados antes e após
implantação de novas legislações;
- Avaliar possíveis alterações de formulação, embalagens e marketing nutricional após a implantação de nova legislação de rotulagem
nutricional;
- Identificar as categorias de alimentos que foram mais afetadas pelas mudanças de rotulagem nutricional;
- Avaliar se o grau de processamento dos alimentos possui relação com as possíveis modificações de formulação e marketing antes e após nova
legislação;
- Explorar o efeito dos alertas nutricionais sobre a composição de ingredientes e valor nutricional de alimentos industrializados;
- Identificar as classes de alimentos mais sujeitas à aplicação dos alertas nutricionais e estratégias de marketing direcionadas à saudabilidade;
- Avaliar se as possíveis alterações de formulação de alimentos impactaram na qualidade nutricional de alimentos industrializados;
- Investigar se a presença dos alertas nutricionais possui relação com o custo dos alimentos, bem como verificar alterações nesta relação ao
longo do tempo;
- Pesquisar o perfil de nutrientes de classes de alimentos com alertas nutricionais, apelos de saudabilidade e destinados a públicos com restrição
de consumo de carnes e/ou produtos de origem animal.
- Investigar a influência e o impacto das modificações da rotulagem nutricional no consumo de alimentos industrializados. 

Metodologia

Descrição do estudo: 
Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória, transversal e com abordagem quali-quantitativa, com a finalidade de investigar a qualidade
nutricional, custo e informações de consumo de alimentos industrializados embalados antes e após a aplicação de novas instruções normativas
de rotulagem nutricional.
 
Coleta de dados: 
O estudo será desenvolvido de forma remota (por meio de consulta a sites e aplicativos de compra) durante o período de distanciamento social
imposto pela pandemia de COVID-19 e após a liberação das autoridades sanitárias para retomada das atividades de pesquisa presenciais, a
coleta de dados será feita em supermercados físicos mediante autorização do proprietário.
A seleção dos estabelecimentos comerciais para coleta de dados será feita mediante consulta ao Ranking da Associação Brasileira de
Supermercados – ABRAS (ABRAS, 2019), privilegiando-se as empresas supermercadistas de maior faturamento nacional.
Para sistematizar o critério de seleção de produtos, os alimentos serão classificados em em 15 categorias estabelecidas pelo Sistema Brasileiro
de Categorização de Alimentos da ANVISA (BRASIL, 2015). Serão excluídos alimentos que possuam a mesma composição, marca e sabor, mas
que se diferenciem apenas pelo tamanho da embalagem. Definidas as categorias de alimentos, será conduzida a etapa de coleta dos dados
contidas na embalagem do alimento. De forma adicional ou para complementar informações faltantes, o site do fabricante do produto e o
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) poderão ser consultados. 
Na embalagem dos alimentos serão pesquisadas as seguintes informações: nome, marca, tamanho da embalagem, lista de ingredientes, tabela
nutricional, peso líquido e prazo de validade, baseado nas recomendações das legislações vigentes: Resolução RDC n° 259/2002 (BRASIL,
2002a), Resolução RDC n° 360/2003 (BRASIL, 2003a), Resolução RDC n° 359/2003 (BRASIL, 2003b) e Lei nº 10.675/2002 (BRASIL, 2002b).
A presença de alegações nutricionais e de saúde será feita com base nas legislações RDC n° 54/2012 (BRASIL, 2012), RDC n° 18/1999
(BRASIL, 1999b), RDC n°19/1999 (BRASIL, 1999c) e RDC n° 2/2002 (BRASIL, 2002). Essas alegações serão categorizadas segundo os critérios
do CODEX Alimentarius (CODEX, 2013) como :alegações de nutrientes (teor de nutrientes, comparação de nutrientes, não adição de
ingredientes) e alegações de saúde (nutrientes funcionais, outras alegações funcionais, redução de risco de doença).
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O grau de processamento dos alimentos será avaliado de acordo com as diretrizes propostas pelo Guia Alimentar para a População Brasileira
(BRASIL, 2014). Durante essa avaliação, também será definido os percentuais de alimentos in natura e aditivos alimentares de cada produto.
Para avaliação das técnicas de marketing e propaganda de interesse nutricional ou de saúde será empregado o método proposto por Mayhew et
al. (2016) e adaptado por Pereira (2018), que aborda as seguintes categorias: promoções para crianças, promoção para saúde e bem-estar,
promoção de características especiais, promoção de “naturalidade” e promoção de atributos sensoriais.
O perfil de nutrientes dos alimentos selecionados será avaliado por meio da aplicação de quatro diferentes instrumentos propostos no estudo de
Pereira (2018): i) modelo de perfil de nutrientes da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS, 2016), ii) Critério de pontuação do perfil de
nutrientes da Nova Zelândia e Austrália (FSANZ, 2016), iii) Perfil de Nutrientes do Reino Unido (FSA, 2009) e Score Nutricional da Unilever Food
& Health Rese (Nijman et al., 2006). Também será incluído o modelo de avaliação nutricional francês, o Nutri-Score (EGNELL et al., 2018).
Para cada produto, serão calculadas três medidas de preço para uma avaliação abrangente do custo: custo energético (R$/100 kcal), custo
unitário (R$/100g ou 100 mL) e custo per capita (R$/porção), conforme estudo conduzido por Pereira (2018).
Será desenvolvida em Excel uma planilha específica para coleta e tabulação dos dados e prevenir o lançamento duplicado de informações. Além
disso, antes de executar as análises estatísticas as informações coletadas serão revisadas por outros pesquisadores.
O mesmo processo de coleta de dados será feito em dois momentos: antes e após as legislações Instrução Normativa n° 74 de 2020 (BRASIL,
2020a) e RDC n° 429 de 2020 (BRASIL, 2020b) entrarem em vigor, com o intuito de realizar análises comparativas e avaliar possíveis mudanças
de formulação de produtos.
 
Análise dos dados:
A tabulação e análise dos dados coletados serão realizadas com o auxílio do Google Planilhas e do PYTHON 3.9.0. Serão realizadas análises
descritivas e as hipóteses testadas, por meio de análises de correlação, referência cruzada e qui-quadrado, além de técnicas estatísticas
multivariadas. Os dados da pesquisa serão tabulados e compartilhados através de gráficos de frequência e tabelas, os quais serão expressos em
percentuais.
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Nome Categoria CH Dedicada Tipo de Participação Início Fim
NATASHA CARVALHO E SOUZA DISCENTE 12 COLABORADOR(A) 01/05/2021 31/12/2026

MARIANA MIRELLE PEREIRA NATIVIDADE DOCENTE 8 COORDENADOR(A) 01/05/2021 31/12/2026

RAFAELA CORRÊA PEREIRA EXTERNO 4 COORDENADOR(A) ADJUNTO(A) 01/05/2021 31/12/2026

LEANDRA PASSARELLI CASTRO E SOUZA DISCENTE 12 COLABORADOR(A) 01/05/2021 31/12/2026

C��������� �� A���������

Atividade
2021 2022

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

REVISÃO DE LITERATURA: SERÁ
REALIZADA DURANTE TODO O
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO,
POR MEIO DE CONSULTA AOS
PERIÓDICOS DE BASES INDEXADAS E
LIVROS ACADÊMICOS DA ÁREA DE
PESQUISA, COM O INTUITO DE
SUBSIDIAR A EXECUÇÃO DO PROJETO,
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SELEÇÃO DE ESTABELECIMENTOS
PARA COLETA DE DADOS E
CATEGORIAS ALIMENTARES.

X X X X X X X X             

DESENVOLVIMENTO DE PLANILHA
ESPECÍFICA PARA REGISTRO DA
COLETA DE DADOS E PESQUISA DE
INFORMAÇÕES DAS EMBALAGENS,
SITES E SAC DOS FABRICANTES –
ANTES E APÓS A APLICAÇÃO DAS
NOVAS REGULAMENTAÇÕES.

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X

REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE GRAU
DE PROCESSAMENTO, QUALIDADE
NUTRICIONAL, ESTRATÉGIAS DE
MARKETING E PROPAGANDA,
INFORMAÇÕES DE CUSTO,
ADEQUAÇÃO NUTRICIONAL E PERFIL
DE NUTRIENTES.

       X X X X X X X X X X X X X

ANÁLISES COMPARATIVAS DOS
DADOS COLETADOS ANTES E APÓS A
IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS
REGULAMENTAÇÕES.

                    

TABULAÇÃO E ANÁLISE ESTATÍSTICA
DOS DADOS COLETADOS. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
OBTIDOS E COMPARAÇÃO COM DADOS
DISPONÍVEIS NA LITERATURA
CIENTÍFICA ATUAL.

        X X X X X X X X     

                    

C��������� �� A��������� - (C���.)

Atividade
2023 2024

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

REVISÃO DE
LITERATURA: SERÁ
REALIZADA DURANTE
TODO O PERÍODO DE
EXECUÇÃO DO
PROJETO, POR MEIO
DE CONSULTA AOS
PERIÓDICOS DE
BASES INDEXADAS E
LIVROS ACADÊMICOS
DA ÁREA DE
PESQUISA, COM O
INTUITO DE
SUBSIDIAR A
EXECUÇÃO DO
PROJETO, ANÁLISE E
DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SELEÇÃO DE
ESTABELECIMENTOS
PARA COLETA DE
DADOS E CATEGORIAS
ALIMENTARES.
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Atividade
2023 2024

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

DESENVOLVIMENTO
DE PLANILHA
ESPECÍFICA PARA
REGISTRO DA COLETA
DE DADOS E
PESQUISA DE
INFORMAÇÕES DAS
EMBALAGENS, SITES E
SAC DOS
FABRICANTES –
ANTES E APÓS A
APLICAÇÃO DAS
NOVAS
REGULAMENTAÇÕES.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

REALIZAÇÃO DAS
ANÁLISES DE GRAU
DE PROCESSAMENTO,
QUALIDADE
NUTRICIONAL,
ESTRATÉGIAS DE
MARKETING E
PROPAGANDA,
INFORMAÇÕES DE
CUSTO, ADEQUAÇÃO
NUTRICIONAL E
PERFIL DE
NUTRIENTES.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ANÁLISES
COMPARATIVAS DOS
DADOS COLETADOS
ANTES E APÓS A
IMPLANTAÇÃO DAS
NOVAS
REGULAMENTAÇÕES.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

TABULAÇÃO E
ANÁLISE
ESTATÍSTICA DOS
DADOS COLETADOS.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS
OBTIDOS E
COMPARAÇÃO COM
DADOS DISPONÍVEIS
NA LITERATURA
CIENTÍFICA ATUAL.

                        

                        

C��������� �� A��������� - (C���.)

Atividade
2025 2026

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

REVISÃO DE
LITERATURA: SERÁ
REALIZADA
DURANTE TODO O
PERÍODO DE
EXECUÇÃO DO
PROJETO, POR MEIO
DE CONSULTA AOS
PERIÓDICOS DE
BASES INDEXADAS E
LIVROS
ACADÊMICOS DA
ÁREA DE PESQUISA,
COM O INTUITO DE
SUBSIDIAR A
EXECUÇÃO DO
PROJETO, ANÁLISE
E DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SELEÇÃO DE
ESTABELECIMENTOS
PARA COLETA DE
DADOS E
CATEGORIAS
ALIMENTARES.

                        

DESENVOLVIMENTO
DE PLANILHA
ESPECÍFICA PARA
REGISTRO DA
COLETA DE DADOS E
PESQUISA DE
INFORMAÇÕES DAS
EMBALAGENS, SITES
E SAC DOS
FABRICANTES –
ANTES E APÓS A
APLICAÇÃO DAS
NOVAS
REGULAMENTAÇÕES.

X X X X X X X X X X X X             

REALIZAÇÃO DAS
ANÁLISES DE GRAU
DE
PROCESSAMENTO,
QUALIDADE
NUTRICIONAL,
ESTRATÉGIAS DE
MARKETING E
PROPAGANDA,
INFORMAÇÕES DE
CUSTO, ADEQUAÇÃO
NUTRICIONAL E
PERFIL DE
NUTRIENTES.

X X X X X X X X X X X X             

ANÁLISES
COMPARATIVAS
DOS DADOS
COLETADOS ANTES
E APÓS A
IMPLANTAÇÃO DAS
NOVAS
REGULAMENTAÇÕES.

X X X X X X X X X X X X             
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Atividade
2025 2026

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

TABULAÇÃO E
ANÁLISE
ESTATÍSTICA DOS
DADOS COLETADOS.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS
OBTIDOS E
COMPARAÇÃO COM
DADOS
DISPONÍVEIS NA
LITERATURA
CIENTÍFICA ATUAL.

                        

                        

H�������� �� P������

Data Situação Usuário
31/03/2021 18:42 CADASTRO EM ANDAMENTO MARIANA MIRELLE PEREIRA NATIVIDADE (mariana.mirelle)

31/03/2021 18:50 CADASTRO EM ANDAMENTO MARIANA MIRELLE PEREIRA NATIVIDADE (mariana.mirelle)

31/03/2021 18:52 CADASTRO EM ANDAMENTO MARIANA MIRELLE PEREIRA NATIVIDADE (mariana.mirelle)

31/03/2021 18:53 CADASTRO EM ANDAMENTO MARIANA MIRELLE PEREIRA NATIVIDADE (mariana.mirelle)

31/03/2021 18:53 AGUARDANDO PARECER DEPARTAMENTO MARIANA MIRELLE PEREIRA NATIVIDADE (mariana.mirelle)

31/03/2021 18:56 APROVADO - CHEFE DEPARTAMENTO LILIAN GONCALVES TEIXEIRA (lilian.teixeira)

Observação: .
31/03/2021 20:17 REGISTRADO LUCIANO JOSE PEREIRA (lucianojosepereira)

Observação: Projeto adequado.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

PORTARIA Nº 73 DE 16 DE ABRIL DE 2021

 

Dispõe sobre a alteração dos membros
da Comissão do Curso de Pós-
Graduação em Ciência e Tecnologia de
Alimentos no âmbito do
IFMG/Campus Bambuí.

 
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS (IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de 20/09/2019,
publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág.17,
retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016,
Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de
outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE:

 

Art. 1º - DESIGNAR  os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão do Curso de Pós-Graduação
em Ciência e Tecnologia de Alimentos no âmbito do IFMG/Campus Bambuí.

Servidor Cargo Siape Função

Simone Magela Moreira  Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 1337072Presidente

Ariane Flávia do Nascimento Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 3156119 Membro

Gustavo Augusto Lacorte Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 1663249Membro

Kamilla Soares de Mendonça Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 2405194Membro

Rafaela Corrêa Pereira Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 3078889Membro
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Art. 2º. Determinar que esta portaria seja devidamente publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do IFMG
- Campus Bambuí

 

Art. 3º. Determinar que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas adote as providencias cabíveis à aplicação desta
portaria, se aplicável.

 

Art. 4º. Revogar a Portaria nº 10/2021, de 27 de janeiro de 2021.

 

Art. 5º. Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 16/04/2021, às
14:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando
o código verificador 0810819 e o código CRC 9DEA2D5C.

23209.000140/2021-80 0810819v1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

PORTARIA Nº 54 DE 29 DE MARÇO DE 2021

 

Altera composição de Colegiado de
Curso e NDE no âmbito do IFMG-
Campus Bambuí.

 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS (IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de 20/09/2019,
publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág.17,
retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016,
Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de
outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE:
 
Art. 1º. ATUALIZAR a composição do Colegiado do Curso Engenharia de Alimentos, modalidade
Bacharelado, conforme o que se segue:
Membros titulares
Presidente: 
DCA – Kamilla Soares de Mendonça (Coordenadora)
Docentes:
DCA – Jéssica Ferreira Rodrigues (Substituta da Presidente)
DCA – Gaby Patrícia Teran Ortiz
DCA – Jonas Guimarães e Silva
DCA – Sônia de Oliveira Duque Pacciulli
DEC – Rodrigo Herman da Silva
DCL – Vássia Carvalho Soares
TAE:
Fernanda Gonçalves Carlos
Discente:
Bruna Izídio Teixeira
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Membros suplentes
Docentes:
DCL – Claudimar Junker Duarte
DEC – Humberto Garcia de Carvalho
DCA - Fernanda Morcatti Coura
TAE:
Alice Goulart da Silva
Discente:
Lorena Eduarda Aparecida de Oliveira
 
Art. 2º  ATUALIZAR a composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso Engenharia de Alimentos,
modalidade Bacharelado conforme o que se segue:
Presidente:
DCA – Kamilla Soares de Mendonça (Coordenadora)
Membros:
DCA – Gaby Patrícia Teran Ortiz 
DCA – Jéssica Ferreira Rodrigues 
DCA – Sônia de Oliveira Duque Pacciulli
DCA – Rafaela Correa Pereira
DCL – José Hilton Pereira da Silva
 
Art. 3º. Determinar que esta portaria seja devidamente publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do IFMG
- Campus Bambuí.
 
Art. 4º. Determinar que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas adote as providências cabíveis à aplicação
desta portaria, se aplicável.
 
Art. 5º. Revogar a Portaria nº 255/2020. 
 
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 29/03/2021, às
19:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

PORTARIA Nº 130 DE 29 DE JUNHO DE 2021

 

Dispõe sobre a criação e designação de membros do Instituto de Pesquisas
Socioeconômicas no âmbito do IFMG Campus Bambuí

 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG) – CAMPUS
BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de 20/09/2019, publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº
805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016,
publicada no DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE:
 
Art. 1º. CRIAR  o Instituto de Pesquisas Socioeconômicas no âmbito do IFMG Campus Bambuí e designar os membros abaixo relacionados:

 Siape Cargo Função

Érik Campos Dominik 1467681 Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico Presidente
Rafaela Correa Pereira 3078889 Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico Vice-Presidente
Jéssica Ferreira Rodrigues 2396114 Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico Conselho técnico administrativo-Representante DPIPG
Bruno Pellizzaro Dias Afonso 1260730 Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico Conselho técnico administrativo-Docente pesquisador
Kamilla Soares de Mendonça 2405194 Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico Conselho técnico administrativo-Docente pesquisador
Patrícia Carvalho Campos 2840051 Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico Conselho técnico administrativo-Docente pesquisador
Jayne Fátima de Melo Costa  Discente Conselho técnico administrativo-Discente pesquisador
Nayara Aparecida Gonçalves Ferreira  Discente Conselho técnico administrativo-Discente pesquisador

 
Art. 2º. O Instituto de Pesquisas Socioeconômicas (IPSEC) tem como objetivo a produção de conhecimento técnico científico na área social,
política, econômica e mercadológica.
Art. 3º. Compete ao IPSEC executar as seguintes atividades:
I - planejamento de pesquisas de mercado;
II - execução de pesquisas de campo;
III - sistematização, categorização e tabulação de dados;
IV - análise de dados de pesquisas;
V - produção de relatórios de pesquisas;
VI – atividades de extensão.
Art. 4º. Revogar a Portaria Nº 158 de 14 de Agosto de 2020.
Art. 5º. Determinar que esta portaria seja devidamente publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do IFMG - Campus Bambuí.
Art. 6º. Determinar que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas adote as providências cabíveis à aplicação desta portaria.
Art. 7º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 29/06/2021, às 09:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador 0881697 e o código CRC
3DC79DF7.

Boletim de Serviço Eletrônico em 29/06/2021 
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                      UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

                           DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 

   PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E SAÚDE 

 

O Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde da Universidade Federal de Lavras declara que: 

  

Rafaela Corrêa Pereira 

 

Participou como membro da Comissão Avaliadora dos Resumos do PPGNS no XXX Congresso da Pós-

Graduação da UFLA, realizado nos dias 18 e 19/11/2021. 

 

Lavras (MG), 22 de novembro de 2021. 

              
 
 
 
                
          Profa. Dra. Maysa Helena de Aguiar Toloni                                      Profa. Dra. Camila Maria de Melo  

                   Coordenadora do PPGNS                                                          Coordenadora Adjunta do PPGNS 

 

 

26 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

  

PORTARIA PPGNS Nº 02, DE 16º DE ABRIL DE 2021. 

 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde, no uso de suas 
atribuições regimentais, 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Designar as docentes do PPGNS Camila Maria de Melo, Carolina Martins dos Santos 
Chagas e Rafaela Corrêa Pereira e a discente do PPGNS Liliana Kataryne Ferreira Souza, sob a 
presidência da primeira, constituírem a Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Nutrição 
e Saúde - PPGNS. 

 

Art. 2ª A Comissão terá validade de 2 (dois) anos a partir de 19/04/2021. 

 

 

 

LÍVIA GARCIA FERREIRA 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde 
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Potencial das práticas domésticas 
de processamento na redução de 
resíduos de agrotóxicos em alimentos

Rafaela Corrêa Pereira
IFMG

Michel Cardoso de Angelis-Pereira
UFLA

10.37885/210805722
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RESUMO

A ingestão de alimentos contaminados por resíduos de agrotóxicos é considerada rota 
primária de exposição para a maioria dos agrotóxicos pela população. É importante iden-
tificar se existem maneiras efetivas de amenização desses riscos a serem adotadas pelos 
consumidores no momento do preparo dos alimentos. Para os vegetais, a redução de 
resíduos de agrotóxicos pode ser conseguida por técnicas domésticas de processamen-
to. Os principais mecanismos envolvidos são dependentes da natureza físico-química do 
agrotóxico, do alimento e das condições de processamento. A eficácia da lavagem com 
água depende, sobretudo, da solubilidade do agrotóxico sendo que os mais solúveis e 
não sistêmicos, como o boscalide, mais facilmente removidos do que aqueles insolúveis 
e sistêmicos, como os organofosforados. A lavagem com soluções ácidas, alcalinas e/
ou salinas parece remover os agrotóxicos com maior eficácia do que com água, por in-
duzirem reações químicas que desestabilizam sua molécula. O descascamento também 
demonstra ser eficiente para remoção física deles, principalmente dos não sistêmicos. 
Nas práticas que envolvem calor, alguns são susceptíveis à degradação, formando me-
tabólitos com toxicidade desconhecida. Há também a probabilidade de se concentrar os 
resíduos quando há redução da umidade e concentração de sólidos, como nos produtos 
derivados do tomate, ou fortalecer a adsorção do agrotóxico no tecido vegetal. Sabendo 
que mesmo a presença residual de agrotóxicos em alimentos pode oferecer risco ao 
consumidor já que, nem sempre esses procedimentos conseguem atingir limites segu-
ros para exposição, as técnicas aqui discutidas jamais podem servir de justificativa para 
afrouxamento de medidas de combate ao uso e consumo deles.
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INTRODUÇÃO

Os agrotóxicos estão presentes na produção da maioria dos alimentos no Brasil e no 
mundo. Seu uso em massa se iniciou na chamada “Revolução Verde”, com o objetivo de 
modernizar a agricultura e aumentar a produtividade de alimentos. Porém, com o passar do 
tempo, os estudos passaram a comprovar, além da contaminação dos alimentos, do solo, 
das águas e do ar, seus efeitos tóxicos aos seres vivos.

A extensiva utilização de agrotóxicos também trouxe repercussão direta para a saúde 
pública, principalmente nos países em desenvolvimento e em economias baseadas no agro-
negócio, como o Brasil (LOPES; ALBUQUERQUE, 2018), onde são crescentes as evidências 
sobre as consequências desses produtos, principalmente para trabalhadores e comunidades 
rurais expostos a doses agudas (BERG et al., 2019; TUAL et al., 2019; POUZOU et al., 2019; 
QUANSAH et al., 2019; SAPBAMRER et al., 2018).

No entanto, a população de modo geral também está continuamente exposta aos resí-
duos desses poluentes, seja pela contaminação do ambiente ou pela alimentação. Sabendo 
que essas condições de exposição crônica podem, comprovadamente, trazer efeitos deleté-
rios à saúde (MARQUES; SILVA, 2021; PALLOTTA et al., 2017; LOPEZ-GRANERO et al., 
2016; NAVARANJAN et al., 2013), algumas linhas de pesquisa trazem a possibilidade de 
fornecer soluções ou técnicas de amenização desses riscos que sejam práticas e acessíveis 
para o consumidor em curto prazo, especialmente para alimentos frequentemente contami-
nados e amplamente consumidos pela população, como as frutas e hortaliças.

Buscando trazer algumas contribuições para essas discussões, principalmente no 
que se refere aos efeitos à saúde de quantidades residuais advindas da alimentação, este 
trabalho tem como objetivo sumarizar o que as evidências científicas trazem sobre a eficá-
cia de práticas domésticas de processamento para redução de resíduos de agrotóxicos em 
alimentos de origem vegetal.

MÉTODO

Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura com o objetivo de sintetizar 
resultados de estudos sobre práticas domésticas para redução de resíduos de agrotóxicos em 
alimentos, discutindo os mecanismos pelos quais essas técnicas podem ser efetivas ou não.

A estratégia de busca envolveu a pesquisa por registros relevantes disponíveis nas 
bases de dados ISI Web of Knowledge (https://www.webofknowledge.com/), SciELO (https://
scielo.org/) e PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). As buscas foram realizadas 
em inglês utilizando o seguinte algorítmo: (1) [pesticide residue*]; E (2) [reduction*]; E (3) 
[food* OU fruit* OU vegetable]. Buscas manuais nas listas de referência de revisões e 
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publicações originais selecionadas também foram conduzidas. A busca foi restrita ao período 
de janeiro de 2014 até outubro de 2019.

Foram considerados registros publicados em qualquer idioma, contanto que houvesse 
resumo em inglês, em periódicos com publicações revisadas por pares, que reportavam 
dados originais de concentração de agrotóxicos em alimentos antes e após processamento 
doméstico. Foram excluídos registros publicados em conferências ou com resultados não 
publicados na íntegra.

Uma discussão qualitativa foi realizada a partir desses resultados, buscando compreen-
der a eficácia dessas técnicas e os mecanismos envolvidos da remoção e/ou degradação 
dos resíduos de agrotóxicos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao todo, 460 registros foram obtidos, sendo selecionados 21 artigos. Um banco de da-
dos com a descrição de cada estudo e com dados quantitativos da capacidade de redução 
de resíduos de agrotóxicos pelas técnicas empregadas foi elaborado visando compreender 
o efeito de cada método sobre agrotóxicos específicos, considerando suas propriedades 
físico-químicas, e buscando evidenciar os efeitos e viabilidade de aplicação prática de cada 
técnica (Tabela 1).
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Tabela 1. Efeito de técnicas domésticas de limpeza, preparo e cocção sobre resíduos de agrotóxicos em alimentos de 
origem vegetal.

Agrotóxico Alimento Tratamento Redução Referência

Metalaxil, Clorpirifós Tomate

Imersão em água potável por 10 
min 19% - 34%

Hassan et al. 
(2019)

Limpeza com solução de bicarbona-
to de sódio 1% por 10 min 2% - 41%

Limpeza com solução de ácido 
acético 4% 10% - 39%

Limpeza com H2O2 1% 4% - 45%

Clorpirifós Pepino Limpeza em água corrente 100%
Hassanzadeh 
e Bahramifar 

(2019)

Tetraniliprole Tomate

Limpeza em água potável corrente 
por 2 min 37%

Kaushik et al. 
(2019)

Limpeza em água potável corrente 
morna (50°C) por 5 min 44%

Imersão em solução salina NaCl 2% 
por 5 min seguido por enxague em 

água corrente
61%

Imidacloprida Pepino Imersão em água potável (5 horas) 47% Khaghani, 
Mirhosseini e 

Fathipour (2018)Imidacloprida Tomate Imersão em água potável (5 horas) 25%

Dimethomorph Pimenta Imersão e limpeza em água des-
tilada 32 - 54% Kim et al. (2015)

Chlorothalonil, Oxadixyl, 
Thiophanate-methyl Tomate Limpeza em água corrente 52 - 92% Kwon et al. 

(2015)

Ethion, Imidcloprid Pepino Limpeza em água potável corrente 42 - 51% Leili et al. (2016)

Clorpirifós, TCP Arroz Limpeza em água potável corrente 
por 1 min 36 - 55% Ma et al. (2019)

Endosulfan, Clorpirifós, 
Permetrina, Cipermetri-
na, Deltametrina, DDE, 

DDT e seus metabólitos e 
isômeros

Café, grão Limpeza em água potável corrente 
por 5 min 14 - 57%

Mekonen, Am-
belu e Spanoghe 

(2015)

Mancozeb, Carbaryl Pepino
Limpeza em água potável corrente 37 - 41% Seedi e Shokrza-

deh (2016)Limpeza com detergente 52 - 54%

41 resíduos de agrotóxicos Arroz Limpeza em água potável corrente 12 - 88% Shakoori et al. 
(2018)

Dimethachlon Arroz integral Limpeza em água potável corrente 
+ cozimento 96,5 - 97,2% Sun et al. (2018)

Dinotefuran Arroz integral Limpeza em água potável corrente 60,80% Watanabe et al. 
(2018)

10 resíduos de agrotóxicos Pepino

Limpeza em água potável corrente 13 - 33%

Yang et al. 
(2019)

Limpeza em solução bicarbonato de 
sódio 2% 7 - 58%

Limpeza em água eletrolisada alca-
lina pH 10,50 8 - 56%

Limpeza em água eletrolisada alca-
lina pH 12,35 9 - 70%

Limpeza em água ozonizada 9 - 52%

Limpeza em solução microcalcifi-
cada 15 - 83%

Limpeza em água oxigenada 2% 12 - 63%
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Agrotóxico Alimento Tratamento Redução Referência

10 resíduos de agrotóxicos Espinafre

Limpeza em água potável corrente 4 - 42%

Wu et al. (2019)

Limpeza em solução bicarbonato de 
sódio 2% 18 - 74%

Limpeza em água eletrolisada alca-
lina pH 10,50 10 - 59%

Limpeza em água eletrolisada alca-
lina pH 12,35 17 - 52%

Limpeza em água ozonizada 14 - 78%

Limpeza em solução microcalcifi-
cada 19 - 63%

Limpeza em água oxigenada 2% 31 - 81%

Cyazofamid Tomate Limpeza em água potável corrente 87,6% Yang et al. 
(2019)

Dinotefuran e metabólitos Café, grão Limpeza em água corrente 44 - 78% Chen et al. 
(2019)

Indoxacarb, Fenarimol, 
Acetamiprid, Chlorfenapyr Quiabo

Limpeza em água corrente, fervura 
e cozimento 0,7 - 6,6%

Hanafi, El-
sheshetawy e 
Faied (2016)

Limpeza em água corrente, vapori-
zação e cozimento 0,6 - 6,9%

Limpeza em água corrente, fervura 
com agentes químicos e cozimento 0,7 - 6,9%

Metalaxil, Clorpirifós Tomate
Obtenção de suco 66% - 98% Hassan et al. 

(2019)Obtenção de extrato 49% - 81%

Clorpirifós Pepino Descascamento 100%
Hassanzadeh 
e Bahramifar 

(2019)

Chlorothalonil, 
Oxadixyl, Thiophanate-

-methyl
Tomate

Descascamento 60 - 96%
Kwon et al. 

(2015)Obtenção de suco 46 - 99%

Obtenção de purê 33 - 100%

Ethion, Imidcloprid Pepino Descascamento 63 - 93% Leili et al. 
(2016)

Clorpirifós, TCP Arroz
Descascamento 28 - 49%

Ma et al. (2019)
Polimento 35 - 52%

Permetrina, Ciperme-
trina, Deltametrina, 

Clorpirifós, DDE, DDD, 
DDT

Painço, farinha Fermentação 60 - 86%
Mekonen, Am-
blu e Spanoghe 

(2019)

Mancozeb, Carbaryl Pepino
Descascamento 56 - 63% Seedi e Shokr-

zadeh (2016)Conserva e fermentação (picles) 88 - 91%

Dimethachlon Arroz integral Polimento 36,3 - 38,5% Sun et al. 
(2018)

Dinotefuran Arroz integral Polimento 74,70% Watanabe et al. 
(2018)

Cyazofamid Tomate

Obtenção de polpa 91,7%

Yang et al. 
(2019)

Obtenção de purê 91,9%

Obtenção de suco 85,6%

Obtenção de extrato 93,8%

26 resíduos de agro-
tóxicos Pêra Descascamento 100% Han et al. 

(2015)

Clorpirifós Pepino Refrigeração 50%
Hassanzadeh 
e Bahramifar 

(2019)

Tetraniliprole Tomate
Fervura por 10 - 15 min 72%

Kaushik et al. 
(2019)Cozimento em microondas - 5 min a 500 

W 81%
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Agrotóxico Alimento Tratamento Redução Referência

Imidacloprida Pepino
Refrigeração (48 horas) 66%

Khaghani, 
Mirhosseini 
e Fathipour 

(2018)

Refrigeração + imersão em água 91%

Imidacloprida Tomate
Refrigeração (48 horas) 41%

Refrigeração + imersão em água 60%

Dimethomorph Pimenta
Fervura 100°C por 1 min 75 - 90% Kim et al. 

(2015)Fritura por imersão 140°C por 1 min 28%

Clorpirifós, TCP Arroz Cocção 74 - 81% Ma et al. (2019)

Endosulfan, Clorpi-
rifós, Permetrina, 

Cipermetrina, Delta-
metrina, DDE, DDT e 
seus metabólitos e 

isômeros

Café, grão

Torra 72 - 99%

Mekonen, Am-
blu e Spanoghe 

(2019)Infusão 100%

Permetrina, Ciperme-
trina, Deltametrina, 

Clorpirifós, DDE, DDD, 
DDT

Painço, farinha Cocção (forno) 63 - 90%
Mekonen, Am-
blu e Spanoghe 

(2019)

41 resíduos de agro-
tóxicos Arroz Cozimento 20 - 100% Shakoori et al. 

(2018)

Dimethachlon Arroz integral
Polimento 36,3 - 38,5%

Sun et al. 
(2018)Limpeza em água potável corrente + 

cozimento 96,5 - 97,2%

Dinotefuran Arroz integral Cozimento 39,60% Watanabe et al. 
(2018)

42 resíduos de agro-
tóxicos e metabólitos Arroz Cozimento 65 min T = 100 - 105°C 22 - 99,3% Han et al. 

(2015)

Dinotefuran e meta-
bólitos Café, grão

Torra 62 - 85% Chen et al. 
(2019)Infusão/filtração 87 - 96%

11 resíduos de agro-
tóxicos Pimentão Cozimento 15 a 60 min T = 100°C 4 - 70,3% Figueiredo et 

al. (2015)

Fonte: Dos autores (2021)

Panorama do uso de agrotóxicos na produção de alimentos

Os resíduos de agrotóxicos que a maioria da população está exposta, seja pelo am-
biente ou pela alimentação, compreende ampla variedade de substâncias remanescen-
tes da aplicação dos agrotóxicos em campo, além de produtos de conversão, degrada-
ção e reação, entre outros metabólitos e impurezas que tenham importância toxicológica 
(MARQUES; DA SILVA, 2021).

A exposição via alimentação não é somente por meio dos alimentos in natura e mini-
mamente processados de origem vegetal, como frutas e hortaliças, ou animal, como leite e 
carnes frescas. Os resíduos dos agrotóxicos também podem estar presentes nas preparações 
caseiras e nos alimentos processados e ultraprocessados, produzidos a partir de ingredientes 
contaminados (INCA, 2019; MARQUES; DA SILVA, 2021; IDEC, 2021).

Ingredientes derivados do trigo, milho, açúcar e soja, por exemplo, que representam os 
cultivos que mais utilizam agrotóxicos em sua produção (IBGE, 2017), são amplamente utiliza-
dos nas formulações industriais dos alimentos ultraprocessados e os processos produtivos a 
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que são submetidos podem favorecer a conversão ou degradação das substâncias, formando 
produtos que também podem apresentar potencial toxicológico (SHAKOORI et al., 2018).

No geral, dentre as metodologias para análise de risco de agrotóxicos, normalmente são 
utilizados como referência para aprovação ou não de um produto, seu potencial carcinogê-
nico, teratogênico ou mutagênico, como estabelecido pela Lei 7802/89 (Lei dos Agrotóxicos) 
em vigor no Brasil.

O Comitê da FAO/WHO para Resíduos de Agrotóxicos (Joint FAO/WHO Meeting on 
Pesticide Residues – JMPR), por sua vez, propõem os parâmetros Acceptable Daily Intake 
(ADI) e Acute Reference Dose (ARfD) e consideram como desfechos relevantes para a 
determinação de limites seguros de ingestão de agrotóxicos parâmetros como hematoxici-
dade, imunotoxicidade, neurotoxicidade, toxicidade hepática e renal, efeitos endócrinos e 
no desenvolvimento (SOLECKI et al., 2005).

Muitos desses parâmetros, entretanto, são relevantes do ponto de vista toxicológico 
quando se considera a exposição aguda, que de fato, representa grande parte dos estudos 
disponíveis na literatura científica (GANGEMI et al., 2016; NAVARANJAN et al., 2013). Estes 
tratam, em sua maioria, dos efeitos advindos da exposição ocupacional (aplicadores) ou da 
residência em áreas próximas de áreas com aplicação de agrotóxicos, que se caracterizam 
como situações de exposição muito específicas, diferente da que grande parte da população 
está sujeita ao longo da vida.

Por outro lado, os programas de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em alimen-
tos podem ser ferramentas úteis para estimativa da exposição do consumidor aos resíduos 
de agrotóxicos e, consequentemente, dos efeitos adversos associados. No Brasil, funciona 
o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA). O programa foi 
criado em 2001 com o objetivo de avaliar continuamente os níveis de resíduos de agrotóxicos 
em alimentos de origem vegetal consumidos no país (ANVISA, 2019).

Em 2019 foram publicados os resultados referentes ao monitoramento durante o período 
de 2017 – 2018. Ao todo, foram analisadas 4.616 amostras de 14 alimentos: abacaxi, alface, 
arroz, alho, batata-doce, beterraba, cenoura, chuchu, goiaba, laranja, manga, pimentão, to-
mate e uva e 51,0 % dessas amostras apresentaram resíduos de agrotóxicos. Desses, cinco 
apresentaram amostras com possibilidade de risco agudo: abacaxi, batata-doce, goiaba, 
laranja e uva. A laranja foi o alimento com o maior número de amostras em que foi detectado 
risco agudo, com um total de 27 amostras entre 382 analisadas, principalmente por causa 
do agrotóxico carbofurano. O programa no Brasil, porém, considerou amostras de apenas 
14 tipos de alimentos de origem vegetal, desconsiderando assim grande parte da variedade 
de alimentos consumida no país, além dos minimamente processados, processados e ul-
traprocessados de origem vegetal ou não, o que nitidamente subestima a real exposição do 
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consumidor aos resíduos de agrotóxicos em alimentos. Esses resultados não incluíram ainda 
a análise de alguns ingredientes ativos que exigem o emprego de metodologias específicas. 
Conforme descrito no próprio relatório, os agrotóxicos glifosato e 2,4-D, os agrotóxicos mais 
comercializados no país, se enquadram nessa situação (ANVISA, 2019).

O programa no Brasil, portanto, além de considerar apenas 14 tipos de alimentos de 
origem vegetal apenas nitidamente subestima a real exposição do consumidor aos resíduos 
de agrotóxicos em alimentos. Esses dados também demonstram que, todas as pessoas 
são inevitavelmente expostas aos agrotóxicos através da contaminação ambiental e dos 
alimentos, incluindo os produtos de degradação físicos e biológicos.

No entanto, essas condições de consumo crônico podem comprovadamente trazer 
efeitos deletérios à saúde. A análise dos estudos científicos com animais expostos a re-
síduos de agrotóxicos pela dieta em longo prazo demonstra diversos efeitos fisiológicos 
deletérios, principalmente entre os estudos em que não há conflito de interesse declarado. 
Esses efeitos são ocorrentes em diferentes sistemas do organismo, sendo as principais evi-
dências relacionadas à distúrbios dos sistemas nervoso, digestivo, cardiovascular e urinário 
(PEREIRA, 2020).

Essas evidências são importantes do ponto de vista da saúde pública, uma vez que 
podem estar associadas a condições patológicas cada vez mais incidentes na população, 
em especial as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), que até então, são muito 
pouco associadas ao consumo de alimentos contaminados com resíduos de agrotóxicos 
ao longo da vida. Também traz alertas aos órgãos públicos na definição de políticas de 
regulamentação e controle que visam estabelecer limites residuais seguros, levando em 
consideração as reais condições de exposição da população.

Práticas domésticas de processamento na redução de resíduos de agrotóxicos em 
alimentos

Entendendo que o consumo crônico de agrotóxicos pode trazer efeitos deletérios à 
saúde e sabendo que a ingestão de alimentos contaminados por resíduos de agrotóxicos é 
rota primária de exposição para a maioria dos agrotóxicos pela população, pode ser relevante 
identificar a existência de soluções ou técnicas de amenização efetivas que diminuam essa 
exposição e, consequentemente os riscos associados.

A literatura é extensa quanto ao estudo dos efeitos de variáveis como tempo de carên-
cia, além de técnicas comerciais como descascamento, fermentação e refrigeração entre 
outras operações, sobre a concentração de resíduos de agrotóxicos em alimentos. Muitos 
desses estudos, inclusive, são requisitos para o registro de novos produtos em muitos paí-
ses e, por isso, em sua maioria, consideram produtos isolados sobre matrizes específicas.
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Tomando como referência os alimentos de origem vegetal, a princípio acredita-se que 
resíduos de agrotóxicos podem ser reduzidos por meio do processamento doméstico e indus-
trial. A magnitude dessa redução pode ser predita por diferentes parâmetros físico-químicos 
como solubilidade e coeficiente de partição, constantes de taxa hidrolítica, volatilidade e a 
localização física do resíduo (KAUSHIK et al., 2019).

Na prática, essas técnicas têm efetividade variável dependendo da natureza físico-quí-
mica do agrotóxico, do alimento e do tratamento utilizado, como demonstra os dados dispo-
nibilizados na Tabela 1. Esses resultados se devem aos diferentes mecanismos envolvidos 
na alteração e/ou redução dos resíduos, com destaque para a solubilização, degradação 
pelo calor, hidrólise, metabolismo, oxidação, penetração, fotodegradação, volatilização e 
alterações físicas, conforme discutidas a seguir.

Limpeza e imersão

A solubilidade do agrotóxico, ou o coeficiente de partição, é a principal propriedade 
que explica como a limpeza e a imersão podem reduzir suas concentrações na superfície 
do alimento (HASSAN et al., 2019). Essa propriedade se relaciona à polaridade da molécu-
la, sendo que agrotóxicos mais polares são mais solúveis do que menos polares/apolares 
(HASSANZADEH; BAHRAMIFAR, 2019). Por exemplo, o boscalide é um produto formulado 
em pó higroscópico, o que implica que seus resíduos se depositam como finas partículas 
na superfície do vegetal, podendo assim serem removidos da superfície com eficiência 
pela lavagem após sua aplicação (HANAFI; ELSHESHETAWY; FAIED, 2016). A classe de 
organoclorados, como DDT e hexaclorocicloexano, por outro lado, se caracterizam como 
substâncias muito lipossolúveis e, consequentemente, difíceis de serem removidas por téc-
nicas simples e viáveis ao consumidor no ambiente doméstico, como a lavagem.

A solubilidade do agrotóxico pode variar com o aumento da temperatura, a depender do 
tipo de ligação do agrotóxico com a matriz do alimento, que por sua vez afeta o coeficiente 
de partição. Kaushik et al. (2019), demonstraram que tomates lavados com água morna teve 
maior redução de clorpirifós do que tomates lavados com água em temperatura ambiente.

Mas a solubilidade, por si só, não é determinante, uma vez que o tipo de ligação do 
agrotóxico com a matriz do alimento, a concentração residual inicial, o mecanismo de atuação 
(sistêmico, que penetra no tecido do vegetal, ou não sistêmico, que atuam na superfície do 
vegetal) podem influenciar de forma muito mais significativa.

No estudo de Shakoori et al. (2018) com arroz, diferentes compostos ativos do grupo 
dos organofosforados não foram eliminados com a mesma eficácia, mas reforçou a hipótese 
de que a remoção é mais fácil dos agrotóxicos não aderidos na superfície. Por outro lado, 

37 



Agricultura e Agroindústria no contexto do desenvolvimento rural sustentável

308 309

como o arroz é uma matriz de alta capacidade de retenção de água, pode ocorrer a absorção 
de resíduos que antes estavam localizados na superfície para o interior do grão.

Agrotóxicos com alto coeficiente de partição também podem ser absorvidos rapidamente 
e serem fortemente retidos por ceras, como na pele de tomates, por exemplo. Uma vez re-
tidos, a limpeza com água não é efetiva na remoção desse resíduo (MEKONEN; AMBELU; 
SPANOGHE, 2015; HANAFI; ELSHESHETAWY; FAIED, 2016).

Por mais que sejam solúveis, agrotóxicos sistêmicos são eliminados em menor grau 
quando comparados aos não sistêmicos, ressaltando a importância do mecanismo de atuação 
do agrotóxico na eficácia da limpeza (HANAFI; ELSHESHETAWY; FAIED, 2016). Incluem 
na classe dos agrotóxicos não sistêmicos, os organofosforados 8. Por outro lado, mesmo 
sendo solúvel, o imidacloprid, por sua atuação sistêmica, não pode ser significativamente 
removido pela lavagem (KHAGHANI; MIRHOSSEINI; FATHIPOUR, 2018).

Cabe ressaltar que esses efeitos são dependentes da concentração residual inicial no 
alimento (HASSANZADEH; BAHRAMIFAR, 2019) e do período de carência entre aplicação 
e colheita/comercialização (KHAGHANI; MIRHOSSEINI; FATHIPOUR, 2018). O imidacloprid 
e a abamectina têm, por exemplo, tempo de carência de aproximadamente 21 e 14 dias, 
respectivamente. Isto significa que quando esses agrotóxicos são aplicados, o alimento não 
pode ser destinado ao consumo antes desses prazos de carência, que correspondem ao 
tempo de persistência e de atividade do agrotóxico no vegetal e que são dependentes de 
parâmetros de campo como umidade, temperatura, precipitação e características da matriz 
do vegetal (KAUSHIK et al., 2019).

É comum, principalmente em países em desenvolvimento, a colheita de frutas e hor-
taliças antes do período de carência. Assim, os níveis residuais de agrotóxicos nesses 
alimentos podem estar acima dos limites máximos permitidos, expondo o consumidor aos 
riscos associados a essa exposição (CHUNG, 2018).

O efeito da limpeza com água também é dependente das culturas, já que podem in-
terferir na remoção dos resíduos de agrotóxicos a natureza fisiológica e as características 
morfológicas (área superficial, razão volumétrica, espessura, presença de cera na cutícu-
la). No estudo de Khaghani, Mirhosseini e Fathipour (2018), a limpeza com água foi mais 
efetiva para remoção de resíduos de abamectina no pepino do que no tomate. Já o clorpirifós 
foi reduzido em 0,2, 3,65, 10,6, 36,3 e 46,6% no repolho, brotos de alho, pepino, berinjela 
e tomate, respectivamente (KIM et al., 2015).

O tempo de limpeza também parece ser diretamente proporcional à redução de resí-
duos de agrotóxicos (WU et al., 2019). Assim, quanto maior o tempo de lavagem ou imersão, 
maiores serão as taxas de redução dos resíduos.
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Já a lavagem com soluções ácidas, alcalinas, oxidantes e/ou salinas, em geral, parece 
remover os agrotóxicos com maior eficácia do que com água, apenas. Quando essas so-
luções são utilizadas, os componentes ativos do agrotóxico sofrem reações químicas que 
desestabilizam sua molécula.

Em organofosforados, como o clorpirifós, por exemplo, pode haver hidrólise de sua 
estrutura química pela quebra de um éster de fósforo ou de trifosfato, que é dependente do 
pH da solução (KAUSHIK et al. 2019; HASSAN et al., 2019).

A imersão em solução salina (2% NaCl; 10 min) parece ser método conveniente para di-
minuir a carga de agrotóxicos da superfície do vegetal (tetraniliprole, chlorothalonil) (KAUSHIK 
et al. 2019). A limpeza com detergente a base de bicarbonato de sódio também pode ser 
eficaz (diclorvos, fenitrothion, clorfpirifós) (KHAGHANI; MIRHOSSEINI; FATHIPOUR, 2018).

Segundo Wu et al. (2019), o efeito mais pronunciado (20 – 40%) de soluções alcali-
nas e soluções a base de bicarbonato de sódio na redução de resíduos de agrotóxicos se 
relaciona ao alto pH e ao baixo potencial de oxidação-redução dessas soluções. O ozônio 
e a água oxigenada, por sua vez, têm alta capacidade de oxidação, que podem degradar 
ligações insaturadas e oxidar grupos funcionais e assim, decompor boa parte dos compostos 
orgânicos, sem produção de compostos secundários poluentes.

Descascamento, homogeneização e processamento

A prática do descascamento, embora leve a redução do valor nutricional do alimento e 
interfira nas propriedades sensoriais, é uma forma mais eficiente que a lavagem para remoção 
de resíduos já que há possibilidade de os agrotóxicos (principalmente os não sistêmicos) 
penetrar na cutícula e na camada de cera das cascas dos vegetais após serem aplicados, 
dificultando sua remoção apenas pela lavagem. Isso foi evidenciado em um estudo com 
ethion em pepinos (LEILI et al., 2016).

Por outro lado, para agrotóxicos sistêmicos (como o imidacloprid) a lavagem e o des-
cascamento não são eficazes na remoção de resíduos por sua capacidade de penetração 
no tecido vegetal. Como algumas frutas e hortaliças, apesar de terem casca fina, são co-
bertas por uma camada cerosa, a adesão do agrotóxico, principalmente dos lipossolúveis 
nessa camada é favorecida, enquanto a absorção pelo interior do vegetal é diminuída. 
Assim, o descascamento é a forma mais eficaz de redução dos resíduos (HASSANZADEH; 
BAHRAMIFAR, 2019).

O polimento do arroz pode levar a reduções significativas de resíduos de agrotóxicos 
como clorpirifós, carbosulfan, carbofuran e 3-hidroxycarbofuran. Isso pode ser explicado de-
vido à natureza lipofílica das camadas removidas com o polimento (gérmen e casca), o que 
serve como barreira para a translocação dos resíduos para o interior do grão (MA et al., 2019).
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Em tomates higienizados com água corrente por 10 min, não foram observadas redu-
ções significativas na concentração de resíduos (38 e 35% de cyazofamid e CCIM, respecti-
vamente). A remoção da pele, por outro lado, foi etapa importante para redução pronunciada 
dos resíduos, demonstrando a capacidade de adesão do agrotóxico e, portanto, a baixa 
eficácia da limpeza com apenas água. A presença de resíduos na polpa ou em sucos, no 
entanto, é relativa à solubilidade do composto ativo. Quanto maior a solubilidade, maior é a 
adsorção pela polpa do fruto (YANG et al., 2019).

O processamento para obtenção de conservas de pepino (picles) em solução de NaCl 
(1 e 4%) e ácido acético (0,5 e 1%) foram efetivas para remoção de resíduos de agrotóxicos 
(mancozeb, carbaryl), sendo essa redução atribuída à hidrólise dos componentes ativos na 
solução (SAEEDI; SHOKRZADEH, 2016).

Tratamento térmico e refrigeração

Os alimentos são comumente submetidos a operações como pasteurização, fervura e 
cocção, dependendo da natureza do vegetal, seja como parte da preparação para consumo 
ou para conservação (KAUSHIK et al., 2019). Essas operações podem levar à degradação 
térmica, hidrólise e volatilização dos agrotóxicos, podendo ser, portanto, efetivas na redução 
dos resíduos em alimentos.

Essas reações são fortemente dependentes das características físico-químicas do agro-
tóxico e do efeito da concentração (KWON et al., 2015). No cozimento sob pressão o efeito da 
redução pode ser ainda mais pronunciado porque as temperaturas superiores à 100°C promo-
vem volatilização, hidrólise e degradação térmica dos agrotóxicos (SHAKOORI et al., 2018).

No café, independente dos efeitos da torrefação, o processo de filtração se mostrou efe-
tivo para a remoção total de resíduos de agrotóxicos, sendo esta remoção explicada pela de-
composição térmica devido à aplicação de calor (MEKONEN; AMBELLU; SPANOGHE, 2015).

Outros estudos, demonstraram, no entanto, que apenas algumas substâncias são 
susceptíveis à degradação. No arroz, o tratamento térmico, como a cocção, por exemplo, 
pode ser eficaz para a degradação de certos componentes ativos, como o clorpirifós, mas 
não de seus metabólitos, como o 3,5,6-tricloro-2-piridinol (TCP) (MA et al., 2019).

Ao mesmo tempo, Amirahmadi et al. (2017) não encontraram correlação entre proprie-
dades físico-químicas de 42 agrotóxicos com as reduções observadas durante a cocção de 
arroz, ressaltando a necessidade de mais estudos para determinar os reais mecanismos 
envolvidos nessas variações e para melhor compreender o papel das técnicas sobre os 
metabólitos formados e suas consequências para a saúde.
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Por outro lado, em alguns casos, o tratamento térmico, como a fervura, pode fortalecer 
a adsorção do agrotóxico no tecido vegetal, diminuindo sua solubilidade e, consequentemen-
te, afetando a eficácia da técnica na redução de resíduos de agrotóxicos (KIM et al., 2015).

No cozimento à vapor, uma vez que não há contanto do alimento com a água, elimi-
na-se o potencial de solubilização dos resíduos de agrotóxicos e o processo de cozimento 
pode levar à perda da umidade com consequente concentração de sólidos. Nesse caso, 
o tempo de exposição e a temperatura atingida parece não ser suficiente para promover a 
degradação térmica do agrotóxico (HANAFI, ELSHESHETAWY; FAIED, 2016).

Também deve-se considerar o efeito da desidratação promovida por operações de coc-
ção e fritura, que pode concentrar os resíduos (KIM et al., 2015; KWON et al., 2015). O tomate 
aquecido a 100°C não promoveu redução significativa de pyridaben, pyrifenox e tralomethrin 
porque o tratamento térmico concentrou o produto em um fator de 1,9 – 3,0 com consequente 
perda de aproximadamente 50% de água (KWON et al., 2015; YANG et al., 2019). O efeito 
do armazenamento refrigerado, por sua vez, pode ser atribuído à taxa de degradação dos 
componentes ativos do agrotóxico. Apesar da degradação ficar mais lenta à medida que a 
temperatura diminui, as pequenas reduções encontradas nos estudos podem ser atribuídas 
à degradação sofrida durante o armazenamento e não ao efeito do frio (HASSANZADEH; 
BAHRAMIFAR, 2019; LEILI et al., 2016).

CONCLUSÃO

As diferentes estratégias de processamento doméstico de alimentos vegetais, em 
geral, podem promover redução de certos resíduos de agrotóxicos. Porém, mesmo com as 
reduções promovidas pelas operações de processamento doméstico, a presença residual 
em alimentos ainda pode oferecer risco ao consumidor já que, nem sempre esses procedi-
mentos conseguem atingir limites seguros para exposição, principalmente quando os limites 
residuais permitidos são extrapolados e o período de carência não é cumprido.

Soma-se ainda o fato de que a própria exposição de baixas doses em longo prazo pode 
trazer riscos à saúde o que reforça a necessidade de se regulamentar com maior rigidez 
a venda e o uso desses produtos além do estímulo a práticas alternativas e sustentáveis.
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RESUMO: Tendo em vista a importância dos compostos fenólicos como substâncias funcionais, 
esta revisão visa esclarecer alguns aspectos conceituais relacionados ao metabolismo e à 
biodisponibilidade desta classe de substâncias no organismo humano. A revisão de literatura 
proposta foi elaborada com base em artigos científicos coletados por meio de buscas em base 
de dados utilizando palavras-chave relacionadas ao tema de interesse. Pode-se constatar que 
os compostos fenólicos presentes nos alimentos são potentes antioxidantes e desempenham 
papel relevante na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. A biodisponibilidade 
dessas substâncias é bastante variável, o implica compreender que as substâncias mais 
abundantes na dieta ou alimento não sejam, necessariamente, as mais biodisponíveis. Isso 
porque o metabolismo e a absorção destes compostos são afetados por diversos fatores como 
peso molecular, estrutura básica, grau de polimerização, glicosilação, solubilidade bem como 
conversão metabólica e interação com a microbiota intestinal além de fatores como absorção 
intestinal, metabolismo intestinal e hepático, excreção de formas conjugadas ao longo do 
lúmen intestinal, cinética plasmática, ligação com a albumina, absorção celular, metabolismo 
intracelular, acumulação nos tecidos e excreção biliar e urinária. 
Palavras-chave: Substâncias funcionais, alimentos, mecanismos de absorção, biodisponibilidade.

ABSTRACT: Metabolism and bioavailability of phenolic compounds in the human body. 
Considering the importance of phenolic compounds as functional substances, this review aims 
to clarify some conceptual aspects related to metabolism and bioavailability of this class of 
substances in the human body. The proposed paper was drawn up based on scientific articles 
collected through searches of the database using keywords related to the topic of interest. 
Phenolic compounds present in food are powerful antioxidants and play an important role in 
preventing chronic diseases. The bioavailability of these substances is quite variable, thus, the 
most abundant substances in the diet or food are not necessarily the most bioavailable. This is 
because metabolism and absorption of these compounds are affected by various factors such 
as molecular weight, primary structure, degree of polymerization, glycosylation, solubility and 
metabolic conversion and interaction with the intestinal microflora as well as factors such as 
intestinal absorption, intestinal metabolism and hepatic, excretion of conjugated forms along the 
intestinal lumen, plasma kinetics, binding to albumin, cellular uptake, intracellular metabolism, 
tissue accumulation and biliary and urinary excretion.
Keywords: Functional substances, food, absorption mechanisms, biovailability. 
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INTRODUÇÃO
Nos estudos sobre alimentos funcionais ou 

nutracêuticos, a identificação de um nutriente ou de 
uma substância não nutritiva com ações fisiológicas/
metabólicas no organismo se torna menos 
importante que o conhecimento da concentração 
delas no alimento ou ingrediente, uma vez que se 
espera, dentro de cada limite, um efeito proporcional 

à concentração. Entretanto, a utilização pelo 
organismo envolve muitos outros fatores, podendo 
eles ser interferentes sinérgicos ou antagônicos que 
se encontram no próprio alimento ou ingrediente, 
além das interações no processo metabólico do 
organismo, onde essas substâncias podem ser 
bem utilizadas, mesmo em baixas concentrações, 
ou de forma contrária, em altas concentrações não 
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apresentar grandes influências dos seus efeitos 
esperados no(s) tecido(s) alvo(s). 

Contudo, o número de estudos da 
biodisponibilidade e metabolismo de substâncias 
com atividade funcional ainda são muito limitados e 
pouco conhecidos, principalmente quando se depara 
com a abundância dessas substâncias nos vegetais, 
em especial, os compostos fenólicos.

Os compostos fenólicos são metabólitos 
secundários, derivados do metabolismo do 
chiquimato e dos poliacetatos, que constituem 
um dos maiores grupos responsáveis pelas 
propriedades de cor e sabor de alimentos vegetais 
e bebidas. Como metabólitos secundários vegetais, 
eles estão envolvidos em muitos aspectos essenciais 
à sobrevivência das plantas, incluindo suporte 
estrutural e proteção de tecidos, sistema de defesa 
contra patógenos, pigmentação, crescimento e 
reprodução dentre outros. Eles são considerados 
um exemplo legítimo de metabólitos que permitem 
aos vegetais a adaptação a ambientes bióticos e 
abióticos conferindo ainda atributos de cor, aroma 
e sabor, além de propriedades tecnológicas e 
funcionais aos alimentos (Boudet 2007; Oksana et 
al. 2012).

Na natureza, são mais de 8.000 compostos 
fenólicos já identificados, sendo os principais 
encontrados em alimentos pertencentes à classe dos 
flavonoides, ácidos fenólicos, estilbenos e taninos 
(Cheyner 2012). Nos últimos anos, muita atenção 
tem sido dada a este grupo de substâncias devido 
ao grande número de pesquisas que afirmam que 
o consumo regular e em quantidades adequadas 
de vegetais, frutas e bebidas ricas em compostos 
fenólicos está associado à prevenção de diversas 
doenças crônicas não transmissíveis (Cosme et al. 
2020; Kiokias et al. 2020; Singh et al. 2020).

Porém, considerando-se os principais 
alimentos fontes dos vários compostos fenólicos 
existentes, dois fatores precisam ser levados em 
consideração ao avaliar a ação fisiológica e/ou 
bioquímica dos alimentos ricos nestas substâncias: 
o conteúdo intrínseco dos compostos fenólicos em 
determinados gêneros alimentícios e o nível de 
consumo destes alimentos. Devido aos diferentes 
padrões de consumo pelos indivíduos, não só em 
termo dos alimentos consumidos, mas também 
pela forma em que estes são preparados, é difícil 
avaliar precisamente o papel dessas substâncias 
em particular (Parr e Bolwell 2000). Além disso, as 
substâncias diferem significativamente entre si no 
que diz respeito a sua atividade intrínseca, absorção 
pelo intestino, metabolismo e excreção, sendo o 
entendimento destes aspectos, essencial para se 
determinar os efeitos sobre a saúde dos indivíduos 
(Manach et al. 2004).

Tendo em vista a importância dos compostos 

fenólicos como substâncias funcionais, esta revisão 
visa esclarecer alguns aspectos conceituais 
relacionados ao metabolismo e à biodisponibilidade 
desta classe de substâncias no organismo humano, 
bem como discutir o papel de variáveis intrínsecas e 
extrínsecas interferentes, por meio da consideração 
de estudos predominantemente in vivo.  

METODOLOGIA
A revisão de literatura proposta foi elaborada 

com base em artigos científicos coletados por meio 
de buscas em base de dados utilizando palavras-
chave relacionadas aos compostos de interesse, 
a sua biodisponibilidade e mecanismos de ação. 
A pesquisa foi realizada em diferentes bases de 
dados disponíveis: ISI Web of Science (www.apps.
webofknownledge.com), MEDLINE / PubMed (www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), ACS Publications (www.
pubs.acs.org), Scielo (www.scielo.org) e Food 
Science and Technology Abstracts – Ovid (www.
ovidsp.tx.ovid.com), buscando-se pelos termos em 
inglês, português e espanhol. 

Considerando a adequação ao tema 
em estudo, a busca resultou em 120 artigos que 
foram posteriormente analisados considerando os 
seguintes critérios: presença de informações de 
interesse sobre o metabolismo e biodisponibilidade 
de ação dos fenólicos; publicado nos últimos 15 
anos; contendo resultados de ensaios in vivo 
ou in vitro; além de revisões que investigaram 
a biodisponibilidade de substâncias. Após a 
consideração destes critérios, 36 artigos foram 
considerados aptos para inclusão na revisão 
proposta.

METABOLISMO DOS COMPOSTOS 
FENÓLICOS NO ORGANISMO HUMANO

Existem diferentes mecanismos de 
absorção de compostos fenólicos no trato digestivo, 
em que microrganismos, enzimas e transportadores 
podem estar envolvidos, conforme representado 
na Figura 1 (Acosta-Estrada et al. 2014). Além 
destes mecanismos, no entanto, características dos 
compostos como propriedades físico-químicas, peso 
molecular, configuração, lipofilicidade, solubilidade e 
pKa também influenciam na absorção de fenólicos 
pelo organismo (Day et al. 2000).

Hidrólise e absorção intestinal
De forma geral, pode-se dizer que 

os fenólicos nas formas aglicona podem ser 
prontamente absorvidos no intestino delgado. 
Estima-se, neste caso, que do total de fenólicos 
ingeridos, apenas 5-10% são absorvidos no intestino 
delgado (Balasundram et al. 2006). Como a maioria 

46 



Rev Bras Plantas Med / Braz J Med Plants (2018) 20:532-538.

534

dos compostos está presente nos alimentos na forma 
de ésteres, glicosídeos e polímeros, eles podem 
não ser absorvidos na forma nativa e necessitam 
ser hidrolisados por enzimas intestinais ou pela 
microbiota antes de serem absorvidos. Quando a 
microbiota está envolvida, a efi ciência da absorção 
é sempre reduzida já que os microrganismos 
degradam as agliconas liberadas produzindo vários 
compostos aromáticos simples (Scalbert et al. 2002).

O mecanismo enzimático sugere que as 
formas glicosiladas, cujas ligações β do açúcar são 
resistentes à hidrólise pelas enzimas pancreáticas, 
são hidrolisadas pelas enzimas β-glicosidase lactase 
fl oridzina hidrolase (LPH) e β-glicosidase citosólica 
na porção externa do intestino delgado. As agliconas 
liberadas são, em sequência, absorvidas (Day 
et al. 2000). A especifi cidade desta enzima pelo 
substrato é bastante variável e inclui uma ampla 
gama de glicosídeos (glicosídeos, galactosídeos, 
arabinosídeos, xilosídeos e ramnosídeos). Alguns 
fenólicos podem ser absorvidos também por meio 
de transportadores de glicose SGLT1 dependentes 
do sódio no intestino delgado (Acosta-Estrada et al. 
2014). Isso acontece com glicosídeos hidrofílicos 
como a quercetina (Wolffram et al. 2002). Outros 

transportadores também podem estar envolvidos 
na absorção de fenólicos, como é o caso do 
transportador de ácido monocarboxílico (MCT) 
que pode estar envolvido na absorção de ácidos 
fenólicos (Konishi et al. 2006).

Os glicosídeos que não são substratos 
para estas enzimas são transportados ao longo do 
cólon, onde são hidrolisados pelas bactérias. Uma 
vez que a capacidade de absorção do cólon é muito 
menor que a do intestino delgado, a absorção 
destas substâncias é insignificante nesta porção 
(Kumar e Pandey 2013). Porém, existe uma 
crescente percepção de que o cólon desempenha 
um papel importante na biodisponibil idade 
dos fenólicos. Estudos mostram que, mesmo 
quando a absorção ocorre no intestino delgado, 
quantidades substanciais passam pelo intestino 
grosso,  onde os compostos der ivados e 
catabólitos podem impactar a saúde do cólon e 
das colônias microbianas. Além disso, uma dieta 
rica em fenólicos, particularmente daqueles que 
são menos absorvíveis no intestino delgado, é 
acompanhado por um aumento significativo do 
volume fecal, um fator de considerável relevância 
para a saúde do intestino (Crozier et al. 2010).

FIGURA 1. Representação esquemática do metabolismo humano dos fl avonoides. Os fl avonoides ingeridos 
passam pela hidrólise e conjugação. Os metabólitos formados são transportados para o fígado via veia porta 
hepática e sofrem modifi cações. Os metabólitos hepáticos podem ser transportados para as células e tecidos 
alvos, excretados via biliar para reabsorção entero-hepática ou eliminado via urina ou fezes.
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Metabolismo e incorporação nos tecidos
Uma vez absorvidos, os fenólicos passam 

pelo processo de conjugação que ocorre tanto na 
mucosa intestinal, nos rins e principalmente, no 
fígado. Este processo inclui reações de metilação 
(catalisado pela catecol-O-metil transferase, COMT), 
sulfatação (catalisada pela sulfotransferase, SULT), 
glucoronidação (catalisada pela UDP glucuronosil 
transferase, UGT), ou uma combinação destas 
reações (Yang et al. 2001). Este é um processo 
metabólico de desintoxicação comum a muitos 
xenobióticos, o que restringe seus potenciais efeitos 
tóxicos e facilita a excreção biliar e urinária devido 
ao aumento da hidrofilicidade destes metabólitos 
(Crozier et al. 2010). Os mecanismos de conjugação 
são altamente eficientes, o que faz com que as 
agliconas sejam praticamente ausentes no sangue 
ou presentes em baixas concentrações logo após 
o consumo, exceto para as catequinas (Hollman 
2004). 

A penet ração nos tec idos  ocor re 
part icularmente onde as substâncias são 
metabolizadas, mas a habilidade de se acumularem 
em locais específicos ainda não é conhecida por 
completo, apesar de alguns estudos sugerirem 
mecanismos de incorporação específicos pelas 
quais as células são acumulam estes compostos 
(Manach et al. 2004). 

Embora estes processos de conjugação 
produzam, por um lado, metabólitos ativos a 
partir de fenólicos da dieta, por outro lado, eles 
reduzem a quantidade total de fenólicos na corrente 
sanguínea, aumentando sua excreção. Todas 
essas modificações afetam profundamente a ação 
biológica destes compostos. Consequentemente, 
os compostos que chegam até as células e tecidos 
são quimicamente, biologicamente e, muitas 
vezes, funcionalmente diferentes da forma original 
(D’Archivio et al. 2010).

Eliminação
A excreção dos  fenó l i cos  ocor re 

principalmente pela urina e pela bile, sendo 
os metabólitos extensivamente conjugados 
preferencialmente eliminados com a bile. As 
substâncias excretadas pela via biliar são submetidas 
à ação de enzimas bacterianas, especialmente a 
β-glucuronidase, nos segmentos distais do intestino, 
onde elas podem, então, ser reabsorvidas (Manach 
et al. 2004). 

Esta “reciclagem” entero-hepática, apesar 
de resultar em baixa biodisponibilidade sistêmica 
de fenólicos, pode levar a maior biodisponibilidade 
intestinal, inclusive superior ao tempo de meia-vida 
do composto (Dai et al. 2015). 

BIODISPONIBILIDADE DE COMPOSTOS 
FENÓLICOS NO ORGANISMO HUMANO

De acordo com a Food and Drug 
Administration (FDA 2012), a biodisponibilidade é 
a velocidade ou a extensão que um composto ativo 
ou uma porção de uma molécula ativa oriunda do 
alimento ingerido é absorvido pelo organismo e 
se torna ativo no local de ação. Logo, é essencial 
entender a absorção e biodisponibilidade de 
nutrientes e substâncias bioativas, como os 
compostos fenólicos, antes de se prever seu 
potencial atividade biológica. Sendo assim, mesmo 
que um composto apresente grande potencial 
antioxidante ou outra atividade biológica in vitro, este 
vai exercer pouca, ou nenhuma atividade biológica 
in vivo caso ele não atinja o tecido alvo (D’Archivio 
et al. 2010).

Neste caso, variáveis intrínsecas como peso 
molecular, estrutura básica, grau de polimerização, 
glicosilação, solubilidade bem como conversão 
metabólica e interação com a microbiota intestinal 
(Thilakarathna e Rupasinghe 2013) além de 
fatores como absorção intestinal, excreção de 
formas conjugadas ao longo do lúmen intestinal, 
metabolismo pela microbiota intestinal, metabolismo 
intestinal e hepático, cinética plasmática, ligação 
com a albumina, absorção celular, metabolismo 
intracelular, acumulação nos tecidos e excreção 
biliar e urinária (Manach et al. 2004) são pontos 
fundamentais na determinação da biodisponibilidade 
dos fenólicos, sendo que a dificuldade de se 
entender a biodisponibilidade está na complexidade 
de interligar todas essas variáveis aos efeitos 
sobre a saúde. Essa tarefa se torna ainda mais 
complexa porque o peso de cada variável depende 
diretamente do fenólico considerado.

Enquanto a maioria dos estudos se 
concentram na biodisponibilidade de flavonoides – 
que é geralmente baixa e pode variar drasticamente 
entre as diferentes classes bem como entre 
compostos individuais de uma mesma classe 
(Thilakarathna e Rupasinghe 2013) – alguns 
estudos indicam que ampla variedade de compostos 
fenólicos atingem a circulação e são encontrados 
no plasma ou excretados pela urina. Apesar de 
sua presença no plasma ser, em grande parte, 
transitória, a meia-vida curta desses compostos não 
os impedem de desempenhar papéis importantes na 
prevenção de doenças (Morton et al. 2000). 

Vale ressaltar, porém, a necessidade de se 
manter suficientemente alta a concentração destes 
compostos na corrente sanguínea para se ter os 
efeitos fisiológicos, o que é conseguido, quando se 
mantém frequente e em quantidades necessárias 
o consumo de alimentos ricos nestas substâncias 
(Manach et al. 2004).
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Interferências de propriedades estruturais 
e físico-químicas na biodisponibilidade de 
compostos fenólicos

Dentre as variáveis intrínsecas que 
interferem significativamente na biodisponibilidade 
de compostos fenólicos destacam-se suas 
propriedades estruturais como o peso molecular 
e a presença de grupos glicosídicos na molécula, 
além de propriedades físicas como a solubilidade e 
interações químicas.

Estudos indicam que compostos de baixo 
peso molecular como os ácidos gálico e cafeico, 
apresentam alta biodisponibilidade (Manach et al. 
2004), sendo a rápida absorção observada para 
estes compostos explicada pela possibilidade de 
eles serem absorvidos tanto no estômago quanto 
no intestino delgado (Lafay e Gil-Izquierdo 2007). A 
esterificação, no entanto, pode reduzir a absorção 
intestinal dessas substâncias (Manach et al. 2004). 

Já  mo lécu las  ma io res ,  como as 
proantocianidinas, apesar de serem abundantes 
na dieta, possuem biodisponibilidade muito baixa 
devido ao alto peso molecular de suas moléculas. 
A maioria delas são degradadas a monômeros e 
trímeros antes de serem absorvidas e sua ação é 
restrita ao intestino (Scalbert et al. 2002; Hackman 
et al. 2008). 

Para as antocianinas, que também podem 
ser consideradas moléculas de alto peso molecular, 
estudos em humanos com doses de 150 mg a 2 
g da substância relataram que, após ingestão, as 
concentrações plasmáticas medidas foram muito 
baixas, na ordem de 10 – 50 nmol/L (Manach et al. 
2005). Hassimoto et al. (2008) observaram que a 
suplementação de glicosídeos de cianidina na forma 
de extrato de amora em ratos foram detectados na 
forma intacta em baixas concentrações no plasma 
e nos rins e, em menores quantidades, como 
metabólitos. Apesar da baixa absorção, no entanto, 
o aumento dos glicosídeos de cianidina na corrente 
sanguínea aumentou a capacidade antioxidante 
plasmática. No trato digestório, eles estiveram 
presentes principalmente na forma intacta, mas, 
concentrações menores de agliconas também 
foram detectadas possivelmente devido à ação 
de β-glicosidases microbianas. Após 8 horas da 
ingestão, observou-se o completo desaparecimento 
dessas substâncias no organismo, indicando que 
elas foram totalmente metabolizadas pela microbiota 
intestinal. 

O fato de alguns glicosídeos de flavonoides 
serem absorvidos mais rapidamente pelo 
organismo sugere que a presença e o tipo do 
grupamento glicosilado ligado à molécula afetam a 
biodisponibilidade (Aherne e O’Brien 2002), o que 
está diretamente relacionado também à solubilidade 
do composto. 

Os flavonoides na forma aglicona são 
hidrofóbicos e podem ser absorvidos pelo organismo 
por difusão passiva. Na forma glicosilada, aumenta-
se a hidrofilicidade o que reduz a possibilidade de 
transporte por difusão passiva (Aherne e O’Brien 
2002). Sendo assim, as agliconas por serem 
pouco solúveis em água, combinado ao baixo 
tempo de permanência no intestino bem como à 
baixa absorção, apresentam biodisponibilidade 
significativamente reduzida quando comparada às 
suas formas glicosiladas (Kumar e Pandey 2013).

As catequinas e glicosídeos de quercetina, 
por sua vez, são facilmente absorvidos pelo 
organismo (Martin e Appel 2010). No entanto, 
como regra geral, é estabelecido que glicosídeos 
de raminose são absorvidos de forma menos 
eficiente do que agliconas e glicosídeos cujo grupo 
substituinte é a glicose (Manach et al. 2005). 

Para a quercetina, os estudos apontam que 
as formas glicosiladas presentes na cebola (cujo 
substituinte mais presente é a glicose) possuem 
maior eficiência de absorção do que as encontradas 
em maçãs ou suplementos (onde estão presentes 
outros substituintes como a raminose, além dos 
glicosídeos de glicose) (Manach et al. 2005). 

Já  as  f l a vanonas  e  i so f l avonas 
são flavonoides com os melhores perfis de 
biodisponibilidade e as concentrações plasmáticas 
destas substâncias podem atingir 5 μmol/L. 
Entretanto, a distribuição destas substâncias 
é restrita à alimentos cítricos e leguminosas, 
respectivamente (Lafay e Gil-Izquierdo 2007). 

Flavonóis, flavonas e flavanóis, por sua 
vez, apresentam biodisponibilidade relativamente 
baixa, e as concentrações plasmáticas raramente 
excedem 1 μmol/L devido à absorção limitada e 
rápida excreção destas substâncias pelo organismo 
(Manach et al. 2004).

Interferências de substâncias na 
biodisponibilidade de compostos fenólicos

A biodisponibilidade dos fenólicos pode 
ser modificada também devido à interações com 
macronutrientes como as fibras, proteínas, lipídeos 
e polissacarídeos. Além disso, quando alimentos 
diferentes entram em contato na boca ou no 
sistema digestivos, várias interações podem ocorrer, 
podendo afetar a biodisponibilidade dos compostos 
bioativos (Carbonell-Capella et al. 2014).

Estudos propõem, por exemplo, que 
lipídeos melhoram a biodisponibilidade de quercetina 
nas refeições. Isso sugere que a co-ingestão da 
quercetina com substâncias apolares como os 
lipídeos melhora a propensão da substância em 
se micelarizar ao intestino delgado, aumentando 
a probabilidade de elas serem absorvidas por 
transporte passivo (Guo et al. 2013).
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Efeito positivo na biodisponibilidade de 
fenólicos podem ser atribuídos também aos 
prebióticos como frutooligosssacarídeos, inulina 
e amido resistente, que aumentam a atividade 
fermentativa de algumas substâncias, como 
isoflavonas, pela microbiota. Isso proporciona 
aumento na biodisponibilidade de agliconas e/ou 
metabólitos (devido ao aumento da deglicosilação) 
(Bohn 2014).

Por outro lado, a de fibra na refeição 
pode interferir antagonicamente na absorção de 
isoflavonas como a genisteína, supostamente 
devido a interações hidrofóbicas, o que não 
ocorre com daidzeína, mais hidrofílica (Nielsen e 
Williamson 2007).

E s t u d o s  p r o p õ e m  a i n d a  q u e  a 
biodisponibilidade de fenólicos é maior em 
alimentos líquidos. Devido à baixa viscosidade e 
alta quantidade de água, esses alimentos passam 
pelo estômago mais rapidamente e contêm, em 
geral, pouco conteúdo de proteínas e carboidratos 
complexos que poderiam se complexar aos 
compostos fenólicos (Bohn 2014). 

Entretanto, embora alimentos sólidos 
sejam matrizes mais complexas podendo retardar 
a disponibilidade de fenólicos, por outro lado eles 
podem estabilizar certos compostos e oferecer 
proteção contra possíveis reações que podem 
ocorrer até que o sítio de absorção seja alcançado. 
Por exemplo, quando extrato de cereja foi digerido 
in vitro com alimentos (pão, cereal matinal, sorvete, 
carne cozida), maiores proporções de antocianinas 
foram recuperadas na fração bioacessível do que 
quando os extratos foram digeridos isoladamente, 
sugerindo que as antocianinas interagiram com 
a matriz do alimento, conferindo às moléculas 
proteção contra a degradação (McDougall et al. 
2005).

CONCLUSÕES
Os compostos fenól icos presentes 

nos alimentos são potentes antioxidantes e 
desempenham papel relevante na prevenção de 
DCNTs. A biodisponibilidade dessas substâncias 
é bastante variável, o que faz com que as 
substâncias mais abundantes na dieta não sejam, 
necessariamente, as mais biodisponíveis. Isso 
acontece porque o metabolismo e a absorção 
destes compostos são afetados por diversos 
fatores como peso molecular, estrutura básica, 
grau de polimerização, glicosilação, solubilidade 
bem como conversão metabólica e interação 
com a microbiota intestinal além de fatores como 
absorção intestinal, metabolismo intestinal e 
hepático, excreção de formas conjugadas ao longo 
do lúmen intestinal, cinética plasmática, ligação 

com a albumina, absorção celular, metabolismo 
intracelular, acumulação nos tecidos e excreção 
biliar e urinária.

Ressalta-se, no entanto, a necessidade de 
se compreender ação específicas destes compostos 
bioativos de forma a auxiliar o desenvolvimento de 
novas estratégias de promoção de saúde e tratamento 
de doenças, fato que reforça a necessidade de novos 
estudos na área, principalmente com humanos.
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Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é definida pelo 

excesso de gordura corporal, em quantidade que determine prejuízos à saúde. 

A obesidade é fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis como 

diabetes, hipertensão, câncer, entre outras. O baixo consumo de alimentos 

ricos em gorduras saturadas, aumento da ingestão de fibras e compostos 

fenólicos, podem ser a chave na diminuição do risco de doenças e na 

promoção da qualidade de vida. Sabendo disso, este projeto teve como 

objetivo avaliar e comparar o consumo alimentar de indivíduos com obesidade 

participantes de um estudo clínico onde os mesmos consumiram barras 

alimentícias produzidas a partir de alimentos in natura, ricas em compostos 

fenólicos, proteínas e fibras. Foram divididos 19 participantes, com idades entre 

20 e 55 anos, em dois grupos: controle (n=7) e tratamento (n=12). Os 

participantes consumiram duas barras alimentícias por dia, durante 30 dias. 
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Utilizou-se recordatórios de 24h, para avaliação do consumo alimentar, 

aplicados em dois momentos: no início da intervenção (T0) e após 30 dias de 

intervenção (T30). A partir disso, foram calculados o consumo de 

macronutrientes (carboidrato, proteína e lipídeo) e micronutrientes (fibras, 

vitaminas A e E). Foram analisados os resultados da média do consumo 

alimentar e % de adequação dos nutrientes e também foi avaliado a qualidade 

da dieta através do Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R). Ao 

comparar a ingestão de nutrientes nos períodos t0 e t30 dos grupos controle e 

tratamento não foram encontradas mudanças significativas entre a avaliação 

durante o tempo de estudo dentro do mesmo grupo ou diferenças entre o t30 

entre os grupos experimentais. No tempo t0, sem distinção dos grupos, o IQD-

R apresentou média de 58 pontos; o consumo de lipídeos dos indivíduos 

estava dentro do valor recomendado; a ingestão de carboidratos e proteínas 

estava acima do recomendado; e o consumo de fibras, vitamina A e vitamina E 

estava abaixo das recomendações. Pode-se concluir que embora a barra 

tratamento elaborada no estudo clínico seja proteica, rica em fibras e 

compostos fenólicos, isso não foi capaz de mudar significativamente a 

alimentação desses voluntários durante os 30 dias de intervenção. 
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